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Satisfação
Não poderia dei-
xar de expressar 
a minha enorme 
satisfação com  
a qualidade das 
reportagens (edi
ção 27). Excelentes 
também os ar-
tigos “Como foi 
com Al Capone”, 

“Farsa ou tragédia”, “Colarinho branco” e 
sobre o trabalho que vem sendo realiza-
do pela Polícia Federal. Enfim, uma leitu-
ra clara, com diversificação de assuntos, 
agradável para jovens e adultos, compro-
metida com a qualidade e atualíssima!
Francisca Paschoal Batista, R. de Janeiro (RJ)
rosacis@ig.com.br

Coleção
A matéria a respeito de Daniel Dantas 
(“Como foi com Al Capone”, edição 27) 
tem coisas que os jornais não falam, e 
não ficamos sabendo. Parabéns por esta 
e as demais edições que estão na minha 
coleção.
João Carlos Ramos, Lorena (SP)
jcramos@hotmail.com

Curioso
Fiquei sabendo da existência da Re-
vista durante o programa Linha de 
Passe, da ESPN Brasil, quando men-
cionaram a entrevista do Juca Kfou-
ri (edição 26). Fiquei curioso. Achei 
numa banca perto da universidade em 
que estudo e comprei na hora. Gostei 
demais. Pelas informações, pelos com-
petentes jornalistas (já acompanhava 
o trabalho de alguns) e pelo ótimo pre-
ço. Parabéns.
Ramon Ribeiro, Natal (RN)
Ramonjornal@yahoo.com 

Sem golpe
Fico muito contente em conhecer a re-
vista. Estava faltando alguma coisa di-
ferente na mídia brasileira, que há mui-
to tempo é desonesta, omissa e tenta 
um golpe branco contra o governo es-
tabelecido.
Ademir Augusto Giorni, São Roque (SP)
augustogiorni@uol.com.br

Um trilhão
A cada edição a Revista traz assuntos in-
teressantes, mostra um pouco da vida e 
da cultura não só do Brasil, mas também 
de outros países, como a reportagem fei-
ta com os esquimós (“A ética dos esqui
mós, edição 26). Quero destacar o arti-
go de Sérgio Mendonça (“Um trilhão e 
meio de dólares”, sobre o crescimento do 
PIB brasileiro). Nós, trabalhadores, so-
mos responsáveis por esse crescimento, e 
o que ganhamos? Os patrões continuam 
cada vez mais ricos, produzindo cada 
vez mais com mão-de-obra terceirizada, 
pagando salários cada vez menores e o 
governo não faz nada para proibir essa 
prática. De que adianta um país crescer 
tanto se temos uma péssima distribuição 
de renda?
Edvaldo Marcos de Paula, Mauá (SP)

Inflação
A inflação castiga as classes menos 
favorecidas e o governo prefere com-
batê-la aumentando juros a diminuir 
gastos públicos elevados. Em um ce-
nário de crescimento inflacionário é 
de se estranhar que o IGP-M derive 
para uma deflação, enquanto os outros 
índices continuam positivos. Será que 
manipular o IGP-M, fator de reajus-
te de aluguéis, tarifas públicas etc. é a 
maneira certa de combater a inflação? 
Ou é uma farsa?
Moacir Pereira da Costa, R. de Janeiro (RJ)
moampc@globo.com

Sem vínculo
Tenho lido todas as edições desta re-
vista. Acho muito importante um veí-
culo que não tem nenhum vínculo com 
os meios de comunicação da elite. Pa-
rabéns.
Gilberto Paulino, João Pessoa (PB)
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A lista de notícias positivas para os brasileiros cresce dia a dia. As melhores são os 
crescimentos recordes do PIB e da ocupação com carteira assinada. Junto vem a 
descoberta de bom e abundante petróleo no litoral brasileiro. A redução da po-
breza continua, ainda em pequenos passos, mas jornais internacionais exageram 
que o Brasil tem hoje só classe média. A inflação desacelera. A grave crise dos 

bancos americanos, e seus reflexos nos mercados globais, afetam pouco o país. Até os acordos 
salariais continuam sendo fechados com aumentos reais, motivados pela necessidade de re-
tenção da mão-de-obra, já que, apesar da excessiva rotatividade que ainda impera, boa parte 
dela decorre da quantidade de demissões a pedido do trabalhador, que migra para empregos 
melhores. Uma pesquisa em vários países apontou que a juventude brasileira é hoje mais espe-
rançosa. Essa euforia elevou a popularidade do presidente Lula, o que alavanca candidaturas 
aliadas. Entretanto, a luta pelo crescimento econômico não pode inebriar a construção de uma 
sociedade melhor, com uma partilha mais justa dos dividendos econômicos.

O Brasil ainda vive dificuldades e ostenta algumas vergonhas. O crescimento econômico 
não vem acompanhado da preservação ambiental, as cidades tornam-se infernais com engar-
rafamentos e poluição. É preciso travar a disputa pelo compromisso de direcionamento para a 
educação dos recursos financeiros do petróleo. E também com os rentistas ainda encastelados 
no Banco Central. Continua sem resposta a pergunta formulada em matéria da edição ante-
rior sobre o destino de Daniel Dantas, investigado pela Polícia Federal nas operações Chacal e 
Satiagraha. “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 che-
gará a esse Al Capone do século 21”, questionava-se. Com tantos crimes, Capone não esperava 
a brecha dos impostos, estratégia que tornou famoso o grupo dos policiais intocáveis, que não 
estavam na lista de propinas do mafioso. Aqui, o intocável ainda é Daniel Dantas. 

Carta ao Leitor

A maleta e os intocáveis
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A despeito das boas notícias, é impossível deixar de lembrar: Dantas continua livre, leve e solto
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Elke
Maravilha

Nota – Esta edição é identificada na capa como de outubro. Os mais atentos notarão que “pulamos” 
setembro. Na verdade, o fechamento do presente exemplar foi prolongado não em um mês, mas em dez 
dias em relação aos anteriores. O objetivo é adequar a circulação à distribuição em bancas, sem prejuízo 
aos sócios dos sindicatos que já recebem seus exemplares há 28 edições. Para compensar o “atraso” 
estratégico, a edição cresceu proporcionalmente em conteúdo.
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Por Evelyn Pedrozo e Vitor Nuzzi  (resumo@revistadobrasil.net)Resumo

confortável “Daniel Dantas deve estar nos 
assistindo feliz. Ele foi tratado aqui nessa comissão 
a pão-de-ló. Ele mesmo disse que aqui falou muito 
porque se sentiu em casa” Deputado Domingos Dutra (PT-MA), 

sobre a CPI dos Grampos 
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Operação abafa
Depois da Operação Satiagraha, 

uma rede composta por parlamen-
tares, advogados e órgãos de im-
prensa – tendo como quartel-gene-
ral a CPI dos grampos, não faz outra 
coisa senão hostilizar as investiga-
ções. Com os delegados Protógenes 
(PF) e Paulo Lacerda (Abin) afas-
tados, o próximo alvo é Fausto De 
Sanctis, juiz que determinou as pri-
sões de DD e contra quem o deputa-
do Raul Jungmann (PPS-PE) entrou 
com uma representação no Conse-
lho Nacional de Justiça.

Fausto De 
Sanctis

Vidraça
A CPI estadual que investiga a ação das 

milícias no Rio de Janeiro vai querer ou-
vir os deputados federais Marcelo Itagiba 
(PMDB) e Marina Maggessi (PPS). Os dois 
têm em comum o fato de já terem sido auto-
ridades da segurança pública. “Eles não só 
não enfrentaram as milícias, como nessas 
áreas se beneficiaram eleitoralmente. Isso, 
no meu entendimento e no da CPI, é muito 
grave”, disse o presidente da comissão, de-
putado estadual Marcelo Freixo (PSol). No 
Congresso, Itagiba preside a CPI dos gram-
pos, que gente séria da imprensa diz ser con-
trolada por Daniel Dantas.

Marcelo 
Itagiba

A informação está correndo o 
mundo. O Le Monde de 2 de se-
tembro publicou a seguinte notícia, 
extraída de um site: “Lute contra o 
aumento dos preços dos produtos 
alimentares comprando terras no 
Brasil: Entre novembro de 2007 e 
maio deste ano 2008, os investidores 
estrangeiros adquiriam 2,2 milhões 
de hectares. O anúncio é tentador. ‘À 
venda, por US$ 3 milhões, preço ne-
gociável, 482 mil hectares de floresta 
virgem, imediatamente disponíveis. 
Elevada probabilidade de petróleo e 
gás natural, ou ainda, ouro e outros 
minerais.’ A propriedade fica nas 
profundezas da Amazônia. Nos úl-
timos anos, o imenso Brasil, 16 vezes 
maior que França, suscitou o interes-
se dos investidores estrangeiros, an-
siosos por fazendas e plantações”. A 
venda de terras corre solta.

Pelados, uni-vos

Pra francês ler
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As       transforma-
ções que aconte-
cem na Bolívia 
– como a nacio-
nalização do pe-
tróleo e do gás, 
a priorização de 
investimentos 
em saúde, edu-
cação, o comba-
te à pobreza, a radicalização da refor-
ma agrária – explicam os conflitos que 
atormentam o governo de Evo Mora-
les. O livro-reportagem do jornalista 
Leonardo Severo, Bolívia nas Ruas e 
Urnas contra o Imperialismo (Editoria 
Limiar, 56 páginas, R$ 16), na segun-
da edição, retrata a complexidade do 
cenário boliviano, descreve as mani-
pulações da mídia e o pavor de seto-
res da elite local que tentam golpear o 
presidente eleito.

Para entender  
a Bolívia

O povoado de Jacumã, a 30 quilômetros de João 
Pessoa, foi sacudido por 2.500 homens e mulheres 
naturistas. Vieram de 33 países para o 31º Congres-
so Internacional de Naturismo, no início de setem-
bro, na praia de Tambaba. Muito à vontade, dis-
cutiram estratégias de expansão da causa. Para os 
praticantes, o naturismo proporciona uma relação 
mais saudável com o  corpo, liberta da ditadura con-
sumista da beleza e estimula a auto-confiança.

Congresso 
Internacional 
de Naturismo 
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Alguém não sabia?
O Fórum Econômico Mundial apon-

tou que o Brasil tem um dos piores sis-
temas financeiros do mundo. O ranking 
leva em consideração mais de 120 aspec-
tos das economias locais, como estabi-
lidade institucional, ambientes empre-
sariais e equilíbrio financeiro, além do 
tamanho dos mercados de capitais. Os 
EUA, apesar da turbulência, lideram a 
lista, por seu “mercado robusto”.

Causa e efeito Buraco sem fundo
As construtoras Camargo Corrêa e Quei-

roz Galvão venceram a licitação para a cons-
trução da via permanente e do sistema de 
terceiro trilho da expansão da linha 2-Verde 
do Metrô de São Paulo. A Folha de S.Paulo 
antecipou o resultado, por meio de texto ci-
frado. O Metrô afirmou que não há irregu-
laridade e que empresas “não habilitadas 
tecnicamente a atender às exigências de alta 
qualificação” da empresa vêm promoven-
do “guerra de liminares, recursos e notas na 
imprensa, procurando colocar em dúvida a 
lisura dos procedimentos”. As vencedoras, 
habilitadas a atender às exigências de alta 
qualificação, fazem parte do consórcio res-
ponsável pela construção da linha 4-Ama-
rela, na qual aconteceu o acidente na futura 
estação Pinheiros, em janeiro de 2007, quan-
do sete pessoas morreram.

Mantega, 
da Fazenda, 
e Meirelles, 
do BC
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No freezer
Há 26.887 embriões humanos produ-

zidos por fertilização in vitro disponíveis 
para pesquisas e terapias com células-tron-
co em clínicas de reprodução assistida do 
país, segundo a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária. A legislação autoriza apenas 
o uso de embriões considerados inviáveis ou 
congelados há três anos, e até 28 de março 
de 2005. Outros 20 mil embriões congelados 
em bancos de células após a data de sanção 
da Lei de Biossegurança, mantidas as regras 
atuais, não poderão ser usados nem com o 
consentimento dos pais.

Cadeirante 
acompanha 

sessão da 
Câmara

Licença de 6 meses 
O presidente Lula sancionou a lei que am-

plia a licença-maternidade para seis meses. 
Os dois meses adicionais são facultativos. 
Empresas que aderirem terão abatimento no 
imposto de renda a partir de 2010. Para ter 
direito, a trabalhadora terá de fazer a requi-
sição até o fim do primeiro mês após o par-
to. A medida vale também para adoções. O 
abatimento no IR não vale para micro e pe-
quenas empresas inscritas no Simples. Lula 
vetou a permissão às empresas de recolher 
ao INSS nos meses extras de licença. 
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De setembro de 2005 a setembro de 2007, o 
Comitê de Política Monetária reduziu a taxa 
básica de juros de 19,75% para 11,25% ao ano. 
Foram sucessivas quedas ao longo de 18 reu-
niões. Não por acaso, o PIB foi empurrado para 
cima e as taxas de desemprego, para baixo. O 
mais recente índice de desemprego anunciado 
pelo IBGE, de 8,1%, foi o mais baixo da série 
histórica do Instituto. O crescimento anualiza-
do do PIB anunciado no último 10 de setem-
bro, de 6%, surpreendeu até os mais otimistas. 
Mas, a pretexto de combater a inflação, pela 
qual o crescimento não tem culpa, no mesmo 
dia o Copom afundou o pé no freio, com mais 
0,75 ponto nos juros. E a Selic, estacionada 
em 11,25% desde outubro/2007 e em alta des-
de abril deste ano, não deve parar nos atuais 
13,75%. Os prejuízos dessa seqüência ainda 
estão por vir, avisa o ministro Guido Mantega 
– que esconde cada vez menos seu desconfor-
to com o BC.
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E
stá na lei. Agora é fazer cumprir. 
Qualquer professor de educação 
básica do país tem direito ao piso 
de R$ 950. A Lei 11.738/2008, de 
16 de julho, estabeleceu o míni-

mo para jornada até 40 horas semanais. O va-
lor não pode ser composto por gratificações 
e abonos. A CUT e a Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação (CNTE), 
que consideram a medida um passo em di-
reção à melhor qualidade de ensino, come-
çaram campanhas em todos os estados para 
garantir a implantação imediata do direito. A 
movimentação come-
çou em 16 de setem-
bro, com paralisação 
nacional, e segue com 
atividades programa-
das para outubro, no-
vembro e dezembro – 
sempre no dia 16.

Após sofrer um 
veto específico, o pa-
gamento do novo sa-
lário deixou de ter re-

Professores se movimentam pelo respeito 
à lei que determina que o salário inicial em 
todo o país não pode ser inferior a R$ 950

Cumpra-se

educação

troatividade obrigatória a janeiro de 2008. 
Com isso, estados e municípios que atual-
mente pagam menos que os R$ 950 deverão 
arcar com dois terços da diferença a partir de 
janeiro de 2009. Somente em janeiro de 2010 
os governos cobrirão o valor integralmente.  

O presidente da CNTE, Roberto Franklin 
de Leão, enviou carta a todos os prefeitos 
ressaltando que, apesar do veto à retroati-
vidade, o ajuste pode ser imediato onde o 
orçamento permite, e sugeriu a negociação 
com os sindicatos locais para sua implemen-
tação. A lei joga um facho de luz na qualida-
de de ensino: um terço da carga horária dos 
professores deve ser destinado a atividades 
extraclasse, como preparação de aulas, pes-
quisas e atendimento dos alunos. 

Pós-greve
Três meses após realizar greve de 21 dias, o 

sentimento dos professores estaduais de São 
Paulo é de que sua luta exala dignidade. O 
movimento foi interrompido à força: uma 
multa de R$ 500 mil aplicada pelo Ministé-
rio Público. A categoria reclama a valorização 

profissional, a melhoria no processo de ensi-
no e mantém estado de greve contra o Decre-
to nº 53.037/08, que trata da avaliação pro-
fissional. Para a presidente do Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial de São Paulo 
(Apeoesp), Maria Izabel Azevedo Noronha, 
a Bebel, o documento traz medidas que ame-
açam ainda mais a qualidade do ensino, como 
a lei das faltas, que permite apenas seis ausên-
cias anuais motivadas por problemas de saú-
de. “Se as condições de trabalho fossem dig-
nas, não haveria tanta gente adoecendo.” 

Os profissionais da educação se preparam 
para reagir ao que consideram mais um gol-
pe do governo Serra: as regras que definem 
remuneração por desempenho, que aguarda 
votação na Assembléia Legislativa. “O pro-
jeto é simplesmente uma edição com nova 
roupagem da política de bônus e abonos. A 
vinculação, pura e simples, da remuneração 
com metas de desempenho desconsidera os 
clamores dos professores”, diz Bebel.

Desde sua data-base em 1º de março, os 
professores cobram reposição das perdas 
salariais, incorporação de todas as gratifi-
cações, fim da política de bônus e abonos, 
novo plano de cargos e salários que valorize 
a carreira, melhores condições de trabalho, 
fim da aprovação automática e da superlo-
tação das salas de aulas. Durante a greve, o 
governo liberou reajuste salarial de 5%. 

Manifestação 
dos professores 
na Av. Paulista, 

em junho 
passado
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Bebel: são as más 
condições que 
afetam a saúde



   2008    OuTuBRO    REVISTA DO BRASIL     � 

Mauro 
Santayana 
trabalhou nos 
principais jornais 
brasileiros a 
partir de 1���. 
Foi colaborador 
de Tancredo 
Neves e adido 
cultural do Brasil 
em Roma nos 
anos 1�80

Quando, no fim de agosto, crescia o temor 
de nova guerra mundial – com a inva-
são da Geórgia à Ossétia do Sul, e a res-
posta russa –, a imprensa internacional 
apresentou os culpados como se fossem 

vítimas. A verdade começou a aparecer nos próprios 
jornais americanos, como o New York Times. O ataque 
foi ato deliberado, parte do projeto norte-americano 
de cercar a Rússia pelo sul, já que avançavam seus en-
tendimentos com a República Tcheca e a Polônia, ao 
noroeste, para a instalação de mísseis de ataque, a que 
dão o nome de “escudo antimísseis”.

A insuspeita revista alemã Der Spiegel cita relatórios 
de observadores da Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Europa (OSCE) 
que revelam terem os norte-americanos 
fornecido aos georgianos armas, tanques, 
carros blindados e instrutores. Durante a 
invasão foram cometidos crimes de guer-
ra, entre eles os de genocídio. Além disso, 
houve a circunstância eleitoral. Diante da 
provável derrota de McCain, o presidente 
da Geórgia foi açulado a invadir o territó-
rio vizinho a fim de criar o incidente e es-
timular a escolha do militarista republica-
no – como denunciou o primeiro-ministro 
russo Vladimir Putin. 

As guerras não são provocadas pelas di-
ferenças ideológicas, mas sim pelos interes-
ses nacionais. Os líderes soviéticos que fize-
ram a abertura econômica e privatizaram o 
Estado, iludidos de que iriam compartilhar 
do condomínio dos países ricos, descobrem 
agora que foram ingênuos. Os norte-ame-
ricanos não se satisfizeram com a redução de um terço 
da área que os soviéticos controlavam nem com o fim 
do sistema socialista nos países do Leste Europeu. E 
foram além da conveniência, ao humilhar os vencidos 
em vários episódios diplomáticos, como violar acor-
dos firmados sobre os mísseis intercontinentais e, sem 
os consultar, instalar foguetes em suas fronteiras. Até 
mesmo o principal responsável pela adoção do neoli-
beralismo em seu país, Gorbatchev, defende hoje a re-
ação de Moscou.

Desde 1914, estamos virtualmente em guerra. A vitó-

ria de 1918 não eliminou a causa do conflito: a reparti-
ção das riquezas do mundo entre os países colonizado-
res em que alguns, como Alemanha e Itália, sentiram-se 
prejudicados. Os alemães escolheram Hitler para lide-
rar a recuperação de suas colônias e a conquista da Eu-
ropa, até os Urais – a cadeia montanhosa que separa a 
Europa da Ásia. Consolidada essa conquista, partiriam 
para o domínio do resto do mundo.

Quando, no Tribunal de Nuremberg, os inquisidores 
perguntaram a Hermann Goering (braço direito de Hi-
tler) se os nazistas não temiam a punição da Humanida-
de, pelo fato de terem violado todas as regras de guerra, 
ele respondeu, orgulhoso, que estavam em um confli-

to total, para impor nova ordem ao mun-
do, e não se sentiam obrigados a obedecer 
a normas anteriores. Vencendo, imporiam 
suas próprias regras, e seriam senhores ab-
solutos da História. Com o fim da guerra, a 
União Soviética, com o êxito de uma socie-
dade sem classes, levou os norte-america-
nos a reagir, a promover a recuperação da 
Europa com o Plano Marshall e a conduzir 
o reerguimento industrial do Japão.

Com o fim da União Soviética, os Estados 
Unidos se tornaram potência hegemônica. 
Essa etapa histórica se encerra com o cres-
cimento espantoso da China e da Índia e o 
descrédito político dos norte-americanos, 
em razão dos golpes militares e das guerras 
periféricas que promoveram, como foram 
as do Vietnã e da África, e como são as do 
Iraque e do Afeganistão.

A posição da Rússia, entre Europa e Ásia, é 
decisiva para o futuro do homem. Washing-

ton tenta intimidar os russos, a fim de conter sua natural 
expansão diplomática e a construção de alianças milita-
res com os países emergentes da Ásia Central. Essa região, 
que concentra 60% da população mundial, provavelmen-
te mudará, em poucos anos, o eixo da História, ao que-
brar o predomínio americano no mundo, promovendo o 
surgimento de novos pólos de poder. Os Estados Unidos, 
baseados na mentira, como os nazistas, violam princípios 
éticos, na ilusão de que podem manter guerras “preempti-
vas” e sem fim, de acordo com a insanidade de seus teóri-
cos e estrategistas. Assim, nova guerra é possível. 

Os líderes soviéticos que fizeram a abertura econômica e 
privatizaram o Estado, com a esperança de que iriam compartilhar 
do condomínio dos países ricos, descobrem  
agora que foram ingênuos Por Mauro Santayana

Uma nova guerra é possível

Os norte-
americanos 
não se 
satisfizeram 
com a 
redução de 
um terço da 
área que os 
soviéticos 
controlavam 
nem com 
o fim do 
sistema 
socialista 
nos países 
do Leste 
Europeu

ponto de vista
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política

Nas urnas

Número de prefeitos eleitos  
em 2004 por partido
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fonte: TSE

O Brasil comemora 20 anos 
desde que a nova Consti-
tuição selou o fim do ciclo 
autoritário e consolidou o 
caminho para a redemocra-

tização do país. E é em clima de maioridade 
que vivem neste outubro as eleições muni-
cipais. Independentemente dos resultados 
das disputas, pesquisas de opinião mos-
tram que o brasileiro está mais conscien-
te do papel das eleições. Com isso, as cam-
panhas investem menos na baixaria e nos 
ataques. “As eleições a cada dois anos estão 
fazendo com que a cultura política se aper-
feiçoe”, diz o diretor-geral do Instituto Da-
tafolha, Mauro Paulino. “O eleitor está mais 
seletivo e acompanhando mais de perto o 
desempenho dos candidatos”, complemen-
ta ele, que tem 26 anos de experiência na 
análise de pesquisas.

A socióloga Fátima Pacheco Jordão, ou-
tra analista experiente, lembra que as atuais 
propagandas do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) pelo voto consciente são uma boa 
pista para entender o que está se passan-
do com o eleitor brasileiro. “Todas as pes-
quisas apontam nessa direção, as pessoas 
têm consciência de que errar o voto é per-
der quatro anos”, afirma ela. “O sentimento 
maior do eleitor é o de querer acertar, tendo 

Não é só o prenúncio 
da corrida presidencial com mais 
novidades nas últimas décadas: 
as campanhas municipais mostram 
que, felizmente, as eleições estão 
virando rotina no país 
Por Daniel Merli e Spensy Pimentel 

O eleitorado 
chega à 
maturidade

a consciência de que o voto, de fato, vai se 
refletir no futuro da cidade.” 

