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m
esmo correndo o risco de perder fôlego no noticiário sobre o derreti-
mento da economia mundial depois do grande golpe dos financiamen-
tos hipotecários nos EUA e suas repercussões na Europa, a Revista traz 
o assunto porque seus efeitos serão de longo prazo. Muito além da que-
bradeira de bancos e das vertiginosas oscilações das bolsas de valores ao 

redor do mundo, Europa, EUA e Ásia passarão por recessão econômica, decorrente da 
diminuição do crédito, dos investimentos, da produção, do consumo e da renda dos cida-
dãos. Especula-se que, no melhor dos cenários, a recessão americana demore de dois a três 
anos para ser estancada. Essa possível demora para a retomada da renda provocará danos 
à qualidade de vida. Resta saber como reagirão os diferentes setores sociais.   

O nó no Brasil é o câmbio. Fora de foco, empresas dos mais diferentes setores investiram 
sem garantias no dólar baixo. Fala-se em 250 empresas com movimentação entre US$ 40 
bilhões e US$ 60 bilhões entranhados em pequenos e médios bancos. Para evitar a que-
bradeira, o Tesouro injeta dinheiro no mercado. No meio do caminho estão os maiores 
bancos, que se aproveitam da situação para especular com o câmbio, aumentar juros e 
comprar carteiras de outros bancos em apuros. 

Os reflexos aqui entre nós serão os mesmos que noutros países: menos crédito, descon-
fiança, menos investimentos, menor taxa de crescimento e menos renda. Talvez os outros 
países consigam enfrentar a recessão sem gerar muito desemprego. Por aqui, acredita-se, 
no mínimo, em menos empregos.  

Quando presidiu a reunião do Fundo Monetário Internacional, no começo de outubro, 
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, ironizou que a desaceleração – a “conta” – fica-
rá novamente com os países emergentes. Na Índia, Lula fala em “revolta dos bagrinhos”, 
também se referindo aos emergentes, constatação que pode ser estendida aos trabalha-
dores, às classes remediadas, aos pequenos poupadores e acionistas minoritários, enfim, 
a legião dos sem-garantia. E mais que assistir passivamente ao desenlace da crise, centrais 
sindicais, partidos e movimentos sociais precisam exigir do Estado a mesma sensibilida-
de dispensada aos trilhardários. 

A reação dos sem-garantia

Política  10
Serra: pouca mídia e muitas verbas 
para tentar chegar ileso em 2010

Economia  14
Até quando o mundo produtivo vai 
pagar pela gula dos parasitas

Entrevista  22
Ministro Paulo Vannuchi sugere que 
Forças Armadas façam mea culpa

História  25
20 anos depois, nova Constituição 
ainda precisa ser posta em prática

Trabalho  26
Crescimento econômico tem de estar 
associado à dignidade das pessoas

Ambiente  �2
Escapamentos tragam R$ 200 mi da 
saúde e matam quase 1 milhão/ano

Mundo  �4
A guerra da elite boliviana é movida 
a ódio de classe e preconceito racial

Cidadania  40
Retiro dos Artistas (RJ) completa 
90 anos de pura solidariedade 

Viagem  44
Nas diferenças entre suas moedas, 
Cuba revela suas desigualdades

RO
D

RI
g

O
 q

u
EI

RO
z

Cartas 4

Ponto de Vista 5

Resumo 6

Em Transe 8

Análise 19

Curta Essa Dica 48

Crônica 50

sEçõEs

Protesto em frente à Bovespa: mesmo com “a revolta dos bagrinhos”, conta será pesada

JA
ILT

O
N

 g
A

RC
IA

Palhaço 
Cocada, 
que vive 
no Retiro 
dos 
Artistas

índice editorial



4     REVISTA DO BRASIL    NovemBro 2008

Alternativa
Interessante a re-
portagem “Pura 
Magia” (edição 
28), por tratar de 
uma banda alter-
nativa, que tem 
uma proposta di-
ferente de fazer e 
apresentar suas 

músicas. O texto dá vida ao fenômeno 
que é o Teatro Mágico, além de mostrar 
o objetivo da banda, não comercial, na 
divulgação do seu trabalho.
Paula Zanella Caetano, Mauá (SP)
paulazacaetano@hotmail.com

Fora da foto
Sobre a matéria d’O Teatro Mágico, fotos 
das páginas 54, 56 e da artista da 57 foram 
feitas no dia em que se decretou a divisão 
do grupo. Na semana seguinte, dez pes-
soas (entre músicos e produção) deixaram 
a banda. Na foto principal, sete pessoas 
que aparecem ali já não integram a trupe. 
Nesse dia (show no Ibirapuera-SP), a pro-
dução teria comunicado ao público que 
gravaria o DVD ao vivo. Isso não aconte-
ceu. Alguns músicos, sentindo-se lesados 
desde que o alto faturamento dos shows e 
da lojinha cabia apenas em um bolso, e o 
cachê dos músicos era um dos mais bai-
xos de São Paulo, recusaram-se a assinar 
os direitos de imagem caso o assunto não 
fosse discutido. Sabendo disso, o líder do 
grupo convidou então alguns “amigos da 
antiga” para participar do show. A certa 
altura, saem os rebeldes e entram os pró-
ximos a serem iludidos por conta da fama 
tão fácil que estariam tendo a partir da-
quele momento.
Raphael Motta, ex-integrante, Osasco (SP)
raphaelmotta@hotmail.com

Muito a contribuir
Gostaria de parabenizá-los pela qualida-
de das matérias. Tenho um aluno que me 
doou algumas revistas e me apaixonei! 
Sou professora do Curso de Comunica-
ção Social e a Revista do Brasil tem muito 
a contribuir em minhas aulas de Comu-
nicação Comunitária. 
Rosimar Moura Americano, Timóteo (MG)
rosiamericano@yahoo.com.br

Completa
A revista é excelente. Completa! Achei 
ótima a reportagem “O parto é delas” 
(edição 28).
Espedito Avelino de Souza, Natal (RN)

Maravilha
Leio todas as edições. Nunca li nada igual. 
Eu tive parto normal, minha filha tam-
bém. É uma experiência fantástica. Adorei 
a entrevista com a Elke. Tem de  mostrar 
as pessoas de sucesso dos anos 1960, 1970 
e 1980, isso faz com que nossos jovens co-
nheçam essas pessoas encantadoras.
Loiva de Oliveira, Portão (RS)
loivaoliveira@yahoo.com.br

O que não devia
Tomei conhecimento desta revista em 
uma sala de espera de um hospital na 
zona leste de São Paulo (edição 26). Gos-
tei tanto que acabei fazendo o que não 
devia: levei-a embora.
Gilberto Prestes da Silva, Guarulhos (SP)
gilbertoprestesdasilva@yahoo.com.br

Do discurso à prática
É comum a mídia propagar ataques 
aos professores, no aspecto de que são 
despreparados, principalmente na rede 
pública. E para reforçar essa idéia sem-
pre convidam um doutorado ou pós-
doutorado. Este, que se diz mais prepa-
rado, ministra conferências na área da 
educação e vive por aí dando entrevista, 
não tem o filho estudando em uma des-
sas escolas muito menos leciona nesse 
tipo de escola. Os que se dizem prepa-
rados deveriam enfrentar a realidade, 
onde tudo que é problema social reflete 
diretamente na sala de aula, sem falar 
na questão do salário-vergonha.
Ornélio de Almeida Costa, Taubaté (SP) 
ornelioc@gmail.com
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Pontodevista Por Mauro santayana 

o presidente Juscelino Kubitschek rom-
peu com o Fundo Monetário Interna-
cional há 50 anos. Muitos o acusaram de 
irresponsabilidade, alegando que o país 
quebraria. O Brasil não quebrou, e deu o 

grande salto, com a Petrobras, a construção de Brasília, 
as rodovias e as hidrelétricas. O reatamento com o Fun-
do, depois, deu-se em outro nível: mesmo os imperia-
listas sabem respeitar os que se fazem respeitar.

Ao contrário de Juscelino, o governo do Sr. Fernando 
Henrique Cardoso foi o mais submisso de 
todos os republicanos. Muitos observado-
res – este jornalista entre eles – mostraram 
que o Consenso de Washington consolida-
ria o assalto do Estado pelos banqueiros. 
O Brasil era o país perfeito para resistir ao 
projeto de Wall Street: suas leis não permi-
tiam a pirataria financeira nem emprésti-
mos privilegiados a empresas estrangeiras  
e defendiam a empresa brasileira, o siste-
ma bancário, o subsolo, a água, a floresta 
e a navegação de cabotagem. O país tinha 
condições de dizer “não”. Mas o governo 
preferiu abrir todas as cancelas para os pre-
dadores. Fernando Henrique fez o Brasil 
agachar – e foi preciso eleger Lula para que 
voltasse a se levantar.

Estava claro, para quem se dispusesse a 
pensar um pouco, que a liberdade para o 
mercado financeiro, sedento por lucros cada vez maio-
res, levaria à recessão – mas grande parte dos meios de 
comunicação, azeitados pelos donos do dinheiro, dis-
seram o contrário: que iríamos nos equiparar ao Pri-
meiro Mundo em poucos meses. Ficamos expostos e 
enfrentamos várias crises financeiras naquele governo. 
Banqueiros de Wall Street, agindo em tempo real, orga-
nizaram o sistema criminoso mais sofisticado do mun-
do. Asfixiaram países inteiros, criando crises periódicas 
a fim de ganhar bilhões. Como a cobiça é sem limites, 
passaram a fazer o mesmo em seu próprio país.

“Os bancos são úteis para os depósitos e transferên-
cias, mas não vemos que os benefícios trazidos nestas 
atividades sejam tão grandes a ponto de compensar os 

males que produzem na artificiosa fundação da desi-
gualdade da riqueza e, a partir disso, da igualmente ma-
nipulada desigualdade do poder. Se o presente sistema 
expandir-se e perpetuar-se, a grande massa do povo 
trabalhador pode perder toda esperança de adquirir 
qualquer propriedade.” Essa foi a conclusão da comis-
são de cidadãos de Filadélfia que, em 1829, examinou 
o comportamento dos banqueiros da Pensilvânia. Dela 
faziam parte empresários, advogados e dois dirigentes 
sindicais, William English e James Ronaldson. 

Iniciava-se o governo do general Andrew 
Jackson, o primeiro presidente norte-ame-
ricano que optaria pelos pobres contra os 
ricos e pelos agricultores e pequenos indus-
triais contra os banqueiros. Jackson era de 
família pobre de imigrantes da Irlanda e 
não chegou a conhecer o pai. Adolescente, 
participou da guerra pela independência, e 
foi no exército que ascendeu socialmente. 
Chegara à Presidência contra quase todos. 
Os ricos não gostavam dele, os intelectuais 
o desprezavam, os políticos o viam como 
um brega. Autodidata, seu grande inimi-
go, John Quincy Adams, dizia que Jack-
son tinha dificuldades de soletrar o pró-
prio nome. “Mas o povo gostava dele”, diria 
Roosevelt, no século seguinte.

E com razão: Jackson enfrentou banquei-
ros em favor do povo e se reelegeu. Houve 

uma grande crise bancária, mas os Estados Unidos saí-
ram dela fortalecidos. Jackson deixou que os banquei-
ros quebrassem – e de sua quebra surgiu um sistema 
mais sadio. Esse sistema se abastardou com a criação 
do Banco Central dos Estados Unidos, em 1913. “Com 
a criação do FED (Sistema de Reserva Federal, o Banco 
Central deles), o sistema democrático norte-america-
no encontrou seus limites”, escreveu o analista William 
Greider, no grande livro sobre o banco (The Secrets of 
the Temple). Os banqueiros substituíram o povo para 
constituir os governos.

O desprezo dos arrogantes ao presidente Lula – que foi 
o primeiro a receber o importante Prêmio Quixote, na 
Espanha – faz lembrar a história do velho Jackson. 

Os bancos são úteis para os depósitos e transferências, mas os 
benefícios trazidos nestas atividades não são tão grandes a ponto 
de compensar os males que produzem

Assaltantes do povo

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

Banqueiros 
de Wall Street 
organizaram 
o sistema 
criminoso 
mais 
sofisticado 
do mundo. 
Asfixiaram 
países 
inteiros, 
criando crises 
periódicas a 
fim de ganhar 
bilhões



Por Paulo Donizetti de souza  (resumo@revistadobrasil.net)

autodestrutível “É difícil manter o destino 
das economias capitalistas sem que a mão invisível 

do Estado as tivesse protegido do autoflagelo da 
mão invisível do mercado”Luiz Gonzaga Belluzzo,  

Valor Econômico, 14/10/2008 VA
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resumo

Tirando os parênteses...
A Rádio USP, da Universidade São Paulo, noticiou intensamente o concurso para a esco-

lha do novo logotipo da emissora. O trabalho vencedor (imagem acima), selecionado entre 
100, é de Andrea Silva Ribeiro, Leandro Lopes de Oliveira e Aline Coutinho de Araújo, 
alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Tentamos falar com os autores duran-
te cinco dias, para saber deles se conheciam a Revista do Brasil, cuja marca existe desde 
maio de 2006, e se a semelhança seria mera coincidência. Não conseguimos. O diretor da 
Rede USP de Rádio, Lupércio Tomaz, afirmou que os logos não são parecidos, “tirando 
o fato de ter os parênteses”. Heliodoro Bastos Filho, professor do curso de Publicidade e 
Propaganda da Escola de Comunicações e Artes da USP, garante que a semelhança não 
foi proposital: “O tema ‘rádio’, automaticamente remete às ondas eletromagnéticas, que 
tendem a ser representadas por círculos ou semicírculos concêntricos. Temos soluções 
gráficas absolutamente diferentes, para um mesmo conceito criativo”. A designer da Edi-
tora USP, Cinzia de Araújo, pensa parecido: “Nada que possa confundir as identidades”. 
Tecnicamente, a coincidência é possível. Mas os envolvidos no concurso foram avisados 
sobre ela seis dias antes da premiação, ocorrida no dia 16 de outubro. 

O cartunista Henfil, morto em 1988, e os jornalistas Caco Barcellos, Ricardo Kotscho, Zuenir 
Ventura e José Hamilton Ribeiro ganharam o Troféu Especial de Imprensa ONU: 60 anos da De-
claração/Prêmios Vladimir Herzog. “São profissionais que, pelo conjunto do seu trabalho, mos-
tram-se significativos, não só pela excelente qualidade do que produziram, mas por sua contri-
buição na defesa dos Direitos Humanos”, destacou o diretor do Centro de Informação das Nações 
Unidas, Giancarlo Summa. O troféu é iniciativa do Centro de Informação das Nações Unidas para 
o Brasil e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, com apoio de 
entidades e personalidades coordenadas pela Oboré Projetos Especiais em Comunicações e Ar-
tes, entre elas ABI, OAB, CUT, Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e Federação 
Nacional dos Jornalistas.

Falta segurança 
bancária também  
na internet

Prêmio Herzog

José 
Hamilton 
Ribeiro
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O Itaú foi condenado a pagar indeni-
zação de R$ 18 mil a um cliente, vítima 
de transferência não autorizada de sua 
conta para a de outra pessoa, pela inter-
net. A decisão é da 23ª Câmara de Direi-
to Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, de acordo com o site Consultor 
Jurídico. “Segurança é prestação essen-
cial à atividade bancária, razão pela qual 
o apelado (banco) deve responder por 
eventual falha”, diz o relator do proces-
so, desembargador Rizzatto Nunes. Por 
mais que isso pareça óbvio, bancos ten-
tam lavar as mãos. O senador Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG) formulou substi-
tutivo ao Projeto de Lei 89/2003, ori-
ginário da Câmara dos Deputados, e a 
outros dois projetos de lei anexados ao 
primeiro, que dá brechas para que pro-
vedores de internet sejam responsabili-
zados por fraudes.
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Para o PT, além 
da quantidade, 
o salto pode ser 
considerado 
bastante 
qualitativo. O 
partido manteve as 
capitais que tinha e 
conquistou vitórias 
expressivas, como 
no Pará, Bahia, 
Piauí e Minas, 
onde avançou 
no Vale do Aço, 
recuperou Betim e 
foi para a disputa 
com o PSDB em 
Contagem e Juiz 
de Fora. Nos 
municípios ao 
redor da capital 
paulista, chegou 
na frente em 
Diadema, Santo 
André, Osasco, 
Mauá, Guarulhos, 
Carapicuíba e em 
São Bernardo. A 
liderança do ex-
ministro Luiz 
Marinho no berço 
do partido, o que 
não acontecia 
desde 1988, é 
também a primeira 
de um dirigente 
metalúrgico na 
cidade.

Novas 
estrelas

Luiz Marinho, do PT 
de são Bernardo

O resultado do PMDB na Bahia, do ministro 
da Integração Nacional, Geddel Vieira, um sal-
to de 19 prefeituras para mais de uma centena, é 
representativo de uma nova face. O partido leva 
jeito de se tornar o PFL deste século. Padece de 
falta de projeto, não tem liderança nacional e vem 
cada vez mais vivendo e crescendo à sombra dos 
cargos que abocanha, tanto nas alianças regionais, 
as mais diversas, como na base de Lula. Mas be-
neficia-se mais que o PT na zona de influência 
dos programas sociais sobre a população de bai-
xa renda. Cresceu 740% nas cidades com menos 
de 10 mil habitantes.

O PMDB continuou a ser o partido com maior número 
de prefeituras, ao saltar quase 15% em relação aos 1.053 
eleitos de 2004. O PSDB continua sendo o segundo, mas 
perdeu 9% das cadeiras. O PT, que em 2004 era o sexto, 
com 400 prefeituras, agora subiu para terceiro, aumen-
tando em quase 40% o número de cidades em que ven-
ceu, mesma proporção que perdeu o DEM (ex-PFL), o 
grande derrotado, apesar do desempenho em São Pau-
lo. O principal estrago nas hostes do DEM aconteceu na 
Bahia, com o naufrágio do carlismo. Além da derrota em 
Salvador, de ACM Neto – uma das caras oposicionistas 
mais exibidas em rede nacional –, o partido caiu de 154 
municípios para 66.

Outra cara Novo ciclo

Comido quieto
Em Belo Horizonte, o governador tucano Aécio Neves e o prefeito petista Fernan-

do Pimentel investiram todas as fichas numa vitória de Márcio Lacerda (PSB) no 
primeiro turno e saíram chamuscados. O crescimento de última hora do peemede-

bista Leonardo Quintão fortaleceu o ministro das Comunicações, Hé-
lio Costa, que o bancou. O ministro do Desenvolvimento Social, 

Patrus Ananias, também se deu bem. Patrus não só torceu o 
nariz para a aliança em torno de Lacerda como foi conside-

rado responsável por grande parte do crescimento de 35% 
do PT no estado. O PSDB perdeu até em São João Del 
Rey, terra de Tancredo Neves, avô de Aécio.Hélio 

Costa
Aécio 
Neves
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Por Rodrigo savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emTranse

Família Google: sempre crescendo

Page e Brin: 
garimpeiros 
de idéias 
simples e 
funcionais

Desprezo pelo impossível*

Ao comemorar dez anos, o fenômeno google deveria nos 
deixar com um pezinho atrás: pode nossa vida estar nas mãos 
de uma única empresa, com tantos e tão necessários serviços?

F
az dez anos que Sergey Brin e 
Larry Page, os dois gênios por 
trás do maior sucesso empresa-
rial da cultura digital, trancaram 
seus doutorados na Universida-

de de Stanford, nos Estados Unidos, e fo-
ram para uma garagem tentar fazer dinhei-
ro com a vigorosa ferramenta de busca que 
inventaram nas manhãs e madrugadas uni-
versitárias: o Google. A história dos dois é 
quase um chavão do capitalismo contem-
porâneo. Dois jovens inteligentes e ambi-
ciosos, que dentro do ambiente de pesqui-
sa e desenvolvimento da universidade têm 
uma grande idéia, recebem uma montanha 
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de dinheiro de “anjos” (como são chamados 
os investidores das novas empresas por lá) 
e se tornam multibilionários.

No entanto, há algo de distinto na empre-
sa de Brin e Page. Eles são mais simpáticos 
que o Yahoo!, muito mais bonzinhos que a 
Microsoft, mais famosos que a Sun... A que 
se deve isso? Talvez seja a forma como eles 
fazem as coisas, sempre passando a sensa-
ção de que o dinheiro é o menos importan-
te. Ou a facilidade que eles têm de antever 
o que os outros querem antes da concor-
rência. Pode ser também o desprezo pelo 
impossível: nas falas públicas, Brin e Page 
sempre deixam claro que mudar o mun-

do é o objetivo que eles compartilham. Com 
certeza, é um pouco disso tudo, mais sorte e 
um cenário econômico favorável. Isso fez com 
que os dois empreendedores, agora na faixa 
dos 30 e poucos anos, escrevessem um capí-
tulo da história. 

No Brasil, o Google é responsável por três dos 
cinco maiores sucessos de público. O Orkut, 
criado por um dos engenheiros da empresa, é o 
maior fenômeno da web no Brasil. A já clássica 
ferramenta de busca está em segundo lugar e o 
YouTube, o site de vídeos on-line que começou 
numa garagem (seguindo o mesmo roteiro de 
sucesso), ganhou popularidade e foi compra-
do pelo Google, é o quinto da lista. Isso sem 
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Para deixar qualquer empregador tradicional de cabelo em pé: na sede do Google, trabalho se mistura com lazer e descontração

Uma das empresas do Google, o YouTube, líder em vídeos sob demanda, anunciou que 
vai, a partir do dia 22 de novembro, oferecer aos usuários a transmissão de vídeos ao 
vivo. Outros sites já fazem isso, como o Ustream (www.ustream.com), o Mogulus (www.
mogulus.com) ou o Yahoo Live (live.yahoo.com/). O Google também entrou na disputa 
pelos celulares. Como os computadores que temos em casa, os aparelhos móveis tam-
bém precisam de sistemas operacionais para rodar. O do iPhone foi desenvolvido pela 
Apple, a Nokia tem o Symbian e agora o Google criou o Android. O sistema “roda” por 
enquanto apenas no aparelho G1, da HTC, com serviço da operadora americana T-mo-
bile. A idéia da empresa é permitir o uso do software nos demais aparelhos.

se a idéia é...
Um googol é o número 10100. Ou seja, o número 1, seguido de 
100 zeros. Em princípio, não tem uma função. É uma forma di-
ferente de dizer: “Isso é mais coisa do que a gente pode imaginar”. 
Para comemorar seus dez anos, o Google, cujo nome é inspirado 
no googol (com grafia diferente), criou o projeto 10100. A empre-
sa separou US$ 10 milhões para premiar as melhores idéias que 
pretendem mudar o mundo, em oito categorias: comunidade, 
oportunidade, energia, desenvolvimento, saúde, educação, aco-
lhimento e outros. As inscrições estão sendo feitas no site www.
project10tothe100.com/ 

...mudar o mundo...
O Google também é uma das empresas que financiam o projeto 
3BNetwork – Connecting the Other 3 Billion. Traduzindo: conec-
tando os outros três bilhões. Trata-se de uma empresa de teleco-
municações que pretende construir uma infra-estrutura de acesso 
para os 3 bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra e 
não têm acesso à internet. Por meio de comunicação via satélite e 
ondas eletromagnéticas, pretendem cobrir o globo terrestre com 
conexão de alta velocidade e garantir o fim da exclusão digital. No 
site www.o3bnetworks.com (apenas em inglês), falam em entregar 
a estrutura no final de 2010. Vale ficar atento.

Ao futuro

contar todos os serviços que utilizamos dia-
riamente, como o Gmail (cliente de e-mails 
on-line), a agenda virtual, os leitores de RSS 
(Google Reader e IGoogle), o Blogger (ferra-
menta para a criação de blogs), o Picasa (para 
fotos), o Google Docs (que oferece editor de 
textos, software de planilhas e apresentações 
on-line), o Google News (jornal on-line que 
pode ser customizado pelo usuário), o Goo-
gle Maps, o Google Earth... Sacou?

A lista vai longe. É como se, ao entrar na 
web, fosse impossível, para qualquer ser hu-
mano, não ser agarrado por um dos tentá-
culos da empresa, que se espalha em alta 
velocidade. Eles estão cada vez mais onipre-
sentes, mais fortes e avançam sobre terrenos 
que antes não lhes interessavam. É bom que 

seja assim? Nessa década de existência do 
Google, há, evidentemente, aspectos baca-
nas, que devem ser destacados. Eles ajuda-
ram a web a evoluir, a ser melhor, a oferecer 
boa parte daquilo que hoje faz a alegria de 
milhões de usuários ao redor do planeta. É 
como se a vida não existisse antes. Pensando 
nisso, como é que a gente fazia mesmo para 
encontrar o endereço daquele restaurante? 
Ou, como é mesmo o nome do presidente 
que governou o Brasil na virada do século 
19 para o 20?

De repente, se informar se tornou fácil, 
rápido, a um clique. E tudo o que você quer 
fazer, o Google oferece, com charme, ope-
rando sem grandes arroubos de marketing. 
Tem hora que, realmente, eles nem pare-

cem uma megacorporação. O único pro-
blema dessa história é que o Google é uma 
megacorporação. Uma megacorporação 
que acaba de lançar um browser, o Chro-
me, para competir com o Internet Explorer 
e o Mozilla Firefox, o que demonstra o obje-
tivo dos rapazes de oferecer tudo aquilo que 
precisamos para uma qualificada interação 
homem-máquina. Acho que isso, aprovei-
tando o momento de balanço, deveria nos 
deixar com um pezinho atrás. Ou não é de-
masiado arriscado deixar as nossas vidas nas 
mãos de uma empresa, uma única, com tan-
tos e tão necessários serviços?

* Título emprestado do primeiro capítulo  
do livro Google, de David A. Vise e Mark Malseed, 
Ed. Rocco
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G1: monitor touch screen, 
teclado embutido e 
software do Google
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N
o decurso das recentes elei-
ções municipais, havia uma 
quase unanimidade entre os 
analistas de que não se po-
deria “federalizar” o debate 

porque os cidadãos votam de acordo com 
seus interesses locais. Após as eleições, no 
entanto, verificou-se que índices de satis-
fação do eleitorado, predominantemente 
sobre questões nacionais, acabaram sendo 
“municipalizados”. Foi altíssimo o índice de 
reeleições e de prefeitos que “fizeram” seu 
sucessor, embora os princi-
pais aspectos de satisfação 
das pessoas estejam ligados 
a questões de responsabili-
dade do governo central.

Por exemplo, na pesquisa 
CNT/Sensus de setembro, 
que confere a Lula a maior 
taxa de aprovação a um pre-
sidente, 53% dos entrevista-
dos dizem que a situação me-
lhorou no quesito emprego, 
enquanto apenas 17% consi-
deraram a situação pior. Em 
relação à renda, 79% respon-
deram que está maior ou 
igual, e menos de 20% dis-
seram ter diminuído. Além 
disso, 75% dos entrevistados anunciaram 
que votariam em candidatos que defendem 
os programas sociais do governo federal.

 Já em assuntos em que a responsabili-
dade é mais regional, muita gente não está 
feliz. A educação está pior ou igual para 
57%, enquanto 43% dizem ter melhorado. 
A saúde melhorou para 30%, enquanto 69% 
acham que está pior ou igual. E a seguran-
ça pública está pior ou igual para 74% dos 
entrevistados. A CNT/Sensus ouviu 2.000 
pessoas em 24 estados.

O instituto perguntou em quem o entre-
vistado votaria para presidente da Repúbli-
ca. Espontaneamente, 23,4% responderam 
Lula, seguido por José Serra, com 6,7%. Já 
com listas estimuladas, com nomes apre-
sentados ao pesquisado, sem Lula, o nome 
de Serra sempre aparece em primeiro. 

Como os problemas enfrentados pelo es-
tado nas áreas da educação, segurança, saú-
de, cidadania, falta de transparência  e con-
trole sobre o legislativo passam longe das 
manchetes não é difícil supor que o gover-

nador é o preferido da mí-
dia. Maior cobertura signi-
ficaria notícia negativa, algo 
impensável para quem quer 
emplacar um candidato.

Esse apoio da mídia será 
um dos trunfos do tucano  
no seu caminho para 2010. 
Mas provavelmente não bas-
tará. Daí talvez a explicação 
para o fato de o orçamen-
to do governo de São Pau-
lo com publicidade multi-
plicar-se sem sobressaltos, 
enquanto áreas essenciais 
sofrem cortes, ou servem-se 
de recursos federais do Pla-
no de Aceleração do Cresci-

mento (PAC). Setores que dão visibilidade 
também devem ser privilegiados conforme 
o período eleitoral se aproxima.

Canteiros
O orçamento do estado de São Paulo só 

perde para o da União e segue, igualmente, 
em alta: foram R$ 85 bilhões em 2007, R$ 
98 bi em 2008 e R$ 116 bilhões para 2009, 
ano para o qual se prevê também uma gui-
nada na paralisia. Os investimentos salta-
rão de R$ 7,3 bilhões em 2007 para R$ 18,5 

bilhões em 2009. Para que obras do Me-
trô andem mais rápido perto da eleição, no 
ano que vem os recursos triplicarão sobre 
2007, e a Sabesp, outra potencial tocadora 
de obras, terá mais 122%. Ao mesmo tempo 
estão previstos cortes em ações orçamentá-
rias na educação (menos 26% para a manu-
tenção do ensino fundamental e 80% para 
o ensino médio) e saúde (redução de 23% 
nas obras do Hospital das Clínicas). 

Sinal de que o estado pretende pegar ca-
rona nas obras do PAC, no orçamento con-
solidado de 2007 a área de transportes teve 
baixa execução. Foram gastos apenas R$ 6 
de cada R$ 10 previstos para rodovias vici-
nais e terminais rodoviários, duplicação e 
implantação de rodovias estaduais. Para 
implantação e modernização de aero-
portos só foi aplicado um quarto do 
orçamento. 

No primeiro ano de governo, a ex-
pansão do ensino médio recebeu pou-
co mais da metade dos recursos pre-
vistos e o ensino tecnológico sofreu 
corte de 7%. A bancada de opo-
sição na Assembléia Legislativa 
reclama que esses recursos são 
alocados em outras áreas, mas 
que não há transparência. Na  
Saúde a situação se repete. O 
programa Qualis – Saúde 
da Família recebeu 65% 
do orçamento. O desen-
volvimento das ativida-
des do Instituto Dou-
tor Arnaldo (atual 
Instituto do Cân-
cer de São Pau-
lo Octavio Frias 
de Oliveira) re-
cebeu 11% do 
previsto.

Os passos de serra
PolíTica

Com a cumplicidade silenciosa da mídia e orçamento cada vez mais 
gordo, o governador tenta pavimentar seu caminho para 2010 mesmo 
tendo um desempenho pífio à frente do maior estado do país

laços de família
Poucos sabem que 
Verônica serra, filha do 
governador, foi sócia de 
Verônica Dantas, mulher 
do banqueiro investigado 
pela Polícia Federal
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Gastos do governo do estado com publicidade não param de subir

Os passos de serra
violência educação Saúde

74% dos 
paulistas acham que a 
segurança no estado 
está igual ou pior

57% dos 
paulistas acham que 
a educação no estado 
está igual ou pior

69% dos 
paulistas acham que a 
saúde no estado está 
igual ou pior

Pessoas 
próximas a 

Serra contam 
que o tucano 

prefere 
despachar na 

madrugada 
por conta de 

uma forte 
insônia, que  

o leva a  
manhãs 
de sono 

profundo. os 
horários não 

combinam. o 
governador 

começa a 
trabalhar 
quando o 
resto da 

administração 
vai dormir

2001 2002 200� 2004 2005 2006 200� 2008 2009

R$ 29.068.�86 R$ 28.440.88� R$ 26.806.604 R$ �9.0�5.26� R$ 45.0�2.56� R$ ��.486.500
R$ �2.18�.�92

R$ 154.860.46�

R$ �1�.266.909*

serra assumiu o governo em janeiro 
de 200�, ano em que os gastos com 
propaganda dispararam

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçarmentária (Sigeo). *Estimativa
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Outra provável razão da não-exposição 
do tucano é que carisma, simpatia e socia-
bilidade não são exatamente sua marca. Se-
gundo o deputado estadual Major Olim-
pio (PV), pessoas próximas ao governador 
contam que ele prefere despachar na ma-
drugada, por ter insônia e não funcionar 
de manhã. “Serra dorme enquanto o esta-
do trabalha e, à noite, quando a adminis-
tração pára, Serra sonha acordado com o 
Palácio do Planalto. Os horários não com-
binam”, alfineta o deputado. Para ele, Serra 
controla o Legislativo, com apoio de 71 dos 
94 parlamentares. Em 20 meses de gover-
no, a Assembléia aprovou 106 projetos do 
Executivo. A bancada petista apresentou 68 
projetos, 28 com veto total do governador. 
O PSol apresentou três. O PV teve veto total 
em seus dois projetos.

O atual governo segue o ritual dos ante-
riores. É avesso a investigações, diferente-
mente dos tucanos do Congresso Nacional, 
ávidos por CPIs. As denúncias de corrup-
ção e irregularidades na administração que 
não prosperam no Legislativo são igual-
mente desprezadas pelos principais veícu-
los de comunicação.

É o caso, por exemplo, da Alstom, fabri-
cante francesa de equipamentos de infra-
estrutura, investigada desde novembro de 
2007 pelo Ministério Público de Paris, após 
denúncia da justiça suíça de suposto finan-
ciamento de atos de corrupção no Brasil, 

estado em liquidação

O Movimento em Defesa das Empresas 
Estatais resiste às tentativas de Serra de 
liquidar Nossa Caixa, Sabesp, Cesp, Metrô, 
CPTM, CDHu, Dersa, EMAE, Cosesp, 
EMTu, Cetesb, Emplasa, CPP, Prodesp, 
Imesp, CPOS, IPT, Codasp. O processo 
teve início em outubro com a escolha 
do Banco Fator para fazer a avaliação 
econômica e financeira das 18 empresas. 
Também foi definido que o Citibank 
fará a modelagem da venda dos ativos 
imobiliários das estatais.

blindagem É muito difícil encontrar na mídia o nome José serra no mesmo texto em que estão Alstom ou problemas na linha 4 do Metrô

Trator
Democracia e participação social são ou-

tros pratos que não fazem parte do cardápio 
tucano. O governo Serra esvazia os conse-
lhos estaduais, cujo papel é acompanhar e 
intervir nas políticas públicas. A presiden-
te do Sindicato dos Professores do Ensino 
Oficial de São Paulo (Apeoesp), Maria Iza-
bel Azevedo Noronha, afirma que o gover-
nador não reconhece as reivindicações da 
sociedade, representada nos conselhos pelas 
lideranças dos trabalhadores e usuários. “Ele 
não engole a organização sindical e desqua-
lifica todo e qualquer movimento.”

A queixa ecoa. Para o representante da 
CUT no Conselho Estadual de Saúde, Ar-
naldo Marcolino, Serra passa por cima do 
controle social ao desrespeitar as delibera-
ções dos conselhos. “Falta política para a 
saúde. Por sso, crescem epidemias, como a 
da dengue, e avança a incidência de doen-
ças como a tuberculose e hanseníase, por 
exemplo. Esse quadro precisa ser denun-
ciado, mas a mídia não se interessa.”