As eleições municipais privilegiam deba-
tes locais, e as pesquisas identificam temas 
recorrentes. Violência e saúde são os mais 
citados; o trânsito é um assunto emergente. 
“São temas que fazem parte do dia-a-dia ao 
colocar em pauta os problemas mais ime-
diatos da população”, diz Paulino. “Estas 
eleições são muito favoráveis para o elei-

tor. Elas estão colocadas num plano mais 
pragmático”, emenda Fátima. “Obviamen-
te, terão repercussões nacionais, mas a mí-
dia insiste demais nesse ponto –isso é preo-
cupação de uma elite, dos políticos, dos 
partidos. O eleitor não está pensando em 
2010, ele vota para o momento, pensando 
na sua cidade.” 

Indício desse grau diferente de relação 
com as eleições é a alta audiência dos horá-
rios eleitorais gratuitos na atual temporada, 
dizem os analistas. “Não era esperada tão 
alta audiência. E o mais interessante é que as 
pesquisas mostram os mais jovens especial-
mente interessados”, diz Fátima. Para ela, 
não só a mídia tradicional melhorou sen-
sivelmente a cobertura jornalística como 
também a internet está gerando enorme 
mudança no comportamento do eleitor.

Partidos e trincheiras 
Ao mesmo tempo em que se desdobram 

para atender à maior exigência dos eleito-
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res, os partidos têm de se preparar para um 
jogo importante. O agrupamento das for-
ças a partir de outubro pode ser definitivo, 
em muitos sentidos, para a grande disputa 
presidencial de 2010. O PT, já consolidado 
como um dos quatro grandes partidos em 
níveis federal e estadual, quer expandir-se 
nas prefeituras, onde domina o PMDB – 
pelo menos em quantidade (o partido ele-
geu 1.057 prefeitos em 2004, mas, com o 
troca-troca eleitoral hoje controla 1.300 
municípios).

Partido mais votado em 2004, com 16,3 
milhões de votos, ou 17% do eleitorado, no 
primeiro turno, o PT mais que dobrou sua 
representatividade naquelas eleições muni-

cipais, chegando a 411 prefeitos e 3.679 vere-
adores. Mesmo assim, amargou derrotas em 
redutos históricos, como Porto Alegre, ou 
em capitais onde disputava a reeleição, como 
São Paulo. Alguns petistas falam em alcan-
çar uma marca próxima dos mil prefeitos, de 
um total de 5.564, em todo o país. 

E se no passado o PT evitava coligações, 
hoje o partido se adapta a elas, marca do 
governo federal. “Em 2004, aumenta o nú-
mero de coligações do PT, e estas se tornam 
menos criteriosas no sentido de buscar uma 
coerência ideológica entre seus parceiros”, 
diz o cientista político Carlos Machado, 
doutorando pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e autor de estudo 
sobre as alianças do partido. “O principal 
critério foi a realização de coligações com 
aliados de sua base no governo federal, da 
qual participam vários partidos que antes 

praticamente não se apresentavam entre 
seus aliados, como PTB, PP e PL.”

O cimento das coligações do PT é Lula, 
que é disputado a tapa como cabo eleito-
ral. As contas de outubro vão dizer se seu 
partido levou vantagem ou se os aliados é 
que lucraram ao associar-se à imagem dele. 
Para colar seus candidatos em Lula, o PT 
oferece um arsenal. O site do partido na 
internet disponibilizou dados da atual ges-
tão para divulgação nas campanhas e gra-
vações de Lula e ministros de Estado em 
apoio ao partido. 

O movimento tem mão dupla: ao mes-
mo tempo em que se cola aos candidatos o 
alto índice de aprovação de Lula, usam-se as 
eleições municipais para espalhar pelo Bra-
sil os feitos do governo federal, com vistas 
a 2010. “Trabalhamos com a idéia de pri-
vilegiar a visão de esquerda do PT”, afirma 
o presidente nacional do PT, deputado Ri-
cardo Berzoini (SP). 

Enquanto o PT “se vira nos 30” com os 
aliados, DEM (ex-PFL) e PSDB tentam sal-
var o casamento, iniciado nos tempos de 
Fernando Henrique. E não é só em São Pau-
lo, onde a aliança terá de curar as seqüelas 
da disputa entre Geraldo Alckmin (PSDB) 
e Gilberto Kassab (DEM). A concorrên-
cia aconteceu também em Salvador, Porto 
Alegre e Rio de Janeiro – onde os tucanos 

pragmático
Na eleição 

municipal, o eleitor 
tem chance de 

colocar em pauta 
problemas que o 
afetam de perto, 

como saneamento, 
pavimentação, 

iluminação...

presidente e cabo eleitoral multipartidário
Marcelo Crivella (PRB), Jandira Feghali (PCdoB), Alessandro Molon (PT) e Eduardo Paes 
(PMDB) concorrem à prefeitura do Rio de Janeiro. Pelo menos uma coisa todos têm em 
comum: usam o nome de Lula e as realizações do seu governo para fazer campanha
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apoiaram Fernando Gabeira (PV) contra a 
democrata Solange Amaral. 

Saulo Queiroz, da direção nacional do 
DEM, diz que os confrontos não trazem ris-
co à unidade em 2010: “Existe um espectro 
de oposição (ao governo federal) muito cla-
ro, com a coligação de PSDB, DEM e PPS. 
A probabilidade de não concretizá-la em 
2010 é muito pequena, porque é um jogo de 
sobrevivência política. Hoje, numa campa-
nha de nível nacional, é indispensável estar 
juntos para ganhar”. 

Queiroz aposta que o PT lançará possí-
vel “candidato sem intensidade eleitoral”, 
confiante na herança da popularidade de 
Lula. “Nós não podemos ficar preocupados 
com isso. Vamos enfrentar a guerra inde-
pendentemente do candidato.” O presiden-
te do PSDB, senador Sérgio Guerra (CE), 
assinala as características “especiais” das 
eleições municipais: “As coligações mais 
flexíveis, com vários partidos, têm muita 
importância nesse cenário das alianças lo-
cais. Precisamos respeitar as peculiarida-
des regionais”.

Suingue eleitoral 
Mas as “peculiaridades regionais” devem 

ter limites, segundo o próprio presidente 
do PSDB. Questionado sobre a realidade 
aparentemente contraditória das alianças 
de tucanos e petistas, Guerra fala sobre re-
forma política: “Vamos discutir ainda esse 
assunto. Não há uma posição do PSDB so-
bre isso. Eu sou a favor da radicalização da 
fidelidade partidária. Em algum momento 

ela tem de ser extrema”.
Uma das apostas presidenciais para 2010, 

o governador mineiro Aécio Neves (PSDB) 
testa outro discurso. O de que, “acima das 
divergências políticas e partidárias está o 
interesse do povo”, como anunciava texto 
de campanha do “candidato da aliança”, 
Márcio Lacerda (PSB), em Belo Horizon-
te. Em sua página oficial na internet, Lacer-
da foi apresentado como homem de Lula, 
Aécio e do prefeito da capital, Fernando Pi-
mentel (PT).

Berzoini admite que a novidade pode in-
fluir em 2010: “Influência tem, porque re-
lações se constroem nessas alianças e co-
ligações, mas vamos observar a dinâmica 
eleitoral, porque nada é mecânico e abso-
luto”. Fora dos gravadores, petistas minei-
ros criticaram a idéia. “É a única cidade em 
que o partido tem a prefeitura, tem apro-
vação e apóia um candidato ligado a seu 

principal adversário nacional”, afirma um 
mineiro que trabalha no PT nacional. O pe-
tista vê ambições pessoais de Pimentel no 
acordo. “O mais provável é que Pimentel vá 
para o PSB disputar o governo com apoio 
de Aécio, contra Patrus Ananias”, afirma, 
referindo-se ao atual ministro do Desen-
volvimento Social. 

O cientista político Carlos Machado des-
taca que, apesar de coligações entre PT e 
PSDB já terem ocorrido, o caso de Belo Ho-
rizonte foi uma novidade. “Coligações en-
tre PT e PSDB, em 2000, houve 454 e, em 
2004, 934. A maior se deu em cidades com 
menos de 10 mil eleitores. PT e PSDB nun-
ca haviam se coligado em cidades com mais 
do que 500 mil eleitores.” 

PT e PMDB 
O PT aumentou o número de coligações 

com o PMDB, partido com maior número 

a lógica O vice-líder do PMDB na 
Câmara, Tadeu Felipelli: “É muito 
provável que estejamos começando uma 
caminhada que una PT e PMDB em 2010”
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de prefeitos no país e maior bancada na Câ-
mara e no Senado. Mas o presidente do PT 
afirma que não há uma estratégia de apro-
ximação visando a 2010. “O PMDB é forte 
no país todo, e todos os partidos da base 
governista também fazem parte das coli-
gações”, afirma. 

“O alto número de coligações com o 
PMDB se deve simplesmente ao tamanho 
desse partido, que é aquele com maior nú-
mero de participações em eleições para 
prefeito no Brasil. De fato, todos os prin-
cipais partidos brasileiros têm no PMDB 
a legenda com a qual fazem o maior nú-
mero de alianças dentro da esfera muni-
cipal”, concorda o cientista político Car-
los Machado. 

O vice-líder do PMDB na Câmara, Ta-
deu Felipelli (DF), vê uma lógica: “É mui-
to provável que estejamos começando uma 
caminhada que una PT e PMDB em 2010”. 

Contra isso, não teme nem as coligações 
que não deram certo, como no Rio de Ja-
neiro – onde o peemedebista Eduardo Paes 
e o petista Alessandro Molon não fizeram 
coligação – e em São Paulo – onde o presi-
dente estadual do PMDB, Orestes Quércia, 
apoiou Kassab contra Marta Suplicy no pri-
meiro turno. “Lógico que haverá disputas 
estaduais. Mas elas não serão impermeáveis 
à aliança nacional. O embate principal de 
2010 é que vai estruturar todas as outras 
disputas”, vislumbra Felipelli. 

A possibilidade de uma aliança com o PT 
é sinal de uma mudança de atitude do par-

tido, segundo ele: “Nós sempre fomos cri-
ticados por ser um partido muito dividido. 
Mas todos os grandes partidos têm suas di-
visões: PT, PSDB e DEM. Agora o PMDB 
tem mostrado que, apesar de ter suas divi-
sões, pode votar de forma coerente e ser o 
principal elemento de sustentação do go-
verno”. 

Para as eleições deste ano, a principal es-
tratégia é clara, na visão de Felipelli “a luta 
é continuar sendo o partido com o maior 
número de prefeituras e vereadores do Bra-
sil. Essa permeabilidade garante ao PMDB 
o status de maior partido do país e se re-
produz na eleição para deputados e sena-
dores no Congresso”. Apesar do objetivo de 
conquistar o maior número de prefeituras, 
a do Rio de Janeiro, segundo maior colé-
gio eleitoral do país, foi prioritária. “E não 
só para o PMDB, não é? Por que será que o 
Lula tem ido tanto para lá?” 

Para Mauro Paulino, do Datafolha, a 
grande dúvida para 2010 será sobre a capa-
cidade de Lula de transferir votos. “O can-

didato dele não será, cer-
tamente, alguém com o 
mesmo carisma, o poder 
de comunicação que ele 
tem com os mais pobres, 
então, vai depender tam-
bém do grau de envolvi-
mento que ele terá com a 
campanha dessa pessoa”, 
diz o analista. “Mantida 
a aceitação atual de Lula 
pelos pobres, que têm 
com o governo dele as 
políticas sociais, e pe-
las elites, que têm a ma-
nutenção das regras de 
mercado, o candidato de 
Lula é, de cara, o favorito”, 
emenda a socióloga Fáti-
ma Pacheco Jordão. 

Certeza mesmo, para o diretor do Data-
folha, é que o país vive hoje outro momen-
to em relação às décadas anteriores: “Pelo 
quadro dos possíveis candidatos para 2010 
já se vê que não há mais, hoje, espaço para 
um Collor, por exemplo. O eleitor mudou, 
está mais exigente”, acredita. “O raciocínio 
tradicional da mídia, sobre apoios e trans-
ferências de voto, expressa uma visão muito 
conceitual do eleitor. Ele é uma pessoa real, 
que tem problemas reais, quando anda na 
rua, pega um ônibus, vai ao posto de saú-
de. E está cada vez fazendo escolhas mais 
racionais”, completa Fátima. 

uma cidade no caminho da eleição presidencial
O apoio do PT local e do PSDB para eleger Márcio Lacerda 
(PSB) em Belo Horizonte é tido como a prova dos nove para 
a disputa de 2010. Para Berzoini, presidente do PT (dir.), 
“nada é mecânico e absoluto”. Sérgio Guerra, presidente 
do PSDB, defende a fidelidade partidária, mas diz que é 
preciso respeitar as “peculiaridades regionais” 
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trabalho

R
epresentantes do banco San-
tander e dos funcionários re-
únem-se por determinação do 
juiz Alexandre David Malfat-
ti, da 7ª Vara Cível da capital 

paulista. O Santander quer impor multa de 
R$ 50 mil para cada dia que o Sindicato 
dos Bancários de São Paulo permanecer em 
frente a um prédio do banco na zona sul 
paulistana. Era outubro de 2005, a catego-
ria estava em greve, mas o Santander não 
queria ruído na sua porta. Atento ao direito 
“de ir e vir”, mas também ao de livre mani-
festação, o juiz convocou o diálogo.

O acordo foi assim expresso por Malfat-
ti: “As partes reconhecem, de um lado, os 
direitos fundamentais de liberdade de ma-
nifestação, de reunião e de greve e, de ou-
tro lado, o direito de propriedade e o direi-
to ao trabalho... Os réus poderão exercer, 

pacificamente e respeitando a livre esco-
lha do funcionário, o direito de convenci-
mento. E o banco poderá exercer, pacifi-
camente e respeitando a livre escolha do 
funcionário, o direito de convencê-lo a não 
aderir. Em suma, fica claro que, de lado a 
lado, poderão atuar no convencimento so-
bre adesão ou não. A atuação será pacífica 
e sem constrangimentos”. Obra-prima do 
bom senso para relações de trabalho que 
se pretendem modernas, o acordo firmado 
é ainda uma exceção.

No tempo do autoritarismo, usava-se a 
força para impedir manifestações. Com a 
democracia, ficou um pouco mais difícil. 
Para constranger a liberdade dos traba-
lhadores de se organizar, os patrões bus-
cam brechas na lei e contam, em boa parte 
dos casos, com o conservadorismo de se-
tores da Justiça, recorrendo a uma medi-

da chamada “interdito proibitório”. Trata-
se de ação jurídica para situações em que 
o direito de posse ou de propriedade está 
sendo ameaçado. Está no Código Civil des-
de o início do século passado, interessan-
do principalmente a fazendeiros que viam 
ameaça de ocupação de terras. Da década 
passada para cá, tem sido usado por empre-
sas para tentar manter grevistas bem lon-
ge não de suas dependências, mas de suas 
proximidades. O raciocínio é simples: evi-
tar que um funcionário perceba o respaldo 
de um movimento coletivo.

Liberdade
Recentemente, o movimento sindical lan-

çou dois contra-ataques judiciais diante do 
que considera abuso das empresas sobre o 
direito de greve. Uma ação movida pelo Sin-
dicato dos Bancários de Belo Horizonte ques-

Num ambiente de democracia, crescimento e 
altos lucros em todos os setores da economia, 
muitas empresas ainda tentam sufocar 
sindicatos em vez de discutir civilizadamente 
como compartilhar os resultados
Por Nicolau Soares

Tudo para não 
dividir o bolo
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tiona a competência da Justiça Comum para 
julgar esses casos. Outra, da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT), 
contesta o uso de interdito em greves e ma-
nifestações. As duas tramitam no Supremo 
Tribunal Federal (STF) e trazem para o de-
bate nacional a liberdade de greve e de orga-
nização. Apesar de previsto na Constituição 
com status de “fundamental”, o direito de gre-
ve tem sido duramente ameaçado.

Os abusos ficam mais claros, por exemplo, 
quando se está diante de uma campanha sa-
larial. Os trabalhadores de uma determina-
da categoria, em assembléia, decidem entrar 
em greve. No mesmo dia, uma empresa pro-
cura a Justiça Comum e entra com ação de 
interdito, alegando que manifestações pró-
ximas às suas dependências ameaçam o di-
reito de “posse” da empresa sobre seu espaço. 
Caso o juiz concorde, a manifestação pode 

chega-pra-lá
O clima 

sempre acaba 
esquentando

desproporção
Por vezes a força 

policial é desmedida 
nas manifestações 

sindicais
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milionárias para o sindicato.
“A utilização do interdito não cabe nes-

sa situação, pois não se trata de ameaça à 
posse”, avalia a advogada trabalhista Debo-
rah Blanco, assessora jurídica da Confede-
ração dos Trabalhadores do Ramo Finan-
ceiro (Contraf/CUT). “Mas há juízes que 
aceitam essa argumentação”, explica. As-
sim, impõe-se pesada restrição à liberda-
de de expressão dos trabalhadores. “O in-
terdito proibitório não é compatível com 
o direito de greve. A greve não busca ex-
propriação da propriedade”, afirma o juiz 
Grijalbo Fernandes Coutinho, presidente 
da Associação Latino-americana de Juízes 
do Trabalho. Para ele, o fato de uma greve 
afetar os bens da empresa é conseqüência 
do conflito social: “Se não houver prejuízos, 
não faz sentido fazer greve”, explica.

No julgamento da ação dos bancários de 
Belo Horizonte, o STF determinou que in-
terditos sejam analisados pela Justiça do 
Trabalho. Ítalo Souza Nicoliello, advogado 
do sindicato, explica que a Justiça Comum 
tem visão mais dissociada do fenômeno 
greve. “A Justiça Comum não investiga mo-
tivações de um movimento. Com a fixação 
na Justiça do Trabalho, teremos ambiente 
mais propício para esse tipo de discussão”, 
avalia. O placar da votação no STF, oito vo-
tos a favor e um contra, no último dia 10 
de setembro, indica que poderá ser editada 
uma súmula vinculante a respeito do tema 
– e que a interpretação poderá ser seguida 
em instâncias inferiores.

“A decisão reforça a tese de que o que está 

em discussão é o direito de greve e não o 
direito de propriedade”, avalia o juiz Couti-
nho. Sua interpretação fortalece, também, a 
ação movida pela CNM/CUT. “Existe uma 
colisão de direitos, entre greve e proprieda-
de. Mas a Constituição determina a função 
social da propriedade, e um dos critérios 
para isso é o respeito aos direitos funda-
mentais, entres os quais está o de greve”, 
argumenta o advogado Marthius Sávio Lo-
bato, da Confederação.

Abuso da lei
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

paulista enfrenta uma situação que de-
monstra até onde vai o abuso dos interditos. 
A Ecovias, concessionária que administra a 
Via Anchieta, conseguiu por esse meio ve-
tar passeatas na rodovia. “Como um sin-
dicato vai se manifestar se não pode fazer 
uma passeata? Há juízes que vão mais lon-
ge, criminalizando dirigentes sindicais, que 
têm de responder individualmente por um 
conflito que é coletivo”, afirma Sávio. 

A ação da CNM/CUT está a cargo do 
ministro Carlos Ayres Brito. Caso o STF 
decida favoravelmente, será uma vitória 
importante para a garantia do direito de 
organização e manifestação. No entanto, 
outras ameaças continuarão, entre elas, a 
própria Lei de Greve. Promulgada em 1989, 
prevê as condições a serem cumpridas para 
que uma greve não seja considerada abusi-
va, como publicação de aviso de 48 a 72 ho-
ras antes da paralisação, entre outras. De-
borah Blanco considera a lei desatualizada 
frente às mudanças do mundo do trabalho. 
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interdito rodoviário A Ecovias conseguiu vetar passeatas dos metalúrgicos na Anchieta. Isso significa uma mordaça no Sindicato
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“Se um banco é avisado com tanta antece-
dência, tem amparo tecnológico de trans-
ferir operações para outros locais. O direito 
de resistência, que está no direito de greve, é 
o direito de causar prejuízo. Sem isso, não se 
alcançam novas conquistas”, argumenta.

Para Coutinho, a lei é muito detalhis-
ta ao prever ações que configuram abuso 
por parte dos trabalhadores, mas pouco 
diz sobre as condutas anti-sindicais pra-
ticadas pelos patrões durante ou antes de 
uma paralisação. Um dos principais pro-
blemas da lei seria a possibilidade de aplica-
ção de multas aos sindicatos. “A imposição 
pecuniária afeta a liberdade sindical, pois 
as multas podem simplesmente impedi-los 
de atuar”, avalia.

Caso exemplar desse problema aconteceu 
em 1995, quando, acionado pelo governo 
FHC, o Tribunal Superior do Trabalho jul-
gou abusiva uma greve na Petrobras e impôs 
multa de R$ 100 mil à Federação Única dos 
Petroleiros por dia não trabalhado. Uma lei 
propondo a anistia da multa foi aprovada no 
Congresso e vetada duas vezes por FHC. So-
mente em 2003 foi sancionada por Lula.

E como solucionar os problemas da le-
gislação e garantir a livre manifestação? “O 
direito do trabalho não nasceu da obra de 
grandes doutrinadores ou do Estado. É fru-
to da luta e organização dos trabalhadores, 
e o direito de greve tem um papel funda-
mental”, defende Coutinho. “Mas não espe-
rem que esses problemas sejam corrigidos 
sem mobilização social”, finaliza. 

Colaborou Ricardo Negrão

Em Gravataí (RS), a Federação Estadual dos Metalúrgicos (FEM-RS) e o sindicato da categoria em 
Porto Alegre foram alvos de ações de interdito no mínimo curiosas, movidas em 2001 pela fábrica 
da General Motors local e também pela Força Sindical, que reivindica a representatividade dos 
empregados. A multa de R$ 700 mil, se executada, inviabilizaria as entidades. A Federação enfrenta 
ações semelhantes em Canoas, Panambi e Caxias. “Já fazem de tudo para dificultar a atuação dos 
sindicatos nos locais de trabalho. Se não pudermos usar o espaço que sobra do lado de fora, como 
um sindicato pode atuar?”, questiona Milton Viário, presidente da FEM-RS.

Na capital paulista, o Sindicato dos Bancários não pode abrir faixas na calçada do Banco Real, 
na Avenida Paulista, sob pena de amargar prisões e multa de R$ 1 milhão por dia. Se protestar a 
menos de 200 metros (quatro vezes a largura da avenida), mais multa, de R$ 100 mil por dia. Há 
cerca de 70 processos de interdito movidos por bancos que somam um prejuízo potencial de R$ 4 
bilhões à entidade. O que isso tem a ver com direito de propriedade? Nada. O que está em jogo é 
impedir trabalhadores de pressionar.

O sindicato lançou campanha publicitária para levar o debate à sociedade, com propagandas em 
rádio, cinemas e no metrô. um histórico publicado em sua página na internet (www.spbancarios.
com.br) explica didaticamente os abusos. “Queremos quebrar o silêncio em torno de um tema 
que interessa a todo mundo que busca manter seus direitos por meio de manifestações públicas”, 
diz o presidente do Sindicato, Luiz Cláudio Marcolino. A entidade espera ainda reunir autoridades 
num grande seminário sobre o tema. O ministro da Justiça, Tarso Genro, informado sobre as ações 
judiciais que ameaçam o direito de greve, sinalizou apoiar alterações na lei. 

Campanha de alerta

debate O Sindicato dos Bancários de São Paulo quer que a sociedade conheça o problema
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análise

Praticamente todos os preços de bens e serviços são 
formados a partir desses três preços básicos. E não é difícil 
entender as razões. Vamos a elas Por Sérgio Mendonça

Salários, juros e câmbio

Sérgio Mendonça 
é economista. Foi 
diretor técnico 
do Departamento 
Intersindical 
de Estatística 
e Estudos 
Socioeconômicos 
(Dieese) de 1��0 
a 2003, do qual 
atualmente 
é supervisor 
técnico

alguém consegue imaginar uma mercado-
ria que não tenha utilizado força de traba-
lho na sua elaboração? Sobre os serviços, 
então, nem se diga. Dependem basica-
mente do trabalho das pessoas. Assim, 

os salários estão na formação dos preços de qualquer 
bem e serviço. A taxa de câmbio estabelece a relação 
da moeda nacional com as moedas que dominam a 
economia mundial e nas quais são cotados os pre-
ços no comércio internacional. Refiro-me prin-
cipalmente ao dólar e, complementarmente, 
ao euro. Um país com uma economia muito 
fechada sofre uma influência menor da taxa 
de câmbio. Economias mais abertas (como a 
brasileira) aos fluxos de comércio e financei-
ros costumam ter maior influência 
da taxa de câmbio na inflação, 
já que os preços internos de-
pendem dos preços dos pro-
dutos importados e expor-
tados, convertidos à taxa de 
câmbio.