O secretário-geral do Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
(Condepe), Ariel de Castro Alves, afirma 
que a não-ingerência do Palácio dos Ban-
deirantes nesse conselho é uma exceção: 
“Os demais estão dominados pelo governo. 
São pessoas nomeadas por Serra que não 
fiscalizam as políticas públicas”. Alves, en-
tretanto, considera que o Condepe é pouco 

Venezuela e Indonésia com movimentação 
de US$ 20 milhões. O MP francês acredi-
ta que a empresa pagou mais de US$ 6 mi-
lhões em comissões para obter contratos 
com o Metrô de São Paulo. Entre 1992 e 
2008 foram assinados 143 contratos entre 
o governo de São Paulo e a Alstom. Doze 
deles têm evidências de irregularidades, se-
gundo a liderança do PT na Assembléia Le-
gislativa, que não conseguiu instalar uma 
CPI na casa, mas encaminhou representa-
ção junto ao Tribunal de Contas do Esta-
do, Ministério Público Estadual e ao Fede-
ral. “Os montantes envolvidos em propina 
neste caso são os maiores de que já se teve 
notícia envolvendo um governo de estado”, 
afirma o deputado Roberto Felício, líder do 
PT na Alesp.
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ouvido, o que implica deslizes na área de di-
reitos humanos, violência policial e ausên-
cia de políticas preventivas. “Seria preciso 
fortalecer a ouvidoria e criar corregedorias 
independentes na polícia”, opina.

É queixa recorrente entre os sindicatos  do 
funcionalismo público que Serra não valori-
za o quadro e que as entidades não são res-
peitadas. Com os professores, que fizeram 
greve em junho, a discussão foi encerrada 
com a imposição pela Justiça de uma mul-
ta à categoria. Serra costuma criminalizar 
os movimentos sociais e tratar toda mobili-
zação como “motivação política”. Foi assim 
com a ocupação da Reitoria da USP pelos 
alunos, que ganhou apoio popular e forçou 
o recuo do governo. O mesmo ocorreu com 
as reivindicações dos profissionais da segu-
rança ou da Defensoria Pública, órgão res-
ponsável pela assistência judiciária da po-
pulação mais carente. A categoria parou em 
outubro por melhor estruturação do órgão.

“O governo tem essa postura com todos 
os movimentos de servidores. É uma estra-
tégia para esvaziá-los e, com isso, fugir do 
debate. Em vez de enfrentar o sucateamen-
to do serviço público, ele usa o argumento 
de que o ato é político-partidário, para ten-
tar deslegitimá-lo. O que é totalmente inve-
rídico, porque a luta dos defensores, assim 
como as das demais categorias, não têm ne-
nhuma ligação político-partidária”, obser-
va Juliana Belloque, presidente da Associa-
ção Paulista de Defensores Públicos.

Os policiais civis, passados 30 dias da 
greve por reajuste salarial iniciada em 16 de 
setembro, não haviam sido recebidos por 
Serra. Segundo o presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo, José Martins Leal, Serra preserva-
se destacando o secretário de Gestão Pú-
blica, Sidney Beraldo, ou assessores, para 
negociar. “Ele não tem habilidade política, 
ignora a data-base (1º de março) e não dá 
satisfação aos delegados”, desabafa.

E se a visibilidade das questões de segu-
rança está mais relacionada à “sensação de 
insegurança” do que às políticas de segu-
rança propriamente ditas, a equação se en-
caixa bem em outra conjectura, segundo a 
qual o que não vira notícia não é fato. O no-
ticiário escasso sobre o tema é incompatível 
com um estado que tem 145 mil detentos 
em presídios com capacidade para 92 mil 
e que é o centro de operações da principal 
organização criminosa do país, o Primeiro 
Comando da Capital. 

De acordo com uma das raras reporta-
gens sobre o tema (de Marcelo Godoy, n’O 
Estado de S.Paulo), o fluxo de caixa do PCC 
fechou o ano de 2007 com um crescimento 
de 511% em suas receitas, então em quase 
R$ 5 milhões.

Observatório
Na recente corrida eleitoral na capital 

paulista, mais uma vez a cobertura dos jor-
nais blindou Serra. Os tucanos que apoia-
ram o prefeito Gilberto Kassab, em detri-
mento da candidatura de Geraldo Alckmin, 
eram tratados como “kassabistas”, e não 
“serristas”, já que foi o governador quem 
liderou os bastidores do naufrágio do can-
didato do PSDB.

“Não encontra sustentação na realidade 
o termo kassabistas. O próprio prefeito se 
dizia liderado por Serra”, afirma o sociólogo 
Alexandre Nascimento, coordenador-téc-
nico do Observatório Brasileiro de Mídia. 

inabilidade O desprezo de serra por trabalhadores organizados resultou numa vergonhosa 
batalha, dia 16 de outubro, perto da sede do governo, entre PMs e policiais civis em greve

Para ele, Serra não só atropelou a decisão 
partidária como ignorou seus eleitores, de 
quem se escondeu durante o primeiro tur-
no. As pesquisas apontavam que os eleito-
res do governador queriam que ele apoias-
se Geraldo Alckmin. A imprensa ajudou. 
“Serra agiu nos bastidores pela candidatu-
ra Kassab e esteve preservado no noticiário 
pela figura fictícia dos kassabistas”, enfatiza 
Alexandre.

“Serra foi à convenção do PSDB e gravou 
mensagem de apoio ao candidato escolhido 
pelo partido para disputar a prefeitura”, reba-
te o deputado estadual tucano Bruno Covas. 
Mas o vereador Tião Farias (PSDB) acha que 
o governador pesou na derrota de Alckmin e 
avisa que o partido vai cobrar a fatura a par-
tir do ano que vem. “Se uma pessoa não quer 
seguir as resoluções do partido, não deve fi-
liar-se à legenda”, dispara Tião.

A blindagem de Serra pela mídia também 
pode ser obeservada no minidossiê manti-
do pelo jornalista Paulo Henrique Amorim 
em seu site (www.paulohenriqueamorim.
com.br). “Irmã de Dantas financiou filha de 
Serra”, destacava o informativo eletrônico 
em 25 de março, mostrando documentos 
da empresa Decidir.com. 

Como o apoio dos meios de comunica-
ção podem não bastar para emplacar Serra 
na disputa de 2010 – e na contramão todo 
aperto em áreas vitais para a população – 

vem aí uma grande injeção de recursos em 
publicidade. Desde 2001, os gastos dos go-
vernos do PSDB com mídia não param de 
subir. Foram pouco mais de R$ 29 milhões 
naquele ano, chegaram a quase R$ 155 mi-
lhões neste ano e em 2009 engordarão mais 
88,79%, para R$ 313 milhões. Só nos três 
primeiros anos de governo, os gastos de 
Serra com publicidade aumentarão incrí-
veis 542,98%. 
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economia

A frase acima é de Muham-
mad Yunus, Nobel da Paz em 
2006 pela criação do Grameen 
Bank, o “banco para os pobres” 
de Bangladesh, e pelo seu papel 

na democratização do crédito no combate à 
pobreza. Yunus refere-se aos efeitos de uma 
recessão em países em que há muita gente no 
limite da sobrevivência. O Brasil é um deles. 
Na África, Ásia e países andinos a situação 
é pior. Ainda não se sabe se haverá recessão 
profunda em escala mundial. Ela já começou 
em duas grandes economias, França e Grã-
Bretanha, e ameaça Alemanha, Espanha e a 
maior de todas, a americana. Se chegar lá, 
será inevitável a desaceleração econômica 
em outros países, inclusive Brasil e até Chi-
na, que despacha a maior parte de suas ex-
portações para os Estados Unidos.

A recessão é definida a partir da queda 
do produto, o PIB, em dois trimestres con-
secutivos. É a resposta do sistema a suas 
crises, um ajuste “doloroso, mas necessá-
rio”, dizem os banqueiros. Doloroso para 
os trabalhadores, pela redução no empre-
go e na renda, e para a classe média que 
será espremida. No Brasil, as previsões de 
crescimento já foram reduzidas. A projeção  
para 2009, de 2 milhões de novos empregos,  
caiu para 1,5 a 1,7 milhão, menos que o ne-
cessário para impedir o aumento do desem-
prego. São previsões pessimistas e em parte 
prematuras, mas que por si só reforçam a 
tendência à desaceleração econômica.

Antes mesmo de uma recessão, traba-
lhadores e classe média já estão pagando 
a conta. O prejuízo mais evidente, embora 
de menor peso no Brasil, é o dos que apli-
caram suas economias em ações, ou usan-
do seu FGTS, ou por meio dos fundos de 
multimercado, que os bancos vinham em-
purrando a clientes nos últimos dois anos. 
Um dia o valor da maioria das ações vai se 
recuperar, mas os que venderam no pâni-
co das últimas semanas – abaixo do pre-
ço que compraram – já estão no prejuízo. 
Quem planejava vender em breve para dar 
entrada num apartamento ou carro, pode 
esquecer.  

Já os abonados aproveitam a queda das 
cotações para aumentar suas carteiras de 
ações a preço de pechincha. São eles que 
estão comprando as ações que trabalhado-
res e remediados estão vendendo. Ricos ga-
nham na ida e na volta. Ficou barato com-
prar. De janeiro até o “crash” de outubro, 
chegou a R$ 1 trilhão a perda de valor das 
ações na Bovespa. 

Na construção civil, algumas empresas 
terão dificuldades em dar garantias para 
os financiamentos necessários ao término 
de suas obras, mas o prejuízo direto não é 
da empresa que abriu seu capital venden-
do ações ao público e sim de quem com-
prou. Muitas delas estão recomprando as 
mesmas ações por um décimo do preço 
que venderam. Ficam com o capital e com 
as ações.

“quem tinha um bilhão continuará tendo. 
quem tinha vários milhões continuará com 
alguns. Já os pobres, aqueles que tinham 
como pagar uma refeição, em pouco tempo 
se darão conta de que poderão pagar 
apenas metade” Por Bernardo Kucinski

quem fica com a 

conta
Outra fatura da crise está sendo cobrada 

dos que colocaram economias em fundos de 
investimento em geral. Aqui só não sofreram 
prejuízos maiores fundos conservadores, que 
aplicam a maior parte dos recursos em pa-
péis do Tesouro Nacional, com baixo risco. 
Mas no resto do mundo o prejuízo é grande. 
Com o “crash” da primeira semana de outu-
bro, chegou a 28% a perda média no valor das 
cotas dos fundos geridos pelos cinco maiores 
administradores dos EUA. Alguns já se auto-
extinguiram, entre eles dois dos mais impor-
tantes: o Osprail, com patrimônio de US$ 28 
bilhões, e o Putnam, com patrimônio, de US$ 
12 bilhões. Outros devem fechar, porque mais 
e mais pessoas estão sacando. Os saques so-
maram US$ 72 bilhões.

Fundos de investimento de vários países, 
inclusive de pensão, compraram US$ 110 bi-
lhões em “senior bonds” do Lehman, títulos 
que não tinham nenhuma garantia e hoje va-
lem a metade. Em Hong Kong o desespero 
espalhou-se entre 40 mil pequenos comer-
ciantes e trabalhadores autônomos que ha-
viam sido persuadidos por uma rede local de 
20 bancos a aplicar suas sofridas economias 
num outro título do Lehman, o “minibon-
ds”, apresentado como aplicação segura e ade-
quada a pequenos investidores. A perda pode 
chegar a US$ 2 bilhões. Eclodiu uma revolta 
tão forte que o banco central de Hong Kong 
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poderá obrigar os bancos a recomprar os bô-
nus pelo valor que venderam, diz a edição asiá-
tica do Wall Street Journal. Por enquanto, o 
desespero é dos pequenos poupadores.

Fundos de pensão
A mais dramática perda dos trabalhadores 

em escala global, parte dela recuperável ape-
nas a longo prazo, é a dos fundos de previ-
dência complementar, obrigatórios em mui-
tos países. Mais afetados são os contribuintes 
em planos em que o valor do benefício não é 
pré-definido e que estão prestes a se aposen-
tar. Ou adiam a aposentadoria, até o valor das 
ações se recuperar, ou se contentam com ren-
da complementar menor. Nos planos de valor 

de Previdência Complementar do Ministé-
rio da Previdência. Salvou-nos de um desas-
tre maior a demora do governo em autorizar 
os fundos a aplicar no exterior. Entre as mais 
afetadas está a Previ, que aplicou 65% do seu 
patrimônio em renda variável. Seu valor en-
colheu de R$ 140 bilhões em maio para R$ 
125 bilhões em setembro.

Nos EUA, a perda é astronômica: US$ 2 
trilhões, cerca de 20% do valor patrimo-
nial. Na Coréia do Sul, o Fundo Nacional 
de Aposentadoria, quinto maior do mundo, 
tinha US$ 105 milhões aplicados em ban-
cos americanos, dos quais US$ 60 milhões 
em ações e títulos do Lehman Brothers e do 
Merril Lynch e mais US$ 39 milhões em hi-
potecas da Fannie Mae e Freddie Mac. 

Nem os mais precavidos escaparam. Não 
há maior sintoma de uma mente precavida 
do que o sujeito comprar uma apólice de se-
guro de vida. Só que a quebra da maior se-
guradora do mundo, a AIG, levou à suspen-
são dos pagamentos de seguros em Portugal, 
onde a AIG operava, e à falência de uma gi-
gante japonesa, a Yamamoto, com mais de 
um século de existência, 177 mil clientes e 
US$ 2,7 bilhões de compromissos. 

Na Grã-Bretanha, descobriu-se que mais 
de 11 bilhões de libras esterlinas de investi-
dores em títulos supostamente com garan-
tia (chamados Guaranteed Investment Bods, 
GIBs) estavam aplicadas via entidades finan-
ceiras americanas que quebraram. Mais de 
10,5 bilhões de libras eram garantidos pela 
AIG, e meio bilhão pelo Lehman. Pedidos de 
resgate foram barrados por 90 dias. E os ban-
cos não sabem responder se esses investimen-
tos têm de fato garantia de alguma autoridade 
monetária superior caso o banco garantidor 
quebre, ou se era tudo papo furado. 
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Os ricos aproveitam a queda das ações para au-
mentar suas carteiras por pechinchas, compran-
do ações de trabalhadores e remediados. O bilio-
nário americano Warren Buffett, retratado pela 
mídia como herói, devorou uma fatia do Gold-
man Sachs por US$ 10 bilhões. Mais perto de nós, 
Armínio Fraga, do Fundo Gávea, abocanhou em-
presas e participações. Quatro grandes exporta-

doras já revelaram prejuízos grandes com a 
especulação: Votorantim, R$ 2,2 bi; Aracruz, 
R$ 1,85 bi; Sadia, R$ 760 milhões, e Petro-
bras, R$ 51 milhões. Estima-se que 200 em-
presas anunciem prejuízos no curto prazo. O 
da Sadia vai se refletir em cinco fundos de pen-
são com participação na empresa – Petros, Valia, 
Sistel, Real Grandeza e principalmente Previ.

Quem tem dinheiro aproveitou a liquidação Armínio 
Fraga

definido, o benefício é mantido, mas as em-
presas terão que tapar o buraco, obviamente 
aumentando preços de produtos e serviços  
ou reduzindo salários futuros.

No Brasil, 36% do patrimônio de R$ 460 
bilhões dos fundos de pensão estão aplica-
dos em Bolsa. Há ainda os fundos de gera-
ção de benefícios livres, os VGBL, geridos 
pelos bancos com incentivo fiscal, alguns 
dos quais aplicam parte de seus recursos em 
ações. “Só um milagre permitiria aos fun-
dos de pensão cumprir suas metas atuariais 
este ano”, avalia o diretor de investimentos da 
Previ, Fábio Mozar. As perdas dos 350 fun-
dos de pensão complementar superaram até 
outubro R$ 40 bilhões, segundo a Secretaria 
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N
a origem das bolhas financei-
ras há sempre a concentração 
de renda em poucas mãos en-
quanto a maioria permanece 
pobre ou remediada. Depois 

de torrar um pouco na Daslu, os donos do 
dinheiro compram ações, títulos de bancos, 
o que encontrarem pela frente, e ampliam 
a produção de bens e serviços além do que 
vão poder vender depois. Investem princi-
palmente no mercado imobiliário. Muitas 
bolhas financeiras nasceram de booms imo-
biliários, inclusive a primeira de que se tem 
registro, a das Tulipas, na Holanda do século 
17, que começou com uma onda de constru-
ção de grandes mansões. Nos anos 1980, a 
bolha do Japão foi imobiliária, assim como a 
da Suécia de 1992, que levou à estatização de 
quase todo o sistema bancário. Imóvel serve 
bem à especulação porque há sempre uma 
demanda reprimida. E precisa de financia-
mento na fase de construção e na de venda, 
quando é pago por poupanças de salários. 

No boom, preços sobem a partir de um 
aumento na renda das famílias. A alta con-
tínua atrai especuladores e bancos passam 
a emprestar mais à classe média e a facilitar 
nas garantias. Essa bolha começou com um 
boom no mercado imobiliário americano e 
a extravagância dos bancos – que financia-
vam sem se preocupar com garantia, além 
da própria casa a ser comprada ou construí-
da. Eram os empréstimos “sub-prime”, ou 
seja, com garantias insuficientes.