A taxa de juros talvez seja o mais 
importante dos três preços básicos. 
Reflete o “preço” do dinheiro e afeta 
todo o sistema de crédito da economia. 
Assim, quanto mais “cara” a moeda na-
cional (os juros), mais difícil adquiri-
la no sistema bancário e financeiro por 
meio de empréstimos. Sendo uma moe-
da “cara”, acaba “valendo mais” do que 
as outras moedas. Na prática, de acordo 
com a realidade brasileira, os juros altos 
valorizam o real em relação ao dólar e às 
demais moedas (euro, iene etc.).

Mas o efeito de taxas de juros muito 
altas é mais complexo ainda para o orga-
nismo econômico. Ao encarecer o cré-
dito, penaliza os consumidores e os empreendedores. 
Dificilmente uma empresa deixa de olhar para a taxa de 
juros antes de realizar um investimento. A rentabilida-
de esperada do investimento é sempre comparada com 
a alternativa de “deixar o dinheiro no banco”. Se a taxa 
de juros é alta, inibirá o investimento produtivo – que 
é o que gera renda, emprego, lucro e impostos.

No caso do consumo, nossa cultura é tomar a decisão 

de comprar um bem a prazo, analisando se a prestação 
cabe no salário. Certamente, se fizéssemos uma cam-
panha nacional de esclarecimento dos juros embutidos 
nas prestações, muitos trabalhadores pensariam duas 
vezes antes de comprar. Não se trata de um compor-
tamento irracional do brasileiro que compra a crédito. 

Contudo, se a taxa de juros do crediário 
fosse cortada ao meio (ainda assim 

seria muito alta!), o mesmo bem 
poderia ser adquirido por um 
número de prestações bem 
menor.

O efeito dos juros altos não 
pára por aí. A taxa básica de 
juros (chamada Selic, sigla de 
Sistema Especial de Liquida-

ção e de Custódia) encarece o 
financiamento da dívida pública. 

Cada ponto percentual a mais na Se-
lic, mantido por um ano, equivale a mais 
do que o orçamento anual do Bolsa Fa-
mília. Uma dívida pública maior obriga à 
diminuição de gastos da União no futuro, 
comprometendo o investimento público 

necessário ao crescimento sustentável.
Voltando ao efeito dos juros sobre o 

câmbio, uma moeda muito valoriza-
da (o real foi a moeda que mais se 
valorizou nos últimos quatro anos) 
estimula as importações e os gastos 
no exterior (turismo, por exemplo) 
e desestimula exportações e transfe-
rências. Ou seja, pode provocar dese-
quilíbrio externo (déficits) e também 
pode pôr em risco a trajetória de cres-
cimento da economia.

O efeito dos juros altos, sem exage-
ro, pode ser devastador para a econo-

mia de um país. É como correr os 100 metros rasos 
com dez quilos a mais nas canelas. O competidor pode 
até chegar, mas nunca em primeiro lugar! Em outras 
palavras, o crescimento estará aquém do necessário 
para gerar empregos e corrigir as desigualdades de 
renda. Portanto, o debate público sobre esse tema é 
estratégico para os trabalhadores e o movimento sin-
dical brasileiro. 

O efeito dos 
juros altos, sem 
exagero, pode 
ser devastador 
para a economia 
de um país. É 
como correr os 
100 metros rasos 
com dez quilos a 
mais nas canelas
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A
s últimas pesquisas sobre a 
inflação mostraram que a 
pressão sobre os preços dos 
alimentos começou a ceder, 
mas as seqüelas deixadas 

nem sempre são captadas de imediato. Os 
preços de produtos como arroz e feijão per-
manecem num patamar bem superior ao 
do ano passado e nada garante que voltem 
algum dia aos níveis anteriores.

Segundo o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), entre setembro de 2007 e agos-
to de 2008, o preço do feijão subiu 90,43%; 
o do arroz, 41,16%; o do óleo de cozinha, 
41,90%, e o da farinha de trigo, 37,62%. Na 
média geral, subiram mais de 15% os preços 
dos alimentos básicos, enquanto para o Ín-
dice do Custo de Vida (ICV) a inflação ficou 
em 6,97%. Quem mais sofre com essa alta 
são os mais pobres: o terço da população 
brasileira com a renda mais baixa gasta em 
média 38% com a alimentação. Os núme-
ros de inflação acumulada caíram um pou-
co com o recuo dos alimentos em agosto: o 
arroz baixou 3,62%; o feijão, 6,53%; o óleo 
de cozinha, 4,43%, e o trigo, 4,26%.

A alta dos alimentos é global e relaciona-
se a uma série de fenômenos. “Nossa expec-
tativa é de que não há volta”, diz o econo-
mista José Graziano da Silva, representante 
regional da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação (FAO) 
para a América Latina e um dos criadores 
do projeto Fome Zero, que deu origem ao 
Bolsa Família. A economista Cornélia No-
gueira Porto, coordenadora do ICV-Dieese, 
tem avaliação parecida: “Os preços dos ali-
mentos já estão caindo, mas devagar. E não 

dá para dizer que vão recuar aos patamares 
anteriores”.

Graziano lembra que a alta dos alimentos 
ao longo do último ano tem relação dire-
ta com outro aumento de preços no mer-
cado internacional: o do petróleo. O pro-
duto influencia o preço dos alimentos não 
só pelo transporte, mas também porque é 
utilizado na produção de insumos, como 
os fertilizantes químicos. O barril chegou 
a beirar US$ 150, mas já recua em direção 
aos US$ 100.

“O consumidor está pagando mais, mas 
o dinheiro não vai para o agricultor. O que 
subiu foram os insumos, como fertilizan-
tes e agrotóxicos. A rentabilidade de quem 
planta está mais baixa, o que é ruim porque 
desincentiva o plantio”, explica Graziano. 
Isso quer dizer que, para os próximos anos, 
mais efeitos colaterais são esperados – por 
enquanto, o Brasil comemora colheita re-
corde, em função dos altos preços do perío-
do em que a safra foi contratada. 

A conseqüência, segundo Graziano, 
será a população mais pobre comer menos 
e pior. “Quem comprava carne de primei-
ra, passa para a de segunda. Quem comia a 
de segunda, pára de comer carne e compra 
alimentos de pior nível nutricional, como 
o açúcar – cujo preço, aliás, é dos que me-
nos subiram.”

O fator etanol
A alta do petróleo, por enquanto, não afe-

ta diretamente o brasileiro que abastece o 
automóvel, sobretudo pela política da Pe-
trobras de não repassar imediatamente aos 
seus preços os reajustes internacionais. Mas 
há também outro fator segurando os efei-

Os preços dos alimentos começam a baixar, 
mas os trabalhadores ainda não estão livres 
das conseqüências da jogatina global e de 
seus efeitos sobre a economia real
Por Spensy Pimentel

Crise ainda é 
prato do dia

tos dessa alta: a expansão da produção de 
álcool a partir da cana-de-açúcar, que vem 
tendo sucessivas safras recordes.

O problema é que a área disponível para o 
plantio de feijão, arroz e outras culturas que 
vão para a mesa do brasileiro é disputada 
pela expansão da cana e de outras culturas 
relacionadas, em alguma medida, à produ-
ção de biocombustível, como a soja brasi-
leira e o milho americano, o que pressiona 
seu preço no mercado internacional. 

Graziano chama a atenção para o proble-
ma que a alta dos alimentos pode gerar em 
toda a América Latina, que exporta gran-
de quantidade e ao mesmo tempo tem mi-
lhões de miseráveis. Cálculos da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Ca-
ribe (Cepal) mostram que a inflação é um 
fenômeno que afeta a toda a região e que 
um aumento de 15% nos preços dos ali-

economia

Feijão maravilha
Para muitos, não dá para 
viver sem, apesar do preço 
alto. O que poucos sabem é 
que o produtor não leva nada 
desse aumento
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mentos eleva a pobreza na região de 35% 
para 38%.

Para a FAO, a bola está com os governos 
da região e do mundo todo, que, nas duas 
últimas décadas, reduziram muito a ajuda 
à agricultura, cortando verbas antes gastas 
na armazenagem de alimentos, por exem-
plo – o que levou a área cultivada a cair  
40% na América Latina. O órgão da ONU 
avalia que os governos levaram às últimas 
conseqüências as promessas do mercado de 
ofertar alimentos abundantes e baratos. Há, 
ainda, outro problema. No mundo todo, há 
aumento do consumo dos alimentos, devi-
do ao aumento da população e à melhoria 
da renda em países populosos como China 
e Índia – o que leva à pressão por mais grãos 
também para alimentar animais.

Para produzir um quilo de carne de por-
co são necessários sete de milho, por exem-

plo. O resultado é que os estoques inter-
nacionais estão em seu nível mais baixo 
em três décadas. Há cinco anos, destaca o 
agrônomo Alcido Wander, da Embrapa, o 
consumo mundial de arroz supera conti-
nuamente a produção, o que pressiona os 
estoques e, por conseguinte, os preços. Para 
superar o problema, a produção de alimen-
tos precisaria dobrar, estima a FAO. 

No Brasil, menos de 10% da área agricul-
tável é efetivamente utilizada, o que leva o 
governo a apostar no aumento do crédito 
para a agricultura como forma de aumentar 
a safra, em vez de adotar medidas como a 
restrição ou a taxação de exportações de ali-
mentos, potencialmente polêmicas, como 
demonstraram os conflitos recentes na 
Argentina entre produtores e o governo de 
Cristina Kirchner. Persiste, porém, para o 
país o grande desafio de aumentar essa por-
centagem sem atacar a Amazônia.

No caso do feijão, o problema é ainda 
mais grave, como explica Wander. A prin-
cipal variedade consumida no país, o ca-
rioca, é exclusividade brasileira. “Quan-
do o preço está alto, pela falta do produto, 
não há como importá-lo, e, quando está 
baixo, não há como exportar o exceden-
te”, explica o agrônomo. Outra peculiari-
dade do feijão carioca: depois de cerca de 
quatro meses armazenado, ele escurece, o 
que reduz sua aceitação pelos consumido-
res. Para Wander, o país deveria diversifi-
car o produto, incentivando aqui varieda-
des como as cultivadas nos EUA, México 
e Argentina.

Enquanto uma maioria se preocupa, um 
pequeno grupo lucra. Os analistas têm ob-
servado que, com a crise no mercado imo-
biliário americano no ano passado, uma 
parte do dinheiro antes aplicado ali foi re-
passada para o mercado futuro de com-
modities, inclusive os alimentos. Descon-
tadas as incertezas globais, o problema é 
que o fenômeno agora corre o risco de afe-
tar o trabalhador brasileiro duplamente. 
Os preços subiram, e o Banco Central de-
clarou que teria de conter a inflação, por 
isso, agora vem subindo os juros básicos 
da economia. “É a ‘segunda onda’ de pro-
blemas, que só vai aparecer mais à fren-
te. Haverá menos investimentos e, assim, 
além de ter de encarar preços mais altos, 
a população ainda corre o risco de cair no 
desemprego”, resume Graziano. (Leia ar
tigo de Sérgio Mendonça, na página 17, so
bre a influência negativa dos juros no cres
cimento econômico.) 

carne zero 
Graziano: “Quem comprava carne de 
primeira, passa para a de segunda. Quem 
comia a de segunda, pára de comer carne”
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Quem fica 
com o bilhete

A descoberta do petróleo na camada pré-sal, considerada pelo 
governo “bilhete premiado”, proporciona novo debate sobre 
como transformar recursos minerais em qualidade de vida 
e distribuição de renda Por Roberto Rockmann

E
m outubro de 1953, quando Ge-
túlio Vargas criou a Petrobras 
após longa campanha à qual se 
opuseram amplos setores da so-
ciedade, pouco mais de 2.000 

barris diários de petróleo eram extraídos do 
solo brasileiro. Cinquenta e cinco anos de-
pois, a descoberta de petróleo de ótima qua-
lidade no fundo do mar da região Sudeste – 
abaixo de uma grossa camada de sal – pode 
colocar o Brasil entre os dez maiores produ-
tores do mundo a partir de 2013. A desco-
berta do pré-sal, que pode atingir 12 bilhões 
de barris de petróleo por dia, provocou um 
intenso debate, que se arrastará pelos próxi-
mos meses e chegará ao Congresso em 2009. 
Como distribuir a riqueza para todo o país e 
melhorar o destino e a aplicação dos recursos 
a serem gerados?

Hoje a exploração de poços de petróleo 
é feita sob o regime de concessões. Empre-
sas fazem oferta em leilões realizados todos 

os anos pela Agência Nacional do Petróleo 
(ANP). Iniciado em 1997, com a quebra do 
monopólio da Petrobras, o modelo fez com 
que companhias estrangeiras pudessem atu-
ar no Brasil, tendo 10% da produção. Cerca 
de um quarto da área de pré-sal está licitada, 
e a Petrobras já controla 70% dessa fatia. O 
restante está em mãos de agentes privados. O 
governo acenou que não irá modificar con-
tratos. Mas as regras mudariam para os 75% 
restantes ainda não leiloados – o que desa-
grada as empresas que operam no setor.

“A discussão é muito importante e a so-
ciedade deve participar. O petróleo tem 
de gerar riqueza para todos os brasileiros, 
não para uma pequena parte e para empre-
sas multinacionais”, afirma Antonio Carlos 
Spis, do Sindicato dos Petroleiros de São 
Paulo e integrante da direção executiva 
nacional da CUT. “É preciso acabar com o 
sistema de concessões e criar as condições 
para que o Estado se fortaleça”, diz.

O Planalto estuda acabar com futuros 
leilões de concessões na área da camada 
pré-sal. Os blocos não-licitados nessa pro-
missora região, que pode conter entre 30 
bilhões e 80 bilhões de barris petróleo, fi-
cariam sob a responsabilidade de uma nova 
empresa estatal. O governo evitaria a con-
centração de poder na Petrobras, uma pre-
sença maior de agentes privados no setor e 
fortaleceria o papel do Estado.

Polêmicas salgadas
Um grupo de trabalho (GT) discute o as-

sunto, mas o governo só deverá anunciar a 
medida a ser adotada no fim do ano. A dis-
cussão deve ir para o Congresso com uma 
idéia já delineada. A intenção é criar uma 
estatal enxuta, com até 100 funcionários. A 
Petrobras, cujo capital também é formado 
por acionistas privados, prefere ter controle 
total sobre as áreas não-licitadas da cama-
da pré-sal. O potencial das reservas pode le-

energia
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proFundezas
Plataforma P3�, no 

Campo de Tupi, que se 
estende do Espírito Santo 

a São Paulo, extraiu 
os primeiros litros de 

petróleo do pré-sal
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Corcovado: �10m

Enchova:
-12�m

Roncador:
-1.886m

Camada pós-sal: -2.000m

Camada de sal: -�.000m

Camada pré-sal: -6.000m
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var o setor a responder por 20% do PIB nos 
próximos 20 anos. As empresas estrangeiras 
não querem mudanças drásticas nas regras. 
Aceitam maior taxação sobre lucros, mas 
querem o sistema de concessões. O senador 
Aloizio Mercadante (PT-SP) diz que a Petro-
bras é contra o regime de concessão para o 
pré-sal: “Isso poderia descapitalizá-la”.

“É fundamental ampliar as condições da 
Petrobras para que ela consiga viabilizar 
seus planos de investimento”, afirma Spis. 
“Uma idéia seria aumentar a participação 
da União na empresa, inclusive adquirindo 
as ações que estão nas mãos de investidores 
privados.” O dirigente da CUT admite que 
é um cenário difícil de ser implementado. 
O maior acionista da empresa é o governo, 
mas a base acionária da Petrobras é forma-
da por mais de 400 mil acionistas, de tra-
balhadores que compraram ações com seu 
FGTS ao megaespeculador internacional 
George Soros, que recentemente comprou  

US$ 1 bilhão em ações da empresa. Se o 
governo desejasse elevar seu capital na Pe-
trobras sem aumentar a parcela dos mino-
ritários, o caso poderia parar na justiça.  
“Essa é uma questão a ser aberta à socie-
dade”, diz Spis.

Apesar de pretender criar uma nova esta-
tal, o governo estuda fortalecer a Petrobras, 
mas ainda não encontrou a fórmula. Um dos 
modelos analisados é o adotado pela Norue-
ga, um dos maiores exportadores de petró-
leo do mundo. Além de aumentar a taxa-
ção sobre os lucros das empresas privadas 
que atuam no setor (78% de imposto), o país 
criou a estatal Petoro, responsável por admi-
nistrar as descobertas de petróleo no país e 
que detém o direito de propriedade de cer-
ca de 30% da produção. Com esse sistema, 
investiu em educação e saúde e criou um 
fundo soberano com receita de US$ 375 bi-
lhões, recursos que podem contribuir com o 
avanço das empresas do país e gerar empre-
gos. O modelo protegeu setores industriais 
domésticos responsáveis pelo fornecimento 
de equipamentos à indústria do óleo. “Es-
ses pontos merecem ser analisados, para que 
a riqueza seja internalizada e para que não 
sejamos apenas exportadores de commodi-
ties”, defende o economista Delfim Netto.

Divisão do bolo
A questão também reabre oportunidade 

para a discussão sobre o direcionamento dos 
royalties. Estima-se que apenas o Campo de 
Tupi poderia, a partir de 2013, mais que do-
brar o montante – hoje em R$ 7,5 bilhões. Dos 
recursos arrecadados com royalties, 60% de-
les são destinados para Estados e municípios 
produtores, o restante fica com a União. No 
âmbito do governo federal, disputam a parti-
lha BNDES, Marinha e os Ministérios da Fa-
zenda, da Ciência e Tecnologia e de Minas 
e Energia. Lula quer incluir o Ministério da 
Educação, como forma de vitaminar a educa-
ção básica, fundamental e superior.

Mal o petróleo começou a ser explora-
do, já existem pelo menos sete projetos de 
lei para mudar a forma de distribuição dos 
royalties (uma compensação financeira que 
as empresas exploradoras e produtoras de 
bens não-renováveis, como petróleo e gás, 
pagam mensalmente ao Estado). Maiores 
produtores do país, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro são os dois estados que mais recebem 
recursos, concentrando metade dos R$ 7,5 
bilhões distribuídos em 2007. Com as reser-
vas de pré-sal, a riqueza poderá ficar ainda 
mais concentrada no litoral sudeste. 
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E não basta apenas redistribuir os recur-
sos. Um dos principais problemas hoje na 
legislação brasileira é que, como a Lei do Pe-
tróleo, de agosto de 1997, não determina em 
que áreas a administração pública deve apli-
cá-los – tema que foi capa da Revista do Bra
sil de fevereiro (edição 21) –, o poder público 
fica à vontade para aplicar onde bem enten-
der. E a prática mostra que os royalties não 
vêm sendo investidos para reduzir a misé-
ria. A regulação anterior, de 1953, estipula-
va que os recursos teriam de ser prioritaria-
mente utilizados em energia, pavimentação 
de rodovias, abastecimento de água, irriga-
ção, proteção ambiental e saneamento bási-
co. Com a abertura do mercado de petróleo 
para empresas privadas em 1997, as cida-
des que mais recebiam recursos ganharam 
maior liberdade para empregar o dinheiro.

Mantidas as atuais regras, o governo e as 
prefeituras do Rio podem ficar com mais da 
metade do dinheiro dos royalties do pré-sal, 
fatia superior à da própria União. O Campo 
de Tupi fica na Bacia de Santos  (SP), mas, 
pelos critérios da ANP, está mais concentra-
do no lado norte da linha imaginária que o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) construiu para separar o mar flumi-
nense do paulista. A proximidade geográfi-
ca é usada como referência para definir es-
tado e município que vão receber royalties. 

governo Pretende criar estatal para administrar 
as reservas da camada pré-sal ainda não 
licitadas, como forma de ter maior controle 
sobre a exploração, evitar aumento demasiado 
de poder da Petrobras e impedir que empresas 
privadas possam controlar essas reservas.

petrobras Detém 70% das reservas já licitadas 
da camada pré-sal e gostaria de ter controle 
total sobre as reservas não-licitadas sem que 
haja processos de concessão, ou seja, sem ter 
de desembolsar pela aquisição das áreas. 

mercado A Petrobras tem mais de 400 mil 
acionistas, de pequenos investidores a fundos 
como o do megaespeculador George Soros, 
que recentemente adquiriu uS$ 1 bilhão em 
papéis da empresa. Esses acionistas são contra 
uma nova estatal para administrar as reservas 
e ameaçam entrar na Justiça caso o governo 
avance nesse sentido.

empresas privadas Querem que as reservas 
não-licitadas sejam concedidas em leilões 
abertos à participação da iniciativa privada, 
uma forma de ter controle sobre essas 
importantes reservas. 

políticos Há, pelo menos, sete projetos 
de lei na Câmara e no Senado que buscam 
estabelecer novos critérios para a partilha dos 
recursos dos royalties. A maioria dos projetos é 
de estados que não são grandes produtores de 
petróleo e que também querem recursos.

movimentos sociais Cobram maior 
fiscalização sobre o uso e o destino de 
recursos dos royalties. Também pretendem 
que o montante seja, prioritariamente, 
destinado à área social e defendem maior 
participação do Estado no planejamento 
e exploração, como principal indutor do 
desenvolvimento.

redistribuir Lula tem planos para o petróleo do pré-sal: quer mudar os critérios de distribuição de royalties e vitaminar a educação

Essa regra foi regulamentada há duas déca-
das, quando o valor deles não despertava co-
biça. Agora, estados, municípios e União dis-
putarão com vigor parte desses recursos. Rio 
e Espírito Santo já se manifestaram contrá-
rios à mudança. O governo paulista tem um 
grupo de trabalho que já discute como me-
xer nesses critérios. Outros estados acompa-
nham as discussões. A corrida pelo dinheiro 
só começou.

O governo já manifestou que poderá re-
discutir a partilha. Recentemente, a minis-
tra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que 
seria necessário modificar a distribuição dos 
recursos, já que o patamar mudou com as 
descobertas. Para isso, é preciso haver mu-
dança na Constituição. Ou seja, a discussão 
de como o país irá usufruir as novas desco-
bertas será também um tema peso-pesado 
na agenda do Congresso em 2009. 

Torre de Babel
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a Constituição de 1988 define que a relação 
de emprego é “protegida contra despedida 
arbitrária ou sem justa causa... nos termos 
da lei complementar”. Ou seja, sem a refe-
rida lei essa proteção torna-se uma letra 

morta. Décadas atrás o neoliberalismo argumentava 
que a maior “flexibilidade” das regras é que propor-
cionaria mais trabalho e renda. No entanto, os mesmos 
que com suas políticas fizeram o desemprego disparar 
nos anos 1990 agora tentam convencer a 
sociedade de que um modesto e pequeno 
passo para superar a demissão imotiva-
da, com a ratificação da Convenção 158 
da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), seria um “atraso”. 

A Convenção 158 não proíbe a demis-
são, apenas reduz o poder autoritário do 
empregador na relação trabalhista e esti-
mula uma cultura de negociação no local 
de trabalho. Uma vez em vigor, as demis-
sões precisarão ter justificativas, que po-
dem ser problemas econômicos, tecno-
lógicos, estruturais ou semelhantes, mas, 
nesses casos, o processo precisa ser infor-
mado e discutido com os representantes 
dos trabalhadores. 

O Brasil é um dos países com o merca-
do de trabalho mais flexível no mundo, 
basta olhar a alta rotatividade: demissão e admissão é 
a regra do jogo. Quando recebemos a boa notícia de 
que foi criado 1 milhão de empregos, entenda-se que 
10 milhões de trabalhadores foram contratados e 9 mi-
lhões, dispensados. E não é necessário amplo conhe-
cimento das relações sindicais para entender o quanto 
isso enfraquece o poder de negociação dos emprega-
dos. Essa distorção gera a “justiça da despedida”, em 
vez de Justiça do Trabalho, pois quando não há canais 
democráticos para reivindicar os direitos no dia-a-dia, 
como horas extras não pagas ou ambientes inadequa-
dos, o trabalhador espera o seu desligamento para re-
correr à Justiça.

O Congresso Nacional havia aprovado a Convenção 
158 da OIT em setembro de 1992. Mas, por se tratar de 
um assunto que provocou pouco interesse na época, de-

morou até abril de 1996 para que entrasse em vigor. Foi 
quando FHC promulgou sua ratificação. Traduzindo: 
a maior autoridade do Poder Executivo, por meio do 
Decreto nº 1.855, assinou embaixo da convenção para 
que ela passasse a ter validade no Brasil.

Quando os sindicatos começaram a basear argumen-
tos e pleitos nos termos da Convenção, a reação em-
presarial foi enérgica. Por isso, em um ato inacredi-
tável, sete meses depois, FHC denunciou (revogou a 

ratificação) do mesmo instrumento, para 
evitar que os recursos judiciais da classe 
patronal chegassem ao Supremo Tribu-
nal Federal e este desse razão ao traba-
lhador. Vejam o argumento usado na épo-
ca: a Constituição estabelece que o artigo 
7º deve ser regulamentado por lei com-
plementar. Não sendo a convenção uma 
lei complementar, esta seria inconstitu-
cional, mesmo na inexistência da tal lei 
complementar que contemplasse o que a 
Carta Magna manda fazer.

Há mais de dez anos se aguarda uma 
decisão do STF a respeito da legalidade 
de um presidente cancelar um tratado in-
ternacional – no caso a Convenção 158 da 
OIT – sem autorização do Congresso. 

Em seu primeiro mandato, o presiden-
te Lula tentou fazer uma grande reforma, 

mas acabou avançando pouco na área. Assim, tomou-
se no seu segundo mandato a sábia iniciativa de re-
apresentar a Convenção 158 da OIT ao Congresso 
Nacional, em fevereiro último, para que seja aprova-
da pela segunda vez, após 16 anos, sem que os depu-
tados jamais a tenham denunciado. Mas a re-ratifica-
ção da Convenção 158 foi rejeitada pela Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara 
no mês de julho. 

O resultado da votação foi comemorado pelo lobby 
das entidades patronais, que operou dia e noite. Con-
tudo, o tema não se esgota aqui, pois o assunto entra 
agora na pauta do Plenário. A velha guarda patronal se 
mobiliza, usando argumentos modernos, para manter 
um dos símbolos do atraso do capitalismo brasileiro: 
a demissão imotivada. 

convenção 158 e democracia
Os efeitos positivos desta convenção da OIT para a qualidade do 
emprego e das relações de trabalho ainda podem ser recuperados. 
Desde que a pressão da sociedade sobre o Congresso seja mais 
forte que a da velha guarda patronal
Por Giorgio Romano Schutte

Giorgio Romano 
Schutte é 
sociólogo, 
membro do 
Grupo de Análise 
de Conjuntura 
Internacional da 
USP e professor 
de Relações 
Internacionais 
do Centro 
Universitário 
Belas Artes

FHC revogou 
a ratificação 
da Convenção 
158 para 
evitar que 
os recursos 
judiciais da 
classe patronal 
chegassem 
ao Supremo 
Tribunal 
Federal e 
este desse 
razão ao 
trabalhador



2�     REVISTA DO BRASIL    OuTuBRO   2008

O presidente Costa e Silva deu um murro 
na mesa: “Comprem essa merda”! Estava 
aprovada a compra, nos Estados Unidos, 
da nossa primeira usina nuclear – exigên-
cia do alto comando militar. Passados 40 

anos, sai o licenciamento para a montagem da tercei-
ra usina. E, apesar de desastres como os de Chernobyl 
(Ucrânia, 1986) e do césio 137 (Goiânia, 1987), o mando-
nismo e o descaso com riscos da radiação continuam.

“Não entendo nada de usinas nucleares”, disse à Re
vista do Brasil Ricardo Tabet, secretário de Meio Am-
biente de Angra dos Reis (RJ), que abriga as centrais 
Angra I e II e o maior depósito brasileiro de rejeitos 
nucleares. Sua preocupação é outra: exigir do ministro 
Carlos Minc, do Meio Ambiente, garantia aos morado-
res do município dos empregos da construção de Angra 
III. “Segurança nuclear é com o governo federal”, diz.

Se o secretário não liga, o governo federal também não. 
O relatório do Grupo de Trabalho de Fiscalização e Segu-
rança Nuclear da Câmara dos Deputados, finalizado no 
ano passado, adverte: “O Brasil não tem fiscalização nem 

segurança na área nuclear”. A maioria das propostas do 
grupo foi detonada pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN), sob alegação de que aumentariam os 
custos do programa. A principal delas é separar ações de 
fomento e produção das atividades de fiscalização – para 
as quais o relatório sugere a criação de um órgão autôno-
mo com poder de impor normas de segurança e de punir 
infratores. Hoje a CNEN é dirigente do programa nuclear 
e fiscalizadora de si própria. E mal. Há apenas 160 técni-
cos para inspecionar mais de 2.500 instituições que ma-
nuseiam materiais nucleares ou radioativos no Brasil, in-
cluindo hospitais e indústrias. Pior: não são reconhecidos 
como fiscais pela legislação e tampouco têm autoridade 
para punir. “Há todo um buraco na regulação brasileira 
da área nuclear”, diz o físico Rogério dos Santos Gomes, 
presidente da Associação de Fiscais de Radioproteção e 
Segurança Nuclear. A associação entregou propostas ao 
presidente Fernando Henrique ainda em 2000, mas nada 
aconteceu. Gomes diz que há 20 anos propostas são en-
terradas por sucessivos governos. Recentemente, também 
entregaram recomendações ao presidente Lula.

Duas décadas depois dos desastres de Goiânia e de Chernobyl, o Estado 
continua displicente em relação aos riscos Por Bernardo Kucinski

Aventura nuclear

ambiente
vida útil

O reator de 
Angra I começou 

a  funcionar 
em 1�8�. Sem 
investimentos, 

deverá ser 
desligado em 
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O grupo de trabalho da Câmara propõe que se crie 
um arcabouço legal para todas as atividades nucleares, 
prevendo cadastramentos, competências, processos in-
denizatórios para vítimas de acidentes. Defende também 
legislação trabalhista especial, incluindo a aplicação da 
Convenção 115 da OIT, que condena subcontratação e 
terceirizações no setor. Apesar de não adotar as propos-
tas, o governo criou seu próprio grupo de trabalho para 
o acompanhamento do programa nuclear, o que traz al-
guma esperança aos ambientalistas. 

Segurança nuclear é tarefa regional e nacional. O equí-
voco das autoridades de Angra, ao jogar tudo nas costas 
do governo federal, é grave devido aos erros cometidos 
no passado, a começar pela escolha da praia. Até os ín-
dios já sabiam que não era boa e a chamavam de Itaorna 
– praia da pedra podre. Em 1975, o presidente Ernesto 
Geisel rompeu com os americanos que venderam An-
gra I e assinou o acordo com os alemães para construir 
oito centrais. Angra II, a primeira delas, foi montada na 
mesma localidade. Durante sua construção, um tremor 
de terra oriundo da Serra das Araras obrigou o redimen-
sionamento das pilastras principais. Descobriu-se que as 
encostas de Angra eram instáveis e que a praia tinha ma-
tacões no subsolo que dificultavam a fincagem das esta-
cas. Angra III, gêmea da II, estará na mesma praia. 

Tem sentido construí-la. As máquinas já foram com-
pradas por Geisel. Além disso, a presença de uma terceira 
central e o grande porte do conjunto podem melhorar os 
sistemas de apoio e prevenção. Mas nenhuma forma de 
energia tem os perigos da energia nuclear. Os elementos 
radioativos artificiais produzidos pela fissão do urânio 
dentro do reator – como o plutônio 239, o césio 137 e o 
estrôncio 90 – são incompatíveis com a vida. A vida na 
terra só passou a ser possível depois do decaimento des-
ses elementos, presentes na bola de fogo inicial que deu 
origem ao sistema solar, o que levou bilhões de anos.

Calcula-se que o lixo altamente radioativo leva mais de 
30 mil anos para decair. Só para desaquecer, são 20 a 30 
anos. Não há solução definitiva nem para os rejeitos de 
baixo ou médio poder radioativo que saem às toneladas 
das usinas. Todos os depósitos no mundo são provisó-
rios. Por isso, foi mal formulada a única exigência impor-
tante do ministro do Minc para a concessão da licença 
de Angra III: construir um depósito “definitivo” para os 
rejeitos nucleares. Alguns países os lacram em pesados 
contêineres de cimento e chumbo e os colocam provi-
soriamente em cavernas profundas. De vez em quando 
surge proposta de lançá-los no fundo do mar ou no es-
paço. Loucura.

O ministro Minc cometeu ainda outros equívocos ao 
exigir o depósito “definitivo”. Pelas regras atuais, a exi-
gência deve ser feita à CNEN e não à Eletronuclear, que 
vai construir Angra III. Só por esse caso já se vê como 
está furado o arcabouço legal do programa. Quem pede 
a licença ao Ibama é a Eletronuclear, mas quem precisa 
cumprir exigências impostas pela licença é a CNEN, res-
ponsável pela segurança dos rejeitos nucleares e fontes 
radioativas em todo o país.

O que a CNEN estuda é a construção de um novo de-
pósito, não tão perto das usinas nem do mar, para os re-
jeitos de baixa radioatividade, como roupas, vassouras e 
utensílios usados no dia-a-dia das usinas. A CNEN alega 
que não podia fazer o projeto do depósito antes de sa-
ber quantas usinas seriam construídas e onde. O gover-
no acaba de decidir – sem consulta à população ou ao 
Congresso – que serão mais quatro além de Angra III, 
formando dois outros centros, cada um com duas usinas, 
um no Nordeste e outro no Sudeste. A CNEN diz que 
precisa de 10 anos para construir o depósito para rejeitos 
de média e baixa radiotividade. Se começar agora, fica 
pronto em 2018. Angra III está planejada para operar em 
2014. A equação não fecha. Para rejeitos de alta radioa-
tividade, a CNEN promete um depósito só para 2026 – 
chama esse projeto de “depósito intermediário para 500 
anos”. Sobre esses rejeitos, que incluem o plutônio, há 
mais tergiversação do que planos sérios. Um dos dirigen-
tes da Eletronuclear, por exemplo, aventou na mídia que 
é até bom guardar esses rejeitos provisoriamente em pis-
cinas, porque o plutônio pode no futuro ser usado como 
novo combustível nuclear. Ou seja, nos coloca na trilha 
do reprocessamento do plutôno, mil vezes mais perigosa 
do que a aventura com urânio enriquecido.

DNA militar
Além dos riscos presentes, fica um terrível passivo 

para o futuro. O oposto do conceito de desenvolvimen-
to sustentado – aquele capaz de atender às necessida-
des básicas da população presente, sem prejudicar esse 
mesmo atendimento para as gerações que virão. Uma 
das razões para tamanha irresponsabilidade é a origem 
militar dos programas nucleares, apesar da atual ênfase 
na geração de energia. Mesmo a retomada de Angra III 
é vista pelo governo como necessária não apenas para 
aproveitar os equipamentos já comprados como tam-
bém para dar economia de escala ao ciclo de produ-
ção de combustível nuclear, implantado por Geisel. Faz 
sentido, pois o Brasil tem grandes reservas de urânio. 
Mas não seria melhor deixar isso tudo para quando a 
tecnologia for mais segura? 

Em país nenhum os militares perguntaram se o povo 
era a favor da energia nuclear. Nunca houve no Brasil 
um referendo popular a respeito. Em Angra, apenas 
agora ocorrem audiências públicas. A Sociedade An-
grense de Proteção Ecológica até tentou, sem sucesso, 
criar um fórum de acompanhamento. O povo local pa-
rece conformado em apoiar a terceira usina por criar 
empregos. A prefeitura aproveitou para exigir da Ele-
tronuclear o resgate do que chama de “passivo social”, 
como o saneamento da baía de Angra e a adoção dos 
parques ecológicos Bocaina e Tamoios.

O governo Lula tem a oportunidade de mudar tudo 
isso e levar a sério o grupo de trabalho por ele próprio 
criado, não deixando que a CNEN torpedeie de novo as 
propostas. Há tênue esperança de que o governo adote 
uma postura diferente dos antecessores. O primeiro pas-
so é ampliar e dar transparência às discussões. 

Tragicamente 
importantes
O caso de Goiânia 
decorreu da 
fragmentação de 
uma fonte de 19 
gramas de material 
radioativo encontrada 
por sucateiros 
num aparelho de 
radiografia de um 
hospital demolido. 
Muita gente briga 
até hoje para 
reparar danos 
físicos, materiais 
e emocionais. 
Em Chernobyl, as 
nuvens oriundas 
do derretimento do 
reator contaminaram 
uma área de 200 
mil quilômetros 
quadrados. Além 
das dezenas de 
mortes imediatas, 
600 mil pessoas 
foram atingidas pela 
radiações – 10% 
delas acima dos 
níveis de tolerância. 
Os acidentes 
revelaram o que a 
indústria sempre 
escondeu. Muitos 
vazamentos de 
radiação foram 
encobertos anos a fio

Roberto Santos 
Alves, sobrevivente 
do acidente de 
Goiânia, perdeu o 
braço direito
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Tiremos das estantes os 
empoeirados romances de 
ficção que falavam do perigo de 
um fim do mundo depois de uma 
guerra nuclear: as bombas estão 
de volta, e até um tanto na moda
Por Flávio Aguiar

N
o dia 7 de julho de 2008 um pequeno acidente nu-
clear aconteceu na usina de Tricastin, operada pela 
empresa Areva, no sudoeste da França. Pequeno, 
porque não se tem notícia, até agora, de que o even-
to tenha causado alguma morte nos arredores. Mas 

as conseqüências imediatas dão uma idéia do que pode vir a ocor-
rer. O acontecimento principal foi o vazamento de líquido radio-
ativo de um tanque usado para guardar urânio não enriquecido. 
Oito galões vazaram. O líquido, além de atingir o terreno próximo, 
contaminou dois rios da região. Resultado: foi proibido por tempo 
indeterminado o uso da água natural da região tanto para beber 
quanto para qualquer uso doméstico ou de irrigação de plantações. 
Também foi proibida a pesca, numa região conhecidamente pisco-
sa. Quer dizer: inviabilizou-se a vida.

Agora, imagine uma guerra, com armas nucleares sendo usa-
das por um, dois ou até mais lados. Segundo os técnicos, há dois 
tipos de guerra com armas nucleares que podem ser imaginados. 
Uma tática, outra estratégica. Na guerra tática, armas nucleares são 
usadas para prejudicar o potencial bélico 
do inimigo: atingem-se instalações milita-
res, áreas industriais estratégicas, centros 
de comunicação e serviços. Dezenas, tal-
vez centenas de ogivas, bombas e mísseis 
são mobilizados. Na estratégica, o ataque 
é maciço e visa destruir o país inimigo, 
inviabilizando-o como nação e matando 
vastos contingentes de sua população civil. 
Centenas, milhares de artefatos são mobi-
lizados. Muitos analistas dizem que a guer-

boMBA
mundo

E=MC2 , onde tudo começou

Poder de destruição imenso contido num pequeno volume. Essa é a principal 
diferença entre uma bomba atômica e uma convencional. A equação de Albert 
Einstein, ironicamente um pacifista, foi a base teórica para o desenvolvimento 
da bomba. Com ela sabe-se que mesmo uma reduzida quantidade de massa 
de átomos (M) guarda muita energia (E), pois seu peso será multiplicado pela 
velocidade da luz ao quadrado (C2). Quando os cientistas conseguiram romper 
o núcleo dos átomos de urânio e plutônio, estava criada a bomba. O que 
ninguém previa em 1945, quando foram detonadas as primeiras bombas de 
fissão nuclear, é que a radiação decorrente do processo continuaria a matar 
por muitos anos após a explosão.
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boMBA
ra tática é uma guerra estratégica a prestação: uma vez iniciada, 
conduz necessariamente à segunda.

Os únicos bombardeios com armas nucleares realizados foram 
os das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados 
Unidos, em 6 e 9 de agosto de 1945. Eles foram ao mesmo tempo 
táticos e estratégicos. Foram táticos em relação ao Japão: visavam 
mostrar ao governo japonês o que aconteceria se não se rendesse 
incondicionalmente. Foram estratégicos em relação às duas cida-
des. A destruição foi total. Na primeira, morreram 140 mil pessoas 
de imediato; na segunda, 80 mil. Entretanto, as mortes continua-
ram, por gerações, devido aos ferimentos ou doenças adquiridas 
com as explosões, como vários tipos de câncer e malformação ge-
nética dos descendentes dos atingidos. Muitos sobreviventes do 
ataque em Hiroshima fugiram para Nagasaki: foram bombardea-
dos duas vezes.

Na Guerra Fria que se seguiu, o perigo nuclear deixou-se vis-
lumbrar algumas vezes, sempre que Estados Unidos e União So-
viética ameaçavam confrontar-se. O momento de maior risco foi 
a crise de agosto de 1961. Em Berlim, então dividida pelo seu fa-
moso muro, um dos maiores pontos de contato e passagem entre 
Oriente e Ocidente era conhecido como Checkpoint Charlie. Havia 
uma controvérsia sobre se diplomatas do lado ocidental (sobretu-
do norte-americanos e britânicos) podiam ou não ser parados por 
patrulhas soviéticas para controle do lado oriental da cidade. O de-
sentendimento ocasionou uma série de tentativas dos ocidentais 
de forçar a passagem para ver quem tinha razão. Tal fato resultou 
numa concentração de forças de infantaria no local, o que, a partir 
das 17 horas de 27 de outubro, somava 50 blindados de cada lado 
da linha divisória, além de algumas centenas nos arredores.

Do lado norte-americano a Força Aérea foi posta em alerta, e do 
lado soviético isso deve também ter ocorrido. Havia dedos coçando 
gatilhos. Se houvesse um confronto, ataques táticos com armas nu-
cleares seriam tentados. A crise só se desfez no dia seguinte, depois 
de uma conversa ao telefone entre o presidente John Kennedy, de 
um lado, e o primeiro-ministro Nikita Kruschev, do outro. Um a 
um, os tanques de ambos os lados foram deixando suas posições. 

Outro momento de grande tensão deu-se no ano seguinte. Em 
1962, os EUA instalaram bases de mísseis na Turquia, perto da 
URSS. Em retaliação, os soviéticos começaram a instalar mísseis 
em Cuba, a 144 quilômetros da costa norte-americana. Novamente, 
depois de momentos de mútuas ameaças, os mísseis foram retira-
dos de Cuba e as projetadas bases norte-americanas então ficaram 
mais no papel do que na Turquia.

Fim do sossego
Com a desagregação da União Soviética e o fim da Guerra Fria, 

o perigo nuclear parecia conjurado. Mas ele está de volta, e sob di-
ferentes maneiras. Formalmente, existem cinco países que são os 
“estados nucleares”: EUA, Rússia, Grã-Bretanha, França e China. 
Assumidamente, há ainda outros três que se capacitaram para a 
produção de armas nucleares: Índia, Paquistão e Coréia do Norte. 
Israel, tido como possuidor de armas nucleares, nega sempre. A 
África do Sul foi o único país que de fato desmantelou seu arsenal 
depois de possuí-lo: foi construído durante o regime do apartheid 
e destruído após seu fim. Há outros países candidatos a ter um ar-
senal, ou assim acusados, como Irã, atualmente, ou Líbia, num pas-
sado recente. Além disso, há países associados, isto é, que abrigam 
armas de outro país: hoje isso só acontece com armas dos Estados 

ela volta a nos assombrar
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Unidos, distribuídas em bases da Bélgica, Itália, Alemanha, Holan-
da, as quais também já estiveram na Turquia, Grécia e Canadá.

O número de armas ativadas diminuiu de cerca de 70 mil no sé-
culo passado para 20 mil neste século. Mas a esmagadora maioria 
dessas armas é de ogivas de mísseis que não foram destruídas, ape-
nas desativadas e estocadas em “estado adormecido”. 
Entretanto, há novos perigos no ar. O primeiro deles é 
a reativação da Guerra Fria. A Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) continua perseguindo seu 
objetivo de cercar a Rússia, como herdeira da finada 
União Soviética. Recentemente os EUA assinaram tra-
tados com a Polônia e a República Tcheca para insta-
lação de bases de radares e mísseis em seus territórios 
(que devem ainda ser ratificados pelos parlamentos). 
O alegado alvo é o Irã. Mas a Rússia não engoliu a pí-
lula, e declarou que se sente ameaçada pelos tratados e 
por isso reagirá para além da diplomacia, reafirmando, 
inclusive, seu poderio nuclear.

Há também dois novos perigos. Um deles é a forma-
ção de verdadeiras quadrilhas internacionais para cap-
tação e venda de material, planos, plantas e informações sobre armas 
nucleares. Espionagem e armas nucleares sempre andaram juntas. 
O episódio mais famoso foi o controverso caso do casal Rosenberg, 
Julius e Ethel, acusados de, com a cumplicidade de cientistas e mili-
tares, ter repassado informações para os soviéticos (ainda durante a 
Segunda Guerra) sobre o projeto Manhattan, que levou à construção 
da bomba norte-americana. Num julgamento apontado como farsa 

anticomunista, e até anti-semita, por muitos intelectuais e militan-
tes (entre eles Jean-Paul Sartre, Dashiel Hammett, Nelson Algreen), 
o casal foi condenado à morte e executado em 1953. Na época as 
motivações eram ideológicas. Agora não se prendem muito mais 
aos pequenos e problemáticos nacionalismos locais, quando não a 

questões de ordem diretamente financeira.
Na década de 1970, o cientista Abdul Qadeer Khan 

repassou planos de enriquecimento de urânio da em-
presa Urenco, da Holanda, para seu país natal, o Pa-
quistão, para que este pudesse enfrentar a Índia. A rede 
montada por Khan prosperou. Alcançou bases para 
operar em três continentes e começou a negociar a 
transferência de tecnologia para a Líbia (que em 2003 
desistiu de seu armamento nuclear), numa operação 
megamilionária.

Desmantelada a rede pelos serviços secretos norte-
americano e europeus, apenas um de seus membros está 
indo a julgamento, o alemão Gothard Lerch, preso em 
Stuttgart. Os outros estão enredados ou desenredados 
numa complexa articulação de agentes duplos e infil-

trações que, se revelada, vai trazer muita sujeira à tona dos próprios 
serviços secretos da Europa e dos Estados Unidos, não se sabendo 
ao certo quem negociava, fazia e espionava o que e para quem. O 
fim era um só: ganhar muito dinheiro. A situação é tão ruim que o 
noticiário da imprensa dá conta de que só o governo suíço destruiu 
30 mil documentos relativos ao caso no ano passado, “por razões 
de segurança”.

vazamento nuclear
Os habitantes da cidade de Bollene, 
numa região pesqueira do sudoeste 
da França, estão proibidos de usar 
água natural e de pescar. Sua fonte 
de energia, a usina de Tricastin, 
virou sua desgraça

Os EUA 
assinaram 
tratados com 
a Polônia e 
a República 
Tcheca para 
instalação 
de bases 
de radares 
e mísseis 
em seus 
territórios
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A última ameaça vem de casos como o recente enfrentamento 
entre tropas da Rússia e da Geórgia, da ex-União Soviética, hoje 
aliada dos EUA. É claro que o governo da Geórgia decidiu ocupar 
militarmente a região da Ossétia do Sul, junto à fronteira russa, 
na esperança de que tropas da Otan viessem em seu socorro (ou 
que também houvesse algum tipo de intervenção de seus outros 
aliados, Israel e União Européia). Para cada soldado das tropas 
georgianas na região havia 48 soldados russos! No confronto que 
se seguiu, correu-se o risco de norte-americanos (que já estavam 
na Geórgia participando até de exercícios militares com o exérci-
to local) e russos se enfrentarem, o mesmo risco de conseqüências 
imprevisíveis que se correu em 1961.  