Mas o estoque de compradores não é in-
finito, nem sua renda segura. A economia 
tem ciclos de aumento e de redução do em-
prego. No início de 2007, o número dos que 
não conseguiam pagar prestações aumen-
tou. E o valor das casas, que havia inchado, 
caiu. Mesmo retomado pelo banco, o imó-
vel já não garantia o empréstimo original. A 
essa altura, muitas carteiras de hipotecas já 
tinham sido repassadas a bancos hipotecá-
rios maiores, ou bancos de investimento que 

De onde surgiu a crise bancária

não tinham a menor idéia da precariedade 
dos credores. O que importava era entrar no 
boom, tirar vantagem. Quando os atrasos de 
pagamento aumentaram, em janeiro, que-
brou o primeiro deles, o Country Wide.

A principal diferença entre esta bolha e 
as anteriores é seu tamanho astronômico. 
Começa pelo porte do mercado imobiliário 
americano, 17 milhões de residências cons-
truídas nos últimos dez anos de relativa 
prosperidade, taxas baixíssimas de desem-
prego e de juro. Considerando uma presta-
ção mensal de US$ 2.000, hipótese razoável, 
se 30% dos compradores interromper a pres-
tação por mais de três meses, o rombo chega 
a US$ 30 bilhões. É muito dinheiro. Se o cri-
tério for a perda de 20% no valor médio das 
residências estimada pela Moddy, com os 
bancos retomando uma em cada dez, a per-

da vai a US$ 170 bilhões. Mesmo assim, não 
explica a dimensão da derrocada dos bancos 
hipotecários e de investimentos.

Só o Wachovia tinha US$ 312 bilhões 
em papéis ligados ao mercado imobiliá-
rio. O Lehman quando quebrou tinha ou-
tros US$ 110 bilhões de um rombo total 
de US$ 613 bilhões. Cada um dos outros 
que quebraram tinha também dezenas de 
bilhões de “lixo tóxico” imobiliário. Hou-
ve uma multiplicação amebiana desses pa-
péis, de tal modo que no momento do ter-
remoto financeiro estavam circulando US$ 
8 trilhões em papéis ligados ao sistema ha-
bitacional, segundo o economista Aluísio 
de Lima-Campos, presidente do Instituto 
Analistas Brasileiros de Comércio Inter-
nacional (ABCI Institute) que há 25 anos 
acompanha esse assunto. 

economia

Entenda o 
cassino financeiro 
Por Bernardo Kucinski
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corrida Polícia precisou conter clientes 
do Lehman de Hong Kong, ávidos por sacar
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De onde surgiu a crise bancária

O mistério dos US$ 8 trilhões se explica 
pela explosão do mercado de títulos cha-
mados “derivativos”, principalmente o Cre-
dit Default Swap (CDS), espécie de apólice 
de seguro que o devedor contrata para fazer 
frente a uma eventual dificuldade de pagar 
sua hipoteca ou seu aluguel. Mais ou menos 
como o seguro-fiança contratado pelo loca-
dor de um imóvel no Brasil por exigência 
do proprietário. Se o locador falhar, o segu-
ro paga o aluguel até o final do contrato. O 
secretário-executivo da Securities and Ex-
change Comission (a Comissão de Valores 
Mobiliários de lá), Christipher Cox, estima 
em US$ 62 trilhões o montante dos CDS 
emitidos pelos bancos e seguradoras – “sem 
nenhum controle ou transparência”.

Isso é mais do que seis vezes o valor das resi-
dências erguidas nos Estados Unidos em dez 
anos – considerando o valor médio de US$ 
500 mil, segundo o departamento de comér-
cio. Conclui-se que a maioria  desses CDS era 
falsa, sem lastro em hipotecas ou contratos de 
aluguel. Bancos imprimiam CDS e os ven-
diam uns aos outros multiplicando por 100, 
por 1.000 vezes o valor inicial dos contratos de 
hipoteca ou aluguel. É o que chamam educa-
damente de alavancagem. A seguradora AIG 
tinha vendido aos fundos US$ 400 bilhões em 
CDS, dos quais apenas US$ 50 bilhões para 
garantir hipotecas de alto risco. “Os bancos 
centrais deixaram solta a capacidade do siste-
ma de criar riqueza artificial em escala global 
e com significativa participação dos bancos. 
Fora dos balanços dos bancos, fora da vista 
das autoridades reguladoras e monetárias, 
como um ‘sistema financeiro sombra’”, expli-
ca José Carlos Braga, do Instituto de Econo-
mia da Unicamp, em artigo no Valor  Econô-
mico (8/10/2008).

Mas o tóxico dos derivativos não é só 
imobiliário. O empresário Lawrence Pih, 
presidente do Grupo Moinho Pacífico, es-
tima em US$ 460 trilhões o tamanho da 
bolha. Luiz Gonzaga Belluzzo, faz estima-
tiva da mesma ordem, mas a verdade é que 
ninguém sabe o seu tamanho, porque é da 

sua natureza não ter limites definidos. 
 Os “derivativos”, permitidos pelo FED e  

pelo Tesouro americano desde 1972, vêm 
sendo inventados e a aplicados em todo 
tipo de transação na qual o valor final “deri-
va” de uma “obrigação” e não do valor de al-
gum bem ou mercadoria. Por exemplo, um 
contrato pelo qual uma empresa se obriga 
a pagar a diferença dos juros que incidirem 
sobre determinada quantia, se num deter-
minado dia, forem maiores do que X. O va-
lor não existe, porque só vai ser definido no 
dia de vencimento do contrato. É a compra 
de uma aposta, não de um valor. Os deriva-
tivos são sempre uma aposta.

 É como dizer que “se der vermelho, eu 
te pago, se der preto, você me paga”. Por 
isso é tecnicamente correto chamar isso de 
“cassino”. E para que esse cassino possa fun-
cionar, é preciso que os objetos da aposta 
– juros, câmbio, cotações de commodities – 
oscilem, e de modo imprevisível, caso con-
trário não dá jogo. Por isso foi fundamental 
na instauração dessa era do jogo, desmon-
tar o Tratado de Bretton Woods, que havia 
criado uma arquitetura financeira mundial 
com lastros bem definidos para moedas 
conversíveis, valor oficial para o ouro, ta-
xas relativamente estáveis de câmbio e me-
canismos para limitar oscilações.

financiem as Pessoas, não os bancos Antipatia geral às ações dos bancos centrais
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bola de neve Na inadimplência do setor imobiliário, o governo virou as costas aos mutuários
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A segunda característica desta bolha, 
depois de seu tamanho astronômico, é o 
papel do governo chinês como principal 
agente de concentração de riqueza em es-
cala mundial. Nada menos que US$ 1,8 
trilhão já foram apropriados pelo Ban-
co Central chinês pela superexploração 
de seus trabalhadores e transferido para 
bancos estrangeiros. Só em títulos do te-
souro americano foram aplicados US$ 580 
bilhões, ajudando a financiar as guerras 
americanas. As remessas do banco central 
chinês ao exterior continuam à razão de 
US$ 270 bilhões por ano.

O mecanismo que torna isso possível foi 
a concepção de um parque industrial gi-
gante que transforma matéria-prima im-
portada em produtos de exportação de 
baixo custo, graças a uma remuneração 
mínima – de mera sobrevivência – aos 
seus trabalhadores. Gera-se um excedente 
de valor considerável, parte do qual é rein-
vestida na reprodução ampliada do siste-
ma e o resto, na compra de moeda forte, 
aplicada em sua maior parte nos títulos do 
tesouro americano. 

 Dada a conectividade do sistema, o 
modelo chinês de remuneração mínima 
a seus trabalhadores acaba deprimindo 
também a remuneração de trabalhadores 
de outros países, como é o caso do Bra-
sil, ou impondo um limite “chinês” a essa 
remuneração, o que reforça o mecanismo 
de polarização de renda. Tanto assim que 

o nosso próprio Banco Central também 
canalizou US$ 200 bilhões, extraídos do 
processo produtivo brasileiro, portanto 
dos trabalhadores, aplicando-os em títu-
los do tesouro americano. 

Desde a guerra do Vietnã, esse tem sido o 
mecanismo de financiamento da dívida pú-
blica americana, hoje na casa dos US$ 10,3 
trilhões, de suas guerras de conquista e do 
superconsumo de seus habitantes. Por isso 
China, Japão e países árabes, principais pos-
suidores desses dólares aplicados em títulos 
do governo americano, têm todo o interesse 
em ajudar na superação da crise.

A terceira característica desta bolha é o 
predomínio do espírito do jogo, sobre to-
dos os demais fatores, bem em linha com a 
ética neoliberal de competição e busca do 
sucesso pessoal acima de tudo. Surgiu as-
sim uma nova estirpe de croupiers finan-
ceiros, os gerentes de investimento, craques 
da especulação, aquinhoados com prêmios 
por desempenho. Ganham quando a apos-
ta dá certo, mas não perdem quando dá er-
rado, porque o dinheiro é de terceiros. Um 
sistema que estimula arriscar cada vez mais. 
O risco, e não a prudência, passou a ser a 
regra do jogo. Nunca a expressão “cassi-
no financeiro”, usada por Lula, aplicou-se 
tão bem. Exatamente como acontece com 
os jogadores, esses especuladores viciam, 
tornam-se obsessivos por ganhos cada vez 
maiores e se conduzem de modo cada vez 
mais perigoso e ilusório. 

O herói dessa era do jogo é George So-
ros, que conseguiu quebrar o banco da 
Inglaterra, especulando contra a libra es-
terlina. Soros atribui seu sucesso a uma 
profunda percepção da própria falibili-
dade. Nesse sentido, pode-se interpretar 
o cataclismo de Wall Street como a der-
rota dos especuladores em seus próprios 
termos, por perderem o sentido dos limi-
tes da sua falibilidade. Foram os croupiers 
que quebraram a banca e não os clientes 
do cassino. Não se trata apenas de falhas 
ou deficiências éticas individuais. Como 
observa Robert Kurz (Folha de S.Paulo, 
5/10/08), houve um colapso geral tanto 
do subjetivo, o princípio da falibilidade, 
quanto do objetivo, os instrumentos ma-
temáticos de computação supostamente 
equipados para analisar riscos.

A sedução do jogo envolveu até gerentes 
de empresas industriais, como os da Sadia, 
que perdeu R$ 670 milhões apostando em 
derivativos, e a Aracruz, que perdeu R$ 1,85 
bilhão. Os gerentes financeiros das duas 
empresas foram demitidos. Um dos mo-
tivos da súbita retração dos empréstimos 
bancários no Brasil pode ter sido motivada 
pela necessidade dos bancos de checar que 
empresas ficaram fragilizadas e para quais 
empresas eles haviam vendido esses deri-
vativos.

Resta ainda a questão ideológica. Muitos 
economistas dizem que a crise marca o fim 
do neoliberalismo, em especial, da era da 
desregulação. “A queda de Wall Street re-
presenta para o fundamentalismo de mer-
cado o que a queda do muro de Berlim re-
presentou para o comunismo”, diz o Prêmio 
Nobel Joseph E. Stiglitz. Mas não será isso 
um auto-engano?

Nem mesmo um desastre dessa magni-
tude parece devolver ao campo popular 
uma capacidade de iniciativa. Cética, Nao-
mi Klein (escritora e ativista canadense) diz 
que ninguém deve acreditar que a ideolo-
gia neoliberal morreu. Ela a retrata como 
uma ideologia essencialmente oportunista, 
hipócrita, “que sempre esteve a serviço dos 
interesses do capital e sua presença avan-
ça e recua, dependendo da utilidade que 
tem para esses interesses”. Argumenta que 
em épocas de bonança é o laissez-faire, mas 
sempre que vem uma crise, esses mesmos 
neoliberais apelam para o Estado. “A ideo-
logia retornará com força total assim que os 
pacotes de socorro tiverem sido entregues,” 
diz Naomi. 



NovemBro 2008    REVISTA DO BRASIL     19 

sérgio Mendonça 
é economista. Foi 
diretor técnico 
do Departamento 
Intersindical 
de Estatística 
e Estudos 
socioeconômicos 
(Dieese) de 1990 
a 200�, do qual 
atualmente 
é supervisor 
técnico

análise Por sérgio Mendonça 

A
lgum tempo antes da “quinta-feira negra”, 
como ficou conhecido o dia 24 de outubro 
de 1929, dia do crack da Bolsa de Nova 
York, relatório da comissão sobre recen-
tes modificações econômicas, coordena-

do pelo então presidente dos EUA Herbert Hoover, di-
zia: “Economicamente temos um terreno sem limite à 
nossa frente; há necessidades novas que abrirão inces-
sante caminho para outras mais novas ainda, à medida 
que sejam satisfeitas... Parecemos apenas ter tocado na 
orla de nossas possibilidades”. Essa euforia é típica dos 
momentos que antecedem a queda.

O capitalismo é um modo de produção que engendra 
sucessivas crises cíclicas. Antes de uma crise, um lon-
go período de otimismo contamina as ex-
pectativas, que costuma indicar um futuro 
natural de expansão e de crescimento sem 
fim. “Dessa vez, nada nos deterá!”

O mesmo aconteceu naquele ano que 
deu início à mais longa crise do século pas-
sado e alterou as bases do funcionamento 
econômico posterior. A crença, à época, era 
a mesma que o pensamento econômico do-
minante vendeu à opinião pública atual: o 
livre funcionamento do mercado conduziria ao melhor 
dos mundos, à criação incessante de bem-estar para 
todos. A intervenção do Estado que se seguiu à crise 
de 29 foi feita com o pragmatismo que acompanha es-
sas situações de crise profunda. Não havia sido escrito 
ainda (só o fora em 1936) o clássico livro de Keynes, A 
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que fun-
daria as bases teóricas da política econômica nos países 
centrais após a Segunda Guerra Mundial.

Voltemos a 1929. Os EUA já eram a maior potência 
econômica, depois de ultrapassar os ingleses na virada 
do século 19. A crise eclodiu após um longo ciclo de 
crescimento (1920-1928), liderado pelas empresas ame-
ricanas no esforço de reconstrução da Europa depois 
da Primeira Guerra (1914-1918). As firmas americanas 
já eram multinacionais com presença na Europa. Esta-
va em desenvolvimento um amplo e popular mercado 
de capitais nos EUA, com a participação de milhões de 

pequenos aplicadores. Na indústria, os principais seto-
res eram dominados por poucas e grandes companhias 
monopolistas/oligopolistas, com enorme capacidade de 
produção e de formação de preços – que priorizavam 
elevar as margens de lucro em vez de reduzir preços, até 
mesmo em momentos de recessão. Esse comportamen-
to conduzia a uma capacidade excedente de produção e 
à manutenção permanente de alto desemprego. Foi um 
período de contínua evolução tecnológica, notadamen-
te do motor à explosão e da eletricidade, que ampliava 
enormemente o potencial produtivo.

Ao primeiro sinal de queda da demanda, decorrente 
da maior capacidade de produção das empresas euro-
péias, que aos poucos se recuperavam da guerra, ma-

nifestou-se uma crise de superprodução, 
típica dessa forma de organização do capi-
talismo monopolista. Contudo, as crenças 
nas “forças naturais” de ajuste dominaram 
a reação do governo americano. Somen-
te em 1933 Roosevelt foi eleito presidente 
(derrotando Hoover) e mobilizou a nação 
por meio do “New Deal”, um “novo acordo” 
para superar a crise. A intervenção do Esta-
do foi a tônica. A revista The Economist de 

18 de março de 1939, comentando esse período, afirmou: 
“O Estado (antes policial apenas) se tornou Papai Noel”. 
A recuperação da economia americana e mundial só se 
consolidou com o esforço de guerra em 1937.

Alguns números do período são impressionantes: o 
PIB reduziu-se quase à metade nos principais países em 
1932; estimou-se um crescimento do desemprego de 10 
milhões, em 1929, para 30 milhões em 1932, chegando 
à taxa de 30% nos EUA; a capacidade excedente de fá-
bricas e equipamentos foi estimada em 50% no ano de 
maior depressão; a receita do comércio internacional 
retraiu-se para menos de 40% de seu valor em 1929; em 
24 de outubro de 1929 foram colocados à venda 16 mi-
lhões de títulos, sem que houvesse compradores.

O legado dessa tragédia, por algumas décadas, foi o 
novo papel do Estado, na regulação da economia e no 
compromisso com a melhor distribuição da riqueza. 
Será que a atual crise nos conduzirá a isso? 

Pouco antes de a maior crise do século 20 produzir desemprego 
de 30% nos EuA, o pensamento econômico dominante vendia à 
opinião pública a crença de que o livre funcionamento do mercado 
conduz ao melhor dos mundos. Já viu esse filme? 

O fantasma de 1929

“o estado, 
antes policial 
apenas, se 
tornou Papai 
Noel”
The Economist, sobre 
a crise pós-1929
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A
nistia, segundo o Aurélio, sig-
nifica “perdão geral”, ato pelo 
qual o poder público deixa de 
responsabilizar pessoas que 
praticaram delitos. No mo-

mento em que se discute a punição aos res-
ponsáveis por torturas, assassinatos e desa-
parecimentos durante a ditadura no Brasil, 
o sentido da palavra talvez ainda não tenha 
sido bem compreendido por grande parte 
dos brasileiros. Os objetivos da campanha 
pela anistia foram nobres e mobilizaram tra-
balhadores, políticos, autoridades, religiosos 
e organizações internacionais. Mas, por ga-
nhar esse nome, teve desfecho diferente do 
visto em países como Argentina e Chile. Os 
vizinhos sul-americanos reivindicaram jus-
tiça, e não esquecimento. Torturadores e os 
militares que comandaram truculentos regi-
mes ditatoriais foram levados aos tribunais. 
A maioria dos brasileiros nem imaginava 
que, ao lutar pela anistia, também defende-
ria o perdão a quem matou e torturou. 