Portanto, tiremos das estantes os empoeirados romances de ficção 
científica que falavam do perigo de um fim do mundo depois de uma 
guerra nuclear: as bombas estão de volta, e até um tanto na moda. 

Guerra: sua razão de existir

A Otan é uma organização militar dos países do bloco capitalista 
criada em 1949, contrapondo-se ao Pacto de Varsóvia, organismo 
militar socialista surgido após a Segunda Guerra. Enquanto o 
Pacto de Varsóvia, liderado pela ex-uRSS e integrado por países 
do Leste Europeu se dissolveu no início dos anos 1990, a Otan 
existe até hoje. Já contava com Alemanha, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Espanha, EuA, França, Grécia, Holanda, Islândia, 
Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino unido e Turquia, 
ganhando posteriormente a adesão de Hungria, Polônia, República 
Tcheca, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e 
Eslovênia, que compunham o antigo bloco comunista.
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Tanques russos 
atravessam rua de 
Tskhinvali, capital 
da província da 
Ossétia do Sul, 
Geórgia
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cidadania

O balcão instalado na entrada da 
seção pôs fim ao entra-e-sai e 
agilizou o atendimento. O be-
bedouro ali perto acabou com 
os deslocamentos até o pátio 

para matar a sede. “Idéias simples e efetivas 
como essas mostram o quanto esses trabalha-
dores são críticos e atuantes”, diz Márcio Frei-
re Dias, chefe da seção de papelaria de uma 
fábrica de motores, em Santo Amaro, zona 
sul paulistana. Dias refere-se  a iniciativas que 
partiram do grupo de 19 empregados com 
déficit intelectual ou cognitivo com quem tra-
balha. Entre eles, a auxiliar Liliane de Castro 
Coutinho do Nascimento, 24 anos: “Recebo 
o pedido de material e antes de entregar con-
firo se está preenchido corretamente”, explica. 
José Edson Souza do Nascimento, com quem 
ela se casou, é seu colega de trabalho, foi pro-
movido a almoxarife e sonha ser professor. 
“Quero estudar Educação Física.”

Há não muito tempo, poucos 
acreditavam que pessoas com deficiência 
intelectual pudessem trabalhar e ser 
eficientes. Hoje, elas provam que podem. 
Só precisam de uma chance
Por Cida de Oliveira. Fotos de Paulo Pepe

de oportunidades
déficit
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Do outro lado do pátio, Francilene Ma-
ria Fernandes, 27 anos, faz a embalagem de 
componentes. Agradece a Deus pelo em-
prego e pelos direitos a que faz jus. “Preciso 
ajudar em casa.” Seu colega Marcos Pedrosa 
Aguiar, 29 anos, trabalha no almoxarifado 
e no setor de bomba d’água. “É bom por-
que eu aprendo mais sobre os produtos fei-
tos aqui”, diz o auxiliar. A instrutora Neusa 
de Fátima Filomeno, com experiência de 15 
anos na Apae (Associação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) e sete na indústria, 
percorre todos os setores várias vezes ao dia 
para conversar com eles. “Minha função é 
acompanhar as questões pessoais, profissio-
nais e familiares, para garantir o bom funcio-
namento dessa engrenagem”, diz. O gerente 
de programas sociais, Pedro Funcke, conta 
que a experiência foi surpreendente: “Eles 
são modelo de produtividade, participação, 
zelo, solidariedade e compromisso”.

Iniciativas como essa ainda são exceção no 
mercado de trabalho. A maioria dos empre-
gadores, obrigados por lei a contratar, prefe-
re pessoas com deficiência motora. Surdos 
e cegos vêm na seqüência. É o que mostram 
dados da Superintendência Regional do Tra-
balho de São Paulo (SRTE, antiga DRT, su-
bordinada ao Ministério do Trabalho e Em-
prego). Do total de pessoas contratadas no 
último ano no estado, por exigência da lei, 
menos de 3% têm déficit cognitivo.

A Federação Brasileira dos Bancos lançou 
um programa destinado a preparar pessoas 
com deficiência para a rotina de trabalho 
bancário, mas não com déficit cognitivo. 
“Ainda temos muito a aprender sobre uma 
questão tão complexa”, justifica Mário Sér-
gio Vasconcelos, diretor de relações institu-
cionais da entidade. A psicóloga Carmen 
Bueno, superintendente do Sistema Sorri-
Brasil, critica: “As pessoas devem ser sele-
cionadas pela competência, e não pela defi-
ciência”. Ela lembra que existem instituições 
especializadas em identificação, seleção e 
desenvolvimento do trabalhador com algu-
ma limitação intelectual para ajudar as em-
presas a lidar com essa dificuldade.

Segundo a procuradora Adélia Augusto 
Domingues, do Ministério Público do Tra-
balho, a maioria das empresas quer o que é 
mais fácil e traz resultados em curto prazo. 
“Interessadas apenas em cumprir a lei, ins-
talam rampas e vão atrás de profissionais 
cadeirantes altamente graduados.”

“O déficit intelectual ou cognitivo se ma-
nifesta antes dos 18 anos, é caracterizado 
por um processo de percepção, memó-
ria, juízo e/ou raciocínio abaixo da média 
e está associado a limitações em duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas”, ex-
plica Maria Aparecida Soler, coordena-
dora de capacitação profissional da Apae 
de São Paulo. Existem várias causas, de 
oxigenação cerebral insuficiente na 
hora do parto a problemas nutricio-
nais. A mais conhecida é a síndro-
me de Down. A deficiência afeta as 
pessoas de maneiras diferentes e 
quase sempre responde positi-
vamente a estímulos. Assim, 
entre duas pessoas com o 
mesmo quociente de inteli-
gência (QI), a que for mais 
estimulada terá desempenho me-
lhor em várias atividades. “Não 
podemos prever a capaci-
dade de cada uma delas. 
Por isso, o melhor é dar 

uma chance para mostrarem”, diz a psicólo-
ga Isabel de Francischi, da Associação Car-
pe Diem.

A associação prepara profissionais e faz 
intermediação com empresas. Há pouco 
mais de três anos, encaminhou duas jovens 
para atuarem na biblioteca e na recepção 
de um grande banco. “Tivemos de fazer al-
gumas adaptações na jornada de trabalho, 
na acessibilidade, além de promover pales-
tras e imprimir cartilhas para desmistifi-
car o senso sobre a deficiência”, lembra a 
superintendente de desenvolvimento hu-
mano do banco, Maria Cristina Carvalho. 
Segundo ela, uma pesquisa recente revelou 
que gestores e demais empregados se senti-
ram mais engajados, experimentaram um 
crescimento pessoal e profissional. Maria-
na Amato, 29 anos, chegou ao banco depois 
de ter trabalhado em escolas, escritório de 
arquitetura e lanchonete. “Organizo jornais 
e revistas, ligo os computadores, abro malo-
tes de todo o país, atendo pessoas”, descre-
ve. E ainda ajuda o Carpe Diem a preparar 
outros jovens para o mercado. 

lugar no mundo
Liliane e José Edson: 

trabalho, casamento e 
sonhos para o futuro

garota  
de Fibra
Hoje com 2� 
anos, Bárbara 
já teve vários 
empregos, 
inclusive num 
hotel de luxo
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Obstáculos
Escolaridade insuficiente, despreparo 

profissional e da família pesam na baixa 
empregabilidade. “A dificuldade de loco-
moção, o transporte inadequado ou a fal-
ta de incentivo familiar ainda mantêm mui-
tas pessoas com deficiência fora da escola”, 
aponta a pedagoga Luiza Russo, presidente 
do Instituto Paradigma. É um desafio para a 
inclusão derrubar a resistência de familiares 
que preferem garantir o benefício previden-
ciário – cortado se a pessoa com deficiên-
cia arruma emprego. A relação direta entre 
estímulo familiar e integração no trabalho, 
aliás, é uma das conclusões da dissertação 
de mestrado que a psicóloga Maria Luiza 
Gomes Machado defendeu na Universida-
de Federal de São Paulo. Ela acompanhou 
a vida de dois grupos de portadores de sín-
drome de Down. Um formado por trabalha-
dores e outro por aqueles fora do mercado. 
Além dos ganhos físicos, mentais, psicológi-
cos, sociais, econômicos, ela descobriu que, 
entre os que trabalham, havia incentivo fa-
miliar em 100% dos casos. No outro grupo, 
2% das famílias os estimulavam.

“Quando o jovem com déficit é estimula-
do para a vida profissional, vive uma transi-
ção para a vida adulta. Sem essa oportuni-
dade será sempre como uma criança, sem 
noção da realidade nem autonomia para re-
ger a própria vida. É por isso que a prepa-
ração para o trabalho deve começar cedo, 
como se faz com quem não tem deficiência 
nenhuma”, explica a psicóloga.

A paulistana Bárbara Sagula Diam, 25 
anos, é auxiliar de atendimento numa rede 
de farmácias. Abastece e organiza pratelei-
ras. Já foi balconista em loja de roupas e 
de bijuterias, trabalhou em bares, agência 
de correios, sacolão, emissora de rádio. Um 
dos maiores sonhos que já realizou foi obter 
uma vaga num hotel elegante. Com a ajuda 
de um supervisor da Associação dos Pais 
Banespianos de Excepcionais (Apabex), 
elaborou um currículo e o entregou na re-
cepção. “Só sosseguei quando me contrata-
ram.” O sonho foi se desfazendo devido ao 
relacionamento difícil com uma supervi-
sora. A primeira ocupação de Bárbara, aos 
16 anos, foi um estágio de auxiliar de es-
critório. Para isso, pesou muito a iniciati-
va de sua mãe, a artesã Mônica Sagula, 47 
anos, que a ensinou a circular pela cida-
de de ônibus e metrô, da mesma maneira 
como fez com os demais filhos, que não têm 
síndrome de Down. Em 1985, quando era 
funcionária do Banespa, Mônica fundou a 

Preconceito gradativo

Tipo de  Proporção de
deficiência  contratados*
Física 65%
Auditiva 21,5%
Visual 9,5%
Cognitiva 2,8%
Múltipla 1%

Fonte: SRTE/MTE

*De um total de 8.298 contratados nos 
últimos 12 meses
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Apabex. “Fui muito criticada pelo jeito de 
tratar a Bárbara, mas hoje tenho a certeza 
de que fiz o melhor.” 

Abaixo da lei
A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, de-

termina que empresas com 100 a 200 fun-
cionários tenham 2% das vagas preenchidas 
por pessoas com algum tipo de deficiência 
ou reabilitadas. Até 500 empregados, sobe 
para 3%. Até 1.000, 4%, e daí em diante, 
5%. A lei não orienta o preenchimento das 
vagas por tipo de deficiência – motora, vi-
sual, auditiva ou intelectual.

Ações de fiscalização do Ministério do 
Trabalho e Emprego em todo o país resul-
taram na contratação de 11.139 portado-
res de vários tipos de deficiência nos pri-
meiros seis meses de 2008. A fiscalização 
é atribuição das Superintendências Regio-
nais do Trabalho (SRTE), também incum-
bidas de estimular acordos entre patrões e 
trabalhadores. Em 2006, a estipulação de 
cotas para pessoas com deficiência constou 
de acordo entre o Sindicato da Indústria 
Farmacêutica de SP (Sindusfarma), a Con-
federação Nacional dos Químicos (CNQ-
CUT) e a Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias Químicas e Farmacêuticas de SP 
(Fequimfar, Força Sindical).

Adir Gomes Teixeira, da CNQ, faz uma 
avaliação positiva: “Foram contratadas cer-
ca de mil pessoas com deficiência. Entre as 
44 empresas que assinaram, 12 já cumpri-
ram a cota, algumas ainda não contrata-
ram nenhum trabalhador com deficiên-
cia e nove empregaram menos da metade 
do estabelecido”. Desde 2007, os bancários 
incluíram entre suas reivindicações, que 
têm abrangência nacional, o emprego para 

pessoas com deficiência. Muitos sindicatos 
contestam, ainda, que empregados reabili-
tados – ou seja, em recuperação de doen-
ças profissionais muitas vezes adquiridas 
na própria empresa – sejam contados para 
efeito da lei de cotas. Para o dirigente me-
talúrgico do ABC, Luiz Soares da Cruz, o 
Lulinha, isso dificulta ainda mais o acesso 
de pessoas com deficiência.

A superintendente regional do Trabalho 
em São Paulo, Lucíola Rodrigues Jaime, con-
sidera que as multas aplicadas em caso de 
não-cumprimento das cotas devem ser o úl-
timo recurso: “Defendemos os acordos por-
que o que interessa é empregar as pessoas. 
Multa é vaga não preenchida”, diz.

Segundo o médico e auditor fiscal do 
Trabalho José Carlos do Carmo, ocorrem 
muitas irregularidades: “Há contratações 
apenas para cumprir a cota, em que o tra-
balhador recebe, mas fica só em casa ou se 
‘capacitando’ para sempre. E outras em que 
o contratado não tem deficiência nenhuma, 
como uma pessoa que teve uma amputa-
ção de pequena extensão, sem comprome-
ter a função mais importante do membro, 
ou um pequeno desvio na coluna”, exem-
plifica. Isso acontece, diz Carmo, porque a 
lei dá margem para interpretações ou por 
malandragem da empresa – que busca a fa-
cilidade sem investir na acessibilidade, na 
capacitação nem numa mudança de postu-
ra diante de algo novo. 

Outra dificuldade, explica o médico, é que 
o número de fiscais é insuficiente. “Ajuda 
muito as pessoas comunicarem ao seu sin-
dicato irregularidades verificadas em sua 
empresa. Os sindicatos são fundamentais 
para intervir junto ao empregador ou de-
nunciá-lo à fiscalização.” 

para saber mais
Apabex – (11) 5081-9000 – www.apabex.org.br
Apae São Paulo – (11) 5080-7000 – www.apaesp.org.br 
Associação Carpe Diem – (11) 5093-1888 – www.carpediem.org.br
Espaço da Cidadania – (11) 3685-0915 – www.ecidadania.org.br
Instituto Paradigma – (11) 5090-0075 – www.institutoparadigma.org.br
Ministério do Trabalho – Cartilha A Inclusão das Pessoas com Deficiência 
no Mercado de Trabalho – www.mte.gov.br/fisca_trab/inclusao/default.asp
Sistema Sorri-Brasil – (11) 5082-3502 – www.sorri.com.br

solidária
Além de trabalhar 

na biblioteca 
do banco, Maria 
ajuda a preparar 

outros jovens

Déficit ou deficiência
A Organização Mundial da Saúde recomenda, desde 2001, o emprego da expressão 
deficiência “intelectual” ou “cognitiva”. E os especialistas da área passaram a usar “déficit”, 
em vez de deficiência. A condição se refere ao funcionamento específico do intelecto, e não 
da mente como um todo. é também uma maneira de diferenciar deficiência mental de doença 
mental – nomenclatura, por sua vez, alterada pelos psiquiatras para “distúrbio”. Tampouco se 
aceita o termo “deficiente”. O correto é “pessoa com deficiência” ou “pessoa com déficit”.
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A
s Paraolimpíadas não ha-
viam sequer começado e o 
Brasil já batia recordes: fo-
ram a Pequim 188 atletas 
para disputar medalhas em 

17 das 20 modalidades. Em Atenas-2004 
foram 99 competidores em 13 categorias. 
Mais que dobrou a representação femini-
na, de 22 em 2004 para 55 neste ano. Foi 
a quarta maior delegação dos Jogos, atrás 
apenas de China, EUA e Reino Unido. O 
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB) co-
memorou a substancial melhora no desem-

penho. Foram 16 medalhas de ouro, 14 de 
prata e 17 de bronze, que deixaram o país no 
9º lugar no ranking (14º em Atenas, com 14 
de ouro e 33 no total). O secretário-geral do 
CPB, Andrew Parsons, observa que o país 
conquistou medalhas inéditas em algumas 
modalidades. “Foi a nossa maior participa-
ção nos Jogos”, resume.

As praças esportivas foram as mesmas 
das Olimpíadas, algumas semanas antes, 
adaptadas para os atletas cadeirantes, ce-
gos e com paralisia. O público lotou prati-
camente todas as provas. Pela distância e o 

custo da viagem, a torcida verde-e-amare-
la não passava de alguns poucos gatos pin-
gados, mas a simpatia e o desempenho dos 
atletas conquistaram a energia e a vibração 
dos chineses. A maioria dos triunfos brasi-
leiros veio das pistas de atletismo do Ninho 
do Pássaro e das piscinas do Cubo D’água.

O nadador Daniel Dias, que nasceu com 
malformação congênita, subiu ao pódio oito 
vezes, cinco no topo. Daniel disse à Revista 
do Brasil que só se sentia nervoso quando, 
debaixo d’água, ouvia os chineses gritando. 
“Era sinal de que eles estavam na frente e 

Os Jogos 
Paraolímpicos 
mostraram que 
vontade e potencial 
para vencer, muito 
além do esporte, são 
coisas da vida 
Por Xandra Stefanel

eles
  podem 
tudo

Lucas 
perdeu a 
visão em 

2006
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eu usava isso para dar o máximo e vencer 
a prova. E eles aplaudiam muito quem ga-
nhava, mesmo que não fosse chinês. Era 
muito legal.” Nascido em Campinas (SP) e 
crescido em Camanducaia (MG), Daniel, 
de 20 anos, começou a nadar há quatro. No 
colégio, adorava Educação Física, mas só 
descobriu o esporte paraolímpico quando 
viu os jogos de Atenas. “Eu não fui criado 
como deficiente, cresci com meus colegas 
de escola, igual. O esporte me ajudou em 
auto-estima, autoconfiança e percebi que 
era muito capaz. Depois de dois anos na-
dando consegui patrocínio. Antes tinha só 
‘paitrocínio’. Fico imaginando quantos pais 
não podem ajudar os filhos que, por isso, 
nunca vão conhecer o esporte”, lamenta.

O velocista Lucas Prado, de 23 anos, não 

nasceu com deficiência. Perdeu a visão em 
2006, depois de um descolamento de reti-
na que sofreu quando trabalhava em um 
banco. Foi dele o primeiro ouro brasileiro 
em Pequim. Considerado o deficiente vi-
sual mais rápido do mundo, fez balançar 
as arquibancadas do Ninho de Pássaro por 
três vezes, ao lado de seu guia Justino Bar-
bosa. Quebrou os recordes mundiais nos 
100 e nos 200 metros na categoria T11, para 
corredores totalmente cegos. E nos 400 me-
tros  faturou seu 3º ouro. O impulso veio 
de Terezinha Guilhermina, que o apresen-
tou ao esporte e o encorajou. Ela também 
tem o título de cega mais veloz nos 100 e 
nos 400 metros. Em Pequim, levou prata e 
bronze, respectivamente, além do ouro nos 
200 metros. Desta vez, a mineira teve com-

panhia familiar. Terezinha tem 11 irmãos e 
outros quatro são cegos. Dois deles estavam 
nas competições com ela, que já sonha com 
vôos ainda mais altos agora em família.

Alto também voaram os dardos de Ro-
seane Ferreira dos Santos, a Rosinha. A 
pernambucana de 37 anos teve a perna 
esquerda amputada depois de um atro-
pelamento, o que não diminuiu sua de-
terminação. Ao contrário. Trocou a pro-
fissão de doméstica pelas competições de 
lançamento de disco, dardo e arremesso 
de peso. Em Sydney-2000, sua primeira 
paraolimpíada, alcançou no arremesso de 
peso seu primeiro recorde mundial. Em 
Atenas-2004, repetiu o feito no lançamen-
to de disco.

Mais do que bons resultados, um dos ob-
jetivos dos jogos que reúnem pessoas com 
deficiências é justamente ajudar a promo-
ver a inclusão. Os Jogos Paraolímpicos são 
realizados desde a edição de Roma-1960 
das Olimpíadas. Passaram um longo pe-
ríodo à margem e, desde Seul-1988, estão 
definitivamente incorporados ao calendá-
rio esportivo mundial. “Essas pessoas têm 
muito mais potencial do que se imagina, 
e se têm esse desempenho fenomenal na 
prática esportiva, por que não podem ter 
uma vida normal, casar, ter filhos e traba-
lhar? Os Jogos são uma forma também de 
conscientizar”, diz Parsons, do CPB. “A in-
clusão é possível. Só falta as pessoas perce-
berem que, mesmo com limites, podemos 
fazer tudo. Estar aqui entre os melhores do 
mundo é uma grande vitória”, define Da-
niel Dias. PE
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Terezinha 
e o guia 
Jorge Luiz

Daniel: 
recorde de 
medalhas
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saúde

O parto é delas
convicção
As duas filhas de Denise 
nasceram em casa. Quando 
optou pelo parto natural, teve 
de trocar de médica
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É madrugada. Na banheira da suíte de parto de uma mo-
vimentada maternidade particular da zona sul de São 
Paulo, uma mulher está prestes a dar à luz seu primeiro 
filho. Não sente medo nem ansiedade: tem ao seu redor 
pessoas que a apóiam. As contrações vêm em ondas, 

momentos de dor e relaxamento. Ela não tomou anestesia. Conta 
apenas com o alívio proporcionado pela água morna. À sua frente, 
a médica Andrea Campos observa sorrindo. Horas depois, o bebê 
vem ao mundo, dentro da água. O instante é mágico, de puro êx-
tase, garante a mãe, autora desta reportagem.

Na água e sem anestesia? No país campeão mundial de cesaria-
nas, pode parecer coisa de gente maluca. Na verdade, trata-se da 
escolha consciente de mulheres que, alheias ao apelo do parto “prá-
tico, rápido e indolor” prometido pelos defensores da cesárea com 
hora marcada, decidiram vivenciar o nascimento de seus filhos 
com a maior naturalidade possível. O que envolve também abrir 
mão de tecnologias e de intervenções médicas desnecessárias. Se 
a gestação for de baixo risco, o parto normal é mais seguro para a 
mãe e para o bebê.

Por ser uma cirurgia, a cesárea só é indicada quando há risco. De 
acordo com a Organização Mundial da Saúde, isso ocorre em, no 
máximo, 15% dos casos. No entanto, a cesariana representa 43% 
dos partos realizados no Brasil, considerando o setor público e o 
privado. No universo dos planos de saúde chega a 80%, enquanto 
no Sistema Único de Saúde soma 26%. Todos concordam: o pro-
cedimento, quando bem indicado, é capaz de salvar vidas. Por ou-
tro lado, se realizado sem uma indicação médica precisa, pode ex-
por a mulher e o recém-nascido a riscos desnecessários. “Quando 
você agenda uma cesariana sem que a mulher tenha entrado em 
trabalho de parto, pode estar retirando o bebê antes da sua comple-
ta formação”, afirma Andréia Abib, gerente-técnico assistencial de 
produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão 
que regula as atividades das operadoras de planos privados. “Uma 
mulher bem informada jamais iria desejar isso”, acredita Andréia. 
Como parte de uma campanha em favor do parto normal e da re-
dução das cesarianas desnecessárias, a agência elaborou uma carta 
de esclarecimento e convidou as operadoras a enviá-la às usuárias. 
Em maio, o Ministério da Saúde também lançou campanha de in-
centivo ao parto normal, com um comercial estrelado pela atriz 
Fernanda Lima, que teve seus gêmeos dessa forma. 

Cesáreas desnecessárias
Apenas um pequeno percentual de cesáreas tem indicações cla-

ras e justificadas. De acordo com um estudo recente realizado por 
pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 
Osvaldo Cruz, em duas maternidades particulares do Rio de Ja-
neiro, 92% das cesarianas foram feitas com data e hora marcadas, 
antes de a mulher entrar em trabalho de parto. “É um escândalo”, 
critica a epidemiologista Silvana Granado Nogueira da Gama, in-
tegrante da equipe.