Isso não aconteceu à toa. A proposta de 
anistia no país foi arquitetada pelos milita-
res. A intenção era colocar uma pedra no 
passado. “Na Argentina e no Chile, há difi-
culdade para entender por que o processo de 
acerto de contas aqui no Brasil é tão peculiar. 
Nesses países, a anistia não foi reivindicada. 
Foi imposta pela ditadura”, observa a cientis-
ta social Glenda Mezzaroba, autora do livro 
Um Acerto de Contas com o Futuro: Anistia 

Campanha pela 
anistia no Brasil não 
buscou punição 
a torturadores, 
como no Chile e 
na Argentina. Mas 
a tortura é crime 
contra a humanidade 
e imprescritível
Por Gilberto 
Nascimento

Acerto de contas
jusTiça

e Suas Conseqüências. “No Brasil, ao contrá-
rio, a anistia foi reivindicada. Logo depois de 
1964 já tinha gente pedindo anistia. Desde 
a Frente Ampla, criada por Carlos Lacerda, 
João Goulart e Juscelino Kubitschek para 
restaurar o regime democrático. Nos outros 
lutava-se pela liberdade dos presos e puni-
ção aos militares”, observa. Aqui, os exilados 
voltaram, direitos políticos foram recupera-
dos e funcionários públicos demitidos reas-
sumiram funções. A anistia, no entanto, não 
veio para resolver a questão da tortura, de 
mortes e desaparecimentos: “Não se conse-

guiu ampliar nada. Na Constituinte, as For-
ças Armadas colocaram lá um representante 
para impedir qualquer avanço”.

Apesar do consenso forçado e das tentati-
vas de remeter a discussão para debaixo do 
tapete, o Ministério Público Federal de São 
Paulo quer mudar essa situação. Dois pro-
curadores da República, Marlon Weichert e 
Eugênia Fávero, encaminharam ações à Jus-
tiça Federal para responsabilizar civilmente 
autoridades da época da ditadura por crimes 
cometidos no DOI-Codi paulista – centro 
da repressão política entre 1970 e 1976. 

Passado vivo Manifestantes realizam ato em frente ao Tribunal de Justiça de são Paulo, 
onde corre processo contra o coronel Brilhante Ustra, chefe do DOI-Codi de 19�0 a 19�4
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Prisões ilegais, torturas, homicídios e de-
saparecimentos forçados são considerados 
pelos procuradores “crimes de lesa-humani-
dade”, como no regime nazista de Hitler. Isso 
está especificado em convenções e tratados 
sobre direitos humanos ratificados pelo Bra-
sil. O Comitê de Direitos Humanos da ONU 
recomendou ao governo brasileiro que torne 
públicos os documentos sobre violações aos 
direitos e que responsabilize os autores. 

Os alvos de Marlon e Eugênia foram os co-
mandantes do DOI-Codi paulista, o hoje co-
ronel reformado do Exército Carlos Alber-
to Brilhante Ustra e o tenente-coronel Audir 
Santos Maciel. Ustra já respondia a processos 
movidos pelas famílias Teles e de Luiz Eduar-
do Merlino, torturado e morto em 1971. Do 
processo de Merlino conseguiu se safar por 
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
em 24 de setembro. “O tribunal perdeu opor-
tunidade histórica de se pronunciar sobre a 
tortura e o assassinato político”, analisou Luiz 
Tarcísio Teixeira Ferreira, professor de Direi-
to da PUC-São Paulo.

A defesa de Ustra argumenta que ele des-
conhecia os acontecimentos cotidianos do 
órgão. Mas não convenceu o juiz Gustavo 
Santini Teodoro, da 23ª Vara Cível de São 
Paulo. Em sentença do dia 9 de outubro, San-
tini oficializou a condição de torturador de 
Ustra – havia “uma casa dos horrores, razão 
pela qual o réu não poderia ignorar o que ali 
se passava”, anotou, na ação foi movida pelo 
casal Maria Amélia e César Teles e por seus 
filhos Édson e Janaína – que com 4 e 5 anos 
foram levados de camburão como forma de 
pressão sobre os pais e a tia, Criméia, tam-
bém torturada. Para Janaína, 41 anos,  his-
toriadora, é um passo importante contra a 
impunidade. “Para nós, vítimas de crimes 
contra a humanidade, não há esquecimen-
to. Não é vingança, é justiça.”

E os processos continuam. Os procurado-
res encaminharam pedido de investigação 
do seqüestro e desaparecimento no Brasil 
dos presos ítalo-argentinos Horácio Do-
mingo Campiglia e Lorenzo Ismael Vinas, 
além da argentina Suzana Pinus de Binstock. 
Os três eram militantes do grupo guerrilhei-
ro argentino Montoneros e desapareceram 
em 1980. Na Itália, há uma investigação em 
andamento para apurar a responsabilidade 
de 13 militares e policiais brasileiros apon-
tados como responsáveis pelos desapareci-
mentos de Campiglia e Vinas. E a França teve 
um cidadão desaparecido no Brasil na época 
da ditadura: Jean Henry Raya.

Em agosto último, exames de DNA com-
provaram ser do espanhol Miguel Sabat 
Nuet os restos mortais encontrados numa 
vala comum no cemitério Dom Bosco, em 
Perus, zona norte da capital paulista. Infor-
mações sobre o paradeiro de Nuet, desapare-
cido em 1973, só foram obtidas 18 anos de-
pois, com a abertura dos arquivos do antigo 
Departamento de Ordem Política e Social 
(Dops). Parentes de Nuet localizados na Es-
panha e na Venezuela querem que o governo 
espanhol exija explicações das autoridades 
brasileiras sobre o desaparecimento.

Representante de uma marca de veículos, 
Miguel Nuet – que tinha cidadania vene-
zuelana – foi preso por uma equipe do Dops 
na estação de trem Barra Funda, em outu-
bro de 1973. Acabou sepultado dois meses 
depois, como indigente, na cova 485 do ce-

contrar uma maneira de se fazer justiça e 
eu acho que isso pode perfeitamente acon-
tecer no Brasil”, defendeu Garzón, em visi-
ta ao país, em agosto, quando participou de 
um seminário organizado pela revista Carta 
Capital e pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República.

Ainda que tardio, o debate em torno da 
punição aos torturadores ao menos teve 
início. Integrantes do Judiciário parecem 
tender pelas decisões técnicas que levem 
ao encerramento ou adiamento de qual-
quer tipo de decisão, em vez de enfrentar 
o problema. O ministro-presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 
veio a público dizer que a abertura dos ar-
quivos da repressão em países da América 
Latina “não é a melhor solução” porque te-
ria produzido “instabilidade institucional”. 

Terror Aos 5 anos, Janaína, junto com o irmão Édson, 4, foi de camburão para o DOI-Codi
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mitério Dom Bosco, ao lado dos corpos dos 
guerrilheiros Antonio Carlos Bicalho Lana 
e Sonia Maria de Moraes Angel. 

Hoje, independentemente de o Judiciá-
rio brasileiro decidir ou não pela punição 
aos torturadores, o Brasil pode sofrer san-
ções internacionais. Autoridades brasilei-
ras podem ser acionadas pela Justiça da Itá-
lia, da Espanha ou da França, a exemplo do 
que aconteceu com o ditador chileno Au-
gusto Pinochet, cuja prisão foi decretada na 
Inglaterra, em 1998, a pedido do juiz espa-
nhol Baltasar Garzón. “A impunidade é uma 
questão de muita gravidade. É preciso en-

A afirmação é falsa e inoportuna. Chile, Ar-
gentina e Uruguai puniram torturadores e 
vivem em plena estabilidade política. 

Os ministros da Justiça, Tarso Genro, e 
dos Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, 
defendem a punição aos responsáveis pe-
las torturas, mortes e desaparecimentos 
(leia entrevista na página 22). O presidente 
Lula tenta não se indispor com os milita-
res. A sociedade brasileira não se envolveu 
na discussão. O fato é que a tortura é um 
crime contra a humanidade e, portanto, 
imprescritível. E essa mancha precisa ser 
removida da história do país. 
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o ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Es-
pecial de Direitos Humanos (SEDH), de-
fende que as Forças Armadas façam uma 
revisão histórica em benefício da honra da 
corporação. “Não podemos não discutir 

Canudos, não podemos não discutir 1964.” Vannuchi, 
58 anos, foi preso político nos anos de chumbo. Cientista 
político e jornalista, integrou a equipe que sigilosamente 
elaborou o projeto “Brasil Nunca Mais” (1980-1985), um 
dos mais importantes inventários da repressão. Assumiu 
a SEDH há três anos e, no momento em que o mundo 
celebra 60 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos – de dezembro de 1948, na esteira dos horro-
res da Guerra –, vê o reconhecimento do Brasil externa-
mente nessa área como positivo. Por valorizar o esforço 
em direção aos princípios da Declaração, sobretudo a 
partir da Constituição de 1988. E, principalmente, por 
acentuar o desafio do país de se tornar merecedor disso, 
“já que as violações dos direitos humanos ainda seguem 
rotineiras por aqui”. 

O que motivou a elaboração da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos?

A Segunda Guerra acabou em 1945. Foram 60 mi-
lhões de mortos. Judeus foram mortos por serem ju-
deus, comunistas, por serem comunistas, ciganos, por 
serem ciganos, homossexuais, por serem homossexu-
ais, horror que terminou com o horror de duas bombas 
atômicas jogadas em cima de inocentes. Foi a perplexi-
dade que levou a ONU, então com 53 países, a formular 
o primeiro programa político que a humanidade con-
seguiu escrever sobre como as nações devem lidar com 
quesitos indispensáveis para que o mundo possa cami-
nhar para a paz. A paz é fruto da justiça, de condições de 
igualdade e de liberdade que precisam ser asseguradas 
dentro de cada país e na relação entre países.

Em que se baseiam os objetivos da Declaração?
Em acreditar que o ser humano tem a vocação da li-

berdade, da justiça, da paz, e não em outras concepções, 
que acreditam que o ser humano é um animal que não 

é domado, que o mundo terá sempre guerras, terá sem-
pre opressão, desigualdade, a vitória dos fortes sobre os 
fracos. Os primeiros artigos mencionam direitos mais 
vinculados a essa condição da vida: o direito de não ser 
preso (a não ser por uma decisão judicial de um pro-
cesso), torturado, o direito à dignidade, à honra, de ter 
opiniões religiosas, filosóficas, políticas, de se manifes-
tar, de se organizar, participar, votar, ser eleito, de ir e vir. 
Mais adiante artigos tocam nos direitos econômicos, so-
ciais e culturais: direito ao trabalho, à remuneração justa, 
saúde, educação, bens culturais. Ainda há uma enorme 
distância entre o enunciado nesse programa, que é um 
projeto – “livres e iguais em dignidade e direitos nascem 
todos os homens”, diz artigo 1º – e a realidade.

A Declaração surtiu efeito no planeta?
Ela é uma referência que se constitui crescentemente, 

a cada cinco ou dez anos alcança um patamar que tem 
elementos novos. O mundo de hoje tem dois chefes de 
Estado presos fora de seus países de origem, Slobodan 
Milosevic (ex-Iugoslávia) e Jean Kambanda (Ruanda). 
Isso não ocorreria sem o estabelecimento de que há uma 
comunidade mundial que, mais dia, menos dia, as fron-
teiras não poderão proteger torturadores, carrascos, ge-
nocidas, autores de crimes contra a humanidade. O di-
tador chileno Augusto Pinochet foi preso em Londres. 
Isso é uma sinalização. Se algum torturador brasileiro 
for convidado para algum evento na Europa, ele não vai 
porque sabe que corre risco real de ser preso.

E como está o Brasil nesse aspecto?
De 1988 para cá o país foi firmando instrumentos 

internacionais que antes não firmava. O país, como as 
ditaduras vizinhas da época, ficava à margem dos sis-
temas de direitos humanos, que reuniam os países da 
Europa, EUA, Canadá. Além da declaração de 1948, 
a ONU criou dois pactos em 1966 que são centrais: o 
Pacto de Defesa dos Direitos Humanos Civis e Políti-
cos e o dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Os países podem assiná-los, ou não. Se as-
sinarem, querem voluntariamente participar daquele 

Para o ministro dos Direitos Humanos, não é imprescindível pôr na 
cadeia torturadores da época da ditadura. Mas o reconhecimento 
oficial desses crimes e a execração pública de quem os executou é 
fundamental Por Gilberto Nascimento e Paulo Donizetti de Souza

Os imperdoáveis

      o Brasil 
tem grande 
prestígio 
externo 
na área 
de direitos 
humanos, 
o que o 
desafia a 
se tornar 
merecedor 
disso, já que 
violações 
dos direitos 
seguem 
rotineiras
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processo mundial de respeitar aqueles preceitos. Des-
ses dois grandes pactos, há meia dúzia de importantes 
convenções. O Brasil já é signatário da Convenção do 
Direito da Criança, contra a tortura, contra o racismo, 
pela defesa da mulher, das pessoas com deficiência. 
Falta aprovar a convenção dos direitos do trabalhador 
migrante, que é importante neste momento em que o 
Brasil reclama da xenofobia européia. Hoje o Brasil tem 
externamente um grande prestígio na área de direitos 
humanos. Quando se discutem direitos humanos, pen-
sa-se em três ou quatro centros europeus fundamen-
tais, como França, Inglaterra, Suécia e mais algum país 
nórdico, e também no Canadá e nos Estados Unidos; 
quando se pensa em hemisfério sul, fala-se nas três de-
mocracias que estão formando o Ibas (Índia, Brasil e 
África do Sul), e a democracia brasileira é de um padrão 
incomparavelmente mais elevado que as outras duas. 
Esse reconhecimento projeta este desafio importantís-
simo: se tornar merecedor disso, já que violações dos 
direitos humanos seguem sendo rotineiras.

Por exemplo?
Não passa um dia sem ter importantes notícias de pro-

blemas de superpopulação carcerária, rebelião, mortes, 
torturas, problemas com os índios, com preconceito ra-
cial, desigualdade com a mulher. E ainda estamos dige-
rindo o passado recente brasileiro, da repressão política, 
o chamado Direito à Memória e à Verdade. Temos pro-
blemas recentes, como a criminalização de movimentos 
sociais, até por meio de procedimentos de setores do Ju-
diciário, das polícias e das elites políticas regionais. 

Por que o Brasil não consegue punir torturadores? 
Eu, pessoalmente, como secretário de Direitos Hu-

manos, ministro do presidente Lula e como vítima da 
tortura que fui, não acho um elemento central botar na 
cadeia. O que é indispensável é apontar para a execra-
ção pública o sujeito que matou, torturou, porque isso 
é punição, isso vai levar o filho dele na hora do jantar a 
perguntar: “Pai, você fez isso mesmo?” A punição pe-
nal é atribuição do Judiciário. Defendo que sejam for-
madas dezenas e dezenas de causas, não pode ser uma 
ou duas, como tem agora. Todos os arquivos têm, sim, 
de ser abertos. Mas também é muito importante que o 
trabalho jornalístico seja feito corretamente: o Brasil já 
tem mais arquivos abertos sobre repressão política do 
que Chile, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Quais foram abertos e quais não foram?
O “Brasil Nunca Mais” foi lá no Superior Tribunal Mi-

litar e pegou no porão todos os processos judiciais, achou 
tudo o que precisava achar. Está na Unicamp. A cada se-
mana que vocês passarem pesquisando lá acharão infor-
mação que nenhum jornalista ou pesquisador explorou 
até hoje. Há também todos os arquivos estaduais: Rio 
Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio, Minas, Pernam-
buco, Ceará, Goiás. São oito estados em que os arqui-

     o ministério Público de SP fez uma 
bela ação, definindo crime de tortura 
como imprescritível. Gilmar mendes, 
Ives Gandra e Saulo ramos poderão 
construir uma interpretação diferente
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     eu não 
quero 
associados 
às Forças 
Armadas 
elementos 
como 
estuprador, 
degolador, 
esquartejador, 
assassino de 
crianças. o 
Brasil precisa 
das Forças 
Armadas e 
o cidadão 
precisa se 
orgulhar 
delas

vos já foram passados. E, por último, a ministra Dilma 
Rousseff comunicou, no dia em que tomei posse (21 de 
dezembro de 2005), que estavam sendo transferidos para 
o Arquivo Nacional, que é da Casa Civil, os arquivos da 
Abin, compostos de três conteúdos. O primeiro foi o do 
CGI, processos de corrupção de 1964. Mas processos po-
litizados, contra aliados de João Goulart, pois contra os 
corruptos que conspiraram para derrubá-lo não houve 
nenhuma investigação (Ademar de Barros era um dos 
líderes políticos do golpe e era o político mais conhecido 
como corrupto no Brasil). O segundo conteúdo é o do 
Conselho de Segurança Nacional, importantíssimo para 
o estudo do tipo de matéria em que as Forças Armadas 
se meteram, discutiam ali as cassações de mandato, que 
às vezes eram instruídas por rivalidades políticas. E o 
terceiro e mais importante de todos é o do SNI, que nas 
poucas horas que consigo ficar lá mexendo neles já acho 
coisas que não conhecia. Tem um acervo enorme de in-
formações que os pesquisadores, jornalistas, familiares, 
quando quiserem, vão achar.