Embora o Conselho Federal de Medicina (CFM) proíba tratar a ce-
sárea como procedimento eletivo, há profissionais que indicam a in-
tervenção assim que a gravidez completa 38 semanas (uma gestação 
normal dura cerca de 40 semanas, podendo ir até 42). Um risco não 
informado é o de que a cesárea realizada antes que o feto esteja com os 
pulmões completamente maduros acarreta dificuldades respiratórias. 
Por esse motivo, muitos bebês hoje nascem e vão direto para a UTI.

Abuso de intervenções 
médicas, falta de informação 
e de segurança para decidir 
têm tirado de muitas mulheres 
o direito ao parto natural. A 
cesárea, indicada para situações 
de risco, ainda ocorre de forma 
indiscriminada no Brasil
Por Luciana Benatti 
Fotos de Marcelo Min

O parto é delas
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A pressão pela cesárea eletiva nem sempre acontece de forma di-
reta. “O médico fala ‘o seu nenê é grande’ ou ‘está com o cordão en-
rolado’. A mulher fica preocupada e, no final, acha que foi ela quem 
decidiu. A gente brinca que ‘o Ministério da Saúde adverte: pré-natal 
faz mal para o parto normal’, porque as mulheres de classe média, 
que fazem um número suficiente de pré-natais, que deveriam ser de 
qualidade, são as que mais fazem cesárea”, afirma Silvana.

O mesmo estudo da Fiocruz derruba um argumento muito fre-
qüente, o de que as próprias mulheres brasileiras desejariam o parto 
cesáreo: 70% das gestantes não manifestaram preferência pela cesa-
riana no início da gravidez, mas quase 90% a fizeram. “Isso indica 
que há um convencimento durante o pré-natal”, afirma Lena Peres, 
do Departamento de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde.

“Cesariana é uma técnica. Parto normal, uma arte”, diz o obstetra 
Jorge Kuhn, professor da Universidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp). “Muitos médicos se formam sem saber fazer parto normal”, 
afirma a doula e educadora perinatal Ana Cristina Duarte, coorde-
nadora do Grupo de Apoio à Maternidade Ativa (Gama). A doula 
é uma acompanhante de parto treinada para oferecer suporte físi-
co, emocional e afetivo. 

O obstetra Pedro Pablo Chacel, corregedor do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), admite que muitos médicos não estão prepa-
rados para realizar o parto normal e, sem saber realizar outras ma-
nobras obstétricas, partem para a cesariana. Mas não vê nisso um 
problema. “Cem anos atrás as indicações de cesariana eram absolu-
tas: ou faz ou morre. As coisas mudaram. Hoje a cesárea é uma boa 
alternativa para a maior parte dos médicos”, afirma.

Um forte componente econômico também pesa na decisão: en-
quanto um trabalho de parto pode durar 12 horas ou mais, a cesárea 
se resolve em menos de uma hora. E o valor pago ao médico pelo 
convênio – que varia hoje de R$ 300 a R$ 800, dependendo do tipo 
de plano – é praticamente o mesmo nos dois tipos de parto. Além 
disso, a cultura da cesárea que se espalhou pelo país nas últimas dé-
cadas faz com que o parto operatório seja visto como bem de con-
sumo e garantia de atendimento de melhor qualidade.

A dona da decisão
O termo usado para definir o atendimento que respeita o ritmo 

natural do nascimento e elimina os procedimentos de rotina é par-
to humanizado. “A melhor definição para a assistência humanizada 

ao parto e nascimento é a devolução do protagonismo à mulher: 
é dela o papel mais importante”, afirma o obstetra Jorge Kuhn. Ela 
tem liberdade para caminhar, se alimentar, beber líquidos e es-
colher em que posição prefere ficar durante o trabalho de parto. 
Pode decidir também quem estará presente. E conta com o apoio 
de uma doula. “O protagonismo implica assumir responsabilida-
des. Para isso, é preciso ter informação. O que demanda tempo e 
investimento”, completa Kuhn. 

Sites de grupos de mulheres que lutam pela melhoria do atendi-
mento ao parto, como o Maternidade Ativa (www.maternidade-
ativa.com.br), o Parto do Princípio (www.partodoprincipio.com.
br) e o Amigas do Parto (www.amigasdoparto.com.br), são ótimas 
fontes de informação. 

Listas de discussão na internet, reuniões de casais grávidos e 
cursos de preparação para o parto também ajudam a perceber que 
existem opções seguras para as gestantes de baixo risco – cerca de 
90% delas –, além do parto normal hospitalar padrão e da cesárea. 
E são uma forma de tomar contato com alternativas como parto 
na água, parto domiciliar e parto com parteira, muito controver-
sas e temidas por aqui, mas comuns em países com baixos índices 

de mortalidade perinatal, como a Holanda. 
“Quando eu estava grávida de 6 meses da minha primeira filha, 

a médica nunca tocava no assunto parto, como se fosse uma coi-
sa totalmente dela e que eu só saberia na hora”, conta a confeiteira 
Denise Haendchen Gonzalez, mãe de Júlia, de 3 anos, e Alice, de 
6 meses. O rumo de seu pré-natal mudou quando leu numa revis-
ta uma matéria sobre parto natural: ela entrou em contato com o 
grupo de apoio indicado, fez um curso de parto e entrou numa lis-
ta de discussão sobre o assunto. “Não tinha a menor idéia de que 
existia a possibilidade de um parto sem anestesia e episiotomia”, 
lembra. Mudou de médica. “Sou chamada de louca porque todo 
mundo que conheço teve filho por cesárea.” Suas duas filhas nas-
ceram em casa.

Anestesia, episiotomia (corte no períneo para facilitar a passa-
gem do bebê), ocitocina sintética (hormônio usado para intensifi-
car as contrações), lavagem intestinal, raspagem dos pêlos pubianos 
e ruptura artificial da bolsa das águas são alguns dos procedimentos 
que fazem parte do “pacote” do parto normal hospitalar, embora seu 
uso de rotina esteja listado entre as práticas consideradas ineficazes 
ou prejudiciais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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acompanhamento
Uma médica e uma enfermeira estavam 
ao lado do casal de músicos Márcio e 
Isadora, quando Lia nasceu, no final da 
madrugada do dia 22 de maio
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“É o parto normal Frankenstein: parece um monstro, de tão me-
dicalizado”, diz Jorge Kuhn, da Unifesp. “O modo como algumas 
mulheres são tratadas acaba gerando um trauma do parto. Se você 
perguntar como foi, ela vai falar que foi horroroso, que teve de fi-
car sem acompanhante, onde não conhecia ninguém, sem apoio 
emocional”, explica a obstetra Andrea Campos. Nesse contexto, é 
inevitável que o parto perca sua dimensão emocional e afetiva e se 
transforme num obstáculo a ser superado – e a opção pela cesárea 
pode parecer mais atraente.

A radiologista Ilka Yamashiro Murakoshi, que teve sua filha Bea-
triz, de 9 meses, num parto domiciliar, conhece de perto essa ro-
tina. “É o que estamos acostumados a ver em hospital onde se faz 
residência. São cerca de oito mulheres no mesmo quarto, todas em 
trabalho de parto com ocitocina, cada uma num estágio diferente 
de dilatação: uma grita, todo mundo grita”, conta Ilka. À impes-
soalidade do atendimento somam-se ofensas verbais, pressão so-
bre a barriga para empurrar o bebê, entre outros procedimentos 
humilhantes e dolorosos. “Na episiotomia, as fibras são cortadas 
num sentido que não é o do músculo. Na hora que o bebê sai, ras-
ga como um pano. E, quando o médico não faz nada, geralmente 
não lacera porque as fibras estão num sentido e a linha de força do 
bebê é diferente. Mesmo assim se faz de rotina.”

Tudo isso está ausente da experiência do parto humanizado, 
que pode acontecer no hospital, em casa ou em casas de parto, 
onde o atendimento é realizado por enfermeiras obstetras. Em 
vez de uma experiência traumática, o parto nessas condições é 
um evento familiar vivido sob intensa emoção. Mais do que es-
pectador, o pai participa ativamente da gravidez e do parto. Ape-
sar da dor, quem vivencia um parto como esse costuma encorajar 

outras a fazer o mesmo. Nos sites de grupos de apoio, é possível 
ler os relatos de parto, geralmente textos longos, carregados de 
sentimentos. São mulheres de diversas idades, profissões e clas-
ses sociais. Em comum, têm a felicidade de ter enfrentado um 
desafio e vencido. 

“Sensação de poder”
A advogada Maria Fernanda Zippinotti Duarte sempre desejou 

ter um parto normal. Quando esperava sua primeira filha, Letícia, 
de 8 anos, parecia caminhar para isso. Ela e o médico concorda-
vam que seria a melhor opção. Até o discurso do profissional su-
bitamente mudar: a gestação, então tranqüila, virou de alto risco. 
E ela foi surpreendida pela decisão do obstetra de marcar uma ce-
sárea. Quatro anos depois, no nascimento de Gabriela, nem houve 
justificativa. A bolsa rompeu, o médico mandou-a para a mater-
nidade e, quando se deu conta, estava numa maca a caminho do 
centro cirúrgico. “A primeira cesariana eu quis acreditar que fosse 
necessária. A segunda foi meio absurda mesmo. Mas só tive cons-
ciência de que realmente tinham sido desnecessárias quando, na 
terceira gravidez, resolvi me informar melhor”, conta. Na tercei-
ra gestação, o primeiro obstetra foi categórico: o parto normal era 
impossível com duas cesáreas prévias. Pesquisou e localizou arti-
gos científicos que apontavam o contrário. Seguindo a indicação 
de grupos de incentivo ao parto normal, encontrou um profissio-
nal disposto a apoiar sua escolha. Há cinco meses, nasceu Maria 
Clara, de parto natural hospitalar, sem anestesia ou qualquer ou-
tra intervenção. “Eu me senti renovada. Dar à luz é uma sensação 
de poder, uma energia muito grande. Tenho muito orgulho de ter 
buscado e conseguido.”

o tempo certo
A médica Andrea 
Campos aguarda, 
pacientemente, a 
hora do bebê e da 
mãe
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rompendo 
preconceitos
Mesmo com duas 
cesáreas prévias 
e contrariando 
as especulações 
médicas, a advogada 
Maria Fernanda 
recebeu Maria Clara 
de parto natural

“Teria outro filho em casa”
Um gemido longo vindo do quarto do casal corta o silêncio da 

noite e percorre de alto a baixo o sobrado. É madrugada do dia 22 
de maio, feriado de Corpus Christi, e a musicista Isadora Canto, 
grávida de 40 semanas e 5 dias, está em trabalho de parto de seu 
segundo filho. O marido, o músico Márcio Arantes, permanece 
ao seu lado. Uma doula cuida para que eles se sintam seguros. Faz 
massagens e sugere posições para ajudá-la a enfrentar a dor. Os 
primeiros raios de sol entram pela janela, e o trabalho de parto, 
que começou por volta da 1 da manhã, prossegue. Com o dia claro, 
Isadora resolve entrar na banheira, na verdade uma pequena pisci-
na inflável trazida e montada pela doula no boxe do banheiro. Às 
10h05, a menina Lia nasce dentro da água. Uma médica e uma en-
fermeira obstetra acompanham. A pediatra também está a postos. 
O casal optou pelo parto domiciliar por não ter gostado da expe-
riência hospitalar no nascimento do primeiro filho. “Foi um parto 
normal com anestesia, episiotomia, ocitocina e calmante, porque 
falei que estava com medo”, conta Isadora.  “Acho que se está tudo 
certo com a gestação, não tem por que o parto ser no hospital. Mas 
é preciso estar muito bem acompanhada para se sentir segura”, diz. 
Nos partos domiciliares, em caso de complicação, é providenciada 
a remoção para o hospital. Mesmo assim, muitos obstetras, como 
Pedro Pablo Chacel, do CFM, são radicalmente contra: “As com-
plicações podem surgir de repente”. Isadora afirma que o segundo 
parto, sem nenhuma intervenção, doeu muito mais do que o pri-
meiro. Mesmo assim, repetiria a experiência do parto domiciliar. 
“Lembro direitinho da dor até hoje. Mas teria outro filho em casa, 
se ficasse grávida de novo.” 

parto 
humanizado
A radiologista 
Ilka, acostumada 
à impessoalidade 
do ambiente 
hospitalar, teve 
Beatriz em casa
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entrevista

      Sou filha de 
pai russo, nunca 
vou deixar de 
brigar pelas 
coisas em que 
acredito. Não 
vou me tornar 
uma velhinha 
acomodada. 
Sou movida 
pela paixão, 
vou morrer 
brigando
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A
pequena sala do apartamento é a cara de 
Elke Maravilha. Quase não se nota o tom 
rosa-shocking das paredes, cobertas por 
centenas de retratos da atriz, seus amigos 
e ídolos, como Garrincha e Chacrinha. 

Uma solitária poltrona divide espaço com carrancas 
e santos de umbanda apontados para o visitante. En-
quanto a entrevistada acerta a maquiagem, Kalunga, 
um gato gordo, preto, olha desconfiado para o repór-
ter. Elke está na sala. “Olá, criança!” (é assim que se di
rige às pessoas, crianças ou não.). De fato, todos pare-
cemos pequenos e frágeis diante do estilo andrógino 
e hiperbólico da atriz de quase dois metros de altura, 
com suas longas e grossas tranças douradas e o rosto 
carregado de maquiagem. Mas Elke, 64 anos, sempre 
enfrentou tudo de cara limpa. Como Nelson Rodri-
gues, cultiva um certo desprezo por unanimidades. Da-
ria tudo para tirar as coroas de Roberto Carlos e Pelé e 
colocá-las em Itamar Assumpção e Garrincha. Jurada 
dos programas de auditório do Chacrinha e de Silvio 
Santos, mantém devoção pela primeiro e ojeriza pelo 
segundo: “Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão 
pobre que só tem dinheiro”, diz, citando frase do amigo 
e filósofo popular Pedro de Lara. Elke não ganhou di-
nheiro – vive modestamente no apartamento do Leme, 
com o ex-marido Sasha. São oito matrimônios. Se de-
pender do epitáfio de Carlos Drummond de Andrade, 
também colado à parede, Elke não deve sossegar tão 
cedo: “O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 
os homens presentes, a vida presente”. A seguir, bons 
trechos de um bom papo com essa mulher que vive o 
presente como poucos.

No filme Zuzu Angel, seu personagem (vivido por 
Luana Piovani) tem participação discreta e marcan-
te. Você, em plena ditadura, rasgou na frente dos 
policiais o cartaz que dava Stuart, filho de Zuzu, 
como procurado, quando se sabia que ele já havia 
sido assassinado pela repressão. Hoje você teria a 
mesma reação, ou não quer mais encrenca?

É claro que eu quero encrenca! Criança, sou filha de 
pai russo, nunca vou deixar de brigar pelas coisas em 
que acredito. Não vou me tornar uma velhinha acomo-
dada. Sou movida pela paixão, vou morrer brigando.

Você chegou a ser presa pelos militares...
Sim, tomei tapa na cara e tudo, mas não baixei a guar-

da em nenhum momento. Fiz de tudo para provocá-los 
e só não fui torturada porque a Zuzu era amiga do dele-
gado Noronha, um nome forte dentro do Dops (Depar
tamento de Ordem Política e Social). Não fosse por esse 
pistolão, não sei, não... Provoquei muito os caras...

Que tipo de provocação?
Antes do meu depoimento, comecei a me maquiar 

dentro da cela. Pintei o rosto inteiro. Minhas sobran-
celhas ficaram enormes (risos). E quando começaram 
com as perguntas eu não me intimidei. Citei o Tribunal 
de Nuremberg, lembrando que os nazistas haviam sido 
condenados, que cedo ou tarde “a sujeira iria aparecer”. 
Eles ficaram furiosos. Começaram a fazer perguntas di-
retas, agressivas, mas não adiantou. Eu disse a eles que 
estavam perdendo tempo, pois, mesmo que eu falasse a 
verdade, eles acabariam mudando o depoimento, inven-
tando tudo. Disse isso e tomei o tapa na cara.

A jurada Elke Maravilha acha que 
Roberto Carlos não merece ser rei porque não cuida dos 
súditos, que Silvio Santos é duas-caras e que Chacrinha 
era gênio. Já a atriz, que não consegue separar ficção de 
realidade, está prestes a ser Deus Por Tom Cardoso

Eu sempre 
quero encrenca, 

criança
RO

D
RI
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Mas acabou não sendo torturada...
Voltei para a cela com a certeza de que seria tortura-

da no dia seguinte. Pela manhã, uma presa experiente, 
que sabia tudo o que acontecia, me avisou: “Elke, vai se 
preparando, pois hoje você vai apanhar”. Fui salva pelo 
gongo: Zuzu tinha conseguido minha libertação. 

Você citou o Tribunal de Nuremberg. No Brasil, al-
guns consideram que a Lei da Anistia preserva os 
torturadores de punições; outros defendem que a 
lei permite ser interpretada de modo a que se rea-
bram investigações sobre os crimes de Estado. Vo-
cê concorda?

Sim! Eles levaram pessoas como bois para o mata-
douro e agora não aceitam castigo? Alguém tem de 
reagir.

Você participou de filmes importantes como Pixote, 
a Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco, Quando o 
Carnaval Chegar, de Cacá Diegues, Tenda dos Mila-
gres, de Nelson Pereira dos Santos. Grandes cineas-
tas. O que tem achado do cinema brasileiro?

Vai muito bem! Eu sempre sou convidada. Agora mes-
mo um jovem cineasta mineiro me convidou para inter-
pretar um personagem bem diferente: Deus.

Como?
Sim, Deus. Não posso contar detalhes porque ainda 

não começamos a filmar. Vamos ver se estarei à altura 
do personagem (risos). Eu só sei fazer cinema, sempre 
foi algo muito intenso. Outro dia li uma entrevista do 
Brad Pitt em que ele dizia ter se divertido fazendo Seven 
– Os Sete Crimes Capitais. Não acreditei. O cara parti-
cipou de um filme sobre um serial killer que mata de 
forma sangrenta as pessoas e se divertiu? Porra, eu sofri 
muito fazendo Pixote. É um filme pesado, duro, eu não 
dormia depois das gravações. Não era nada divertido 
para mim nem para os atores. Em uma cena, o Fernan-
do (Ramos da Silva, que interpreta o personagemtítulo 
e, na vida real, envolveuse com crimes e foi assassina
do num conflito com a polícia, em 1987) tinha de enfiar 
uma faca na minha barriga. Ele dizia para o Babenco: 
“Não quero matar a Elke, não quero”. E você acha que 
eu me diverti vendo um menino enfiar a faca na minha 
barriga? Esses atores americanos são meio malucos. Eu 
não, eu vivo intensamente os meus personagens. Não 
consigo separar a ficção da realidade. 

Você está há um tempo em cartaz com o espetácu-
lo Elke do Sagrado ao Profano, em que interpreta 
Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Cazuza, Tonico e Tino-
co. O que há de sagrado e profano em Elke?

Criança, eu sou as duas coisas. Sou filha de pai rus-
so e mãe alemã, não se esqueça disso. Meu pai era um 
russo autêntico. Exagerado, que quando amava, amava, 
quando odiava, odiava. Você pode exigir equilíbrio de 
um país que tem 11 fusos horários e 150 etnias? Ele era 
um maluco, um porra-louca, como todo russo.

Já sua mãe...
Era a antítese de meu pai. Controlada, disciplinada, 

pensava muito antes de dizer algo. Mas alemão também 
quando perde o controle só faz merda, né (risos)? A figu-
ra mais querida da minha família era a minha avó pater-
na, que era da Mongólia. Uma mulher de espírito cigano, 
aventureiro, de nunca sentar a bunda em um lugar só. 

Seus pais vieram ao Brasil fugindo...
Eu nasci em Leningrado, atual São Petersburgo. Meu 

pai havia sido preso duas vezes e quase foi morto na ca-
deia, por fazer oposição ao stalinismo. A família acabou 
viajando para o Brasil quando eu tinha 6 anos. Lembro-
me de pouca coisa. Mas tenho a lembrança de meu pai, 
que era um sujeito de grande personalidade, à frente 
de sua época. Quando chegamos, fomos levados dire-
tamente para a Ilha das Flores, no Rio, onde ficavam os 
imigrantes em quarentena, aguardando o atestado de 
saúde e um emprego. Ele conseguiu trabalho em uma 
fazenda em Itabira (MG), mas foi avisado por amigos 
que não deveria ir, pois lá “tinha muitos negros”.

E qual foi a decisão de seu pai?
Ele resolveu ir. Disse: “Se lá tem muitos negros, eu 

viro negro”. Eu era uma criança, nunca tinha visto um 
negro na minha vida. No começo fiquei assustada, mas 
depois acabei também, assim como meu pai, virando 
negra. Comecei a usar o cabelo black power antes mes-
mo de virar moda entre os negros.

Seu pai também usou?
Não (risos). Mas ficou amigo de todo mundo. Era um 

homem inteligente, sabia que a raça não fazia a menor 
diferença. Ele queria virar um brasileiro. Fez questão 
de adquirir hábitos locais, não queria ser um imigran-
te. Era um homem diferente. Quando eu fiz 10 anos, 
ele chegou para mim e disse: “Agora você vai começar 
a namorar”. Foi uma ordem (risos).

E você acatou?
Sim. Arrumei três namorados, os três a pedido do 

meu pai. 

Por que três?
Era uma estratégia de meu pai. Ele achava que com 

três namorados eu não me envolveria com nenhum, e 
assim ele não correria o risco de me perder. Inteligen-
te ele, né (risos)?

Você começou a carreira como manequim, mas 
só se tornou famosa quando foi jurada no progra-
ma do Chacrinha, no começo dos anos �0. O Velho 
Guerreiro faria o mesmo sucesso nos dias de hoje?

O Chacrinha era um gênio. E, por ser gênio, sobrevi-
veria como apresentador em qualquer época. Saberia se 
reinventar. Não é o caso dos outros apresentadores, que 
não têm carisma o suficiente para se manter no ar por 
tantos anos. O Faustão tem carisma, mas não é gênio. 

    Chacrinha 
era um 
gênio. E, por 
ser gênio, 
sobreviveria 
como 
apresentador 
em qualquer 
época. 
Saberia se 
reinventar. 
Não é o caso 
dos outros, 
que não têm 
carisma para 
se manter no 
ar por tantos 
anos



   2008    OuTuBRO   REVISTA DO BRASIL     �� 

     Como 
Roberto 
Carlos 
pode ser 
rei se ele 
não cuida 
dos seus 
súditos? Rei 
para mim 
é o MV Bill, 
que tem 
postura 
de rei, que 
luta pelo 
seu povo e 
não quer se 
distanciar 
dele
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A Globo chegou a pensar em Luciano Huck para co-
mandar as tarde de domingo.

Pelo amor de Deus, criança, vamos respeitar Januá-
rio, vamos respeitar o mestre. Pensar em Luciano Huck 
para comandar um horário que já foi do Chacrinha é 
uma grande piada. 

Você também foi jurada do Silvio Santos, mas pare-
ce não ter o mesmo carinho por ele...

Ele não é uma pessoa legal. É um sujeito de duas 
caras, que se relaciona com as pessoas de acordo com 
seus interesses. Foi capaz de comparar Fernando Collor 
a Jesus Cristo, só por causa do poder. O Pedro de Lara 
(jurado do programa Show de Calouros, morto em se
tembro do ano passado, aos 82 anos), que conviveu mui-
tos anos com ele, sempre dizia uma frase se referindo 
ao Silvio: “Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão 
pobre que só tem dinheiro”.

O que era mais humilhante, a campainha do show 
de calouros ou a buzina e o abacaxi? Por que gen-
te simples e sem nenhum talento era selecionada 
para cantar?

 Olha, criança, o Chacrinha era o homem sem pre-
conceitos, o seu programa estava aberto a todo tipo de 
gente. Mas ele não era sádico com os calouros como se 
imagina, gostava de ajudar, dava uns toques. E o mais 
importante: dava liberdade total aos jurados, bem di-
ferente do Silvio Santos, que travava a gente como va-
quinha de presépio. Tudo, as notas, as falas, tinha de ser 
combinado com ele. Os únicos que ele não conseguia 
enquadrar eram a Aracy de Almeida e eu.

 
Como era a convivência com a Aracy? Era mesmo 
ranzinza e durona ou ainda guardava traços da do-
ce intérprete de Noel Rosa?

A Aracy era fantástica, a gente se dava muito bem, 
pois eu sempre gostei de pessoas verdadeiras. Quer me 
dar porrada, ótimo. Mas não venha dar facada pelas 
costas. Uma vez a Aracy quis sair no braço comigo. Só 
não saiu porque fui salva por oito seguranças (risos). Ela 
achou que eu estava conspirando, porque eu havia dado 
a nota máxima para uma jovem cantora, que ela acha-
va que cantava mal. Eu dei a nota máxima e fui acom-
panhada pelos outros jurados. Ela achou que eu havia 
combinado só para irritá-la e partiu para cima. 

 
E o José Fernandes (temido jurado que dava nota 
zero para todos os calouros)? Era mesmo chato ou 
apenas um crítico severo, exigente?

Ele era daquele jeito mesmo. Não ria nunca, vivia 
mal-humorado, um sujeito estranho. Mas a gente se 
dava muito bem. Ele adorava namorar menininhas. 
Dizia que preferia mulheres “da faixa mais jovem”. E 
toda vez que eu encontrava com ele nos bastidores, 
ao lado de uma menina, eu dizia: Zé, olha a faixa... 
olha a faixa (risos). E ele, puto da vida, dava um sor-
riso amarelo.

 Há uma camisa do Garrincha emoldurada na pa-
rede de sua sala. Qual era a sua relação com o 
Mané?

Fomos amigos. Ele era uma pessoa iluminada, ge-
nuinamente pura. Não fazia tipo. Era capaz de gran-
des gestos. Uma vez fui vê-lo jogar, já no fim da car-
reira, numa partida amistosa em Bebedouro, interior 
de São Paulo. Era um evento político, algo do tipo. 
As pessoas usavam muito o Garrincha para esse tipo 
de coisa, aproveitando-se de sua ingenuidade. Mas 
às vezes se davam mal, como naquele dia. No fim do 
jogo, o Garrincha subiu no palanque, pois havia sido 
combinado que daria sua camisa para o então gover-
nador (biônico) de São Paulo, José Maria Marim. Mas 
ele não deu a camisa ao governador, que ficou de mãos 
abanando, completamente sem graça. Deu a camisa 
dele para mim e ainda disse: “Vou dar a minha ca-
misa para a Elke porque gosto muito dela”. Esse era 
o Garrincha.

E o “rei” Pelé? Merece o trono?
Não, ele não merece. Rei é o Garrincha, que fazia uma 

torcedora do Bangu fanática como eu ir ao Maracanã 
só para vê-lo. O Pelé não é rei. Aliás, todos os nossos 
reis não merecem a coroa.

Você está falando do Roberto Carlos?
Sim. Como Roberto pode ser rei se ele não cuida dos 

seus súditos? Rei para mim é o MV Bill (rapper cario
ca), que tem postura de rei, que luta pelo seu povo e 
não quer se distanciar dele. Não vive isolado, não vive 
numa fortaleza. 

Você se casou oito vezes. Pretende bater o recor-
de de Vinicius de Moraes (o poeta se casou nove 
vezes)?

Sim, não só vou igualá-lo como ultrapassá-lo. Eu ca-
sei oito vezes e sou amiga de todos os meus ex-maridos, 
menos de um, que era um psicopata. 

Como assim, psicopata?
Ele era um cara possessivo, perigoso. Uma vez acor-

dei de madrugada e ele estava no sofá, vestido de Elke 
Maravilha. Um louco.

Como se fosse simples e fácil se passar por Elke 
Maravilha....

É, eu sou diferente, sempre fui. Minha alma ninguém 
vai roubar, não.

Está namorando? Está perto de empatar com Vini-
cius...

Meu último marido, o Sasha, ainda mora comigo. 
Fomos casados há 11 anos.

Mas você vai conseguir arrumar namorado com o 
ex-marido morando em casa?

Ué, por que não? Hoje somos apenas parentes (risos). 
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rádio

B
rasil Novo fica às margens da 
BR-230, a Transamazônica, 
na região do Xingu (PA). Não 
tem água tratada e o esgota-
mento sanitário é quase zero. 

Um clube é a única opção de lazer coletivo. 
Há quatro escolas e quase 20 mil habitantes 
– a maioria espalhada na zona rural, onde 
estão concentradas as famílias que traba-
lham nas colônias agrícolas da rodovia.

O nome da cidade, antes distrito de Al-
tamira, está ligado ao futuro próspero que 
o governo militar prometia aos “homens 
sem terra” que foram colonizar a “terra 
sem homens” da Amazônia, no início da 
década de 1970. Coberta de poeira, sob o 
sol forte de julho, ela não parece o retrato 
do futuro sonhado pelos homens que a fo-
ram habitar. Seis quilômetros adentro, po-
rém, em uma das propriedades da vicinal 

15, o agricultor Argemiro Cardoso Pereira, 
72 anos, sorri diante da colheita próspera. 
“Não fiquei rico porque não me dediquei a 
isso, mas tenho uma vida confortável para 
oferecer aos meus filhos e netos”, diz.

Argemiro é chefe de uma das famílias 
mais antigas da região. Cultiva, em pouco 
mais de 90 hectares, cacau, milho, feijão 
e arroz. E cria algumas cabeças de gado. 
Também é conselheiro do Planejamento 

Enquanto os grandes canais de televisão, os jornalões e a internet 
não chegam a muitas localidades, emissora comunitária é a solução 
para quem vive à margem da mídia na Transamazônica
Por Elielton Amador. Fotos de Lucivaldo Sena

Nas ondas de brasil novo

Arildo: 
fazendo 
político 

trabalhar
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Nas ondas de brasil novo
Territorial Participativo (PTP), um siste-
ma de consulta popular elaborado pelo go-
verno do Pará que o ajudou a eleger duas 
prioridades para seu município: a compra 
de maquinário agrícola e a melhora de tra-
fegabilidade das vicinais.

A noção de cidadania de Argemiro, que 
está na Transamazônica desde sua inaugu-
ração, passa pela informação que ele detém 
sobre seu município e por programas edu-
cacionais como o da escola onde os filhos 
mais velhos estudaram e um deles dá aula 
– os alunos ficam 15 dias em regime de in-
ternato, aprendendo técnicas agrícolas, e re-
tornam por mais 15 dias para empregar nas 
terras dos pais o que aprenderam.

Antes isolado, hoje Argemiro tem boa 

comunicação com o mundo externo. Tem 
celular e antena parabólica, mas a televi-
são só recebe sinais abertos de programa-
ções nacionais. Assuntos locais são difíceis. 
A única fonte de informação instantânea 
sobre os fatos do cotidiano do seu municí-
pio é o rádio, que recebe a transmissão de 
uma única emissora, a comunitária Popu-
lar FM. “É o único meio de saber das nos-
sas coisas daqui.”

Ana Lúcia de Souza, 43 anos, vizinha de 
Argemiro, até capta a Rádio Nacional no 
aparelho de ondas médias, mas prefere ou-
vir pelas ondas da Popular FM. “Costumo 
deixar o rádio na janela enquanto a gente 
trabalha na secagem do cacau na frente de 
casa”, explica.   

Nos estúdios da Popular FM, no centro 
de Brasil Novo, um grande cesto cheio de 
bilhetes e cartas lidas a cada dia por seus 
locutores confirma a popularidade. “Outro 
dia um agricultor disse para uma de nossas 
locutoras que ela tinha ‘caído’ do cacauei-
ro, porque eles penduram o rádio no pé de 
cacau durante a colheita”, conta Rosemeyre 
Acácio, 33 anos, da Associação de Mulheres 
e diretora da rádio.

A Popular nasceu há dez anos, da articu-
lação dos movimentos sociais que atuam 
na Transamazônica. Amarildo Mardegan, 
o Arildo, como é chamado o ex-diretor da 
rádio que hoje se dedica a capacitar as emis-
soras dos municípios da região, conta que, 
se não fosse a transmissão toda sexta-feira 

escorregou do cacaueiro Costume na roça, agricultores 
como seu Argemiro (esq.) colocam o rádio nos galhos para 
acompanhar as notícias. Rosemeyre, diretora da Popular, conta 
que de vez em quando as locutoras “caem no chão”

A cidade: distante 
sonho de prosperidade
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da sessão da Câmara Municipal, os verea-
dores dificilmente trabalhariam nesse dia. 
“A gente percebe que eles passaram a tomar 
mais cuidado com o que falam e a querer 
mostrar serviço.”

No primeiro mandato do prefeito, o Tri-
bunal de Contas do Município devolveu 
suas contas à Câmara de Brasil Novo com 
um parecer negativo, recomendando que 
os vereadores as rejeitassem também. “Foi 
um deus-nos-acuda. Mandaram vir uma 
empresa de contabilidade de São Paulo para 
refazer as contas, e todas as irregularidades 
viraram ‘erro de cálculo’. Tudo foi transmi-
tido pela rádio”, conta Arildo.

Mas não é só na política que a emissora 
atua. Informes solidários e até conversas de 
família se dão através das ondas da freqüên-
cia 95,1. “Tem uma família que mora na Su-
écia e o único meio que eles tinham de falar 
com os parentes daqui era através da rádio. 
Uma vez ligaram e nós os colocamos no ar 
para eles mandarem o recado aos parentes”, 
conta Rosemeyre.

No cesto plástico, os bilhetes escritos com 
capricho mostram a importância da rádio. 
Gente pedindo música, mandando recado 
para os amigos, informando perda ou acha-
do de documentos. Tudo o que é urgen-
te. Entusiasmado, Altair divide seu tempo 
entre o trabalho como supervisor escolar 
e a locução na emissora. Mineiro, chegou 

à região em 1976 procurando terra e lugar 
para morar.  Encontrou-se entre os movi-
mentos sociais da região. Há poucos meses 
assumiu um dos programas mais populares 
na zona rural de Brasil Novo, o Alvorada 
Sertaneja. “Eu trabalhava mais na organiza-
ção e produção, agora estou me atrevendo 
mais na locução”, diz. Altair complementa 
a renda de professor com R$ 4 por hora de 
locução. O dinheiro é arrecadado pela dire-
ção da rádio por meio dos apoios culturais, 
permitidos pela legislação da radiodifusão 
comunitária.

Atuar na legalidade, aliás, é um desafio em 
uma região onde o Estado se fez ausente du-
rante tanto tempo. A própria Popular come-
çou a sair da ilegalidade a partir de atos de de-
sobediência civil. Quando, há sete anos, foi 
possível entrar com os papéis de legalização 
na Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel), a perseguição às rádios comunitá-
rias era grande. Depois que os movimentos 
sociais, por intermédio da Fundação Viver, 
Produzir e Preservar (FVPP), contrataram 
um advogado para acompanhar os proces-
sos em Brasília, os papéis começaram a sair. 
“Ainda não recebemos a licença oficialmen-
te, mas já estamos no Diário Oficial”, come-
mora Mardegan.

A rádio ainda opera parcialmente irregu-
lar. O decreto do então presidente Fernando 
Henrique Cardoso que regulamentou tem-
porariamente a operação de rádios comuni-
tárias, e vale até hoje, prevê que elas devem 
alcançar um raio máximo de um quilôme-
tro. Isso tornaria a Rádio Popular, e pratica-
mente todas as 14 comunitárias que operam 
na região do Xingu, inúteis para 90% da sua 
população, que mora na zona rural. “Quan-
do a gente opera a um quilômetro, as pessoas 
fazem fila aí na porta em protesto.” Para al-
cançar a roça, um amplificador de freqüên-
cia precisa aumentar o raio de transmissão 
para 30 quilômetros.

No meio da floresta, os agricultores da 
Transamazônica continuam ignorados pe-
la legislação de radiodifusão brasileira, ofi-
cialmente sem o direito fundamental à co-
municação. Foi desobedecendo às leis que 
os movimentos sociais ajudaram Argemiro 
a saber de sua terra e a começar a construir 
um futuro novo. 

na boca do povo Nas ondas médias, Ana Lúcia consegue sintonizar a Rádio Nacional, mas prefere a Popular na janela, enquanto trabalha

complemento da renda O professor 
Altair ganha R$ � por hora na locução
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rádio

O programa de rádio Jornal 
Brasil Atual cresceu e rece-
beu reforço neste semestre. 
Além de ter mudado de es-
tação, ganhou programação 

diária durante todo o dia em sua página na 
internet. A radioweb começou a operar em 
agosto e já conta com programas diversifi-
cados que vão ao ar automaticamente assim 
que o internauta entra na página www.jor-
nalbrasilatual.com.br.

Um dos destaques é o quadro O Gogó de 
Aquiles, em que o vocalista do MPB4 Aqui-
les Reis conta, com muito bom humor, his-
tórias de músicas e músicos que só quem 
viveu os bastidores da música brasileira 
nos últimos 40 anos é capaz de saber. “Foi 
um grande prazer gravar esses programas. 

Acho fundamental que existam alternati-
vas que coloquem a música e os artistas bra-
sileiros no centro, já que isso não faz parte 
da programação tradicional das emissoras. 
O Gogó de Aquiles foge do padrão, conto as 
histórias, falo o nome das músicas e de to-
dos os artistas. Ninguém faz isso”, afirma o 
músico, que tem um livro homônimo.

O programa, de 50 minutos, vai ao ar na 
radioweb a cada três horas aos sábados e 
domingos e é reprisado durante a semana. 
O Gogó tem um acervo de 41 edições grava-
das pelo músico em parceria com o núcleo 
de rádio da empresa de comunicação popu-
lar Oboré e começou a ir ao ar no início de 
2007 na emissora carioca Roquette Pinto. 
A Oboré também disponibiliza o material 
às emissoras associadas.

De acordo com o gerente de conteúdo 
da radioweb, Cadú Cortez, a programação 
da radioweb pode ser acessada das 6h às 
23h. O Giro de Notícias traz informações 
quentes a cada 15 minutos. O internauta 
pode acompanhar ainda, ao longo do dia, 
entrevistas com personalidades e o quadro 
História da Canção, que elege sempre uma 
música diferente para contar curiosidades 

em torno dela. Durante a madrugada, o 
site traz programação musical e especiais 
de bandas e músicos. 

FM �8,1
No rádio também houve mudanças. Os 

ouvintes que sintonizavam os 94,1 FM de 
segunda a sexta das 7h às 8h devem ajustar 
o dial para 98,1 no mesmo horário. Com 
a compra da Rádio Atual pela Oi, o pro-
grama foi transferido para a Rádio Terra. 
E passou a chegar a 123 cidades do interior 
de São Paulo.

Os avanços, no entanto, não alteraram o 
principal objetivo do programa – tanto no 
rádio quanto na internet – que é, como ex-
plicita seu slogan, dar “as notícias que os 
outros não dão”, com temas relacionados 
aos movimentos sociais, mundo do traba-
lho, saúde, meio ambiente, direitos huma-
nos, educação e cidadania. 

Em breve, a radioweb terá espaço se-
manal aberto a entidades sindicais diver-
sas. “Vamos estreitar ainda mais o víncu-
lo com o trabalhador”, comemora Osvaldo 
Luiz Vitta, o Colibri, que comanda o pro-
grama. 

Jornal Brasil Atual 
está com nova 
programação e maior 
alcance no dial e no 
mundo virtual

Nova 
sintonia, 
outros 
passos

sintonize Rádio Terra 98,1 FM, de segunda a sexta, das 7h às 8h. Na internet: www.jornalbrasilatual.com.br

Aquiles, 
do MPB�: 

histórias de 
bastidor
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Defendendo um trabalho 
independente, O Teatro Mágico 
possui, como maior força, a 
interação com o público, que 
adora a idéia de brincar de 
pensar – e não pára de crescer
Por Guilherme Bryan.
Fotos de Gerardo Lazzari

PuRA 
magia

cultura
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cidadão de papelão
(Fernando Anitelli/Maíra Viana)

O cara que catava papelão pediu
Um pingado quente, em maus lençóis, nem voz

Nem terno, nem tampouco ternura
À margem de toda rua, sem identificação, sei não

Um homem de pedra, de pó, de pé no chão
De pé na cova, sem vocação, sem convicção

À margem de toda candura
À margem de toda candura
À margem de toda candura

Um cara, um papo, um sopapo, um papelão
Cria a dor, cria e atura
Cria a dor, cria e atura
Cria a dor, cria e atura

O cara que catava papelão pediu
Um pingado quente, em maus lençóis, a sós

Nem farda, sem tampouco fartura
Sem papel, sem assinatura

Se reciclando vai, se vai
À margem de toda candura
À margem de toda candura

Homem de pedra, de pó, de pé no chão
Não habita, se habitua
Não habita, se habitua

no embalo
Juliana (de relógio) e 

os amigos: “Eles falam 
a respeito do cidadão 

brasileiro e do amor com 
rimas muito bonitas”
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P
oucas apresentações atualmen-
te reúnem tantas pessoas e pos-
suem tamanha força quanto os 
shows da trupe O Teatro Má-
gico, que vem lotando casas de 

espetáculo em todo o país, com uma mis-
tura de teatro de rua, música, circo e poe-
sia. Com mais de dez shows agendados por 
mês e nome herdado do romance O Lobo da 
Estepe (1927), do escritor alemão Hermann 
Hesse, o grupo é formado por dez músi-
cos e três artistas circenses. Eles se apresen-
tam pintados e fantasiados, e contam ainda 
com a preciosa ajuda dos milhares da pla-
téia, que se maquiam e se vestem iguais à 
trupe e realizam números de malabares ou 
balançam fitas coloridas.

“Quando o Fernando (Anitelli, vocalista, 
guitarrista e violonista) entra no palco com 
uma capa, todo mundo grita e começa a 
mágica”, descreve o garoto Pedro Ribeiro, 
de 6 anos, que adora ir aos shows vestido e 
pintado como o cantor, que uma vez o colo-
cou no palco. “O show é surreal. Só estando 
presente para sentir algo que vai muito além 
do visual”, garante o pai, Geraldo Jordão, de 
37 anos, professor de Geografia em Mauá 
(SP). “Costumo apostar com amigos que, 
se eles presenciarem um show do Teatro 
Mágico, sairão de lá contando os dias para 
o próximo.” “Acaba sendo viciante”, acres-
centa Nicole Veto, de 23 anos, estudante de 
Biologia em Canoas (RS) e uma das respon-
sáveis pela comunidade do Orkut O Teatro 
Mágico RS.

“Foi a vontade de fazer um espetáculo 
com uma bagunça anárquica, onde todo 
mundo pudesse participar, que me levou 
a criar O Teatro Mágico em 2003. Nós não 
gostamos de tratar o público como fã, assim 
como não gostamos de ser tratados como 
ídolos. Parafraseando Clarice Lispector, 
nosso propósito é fazer as pessoas brinca-
rem de pensar”, explica Fernando Anitelli, 
que diz ser comum as pessoas interrompe-
rem a apresentação do grupo para declamar 
poesia em forma de jogral.

“No primeiro show, a gente entregou um 
nariz de palhaço a cada uma das pessoas pre-
sentes. Com o tempo, elas passaram a se ma-
quiar, trazer suas coisas e ter uma relação de 
interação com a apresentação”, lembra o vio-
linista e bandolinista Galdino Octopus. Esse 
contato com o público vai muito além dos 
shows. “Eles participam em comunidades 
do Orkut e no site, conversando, opinando, 
dando idéias para as apresentações e fazendo 
videoclipes para nós”, explica Anitelli.

todos os públicos
O líder Fernando, em show no 
Auditório Ibirapuera, espaço 
nobre de São Paulo

música e circo
Show ao ar livre, 
em Santo André

Além de Nicole, muitos outros segui-
dores da trupe criaram comunidades no 
Orkut, onde se uniram a outras pessoas que 
hoje realizam saraus, encontros, coletas de 
lixo, serenatas e visitas a asilos, creches e 
hospitais. É o caso dos Vagalumes, nome 
de uma canção do grupo, que anuncia: “Pra 
temperar os sonhos e curar as febres/ In-
serir nas preces nosso sorriso/ Brincando 
entre os campos das nossas idéias/ Somos 
vagalumes a voar perdidos”.

Iniciado em São Paulo, o projeto social 
ganhou frutos em outros estados, como Pa-
raíba, Ceará e Rio Grande do Norte. “Ele 
vem se espalhando pelo Brasil, executando 
ações sociais em diversos setores da socieda-
de, despertando sonhos até então desacredi-
tados, plantando sorrisos e pintando alegria 
no coração de milhares de pessoas”, assegu-
ra Lucas Néiman, de 18 anos, que mora em 
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Osasco (SP) e criou no Orkut a comunidade 
Teatro Mágico Lição de Vida.

“Nós nos pintamos de palhaços e bonecas 
para trazer novamente o lúdico para aque-
les que já perderam a vontade de sorrir. O 
palhaço, por si só, resgata a magia esqueci-
da dentro de cada um”, filosofa Ana Caro-
line Mayrhofer, de 18 anos, presidente do 
Projeto Social Vagalumes em Curitiba. Pa-
trícia Torsani, de 32 anos, por sua vez, faz 
parte de um grupo de palhaços que visi-
ta abrigos. “A gente se reúne com pessoas 
que têm as mesmas idéias e vai para a praça 
como um dia fez O Teatro Mágico”, destaca 
ela, que vai aos shows da trupe na compa-
nhia do filho Raul, de 3 anos.

Vida sem jabá
O Teatro Mágico também se destaca por, 

desde o início, realizar um trabalho inde-
pendente, distante das grandes gravado-
ras e da mídia movida a “jabaculês”, vul-
go “jabá”, o dinheiro pago a emissoras de 
rádio e televisão para tocarem determina-
da música. Mantendo-se com a venda de 
seus CDs a R$ 10 nos shows e levantando 
a bandeira do livre compartilhamento de 
músicas pela internet, o grupo divulga os 
espetáculos com a ajuda dos internautas, e 
já conseguiu vender mais de 85 mil exem-
plares de seu primeiro trabalho, O Teatro 
Mágico: Entrada para Raros.

“Sempre partimos do princípio de ser 
independentes. Não somos como alguns 
grupos que, por não terem gravadora, vão 
fazendo algo almejando chegar à indús-
tria. Então as pessoas que vinham nos ver 

passaram a ser nossos mecenas, que, natu-
ralmente, assistem ao show e fazem uma 
comunidade no Orkut. Se ela é bem relacio-
nada, a comunidade cresce, o que para nós é 
fantástico, pois ganhamos uma divulgação 
boca a boca”, justifica Gaudino.

“A produção autônoma (feita sem a es
trutura de uma gravadora) é atualmente a 
estratégia básica de atuação da maioria dos 
artistas, desde os iniciantes até os consa-
grados. A postura independente também 
pode ser parte da identidade do artista, 
da imagem que se quer passar. Para gru-
pos como O Teatro Mágico, ligados a um 
mercado consumidor mais jovem, urbano 
e universitário, a internet é, sem sombra de 
dúvida, o mais importante meio de divulga-
ção”, analisa o professor Eduardo Vicente, 
da Escola de Comunicação e Artes da USP 
(Universidade de São Paulo). 

Seu colega de universidade e estudioso 
do mesmo tema, Davi Nakano, professor 
da Escola Politécnica, porém, faz uma res-
salva: “Não acho que o caminho do self
made man (o artista que abre novos canais 
para sua arte) seja para todos, pois exige 
uma boa dose de espírito empreendedor, 
o que não é tão comum assim. Um artista 
empreendedor, como Fernando Anitelli, é 
mais raro ainda”, observa o professor. “Já 
tentaram transformar a gente em bone-
quinho, figurinha de chiclete, joguinho, 
todas as gravadoras vieram nos procurar, 
e a resposta foi não. A gente não quer virar 
esse tipo de coisa. Nosso sistema e trabalho 
são outros. Vai poder vender um CD por  
R$ 10 na mão do nosso público? Pode libe-
rar todas as músicas de graça na internet? 
Se não pode, não nos interessa. A nossa luta 
prevalece”, garante Anitelli.