Está tudo aberto?
Não, por duas razões. A primeira é da lógica do crimi-

noso apagar rastros, as ditaduras queimam documentos. 
Hitler queimou por dias e dias documentos do regime 
nazista. Numa transição como a do Ceausescu (Romê-
nia, 1989) ou a de Fulgêncio Batista (Cuba, 1959), ou 
a de Somoza (Nicarágua, 1979), ou da Revolução dos 
Cravos (1974), você tem mais chances de pegar os ar-
quivos intactos porque o assassino não teve tempo de se 
organizar. No Brasil, já no governo Geisel (1974-1979), 
o aparelho de repressão estava convencido de que Geisel 
era quase um comunista, que levaria o Brasil para uma 
abertura e a esquerda para o poder. O porão foi para a 
conspiração, inclusive para derrubá-lo. Então, deu muito 
tempo (até Geisel rechaçar a tentativa de golpe, em 1977) 
e, certamente, muitos arquivos foram queimados. Mas 
muitos devem ter sido apropriados por pessoas hoje na 
Reserva que falam com jornalistas, com pesquisadores 
e mostram fotos e documentos.

Essa história não poderia ser passada a limpo?
Para isso é preciso conquistar a boa vontade dos mi-

litares, o respeito à lei, às regras constitucionais da Re-
pública, acima do corporativismo. Disso estou conven-
cido: quem faz a verdadeira defesa das Forças Armadas 
sou eu. Eu não quero que continuem associados às For-
ças Armadas elementos como estuprador, degolador, 
esquartejador, assassino de crianças. O Brasil precisa 
das Forças Armadas e o cidadão precisa se orgulhar 
delas. O tenente Vinícius, do Morro da Providência 
comandou uma operação, prendeu três jovens e os en-
tregou para uma facção do crime organizado. Os três 
foram mutilados antes de mortos, e eu vi as fotos. Por 
que proteger esse tenente? Se as Forças Armadas fa-
lam “não, esse é um tenente nosso”, estão defendendo 
a corporação? Não! Para a corporação ser defendida 

tinha de vir um general ou um ministro da Defesa e 
dizer: “Assassinos como esse têm de ser submetidos a 
um inquérito administrativo sumário, investigação ri-
gorosa, exclusão, para que não pairem dúvidas de que o 
Exército Brasileiro não tem nada a ver com ele”. Assim 
como as Forças Armadas devem um pronunciamento 
à nação dizendo que qualquer que fosse o ambiente 
tenso em março de 1964, foi um equívoco ter derru-
bado o presidente.

O Exército não pode continuar não discutindo Ca-
nudos. Precisa discutir por que cortou a cabeça do An-
tônio Conselheiro, quem ficou mandando bala até so-
brar meia dúzia de crianças e mulheres. Isso vale para 
Canudos, e vale para a pequena guerra que houve en-
tre 1964 e 1985. “Pode violar mulher no pau-de-arara”? 
Não! Não pode nem ter pau-de-arara. “Pode degolar, 
largar corpo no mato para apodrecer?” Claro que daí 
vem o contra-ataque: “Mas os guerrilheiros também...” 
Não tem problema. Não é enfoque de bem ou mal. É 
enfoque da história. No dia em que o Judiciário tomar 
a decisão que não se discute mais isso, ainda assim o 
tema seguirá adiante na forma de pesquisas universi-
tárias, jornalísticas, música, teatro, cinema, trabalhos 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é um 
órgão no governo para cuidar dessas coisas.

Criar problema com os militares preocupa o presi-
dente Lula?

O governo tem duas posições: a primeira, reconhecer 
os direitos dos familiares, a legitimidade de seguirem na 
busca dos corpos e localização de todas as informações, 
a abertura de arquivo; a segunda, o tema da punição é 
competência do Judiciário. Nem o ministro Tarso Genro 
(Justiça), nem eu propusemos revisão da Lei de Anistia. 
Propusemos que o crime de tortura deveria ser impres-
critível. As definições de tortura anteriores aos anos 1970 
são as de Genebra – 1909, 1914, ata de fundação da ONU, 
a Declaração de 1948 –, uma base um pouco espalhada. 
O Ministério Público do Estado de São Paulo fez uma 
bela ação considerando esses documentos uma defini-
ção nítida de que a tortura é imprescritível. Gilmar Men-
des, Ives Gandra e o Saulo Ramos poderão perfeitamente 
construir uma interpretação diferente dessa. 

Por quê?
Eles podem dizer que essa formulação no Brasil só 

vem em 1988, com a Constituição, e o que eu falo para 
1978 não serve para 1970. A idéia de que a lei não pode 
ser retroativa é muito forte no Direito. É uma discussão 
na qual eu não entro. Defendo a idéia de que o crime 
de tortura é imprescritível porque afronta a dignida-
de intrínseca do ser humano. Minha perspectiva é de 
trabalhar a longo prazo. Daí muita gente se desespera, 
“não, mas eu estarei morto”. Não importa. Vamos criar 
estruturas muito sólidas porque daqui a dez anos va-
mos ter muita informação desses torturadores que hoje 
não existem. 
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A chamada “Constituição Cida-
dã”, como foi batizada pelo en-
tão presidente do Congresso 
Constituinte Ulysses Guima-
rães, graças ao seu conteúdo 

social relativamente mais encorpado em 
relação às Cartas Magnas anteriores, acaba 
de completar duas décadas. O problema é 
que, apesar de seu caráter progressista, nas-
ceu apenas um ano antes do tal Consenso 
de Washington, em plena ascensão da onda 
neoliberal em todo o planeta. O ideário que 
fez empresas e governos guiarem-se pela di-
minuição do Estado, a flexibilização do tra-
balho e globalização da produção criou um 
ambiente de ausência de crescimento, con-
centração de renda e desemprego. Foi uma 
freada brusca nas conquistas obtidas du-
rante a Constituinte. “É inimaginável que a 
Constituição de 88 ainda esteja de pé, após o 
bombardeio dos anos 90”, resume o professor 
Claudio Dedecca, do Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de Campinas.

A Constituição sobreviveu e, segundo o 
presidente do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Marcio Pochmann, 
é hoje espaço para novos avanços nas con-
quistas dos trabalhadores brasileiros: “Te-
mos hoje o Estado e o governo mais em-
penhados em aprofundar essas conquistas 
do que num passado recente”. Pochmann e 
Dedecca estavam entre os especialistas pre-
sentes no seminário “20 Anos de Constitui-
ção Cidadã no Brasil”, no Rio de Janeiro, no 
final de setembro.

Solange Sanches, representante da OIT no 
evento, considera, por exemplo, que o país 
vive um momento de afirmação nas ques-
tões de gênero e raça. “A Carta trouxe instru-
mentos para promover a igualdade, mas as 
conquistas das mulheres foram maiores. A 
questão racial não atingiu o mesmo patamar 
de mobilização e avanços atingido pela ques-
tão de gênero”, observou Solange, co-autora 
de um estudo da OIT sobre os efeitos da de-
sigualdade na formação da renda familiar e 

defensora da adoção de cotas e de políticas 
públicas mais vigorosas nessas áreas.

Outra possibilidade aberta pela Cons-
tituição de 1988 e bem aproveitada pelos 
trabalhadores brasileiros e suas entidades 
representativas foi a inserção em colegia-
dos institucionais: “A participação da socie-
dade nos conselhos criados para a adoção 
de políticas públicas, a municipalização das 
ações, a descentralização das execuções e a 
possibilidade de parceria com o setor pri-
vado e com ONGs foram um dos legados 
da Constituição aos trabalhadores”, afirma 
Maria Cristina Cacciamali, professora do 
Departamento de Economia da USP. Essa 
participação, segundo Maria Cristina, fo-
mentou a operacionalização das políticas 
públicas por meio de fundos, como o FAT, 
criado em 1990. “O Fundo de Amparo ao 
Trabalhador permitiu financiamento para 
o Sistema Público de Emprego e para os 
seus programas mais importantes, que são 
o seguro-desemprego, a recolocação e a 
qualificação profissional.”

O site do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap) lembra que a Consti-
tuinte coroou um processo de 
redemocratização e que a par-
ticipação popular foi deter-
minante à incorporação 
de conquistas, contra-
riando a política que 
já vinha sendo dita-
da ao mundo pelos 
governos Ronald 
Reagan (EUA) e 
Margaret Tha-
tcher (Inglater-
ra) desde o iní-
cio dos anos 1980. 
“Não fosse aquela 
conjuntura favorável, 
certamente a Constitui-
ção brasileira, a exemplo 
da do Chile e de outros paí-

ses latino-americanos, teria tido um viés 
neoliberal, sem proteção às empresas e à 
economia nacional e, principalmente, sem 
previsão constitucional de direitos sociais”, 
observa o Diap, em documento celebrando 
os 20 anos da Carta.

Todos os especialistas concordam que 
ainda resta muito caminho a ser percor-
rido para que os trabalhadores brasileiros 
cheguem a um estado satisfatório de digni-
dade social. Mas são otimistas. “As possibi-
lidades de avanço são maiores para o futu-
ro”, avalia João Sabóia, diretor do Instituto 
de Economia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

hisTória

A Carta que resistiu de pé
Há 20 anos surgiu a atual Constituição – “cidadã” demais para o 
gosto neoliberal, que lhe podou as asas. Agora, segundo especialistas, 
o país pode colocá-la em prática Por maurício Thuswohl
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N
ão é preciso ser especialista 
para reconhecer a relação di-
reta entre o ritmo da econo-
mia e a geração de empregos. 
Quem viveu as conseqüên-

cias do não-crescimento nas décadas de 
1980 e 1990 tem hoje plenas condições de 
comparar com o ambiente favorável dos úl-
timos anos. O Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) já superou 
a expectativa do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) para todo o ano. E no pe-
ríodo de 12 meses completados em agos-
to, o saldo positivo de vagas com carteira 
ultrapassou 2 milhões de novos postos de 
trabalho. O percentual de pessoas no tra-
balho formal atingiu metade da população 
ocupada, maior índice desde o início da sé-
rie histórica do IBGE. A taxa média de pes-
soas à procura de trabalho caiu abaixo da 
casa dos 8%.

Organismos da ONu 
defendem trabalho 
decente como ponte 
entre crescimento 
econômico e 
qualidade de vida 
das pessoas
Por maurício 
Hashizume

Entre a 
euforia 
e o 
bem-
estar

Trabalho

O relatório Emprego, Desenvolvimento 
Humano e Trabalho Decente: A Experiência 
Brasileira Recente – apresentado em setem-
bro pela Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) e a Comis-
são Econômica para América Latina e Cari-
be (Cepal) – reconhece o impacto do cresci-
mento econômico no combate à pobreza e às 
desigualdades sociais. Mas ainda observa li-
mitações no que considera a “agenda do tra-
balho decente”: criação de emprego de qua-
lidade para homens e mulheres; extensão da 
proteção social; promoção e fortalecimento 
do diálogo social; e respeito aos princípios 
e direitos fundamentais no trabalho como 
elos entre as condições favoráveis da econo-
mia e o desenvolvimento humano.

“É bom que haja crescimento, mas ele não 
pode ser selvagem. O trabalho decente busca 
conciliar a idéia de produtividade com jus-
tiça social”, explica Laís Abramo, do escri-
tório da OIT no Brasil. O estudo avalia in-
dicadores entre 1992 e 2006, identifica uma 
reversão da trajetória de desestruturação do 
mercado de trabalho (do final do século pas-
sado) e aponta algumas características pro-
blemáticas que não foram superadas ao lon-
go do tempo. 

O relatório ressalta a persistência da di-
ferença entre homens e mulheres no mun-
do do trabalho e o modesto recuo na de-
sigualdade de remuneração. Em 1992, as 
mulheres recebiam 61,5% dos rendimen-
tos dos homens; e os negros ganhavam a 
metade da remuneração dos brancos. Em 
2006, o primeiro índice chegou a 70,7% e 
o segundo, a 53,2%. 

A técnica do Dieese Patrícia Lino Costa 
assinala ainda que uma parcela importan-
te de desempregados com baixa qualifica-
ção (cerca de 20%) não tem sido requisi-
tada e passa mais de um ano procurando 
emprego. “O fenômeno requer ações es-
pecíficas do poder público para esse gru-
po.” Ela alerta também para a rotativida-
de. Se houve 16 milhões de contratações 
formais nos últimos 12 meses, outros 14 
milhões de dispensas ocorreram. De cada 
dez desligados, quase seis foram por de-
missões imotivadas. Para a pesquisadora, 
a substituição de empregados é uma forma 
de redução de custos por parte das empre-
sas que impede a qualificação mais apu-
rada. “Os salários dos admitidos no triê-
nio 2005-2007 foram sempre inferiores 
aos dos desligados”, diz o Dieese, em nota 
em defesa da Convenção 158 da OIT, que 
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inibe a dispensa imotivada. “Níveis mais 
elevados de emprego dão segurança e re-
cursos para que uma família possa pro-
porcionar melhor educação a seus filhos. 
Ao mesmo tempo, é provável que uma po-
pulação mais educada consiga melhores 
colocações”, indica o relatório dos órgãos 
da ONU. Entretanto, estima-se que a dis-
pensa imotivada atingirá 30% do mercado 
formal de trabalho em 2008. 

Um exemplo de como se pode analisar 
separadamente crescimento econômico e 
qualidade no trabalho é o setor da constru-
ção civil, onde se deu o maior crescimento 
de vagas com carteira assinada em 12 meses: 
quase 20%. “O café-da-manhã dos emprega-
dos da construção agora tem queijo e frutas”, 
analisa Antônio de Sousa Ramalho, presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção de São Paulo, filia-
do à Força Sindical, destacando conquistas 
em acordos coletivos. “Mas os avanços ainda 
não são do tamanho que se espera.”

As perspectivas favoráveis contrastam 
também com outros problemas graves. 
“Os operários do setor continuam sofren-
do com o catastrófico primeiro lugar em 
número de acidentes de trabalho e com a 
jornada estafante e extensa, com o traba-
lho penoso, insalubre, perigoso e mal re-
munerado”, alerta em artigo Waldemar Pi-
res de Oliveira, presidente da Confederação 
Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e da Madei-
ra, filiada à CUT. Ele sublinha que 70% da 
mão-de-obra do setor continua na infor-
malidade.

balhar antes dos 14 anos tem probabilidade 
muito baixa de obter rendimentos mensais 
superiores a R$ 1.000 ao longo da vida. Terá 
maior probabilidade de melhorar o rendi-
mento ao longo da vida quem ingressou no 
mercado de trabalho com 19 anos do que 
quem começou com 15, constata o estudo. 

E tão importante quanto identificar as 
distorções é estimular a busca de medi-
das para corrigi-las. Há um grande esfor-
ço nesse sentido a ser direcionado para o 
Congresso Nacional. Como nem tudo se 
consegue com consenso entre trabalhado-
res e empregadores, diferentes interesses 
demandam a pressão social. É o caso, por 
exemplo, de projetos de lei que propõem a 
redução da jornada de trabalho para um 
máximo de 40 horas semanais sem redução 
salarial, a ratificação da Convenção 158 da 
OIT, e também da 151, que assegura a li-
berdade de organização sindical no serviço 
público, a expropriação de terras onde for 
flagrado uso de trabalho escravo.

Essa agenda uniu diversos segmentos e ca-
tegorias na Jornada Mundial pelo Trabalho 
Decente, convocada pela Confederação Sin-
dical Internacional (CSI) e pela Confedera-
ção Sindical dos Trabalhadores das Améri-
cas (CSA). No Brasil, a Jornada contou com 
a adesão das centrais, que promoveram ma-
nifestações em várias cidades no início de 
outubro. De acordo com João Felício, secre-
tário de Relações Internacionais da CUT, a 
mobilização em escala mundial, em meio ao 
“cenário atual de ataque aos direitos traba-
lhistas”, evidencia a “disputa com o capital 
que busca lucratividade rápida e fácil” e for-
talece o movimento sindical internacional-
mente, para que a agenda dos trabalhadores 
também esteja na mesa quando os países dis-
cutem relações comerciais. 

O secretário-geral da CUT, Quintino 
Severo, observa, em entrevista no site da 
Central, que as formas de exploração do 
trabalho escravo e infantil são indecentes, 
mas não são as únicas. “O conceito de trabalho 
decente é muito amplo, por isso precisamos 
aprofundar esse debate. São fundamentais 
o fortalecimento do papel do Estado no 
combate ao trabalho indecente e precário,  
a  fiscalização e o comprometimento de 
dirigentes e militantes sindicais, para que 
incorporem o tema em suas agendas.”  

Maurício Hashizume é jornalista da ONG 
Repórter Brasil. Leia mais sobre o tema 
em www.reporterbrasil.org.br

Jornada mundial
Contrastes como esses trazem para o cen-

tro das discussões a Agenda do Trabalho De-
cente, que além da defesa do diálogo social 
– entre governos, empresários e trabalhado-
res – tem como pilares a geração de melho-
res empregos com igualdade de oportuni-
dades e a erradicação do trabalho escravo e 
do trabalho infantil. O estudo da OIT, Cepal 
e Pnud verificou que quem começa a tra-
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cidadania

“m
ataram minha mãe, 
meu irmão, e meus 
amigos foram assassi-
nados na Candelária.” 
Essa foi uma das fra-

ses repetidas por Sandro do Nascimento du-
rante o seqüestro do ônibus 174 (linha Cen-
tral–Gávea), em 12 de junho de 2000. Com 
um revólver 38, Sandro fez reféns os passa-
geiros na altura do Jardim Botânico, bairro 
nobre carioca. Polícia e imprensa cercaram o 
ônibus. Sandro ficou mais atormentado. No 
momento em que desembarcou com a recrea-
dora Geísa Firmo Gonçalves – após quatro 
horas – o seqüestro acabou. Ela morreu com 
um tiro disparado por um dos homens do 
Bope e ele, asfixiado na viatura policial. Todos 
os policiais acabaram sendo inocentados.

O Brasil viu pela TV a tragédia. O tema 
já inspirou dois longas-metragens: o do-
cumentário Ônibus 174, de José Padilha 
(2002), diretor de Tropa de Elite; e Últi-
ma Parada 174, ficção de Bruno Barreto, 
com estréia neste final de outubro e can-
didato a entrar na disputa pelo Oscar de 
filme estrangeiro. Os dois ilustram a traje-
tória de Sandro – garoto sem pai que aos 6 
anos vê sua mãe, pequena comerciante de 
São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, 
assassinada a facadas durante um assalto. 
Ele não se adapta à casa da tia e acaba nas 
ruas. Em julho de 1993, foi um dos sobre-

A tragédia do ônibus 174 inspirou dois 
cineastas. Mas o mundo dos incluídos ainda 
se contenta em retirar da paisagem 
a criança adotada pelas ruas
Por Luciana Ackermann

viventes da Chacina da Candelária, ataque 
policial a mais de 70 jovens, em que oito 
foram mortos. 

Michel Gomes, o Sandro do filme de 
Barreto, vive na comunidade de Padre Mi-
guel. Para ele, o menino errou. “Para quem 
acompanhou pela TV o drama, ele parece 
um monstro”, analisa. “Mas aquilo foi uma 
fatia da vida dele. Muita coisa anterior o 
filme mostra. Se ele tivesse maldade, teria 
feito uma chacina no ônibus. Esses meni-
nos invisíveis para a sociedade vão se virar 
como podem”, analisa o ator, de 19 anos, 

atuante no grupo Talentos de Vila Vintém 
desde os 10. Aos 17, ingressou no processo 
seletivo do filme e ralou muito até ser es-
colhido, 15 testes depois. Antes, esteve no 

elenco do curta Palace II (2001), dos lon-
gas Cidade de Deus (2002) e Diabo a Quatro 
(2004), e de Cidade dos Homens, na série de 
TV e no filme.

vida real
sandro, com Geísa, dentro 
do 1�4. Para o Bope, essa 
foi a “Operação Jardim 
Botânico”

isso aqui não É filme, não!
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Aliviar a culpa
A artista plástica Yvonne Bezerra de Mello 

conhecia o rapaz desde os 8 anos. Após a 
chacina, Sandro recorreu à “tia” Yvonne, vo-
luntária de ações comunitárias nas imedia-
ções da Igreja da Candelária. Também pediu 
por ela no dia do seqüestro do ônibus. “Ele 
não tinha discernimento para planejar, cal-
cular e pensar além. Ele estava alterado, mas 
foi a série de erros que culminou na morte 
dele e da moça”, acredita. “A polícia agiu de 
forma atrapalhada. Só no filme do Padilha 
fui saber que ele pediu para me chamarem, e 
nem isso foi feito”, relata Yvonne, coordena-
dora pedagógica do Projeto Uerê, que atende 
a 430 crianças da comunidade da Maré.

Yvonne diz que o Estado ainda peca pela 
ausência de políticas educadoras e preven-
tivas, insubstituíveis: “Quando meninos se 
tornam infratores, o preço para as famílias e 
para a sociedade é muito mais alto”. Para ela, 
é essencial nessa situação encontrar aces-
so a um porto seguro. “Das 430 do projeto 
Uerê, 420 já presenciaram assassinato, tor-
tura ou foram vítimas de violência. Elas fi-
cam bloqueadas para o aprendizado e com 
a idéia muito errada do que é a vida. Preci-
sam estar onde tenham confiança e liber-
dade para se desenvolver com qualidade. 
Levam cerca de oito meses a um ano para 
começar a rir e mais tempo ainda para acre-
ditar numa realidade diferente”, afirma.C
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Esmeralda do Carmo Ortiz, de 29 anos, 
entende o que diz a artista plástica. Aos 9 
anos fugiu de casa, das surras que levava da 
mãe e dos abusos sexuais do tio e padras-
to. Passou os dez anos seguintes nas ruas. 
Viciou em crack, roubou, traficou e passou 
pela Febem. Pensava em se resolver com 
uma overdose. Depois de meses atendida 
por educadores do Projeto Travessia, que 
lida com jovens do centro de São Paulo – 
inclusive com sessões de terapia e tratamen-
tos contra dependência –, passou a acredi-
tar num rumo. Formou-se em Jornalismo e 
mora sozinha. Seu livro Por Que Não Dancei 

ParTe da Paisagem Crianças dormem no Centro de são Paulo ignoradas pelos pedestres
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(Editora Senac, 2001) descreve sua trajetó-
ria. “Quando vi as cenas do ônibus já sabia 
o final. Na rua, violência e morte acabam 
sendo naturais. É difícil encontrar o apoio 
que recebi. A maioria ignora ou dá aquela 
moedinha para aliviar a culpa”, diz.

Vácuo do imprevisível
Para o paulistano Luiz Alberto Mendes, 

de 56 anos, 32 deles preso, a rua ensina a 
odiar. Autor de Memórias de um Sobrevi-
vente (2001) e Tesão e Prazer – Memórias 
Eróticas de um Prisioneiro (2004), Mendes 
fugiu de casa aos 11 anos. Deslumbrava-se 
com as luzes da cidade e a liberdade. Passou 
a adolescência nas ruas, na Febem, em de-
legacias e presídios. “Vivíamos à mercê da 
polícia, dos comissários de menores e dos 
moleques maiores. Aprendi a me defender, 
a sobreviver e a ter ódio.”

Questionado sobre como saiu do mun-
do do crime, responde que nunca esteve lá: 
“Fui me deixando levar pelas circunstâncias 
e a vida fluiu do jeito que era possível. Paulo 
Freire diz que, à medida que o ser humano 
conhece os códigos de comunicação da hu-
manidade, faz uma releitura de mundo. Foi 
o que se deu comigo. Os livros me salvaram 
e me salvam até hoje”. Mendes se realiza dan-
do aulas em oficinas de leitura e escrita para 
adolescentes em comunidades carentes.

O promotor Paulo Sérgio de Oliveira e 
Costa, secretário municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social de São Paulo, 

ex-presidente da Febem, admite que sem 
uma ação rigorosa e permanente voltada 
às crianças, elas continuarão entrando no 
universo das drogas e das “infrações”. “Se 
conseguirem chegar à Fundação Casa, an-
tiga Febem, já são vitoriosos, sobreviventes 
das ruas”, acredita. Costa alega que faltam 
respaldo jurídico e uma estrutura integrada 
para enfrentar o problema. E defende que 
todas as crianças e adolescentes deveriam 
ser recolhidos das ruas e levados à casa dos 
pais ou familiares, sendo exigida a respon-
sabilidade de cada um.

É fato que a rua não é lugar para nin-
guém. Mas nem sempre mandar a criança 
de volta para casa de onde saiu pode ser a 
solução. Um triste exemplo dessa constata-
ção remete ao recente caso dos dois irmãos 
de Ribeirão Pires (SP), de 12 e 13 anos. De 
acordo com o Conselho Estadual de Defe-

sa dos Direitos da Pessoa Humana (Con-
depe), o histórico do pai e da madrasta dos 
meninos era de rejeição e abandono. Fo-
ram registrados boletins de ocorrência em 
2005, de abandono, e em 2007, de desapare-
cimento e localização das vítimas. Em maio 
deste ano, a Justiça determinou que os me-
ninos saíssem do abrigo onde viviam, devi-
do a uma “não-confirmação dos fatos que 
causaram o abrigamento”. No início de se-
tembro, foram mortos e esquartejados. Os 
suspeitos do crime são o pai, que nega, e a 
madrasta, que confessou.

Em declarações à imprensa, o coordena-
dor da Comissão de Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, desem-
bargador Antonio Carlos Malheiros, disse 
não acreditar que tenham ocorrido falhas 
na decisão da Justiça. “Pelo que conheço do 
material, o provável é que caímos no vácuo 
da imprevisibilidade”, disse ao portal G1.

Especialistas criticam o fato de predomina-
rem nas políticas públicas ações que vão da 
compaixão ao assistencialismo, chegando em 
muitos casos à repressão, indiferença ou hi-
gienismo. Tirar as crianças da rua deve ser um 
objetivo, mas não se a preocupação for apenas 
com a paisagem. É preciso que a criança seja 
atendida, compreendida, estimulada a dese-
jar sair da rua e a acreditar em outras perspec-
tivas; e, se a família não está em condições de 
mantê-la, também precisará de atenção.

Para Lúcia Pinheiro, coordenadora da 
Fundação Projeto Travessia, as políticas 
para crianças e adolescentes em situação 
de rua apresentam descompasso entre le-
gislação e práticas, além de estarem sujeitas 
às constantes mudanças de gestão. “Temos 
percebido que as ações de enfrentamento 
a essa questão desenvolvidas nos âmbitos 
municipal e estadual, assim como os pro-
gramas federais de transferência de renda, 
não afetaram a realidade desse público, que 
segue à margem da sociedade e cresce sem 
ser afetado por políticas que lhes propiciem 
um desenvolvimento saudável”, avalia.

Oito anos depois da tragédia do ônibus, o 
que se pode chamar de boas experiências de 
ONGs e de governos são ilhas de exceção, cer-
cadas por todos os lados pelo descompasso 
entre ações governamentais e não-governa-
mentais. A mudança mais efetiva nesse rotei-
ro parece ser a do número da linha Central–
Gávea, antes 174 e hoje 158. Enquanto isso, o 
vaticínio de Sandro durante o desenrolar da 
tragédia – “Isso aqui não é filme, não!” – ain-
da é um alerta perdido no ar. 
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retrato Por Evelyn Pedrozo

A
os 4 anos Joana D’Arc já lia jornais no canto das salas 
onde a mãe faxinava, em Franca (SP). Atenta, a dire-
tora permitiu o acesso precoce da menina à 1ª série. O 
desempenho disparou com o passar do tempo. Aos 14 
anos, a garota foi aprovada na lista dos vestibulandos 

da USP, Unesp e Unicamp. Escolheu a última, se graduou em Quí-
mica Orgânica, fez mestrado e doutorado. Suas publicações atraí-
ram a atenção da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, onde 
concluiu pós-doutorado com base no estudo de um grave problema 
social e ambiental: o lixo. Aos 30 anos, Joana D’Arc Félix de Sousa 
é referência mundial em reaproveitamento de resíduos orgânicos 
e industriais. Agora, vive o desafio de pôr sua pesquisa em prática, 
a começar por Franca (SP), sua cidade natal.

Inicialmente, 10 toneladas de lixo doméstico (5% do total) 
vão virar adubo. Em seis meses, será a totalidade. O resultado 
prevê a recuperação total até de áreas de aterro. Depois será rea-
proveitado o lixo gerado por curtumes, indústria calçadista e 
canaviais. A fórmula para transformar lixo em fertilizante é se-
creta. “Posso revelar que a alma de tudo está em uma plantinha 
que cultivo no fundo do meu quintal”, diz. A menina filha de 
um curtumeiro, que viveu o suficiente para vê-la doutora, está 
prestes a conhecer a fama e, quem sabe, a fortuna. Joana já foi 
assediada por outras prefeituras, consulados da Itália e Espa-
nha e multinacionais. Feito digno de heroína, num tempo em 
que são apresentados ao planeta mais problemas do que solu-
ções ambientais. 

A vitória de Joana D’Arc
RE

N
E 

M
O

RE
IR

A



�2     REVISTA DO BRASIL    NovemBro 2008

ambienTe

A
lgumas semanas sem chuva as-
sociadas a altos índices de po-
luição são suficientes para fa-
zer crescer filas em hospitais 
e prontos-socorros. O grande 

responsável pela má qualidade do ar parece 
inofensivo, mas está em todo lugar. Doenças 
respiratórias relacionadas à poluição conso-
mem mais de R$ 200 milhões por ano dos 
cofres públicos, segundo o Ministério da 
Saúde. Pesquisa da Organização Mundial da 
Saúde estima que 865 mil vidas poderiam ser 
salvas anualmente no mundo com a redução 
da emissão. Os veículos são a principal fonte 
de poluição. Correspondem a 99% dos po-
luentes atmosféricos na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte; a 95% na Grande São 
Paulo, e a 77% na Grande Rio.

O Código Nacional de Trânsito comple-
tou dez anos. Está lá, no artigo 104, que todo 

veículo deve ter “condições de segurança, de 
controle de emissão de gases poluentes e de 
ruído avaliadas mediante inspeção, que será 
obrigatória”. Mas, como não define quem é 
responsável pela inspeção e o que acontece 
com quem for reprovado, o artigo não saiu 
do papel. Em 2001, Fernando Henrique san-
cionou alterações no Código, atribuindo a es-
tados e municípios a inspeção periódica, mas 
atrelada a um programa federal a ser imple-
mentado. O tal programa federal aguarda 
votação desde 2002. A indefinição mantém 
aberta uma brecha legal que já permite a ins-
peção em todas as cidades com mais de 3 mi-
lhões de habitantes.A negligência do poder 
público e da própria sociedade contrasta com 
a recente onda anti-maus hábitos. Há movi-
mentos locais e mundiais contra o tabagismo, 
o fast-food, consumo de álcool, as queimadas 
– todos ligados à saúde e à qualidade de vida 

–, mas pouco se faz, efetivamente, contra a fu-
maceira dos escapamentos e seus estragos nos 
pulmões. O diretor executivo da Associação 
dos Fabricantes de Equipamentos para Con-
trole de Emissões Veiculares da América do 
Sul, Mario Ferro, afirma que é preciso impor 
a fiscalização. “Todos pensam nos problemas 
que o lixo, as queimadas causam ao meio am-
biente, mas ninguém nota o que está na nos-
sa cara todos os dias. As pessoas não podem 
deixar seu carro soltando fumaça preta, e a lei 
tem de ser regulamentada para coibir a emis-
são”, defende.

O Rio de Janeiro é o único estado que 
implantou o Programa de Inspeção e Ma-
nutenção de Veículos em Uso, um convênio 
entre a Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente e o Detran. O procedi-
mento faz parte do licenciamento obrigató-
rio. Caso o veículo seja reprovado, terá 30 

o mundo se 
insurge contra o 
tabaco, o fast-food, 
o desmatamento, o 
álcool e outras formas 
de agressão à vida. 
mas a fumaceira 
dos escapamentos, 
a cultura do carro 
e o desprezo pelo 
transporte coletivo 
ainda imperam nas 
cidades
Por Xandra Stefanel

Fumantes 
passivos muiTo alÉm do esTresse

Nos congestionamentos, os 
motoristas, passageiros e 
pedrestes respiram o pior 
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dias de prazo para se reapresentar à inspe-
ção com o problema resolvido – até lá, trafe-
gará com um selo de reprovação estampado 
no pára-brisa. “Como os proprietários de 
veículos têm de fazer a inspeção para licen-
ciar o carro, já sabem que terão de fazer a re-
gulagem antes. Isso não resolve o problema, 
mas melhora bastante”, diz o engenheiro do 
Centro de Inspeção e Pesquisa em Trans-
porte, Carlos Alberto Martins. 

A cidade de São Paulo implantou este ano 
o Programa de Inspeção Ambiental Veicu-
lar para veículos a diesel. Desde novembro 
de 2007, a prefeitura analisou e fotografou 
270 mil veículos por meio de sensoreamen-
to remoto e vai convocar neste ano 13,5 mil 
proprietários dos mais poluentes para fazer 
os ajustes necessários para diminuir a emis-
são. Os outros serão convocados a partir de 
2009, quando toda a frota da cidade deve 
passar pela análise obrigatória. Caso o ve-
ículo  não seja aprovado no procedimento,  
haverá multa de R$ 550 e a impossibilidade 
de licenciar o veículo. 

O assunto estava em discussão na capi-
tal paulista desde 1995, por ser controver-
so: atinge diretamente o bolso da população 
(exceto os 30% da frota que não fazem o li-
cenciamento), não se sabe ao certo se todos 
os poluentes serão detectados e não abran-
gerá os veículos cadastrados em outros mu-
nicípios. Mesmo assim pode diminuir a nu-
vem cinza que paira sobre a cidade. No final 
de setembro, a Assembléia Legislativa apro-
vou um projeto de lei que determina a rea-

lização de inspeção veicular em toda a frota 
paulista com mais de três anos. 

A professora Maria de Fátima Andrade, 
coordenadora de grupos de pesquisa sobre 
poluição do ar do Instituto Astronômico e 
Geofísico da USP, afirma que as condições 
atmosféricas melhorariam caso todos os 
veículos tivessem o catalisador funcionan-
do corretamente: “O equipamento baixa os 
valores de emissão por veículo”. Para ela, a 
população, além de manter os carros regula-
dos, precisa ser mais coerente. “Mesmo com 

a emissão controlada, há o aumento cons-
tante da frota. O modelo está errado. Mas, 
para as pessoas optarem pelo transporte pú-
blico, ele tem de ser adequado. Não há polí-
ticas públicas de transporte”, opina.

O secretário nacional de Transporte e 
Mobilidade Urbana do Ministério das Ci-
dades, Luiz Carlos Bueno de Lima, aposta 
na aprovação da regulamentação da inspe-
ção em nível federal. “Com certeza, tería-
mos uma queda significativa dos índices 
de poluição. Não dá para pensar em redu-
zir a produção de carros porque a indústria 
automobilística é uma grande geradora de 
emprego e responsável por 12% do PIB. Te-
mos de pensar em transporte público de tal 
forma que as pessoas se sintam confortáveis 
em deixar o carro em casa.” 