Cidadão de papel
É esse tom contestador que está presente 

em muitas letras da trupe e que atrai boa 
parte do público. “Eles falam a respeito do 
cidadão brasileiro e do amor com rimas 
muito bonitas”, explica a estudante Juliana 
Martins, de 15 anos, de Santo André, que 
vai aos shows com a camiseta do grupo e 
com o rosto pintado do mesmo modo que 
os músicos. Ela cita a canção Cidadão de 
Papelão, que faz parte do segundo álbum, 
O Teatro Mágico: Segundo Ato, lançado no 
início do ano. A diferença entre um e ou-
tro, segundo Anitelli, é ter menos as carac-
terísticas de um sarau e contar com arranjos 
mais elaborados e amadurecidos, além de 
temas mais politizados e densos.

eclética
A trupe é formada 
por dez músicos 
e três artistas 
circenses

Fenômeno
Provavelmente 
o palhaço mais 
desejado do 
planeta
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No caldeirão de influências do Teatro 
Mágico cabe de tudo, desde Secos & Mo-
lhados, Antonio Nóbrega, Zeca Baleiro, 
Beatles e Rolling Stones até Os Trapalhões, 
Chaves e Chapolin, e filmes como Laran
ja Mecânica, de Stanley Kubrick. “O que 
mais me atrai é a diversidade do grupo, que 
mistura DJ, violino, som pesado de guitar-
ra com bonecos, malabares, tecidos e tra-
pézios”, opina Daniel Rocha, de São Paulo, 
que criou uma banda inspirada no Teatro 
Mágico, chamada Vô Maltine, e integra o 
projeto social Doadores de Sorrisos.

Porém, foi do trabalho como ator no gru-
po de Oswaldo Montenegro, durante um 
ano, que Anitelli herdou mais elementos 
aplicados em sua trupe. “O método de tra-
balho dele com o grupo era muito interes-
sante, porque trazia à tona o desejo de cada 
um. Apesar de as pessoas não serem ato-
res e artistas consagrados e com certo dom, 
Oswaldo Montenegro buscava o resultado 
pela união do grupo. Esse espírito também 
colaborou para eu montar O Teatro Mágico 
com pessoas de talentos distintos, que, uni-
das, formam uma avalanche. Ele também 
foi um dos primeiros artistas a optar pelo 
caminho da independência”, avalia.

A comparação de O Teatro Mágico com 
o grupo pernambucano Cordel do Fogo 
Encantado também é bastante freqüen-
te. “As duas bandas fazem críticas sociais, 
cada uma a seu modo, mas com a mesma 
intenção. Outra característica, não menos 

importante, que as une é o resgate da cul-
tura brasileira. Ambas trazem na sua raiz 
elementos da cultura nordestina, principal-
mente”, supõe Ana Caroline. Não foi à toa 
que percussionistas do Cordel do Fogo En-
cantado foram convidados a participar do 
primeiro CD do Teatro Mágico.

Para quem questiona se há um certo tom 
messiânico ou religioso nos espetáculos da 
trupe, Anitelli esclarece: “Eu vejo um tom 
muito mais político do que religioso. A idéia 
sempre foi brincar dentro de uma trilogia – 
religião, política e ética. A gente percebe de 
maneira muito clara que as pessoas gostam 
do trabalho, mas, ao mesmo tempo, fazem 
esse comentário com relação a ser uma coisa 
sagrada, um ritual”, explica o artista.

“Dizem: ‘Ah, parece uma seita. Os úni-
cos lugares onde eu vou e as pessoas can-
tam e se abraçam é na igreja e no show do 
Teatro Mágico’. Na verdade, essa espiritua-
lidade que existe no trabalho se deve talvez 
ao fato de ele ser tratado de maneira sa-
grada. O palco é sagrado para nós e aquele 
momento, ali, não pode ser transformado 
em algo aleatório e disperso, como muitos 
fazem.” Prova disso é que, no fechamento 
desta reportagem, a trupe se preparava para 
o lançamento de seu primeiro DVD, com 
gravação programada para este início de 
outubro, no Memorial da América Latina. 
A idéia é comemorar, com 6.000 pessoas na 
platéia do Espaço das Américas, o aniver-
sário de 4 anos de grupo. 

todas as idades
Pedro, de 6 anos, teve o 
privilégio de subir ao palco 
com o grupo. O pai do menino 
garante: “O show é surreal”

rir é coisa séria 
Caroline: “O palhaço, 

por si só, resgata 
a magia esquecida 

dentro de cada um”
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retrato

A causa de Edgar Jotz
E

dgar Jotz nasceu há 78 anos em Alto Feliz (RS). Tornou-se 
padre e agora completa meio século à frente da Paróquia 
Santa Cecília, no bairro de mesmo nome na capital gaú-
cha. Ali ergueu e coordenou uma creche para 30 crianças 
pobres na Vila das Placas e apoiou outra na Ilha das Flores, 

organizou passeatas ecológicas, cobrou fraternidade da população 
para as pessoas com deficiência, mobilizou a prefeitura para o plantio 
de árvores, ampliou as instalações do Colégio Santa Cecília, recebeu 
o título de Cidadão de Porto Alegre, de Líder Comunitário da Câ-
mara Municipal e a medalha Cidade de Porto Alegre. Durante a di-
tadura, Jotz abrigou estudantes paulistas procurados pelos militares. 
A ousadia custou-lhe seis dias de prisão no Dops. O episódio é des-
crito no livro Batismo de Sangue, do dominicano Frei Betto. Orien-

tado a mudar de igreja, e de cidade, o padre preferiu ficar, apoiado 
pelos que já conheciam seu trabalho e acreditavam nele. Apesar de 
estar com a saúde comprometida pelas diversas cirurgias feitas nos 
últimos anos – cordas vocais, próstata, rim, coração, pulmão –, Ed-
gar caminha com passos precisos até o local onde armazena os ali-
mentos distribuídos para sete comunidades carentes. Mensalmente, 
a igreja arrecada quase 4 toneladas. As cordas vocais debilitadas já o 
afastaram dos sermões há um ano. Mesmo assim, o pároco saca da 
maleta preta o instrumento que aprendeu a tocar ainda nos tempos 
de seminarista. Dedilha os teclados do órgão com uma das mãos, 
com a outra segura as cifras, e solta a voz. Nesse momento, o brilho 
dos olhos azuis por detrás dos óculos sobressai, embalado pelo lou-
vor à causa que escolheu para a vida. Por Cristiano Estrela 
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viagem

O costão rochoso é magnífico. De um lado, um despe-
nhadeiro de quase 50 metros, esculpido pelas ondas 
que ali arrebentam com força. Do outro, uma falésia 
composta por pelo menos três tipos de rocha – de 
cores e texturas diferentes –, que se encontra com 

o mar de um azul intenso. Nesse cenário, o capricho da natureza 
construiu em meio às rochas três piscinas naturais que, alinhadas 
em alturas diferentes, têm suas águas constantemente renovadas 
pelo mar e formam entre si uma espécie de cascata. Após mais de 
uma hora de difícil caminhada, um banho nas piscinas revigora o 
corpo e os pensamentos. A beleza, como diz o poeta, “arrebenta 
as retinas de quem vê”.

Esse pedacinho de paraíso, oficialmente, não tem nome. Os mo-
radores da região deram-lhe o nome, básico, de Poças. O mais 
curioso é saber que esse ecossistema quase intocado, onde se po-
dem observar gaviões e tartarugas ma-
rinhas, fica em Armação dos Búzios, 
um dos balneários mais conhecidos (e 
agredidos) do Brasil. A 165 quilômetros 
do Rio de Janeiro, Búzios é a maior jóia 
ecológica e arqueológica da Região dos 
Lagos, mas sofre com o turismo preda-
tório. A cidade tem pouco menos de 30 
mil habitantes, mas sua população cres-
ce quase dez vezes durante o verão há 
pelo menos duas décadas. 

A riqueza natural de Búzios é tão 
grande que, mesmo em pleno 2008, 
ainda existem lugares como Poças que, 

felizmente, permanecem pouco ou nada conhecidos. A parte mais 
consciente dos moradores prefere que isso continue assim. Para os 
aventureiros que quiserem descobri-lo, uma dica: assim como di-
versos outros lugares magníficos desse circuito off de Búzios, Poças 
está bem perto de lugares conhecidos e badalados (como Geribá 
e Ferradurinha). Chegar lá, no entanto, não é tarefa para princi-
piantes. A trilha é íngreme e, em alguns pontos, semifechada pela 
vegetação. Além disso, a descida pelo costão escorregadio exige 
boa dose de coragem e atenção.

Outra maravilha de Búzios pouco conhecida ou freqüentada 
pelo “turista normal” é a praia de Zé Gonçalves. Localizada na 
Área de Proteção Ambiental (APA) Pau-Brasil, cercada pela ve-
getação de restinga preservada e uma mata que se encosta à areia 
branca, é uma das poucas praias da cidade que servem para surfe. 
A vantagem de Zé Gonçalves em relação a outros points, entretanto, 

é que, mesmo no verão, lá não é preciso dis-
putar cada onda a tapa: “Aqui não tem tanta 
gente, é uma praia à qual se chega escondi-
do, com o caminho por dentro do mato... É 
diferente, por exemplo, de Geribá e Tucuns, 
que ficam mais cheias”, conta o surfista Alex 
Ridzi, de Rio das Ostras.

“A praia é boa para o surfe porque é vi-
rada para o sudeste e, sobretudo na época 
de outono e inverno, as ondulações vêm do 
sul e entram aqui certinho. O vento quase 
sempre é terral, então quebram boas direi-
tas aqui no point colado na pedra”, explica 
Ridzi. Mesmo para quem não pega onda, Zé 

Cidade mais famosa da Região dos Lagos 
do Rio de Janeiro, mesmo vitimada pelo 
turismo predatório, consegue guardar 
relíquias da natureza e da ciência
Por Maurício Thuswohl
Fotos de Rodrigo Queiroz

O que nem os 
búzios revelam

Praia de 
Geribá

Edevaldo, 
na Praia da 

Tartaruga
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Gonçalves fascina. Enquanto esteve na praia, a reportagem foi 
premiada pela visita de uma foca que, provavelmente perdi-
da de seu grupo, descansou na areia e nadou entre as rochas. 
A entrada para a praia fica na estrada velha que liga Búzios a 
Cabo Frio. Para chegar lá, é preciso cortar a APA Pau-Brasil e 
seguir por um tortuoso caminho de areia e terra. Mesmo com 
a possibilidade de acesso para automóveis, ainda não existem 
sinais de turismo predatório no local.

Além dos prazeres da contemplação, do banho de mar, da 
prática de caminhadas ou dos esportes, o circuito off dos que 
amam Búzios traz conhecimento científico. Considerada pelo 
governo como área de interesse geológico, a Ponta da Lagoi-
nha é lugar mágico. Lá se encontra a prova de que as rochas 
que constituem o que hoje chamamos de Armação dos Búzios 
foram formadas por um “acidente” entre a América do Sul e 
a África, ocorrido num distante passado. Essas rochas foram 
submetidas a altas pressões e temperaturas e produziram mi-
nerais típicos. Dois deles – o zircão e a monazita – foram des-
cobertos por uma geóloga na Ponta da Lagoinha. Os minerais 
têm entre 500 milhões e 520 milhões de anos.

Uma placa colocada pelo governo do Rio de Janeiro na Pon-
ta da Lagoinha informa aos visitantes que, há 520 milhões de 
anos, existia no planeta uma grande massa de terra, conhecida 
como paleocontinente Gondwana, que aglutinava as massas 
continentais de América do Sul, África, Austrália, Antártica 
e Índia. Segundo os cientistas, essas massas, por meio de co-
lisões de proporções titânicas, geraram cadeias rochosas co-

nhecidas como orogenias. O Himalaia é um exemplo de orogenia. Bú-
zios também. Ou seja, a região tem ainda uma impressionante riqueza 
mineral, que não pode ser transformada em lucro, mas é um tesouro 
para a ciência, os olhos e o espírito. Tomar sol sobre as rochas que um 
dia estiveram encostadas na África, num lugar não maculado pelo tu-
rismo predatório, não tem preço.

O que tem preço, às vezes salgado, é a hospedagem em uma das ex-
cessivas pousadas de Búzios. Lotadas no verão, assim como as principais 
praias, os restaurantes e as boates, elas têm sua atividade bastante reduzi-
da no período outono/inverno, reflexo de um desequilíbrio econômico 
crônico da cidade. Tentando vender algumas lagostas ainda vivas a turis-

tas que passeiam pela Praia da Tartaruga – um lugar procurado por 
amantes do mergulho de todo o mundo –, o barraqueiro Edevaldo 
Almeida Santos lamenta essa realidade: “Aqui sempre teve mais bra-
sileiro no verão e mais gringo no inverno. Sempre tive muitos clientes 
argentinos, mas agora eles estão todos duros. No verão é festa, mas 
no inverno temos que lutar para comer e sobreviver”, diz. 

O crescimento da classe média brasileira pode ser notado em Bú-
zios. Gerente do restaurante David, fundado há 35 anos e um dos mais 
tradicionais da cidade, Marcus Vinícius de Oliveira confirma essa im-
pressão: “Nosso público abrange as classes média e alta, mas seu perfil 
mudou um pouco nos últimos anos. Caiu o número de argentinos, mas 
em compensação estamos recebendo um novo público formado, em 
sua maioria, por cariocas, paulistas e mineiros de classe média”.

O mesmo prestígio do restaurante David tem a Peixaria Araújo, 
na Praia de Manguinhos. Dona de clientela fiel, a proprietária Alice 
Okasaki Araújo ainda se orgulha de vender pescado fresco e tirado 
há pouco tempo do mar, mas lamenta o crescimento desordenado: 
“Há um grande consumo nos meses de verão, mas tem a saturação 
do pescado. O camarão cinza, uma das marcas registradas da re-
gião, praticamente só é encontrado em criações de cativeiro”, diz.

As palavras de Alice definem o dilema de Búzios: sobreviver da 
vocação turística sem destruir seu patrimônio natural. Resolver 
essa equação significa salvar um dos lugares mais espetaculares 
do litoral brasileiro. Existe esperança enquanto estiver preservado 
um circuito natural off como o formado por Poças, Zé Gonçalves 
e Ponta da Lagoinha. Mas ainda não se chegou a um estágio de 
sustentabilidade que permita aos moradores – aqueles que amam 
Búzios – não precisar mais pedir para que o acesso a esses lugares 
não seja revelado. 

Alex Ridzi, na 
Praia de José 
Gonçalves

Praia dos 
Amores

Praia de João 
Fernandinho
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Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta Essa Dica

Por que os negros africanos, com o fim da 
escravidão, não se tornaram a classe trabalhadora 
brasileira no novo modelo assalariado? Por que 
foi estimulada a imigração de trabalhadores 
brancos de países da Europa? Em O Branquea
mento do Trabalho (Nefertiti, 165 págs.), o 
mestre em História Ramatis Jacino responde 

às perguntas com uma pesquisa na São Paulo do final do século 
19. Curiosa a lista de oferta de empregos, com preferências para 
“estrangeiro que não seja preto”. À venda nas livrarias Edusp 
(campus da USP), Cultura (lojas e on-line) e Clóvis  
(Centro de São Paulo). R$ 15.

O filme Ainda Orangotangos mostra, sem cortes, histórias de 15 personagens que transitam pelas ruas de 
Porto Alegre durante 14 horas de um dia quente de verão. Trata-se de uma adaptação de seis contos do 
livro homônimo do escritor gaúcho Paulo Scott, roteirizado e dirigido por Gustavo Spolidoro. A história 
começa no metrô, passa pelo mercado municipal, entra em um ônibus, depois num grande prédio, passa 
pelo parque, chega numa festa evangélica de 15 anos e acaba num carro. Tudo isso filmado de uma só 
vez faz dele o primeiro longa (81 minutos) em plano-seqüência realizado no país. Nas locadoras.

Sem parar

O projeto Flores do Clube da 
Esquina (EMI) reúne cantoras 
brasileiras para homenagear os 36 
anos do primeiro disco do grupo 
liderado por Milton Nascimento e 
Lô Borges. Ivete Sangalo, Fernanda 
Takai, Roberta Sá, Vanessa da Mata 
e Marina de la Riva são algumas das 

convidadas das 12 faixas. João Donato interpreta Um Girassol 
da Cor do Seu Cabelo, com Vanessa da Mata; Milton divide 
com Marina Machado Nuvem Cigana e, com Fernanda Takai, 
Um Gosto de Sol. Seu Jorge e Teresa Cristina cantam Me 
Deixa em Paz. R$ 33, em média.

Flores mineiras “Precisam-se de empregados 
que não sejam pretos”

(Anúncio no Diário Popular no final do século 19)
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Alice até tentou 
falar a estranha 
língua dos adultos, 
mas, com tanta 
coisa esquisita 
e sem sentido, 
desistiu. Pediam 
que não se 
pendurasse nos 
braços da cadeira e não riscasse as pernas 
da mesa. Mas cadeira e mesa tinham lá 
pernas e braços? Por que chamavam a 
vizinha de dona Chica se de tão pobre 
não era de fato dona de muitas coisas? 
A Verdadeira História de Alice, livro de 
Rita Taborda, com ilustrações de Thais 
Beltrame (Ed. Girafinha, 80 págs.), revela 
uma grande pessoa, apesar de ser ainda 
bem pequena. Em média R$ 19.

Vá entender 
os adultos...

Preços, horários e duração de temporadas são informados pelos responsáveis pelas obras e eventos. É aconselhável confirmar antes de se programar.

Dois filmes franceses de animação celebram a tradição 
africana, a coragem e a curiosidade e encantam crianças 
com muitas cores e uma paisagem bem original. Kiriku e a 
Feiticeira (1998) e Kiriku 2 – Os Animais Selvagens (2005), 
de Michel Ocelot, mostram as aventuras do pequeno Kiriku, 
menino que mora numa aldeia ameaçada por uma terrível 
feiticeira e que aprende com as dificuldades que a origem 
da maldade é o sofrimento e que só o amor, a tolerância e a 
verdade podem vencer a dor.

Música que acalma
O selo de músicas 
infantis Palavra 
Cantada preparou, 
para aqueles 
momentos mais 
calminhos da 
garotada, um CD 
instrumental com 13 composições já 
conhecidas. Palavra Cantada Tocada foi 
produzido por Paulo Tatit e os arranjos 
de violão são de Jonas Tatit. Pindorama, 
Sopa, Fome Come, Ciranda, Pé de Nabo 
e Aniversário estão no repertório. R$ 28, 
em média.

Shakespeare para crianças
Está em cartaz no teatro Aliança Francesa, em São Paulo, o espetáculo Sonho de uma Noite 
de Verão, adaptação do texto de Shakespeare para o público infanto-juvenil. Romances 
improváveis e muita confusão fazem parte da história de uma longa noite de verão na 
qual o Duque Teseu se casa com Hipólita. Hérmia e Lisandro, impedidos de se casar, 
fogem para um bosque encantado habitado por fadas e duendes. A direção é de Kleber 
Montanheiro e o elenco é formado pelos atores da Cia. da Revista. Sessões aos sábados e 
domingos, às 16h. Recomendado para crianças com mais de 6 anos. Rua General Jardim, 
182, Vila Buarque. R$ 10 e R$ 20. Até 26 de outubro. (11) 3129-5730. 

Pequeno guerreiro africano
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crônica

S
ou uma mulher de 33 anos que foi uma ado-
lescente de 13 em São Bernardo do Campo, 
isso em 1988. Morava num conjunto habita-
cional onde meus pais ainda vivem. Conjun-
to Habitacional Rudge Ramos, pode entrar. 

Lá nasceram minha irmã caçula e o irmão do meio, que 
se livrou de uma bronquite por conta da maresia santis-
ta que chegava ao município. Tenho saudade da neblina 
do ABC, a névoa que São Paulo já perdeu.

Aos 13 anos quis ir ao show do A-Ha, banda norue-
guesa que incendiou minha cabeça ingênua. Mantive um 
álbum com fotografias dos integrantes descansando em 
suas cidades, andando nos palcos e em Copacabana. Aos 
poucos misturei vocalistas de outras bandas tão ruins 
quanto. Na década de 1980, uma adolescente no subúr-
bio recebia mais lentamente as informações, era um pe-
ríodo sem a pulverização simultânea da internet.

Eu acreditava no programa Fantástico, no balé do 
bairro e que aos 14 anos seria adulta, achando que isso 
era ir aonde quisesse. Em casa nunca houve um livro, 
tirando os de receita e a Bíblia, que nunca eram aber-
tos. Minha mãe, mineira, dispensava qualquer conse-
lho referente a tempero ou temperatura exata de um 
fogão, além de dispensar os salmos calmantes que, se 
a acalmassem mesmo, ela não iria bater de porta em 
porta a vender tapetes.

Menstruei aos 13 anos no meio de uma festa infantil. 
Senti tontura e congestionamento no abdômen, corri 
para casa e me fechei no banheiro, certa de que vomi-
taria as coxinhas e bolinhas de queijo. Acabei eliminan-
do por baixo o primeiro sinal de maturidade e futuro 
pela frente. Minha mãe me deu um absorvente e disse 
para eu ficar calma e assistir ao desenho na televisão. 
O PicaPau não podia me explicar o que era a pressão 
que acabava de ceder em forma de umidade, era uma 
fêmea assustada e recém-parida no mundo adulto e 
responsável. Foi quando a Madonna entrou em casa e 
me disse, com aquele jeito suburbano, que se eu gritas-
se, arrepiasse o cabelo e tivesse coragem, eu venceria. 

Nenhum outro rapaz lânguido me deu tanta coragem 
quanto a Madonna, espero que ela não saiba disso.

Ela virá em dezembro para a histeria de minha ge-
ração. Fiquei oito horas numa fila para comprar in-
gresso, numa venda antecipada em três meses. O in-
gresso mais caro custava R$ 720 e muitos fãs deram o 
salário inteiro pelo show, saíram de diversas partes do 
país, acamparam na porta das bilheterias, viram cam-
bistas passar na sua frente e não só: alguns cambistas 
pagaram cachês para alguns velhinhos comprarem os 
bilhetes com o preço privilegiado destinado a eles por 
lei – com isso as vovós tiraram uma graninha na fila 
preferencial para a terceira idade. Vi uma senhora roxa 
de tanto sol, com uma pilha de notas de R$ 100, com-
prando ingressos para um show ao qual não irá, nem 
seus netos. Tudo porque a demanda é grande, a ado-
lescência é mais perigosa que a infância quanto à im-
portância que damos ao espetáculo. 

Nunca fiz isso antes e me perguntava debaixo do sol 
por que eu estava ali, e não trabalhando, que era o mais 
sensato. Como eu, milhares de ex-adolescentes do su-
búrbio, adolescentes atuais e eternas meninas em esta-
do de graça vão gritar ao som de qualidade duvidosa e 
pouco importa. Madonna é a monalisa das meninas e 
dos meninos que gostam de meninos. Tão óbvia quanto 
misteriosa, ela é responsável pela iconografia da ambi-
ção. E não me venha dizer que ela dá maus exemplos, 
que exemplo efetivo sempre vem de dentro de casa. Co-
piamos dos nossos pais até o jeito de pegar um garfo. 
Depois avançamos na educação, pode ser que o mun-
do nos diga que com colher é mais fino, e você seguirá 
a etiqueta só em convescotes sociais.

Em atual turnê em Roma, Madonna dedicou a faixa 
Like a Virgin ao papa, para desgosto do Vaticano. Ga-
ranto que nenhum fã deixará de rezar o pai-nosso se 
isso fez sua mãe em dias mais severos. Ainda descobri-
rão que absorvemos os valores reais não daqueles que se 
exibem, mas daqueles que nos afagam. Madonna nem 
sabe que nós existimos. 

madonna,
quem vai?
um dia ela entrou em casa e me 
disse com aquele jeito suburbano 
que se eu gritasse, arrepiasse o cabelo 
e tivesse coragem, eu venceria. Nenhum rapaz 
lânguido me deu tanta coragem Por Andréa del Fuego

Andréa del 
Fuego, escritora, 
é autora da 
trilogia de contos 
Minto Enquanto 
Posso, Nego Tudo 
e Engano Seu 
e do romance 
juvenil Sociedade 
da Caveira de 
Cristal. Blog: 
www.delfuego.
zip.net