Faça sua parte

n Manter o carro regulado reduz a 
poluição e economiza combustível.
n Filtro de ar sujo aumenta o consumo 
de combustível e polui mais.
n O anda-pára do trânsito engarrafado 
aumenta o consumo de combustível e 
a emissão de poluentes. Sempre que 
possível, procure rotas alternativas. Ou 
melhor, prefira os transportes coletivos.
n Já que teve de encarar o 
engarrafamento, quando estiver parado, 
não acelere desnecessariamente.

o que é e como funciona o catalisador

Catalisadores são conversores de gases instalados no sistema de escapamento com a 
função de transformar gases nocivos em inofensivos à saúde humana. Desde 1997 todos os 
veículos produzidos no Brasil são equipados com injeção eletrônica e catalisador 
homologados na fábrica, o que reduziu a emissão de CO 
de 54g/km para 0,4 g/km. Segundo os fabricantes, o 
equipamento que sai de fábrica tem vida útil de 
80 mil quilômetros e os originais de reposição, 
cerca de 40 mil, de acordo com a manutenção 
do veículo. O uso de combustíveis adulterados, 
por exemplo, pode reduzir a durabilidade. 
É recomendável uma verificação a cada 20 
mil quilômetros. Lombadas, quebra-molas e 
água de enchentes podem danificar a peça. 
Falsos catalisadores não filtram os gases 
adequadamente e podem ser identificados pela 
inspeção. O alto custo da peça muitas vezes 
induz proprietários de veículos a substituir 
peças danificadas por “catalisadores-tampão”, 
que não servem para nada e alteram até o 
ruído. Os originais podem custar entre R$ 350 
e R$ 400 nas lojas de autopeças e até R$ 1.800 
nas concessionárias.

Fonte: Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente do Rio de Janeiro

marca  valor (r$)
Peugeot 206 1.800
Corsa Hatch 1.560
Fox 1.040
Clio 715
Palio Fire 650

Fonte: Concessionárias

Preço De eNGASGAr

insPeção
No Rio de Janeiro, 
técnica mede 
emissão de 
poluentes
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“e
vo, raça maldita!”, “Narco-
comunista”, “Evo vai morrer 
em Santa Cruz”. Eis algumas 
das “saudações” estampadas 
nos muros de Santa Cruz de 

la Sierra pelos que ambicionam “derrubar 
o índio”, com as quais a elite rica, branca 
e pró-estadunidense se refere ao presiden-
te Evo Morales. A principal acusação que 
ouvi das senhoras do “Cansei” cruzenho 
é a de que o primeiro presidente indígena 
da América quer “transformar o país numa 
grande aldeia”.

“A histeria golpista cresce na mesma pro-
porção que o apoio ao processo revolucio-
nário, fruto dos investimentos nas áreas 
sociais, da democratização do Estado e 
do acesso à terra”, explica Osvaldo Peredo, 
parlamentar do Movimento Ao Socialismo 
(MAS), partido de Evo. Peredo sofreu seis 
atentados nos últimos dois anos, até com 
dinamite e granadas.

O apoio popular às propostas do gover-
no Evo é visível nas ruas e comprovado por 
observadores internacionais e pela pró-
pria Organização dos Estados Americanos 
(OEA), que atestaram a legitimidade do 
referendo revogatório de 10 de agosto. Na 
ocasião, o mandato de Evo foi ratificado por 
67% dos eleitores, em 95 das 112 províncias 
do país. Nos departamentos que compõem 
a chamada Meia Lua – Beni, Pando e Tari-
ja, além de Santa Cruz, onde a oposição é 
mais forte –, a reação avaliou ter chegado 
a hora do acerto de contas.

“Usando como fachada a bandeira da au-
tonomia, esses governos locais do oriente 
boliviano arregimentaram correligionários 
e mercenários para tomar as instituições 
públicas”, denuncia Hugo Salvatierra, ex-
ministro e dirigente do MAS. Salvatierra 
lembra que, entre outras “reivindicações”, 
exigiam do governo federal a “restituição” 
do Imposto Direto sobre os Hidrocarbone-

Para o governo de Evo Morales, os 
preconceitos de classe e de raça são tão 
desafiadores quanto negociar com a elite 
para poder levar adiante as mudanças 
estruturais que propõe aos bolivianos 
Por Leonardo Severo, texto e fotos

mundo

ódio 
separatista

desabafo
Maria Luiza:  
“Há camponeses 
e indígenas 
famintos que têm 
de suportar ver 
os próprios filhos 
ser contratados 
para levantar 
a bandeira da 
autonomia pelos 
ricos”



NovemBro 2008    REVISTA DO BRASIL     �5 

tos (IDH), hoje repassado aos municípios e 
utilizado para a Renda Dignidade, que ga-
rante a aposentadoria aos idosos; que não 
fosse votada a nova Constituição Política 
do Estado, e que os “estatutos autonômicos” 
das regiões se sobrepusessem à Carta. “O 
pano de fundo é óbvio: a manutenção em 
nível local dos privilégios que perderam na-
cionalmente, tentando impor ao país o seu 
modelo de ‘democracia’”, afirma a delegada 
presidencial Gabriela Montaño, cuja sede 
em Santa Cruz foi tomada por vândalos.

A gritaria contra a Nova Constituição, 
que só pode ser aplicada após consulta po-
pular, busca descarrilar o trem das mu-
danças. Entre seus artigos, ela determina 
ao Estado “a direção integral do desenvolvi-
mento econômico e seus processos de pla-
nificação”, e aprofunda a reforma agrária; 
garante o acesso da população aos serviços 
públicos essenciais, impedindo a sua priva-
tização; subordina a propriedade privada à 
função social e ao interesse coletivo.

A nacionalização dos hidrocarbonetos 
(petróleo, gás e minérios) significou a reto-
mada da principal riqueza nacional e a in-
versão da lógica que remunerava as transna-
cionais com 82% dos recursos, repassando 
apenas 18% ao Estado. Com Evo, a Bolívia 
fica com 82% para investir no seu desenvol-
vimento e o capital estrangeiro, com 18%. “A 
nacionalização fez com que o superávit da 
nossa balança comercial saltasse de US$ 1,5 
bilhão para US$ 7 bilhões anuais, havendo 
recursos para investir no desenvolvimento, 
na produção e nos programas sociais”, diz 
Celinda Sosa, representante do governo fe-
deral no departamento de Tarija. Isso, de 
acordo com analistas, tem permitido ao país 
avançar no combate às desigualdades ances-
trais. A previsão é de que em poucos meses a 
Unesco reconheça a Bolívia como o terceiro 
país americano a erradicar o analfabetismo, 
depois de Cuba e Venezuela.

Levantamentos parciais indicam que ele-
mentos organizados e armados pelos go-
vernos da Meia Lua – apoiados pela Em-
baixada dos EUA – provocaram em agosto 
perdas econômicas superiores a US$ 110 
milhões, além de levar o país à beira da 
guerra civil, comprometendo temporaria-
mente os avanços na reforma agrária e na 
política indigenista. Retomados pelo go-
verno Evo, muitos dos prédios e escritó-
rios terão de ser inteiramente reconstruí-
dos e reequipados, com prejuízo debitado 
na conta dos governos locais, que tentaram 
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se apropriar ilegalmente desses bens.
O embaixador estadunidense Philip Gold-

berg foi considerado persona non grata e ex-
pulso do país por ter comprovadamente se 
envolvido na conspiração. Há documentos 
e filmagens de suas reuniões com gover-
nadores, empresários e donos de empresas 
de comunicação. Goldberg também tem no 
currículo militância na CIA e no processo 
separatista de Kosovo.

sabotagem econômica
Pelos danos à infra-estrutura petroleira e 

seus impactos negativos no contrato de ex-
portação para o Brasil, só a Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) perdeu 
US$ 100 milhões; o Serviço de Impostos Na-
cionais (SIN), US$ 9,2 milhões; a Aduana 
deixou de arrecadar US$ 1,8 milhão, e o Ins-
tituto Nacional de Reforma Agrária (Inra), 
US$ 500 mil. No Inra de Santa Cruz, infor-
mações roubadas e documentos queimados 
continham análises sobre a concentração de 
terras. Os estragos exigirão novos estudos 
sobre a função econômico-social das pro-
priedades e retardarão o processo de redis-
tribuição em até dois anos.

Ações classificadas de terroristas pelo go-
verno explodiram uma válvula do gasodu-
to Yacuba-Rio Grande, obrigando o país 
a reduzir em 10% a exportação de hidro-
carbonetos. O ataque à unidade de gás de 
Rio Grande e à de compressão em Yacuba 
desabasteceram o mercado interno e im-
pediram o envio de gás à Argentina. Ban-
dos depredaram a sede da empresa telefô-
nica Entel, recém-nacionalizada, roubaram 
cartões, computadores e móveis. A sede da 
Coordenadoria de Povos Étnicos de Santa 

Cruz (Cpesc) foi destruída e saqueada. As 
aulas tiveram de ser suspensas por cinco 
dias na cidade.

O massacre ocorrido em El Porvenir, em 
Pando, onde cerca de 20 camponeses fo-
ram mortos – e dezenas ainda se encontram 
desaparecidos – a mando do governador 
Leopoldo Fernandez, preso imediatamen-
te, demonstra até onde o fascismo está dis-
posto a ir. A fotografia da suástica nazista 
ostentada no carro da União Juvenil Cru-
zenhista fala por si, assim como as imagens 
dos castigos corporais e as humilhações im-
postas a indígenas na cidade de Sucre.

No departamento de Santa Cruz, Evo 
venceu em 8 das 15 províncias, dividin-
do opiniões, apesar dos meios de comuni-
cação. A campanha midiática, segundo a 
delegada presidencial Gabriela Montaño, 
busca cristalizar o preconceito da elite. “A 
família Monastério é uma das que contro-
lam a cadeia produtiva da carne em Santa 
Cruz, participa na gestão da prefeitura da 
capital e tem um canal de televisão nacio-
nal, a Rede Um”, relata. “Branko Mairinko-
vic, presidente do Comitê Cívico, tem in-
vestimentos na indústria alimentícia, em 
financeiras, no jornal diário Novo Dia e 

PreconceiTo A sede da Coordenadoria de Povos Étnicos de santa Cruz foi destruída. As aulas tiveram de ser suspensas por cinco dias

Perna curTa
Félix vende jornais, 
mas não acredita 
neles: “A vida 
dos pobres está 
melhorando”
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participa na rede PAT de televisão, também 
nacional, por meio de laranjas. Ele tomou 
terras do povo guarayo, na localidade de 
Laguna Corazón. No caso da rede nacional 
Unitel é a mesma coisa”, descreve Gabriela. 
“Ou seja, três das maiores redes nacionais 
têm vínculos diretos com famílias e grupos 
econômicos que dominam Santa Cruz.”

Não por acaso, um dos alvos centrais da 
ação fascista, o Canal 7, público, saiu do 
ar durante os ataques, para impedir que o 
país soubesse o que se passava no depar-
tamento. O cinegrafista Ernesto Rodriguez 
foi agredido e ameaçado. “Tentam nos calar 
porque defendemos que somos todos bo-
livianos, que a liberdade de comunicação 
e expressão é uma necessidade, e não pro-
priedade de alguém”, afirmou.

A influência das grandes redes de comu-
nicação na política e na opinião pública é 
grande. A comerciante Vitoria Montaño diz 
que “dá para ver na televisão que o proble-
ma é que Evo não crê em Deus, por isso não 
faz com que haja entendimento, só defen-
de uma parte e para o Oriente nada”. Para 
o empresário Jesus Coimbra, “ao defender 
um sistema comunitário inaceitável, desgra-
çadamente o presidente vem aplicando uma 

política de confrontação, criando ódio entre 
as pessoas”. Milton Villalobos, que trabalha 
na construção de dutos de petróleo e gás, 
considera que “o fato é que somos distintos 
e os índios não querem reconhecer isso, ain-
da mais agora com esse presidente. Evo acha 
que pode mudar a história e fazer com que 
todos sejamos iguais”. 

O taxista Raul Salzedo tem no carro o ade-
sivo do “Sim à autonomia”, mas não é um 
opositor convicto. Sua família é beneficiária 
dos programas sociais do governo federal. A 
mãe passou a receber aposentadoria e os cin-

co filhos estudantes recebem o Juancito Pin-
to – auxílio pago como estímulo à freqüência 
escolar. “Não sei o que pensar. A minha mãe 
foi receber e não lhe pagaram e agora estão 
falando pela televisão que as crianças tam-
bém vão ficar sem receber por culpa do Evo”, 
disse. O que a TV não contou foi que os pa-
gamentos haviam sido impossibilitados no 
período pela ação de vândalos, que haviam 
assaltado instituições públicas. 

O jornaleiro Félix Mina contesta os jor-
nais dos quais tira seu sustento. “Antes os 
governos só pensavam nos ricos, e agora as 
mudanças deixaram de ser discurso e me-
lhoram a vida dos mais pobres”, diz. A mes-
ma opinião é compartilhada pela religiosa 
Maria Luiza Derroche: “Há camponeses e 
indígenas famintos, que, além de serem dis-
criminados,  têm de suportar ver os pró-
prios filhos serem contratados para levan-
tar a bandeira da autonomia pelos ricos”. 
Para o churrasqueiro Carlos Garcia Cijuen-
tes, Evo vem “fazendo com que os recursos 
cheguem a quem mais necessita”. A brasi-
leira Érica Cristina, fisioterapeuta capixaba 
que arrumou as malas para voltar ao país, 
viu ali um preconceito arraigado: “Piadi-
nhas racistas contra os indígenas são cons-
tantes. A gente se sente mal”.

As declarações de uma líder direitista de 
Pando, afirmando ser o massacre de El Por-
venir um “mal menor”, somado à prisão de 
um elemento da União Juvenil Cruzenhista 
que se encontrava no trajeto do presidente 
portando rifle de mira telescópica e farta 
munição, são exemplos do que os conser-
vadores entendem como “negociação”. 

Ao comparar a trajetória de Zvonko 
Matkovic, líder empresarial de Santa Cruz, 
ex-prefeito e ex-senador da direita, com 
o presidente boliviano Bautista Saavedra 
(1921-1925), o diplomata Alfredo Jordão 
de Camargo mostra que vem de longe a 
idéia do índio como “obstáculo ao progres-
so” e das supostas vantagens da sua extin-
ção. “Matkovic e Saavedra diziam que os 
países que mais se desenvolveram foram 
os que eliminaram suas respectivas popu-
lações indígenas ou souberam lhes infligir 
derrotas definitivas, como os Estados Uni-
dos. Na medida em que o bom índio seria 
o índio morto, não há a possibilidade de 
entendimento com os índios vivos”, con-
clui. Na Bolívia, porém, de acordo com o 
último censo, mais de 70% da população se 
reconhece como “indígena”, assim como o 
presidente Evo. 

saboTagem A sede da telefônica Entel, recém-nacionalizada, foi saqueada e depredada

si, Pero no mucho Raul tem o adesivo 
do “sI” em seu táxi, mas admite que não 
sabe o que pensar, falta informação
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Moradores do Retiro 
dos Artistas mostram 
que solidariedade é a 
melhor resposta ao tempo, 
num mundo em que glamour 
e fortuna são para poucos 
Por Luciana Ackermann 
Fotos rodrigo Queiroz

cidadania

S
ua história é um esforço de so-
lidariedade, especialmente da 
classe artística, para cuidar da 
dignidade de seus colegas. O Re-
tiro dos Artistas, em 90 anos de 

existência, abriga profissionais que viveram 
da música, do teatro, do cinema, da televisão 
ou do circo. Nos bastidores ou como estre-
las maiores. Quase 700 desses muitos ope-
rários da cultura brasileira já passaram por 
ali, onde hoje vivem 52 artistas, a maioria 
em casas coloridas com varandas, instaladas 

nas ruas Nair Belo, Cidinha Campos e Nélia 
Araújo. Cuidam das casas e de si próprios. 
Alguns saem, trabalham e dormem fora. Só 
precisam manter a coordenação informada. 
Outros, sete deles, precisam de cuidados es-
peciais e ficam na enfermaria.

O retiro fica num terreno arborizado de 
14 mil metros quadrados, em Jacarepaguá, 
zona oeste do Rio de Janeiro. Quase todas 
as residências são do mesmo tamanho – 
quarto, sala, banheiro e cozinha. Algumas 
têm dois quartos. Além da vila, há pisci-

na, refeitório, lavanderia, biblioteca, salão 
de beleza, capela, teatro, brechó e sala de 
fisioterapia. Tudo muito bem-cuidado. Os 
moradores não pagam nada. Contam com 
quatro refeições diárias e roupa lavada. O 
conjunto deve ganhar ainda este ano 13 
novas suítes. Para viver no retiro é preciso 
comprovar o exercício da profissão e a situa-
ção de carência, não apenas financeira. Há 
casos de artistas que não querem dar traba-
lho aos filhos e não têm a quem recorrer. 

O espírito solidário da iniciativa não é si-

onde descansa o
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veTeraníssimo
Gonzalez começou menino 
na Rádio Tamoio e chegou a 
cantar no Cassino da Urca 

nônimo de vida totalmente harmoniosa ali. 
Henio Lousa, que há 40 anos trabalha na 
instituição, diz que o dia-a-dia é semelhan-
te ao de um condomínio. Inicialmente, to-
dos viviam no casarão, onde ainda funcio-
nam o brechó e o salão de beleza. Na década 
de 1980, quando foram construídas as casas 
de dois dormitórios, a idéia era que fossem 
divididas entre dois artistas que tivessem 
afinidades. Mas a experiência foi traumá-
tica. “Eles são vaidosos e não admitem pa-
pel secundário. Havia brigas pelo controle 

remoto da tevê. Cada um se julga mais es-
trela que o outro”, lembra Lousa. 

A cara de cidade do interior, com pessoas 
conversando na varanda, não é sintoma de 
falta do que fazer. Há uma série de ativida-
des por ali, como cursos de teatro profissio-
nalizantes, alfabetização de adulto, ginás-
tica, dança de salão. Os eventos preferidos 
pelos moradores são as festas, como a juli-
na, uma das mais movimentadas da cidade, 
que garante renda para três meses de fun-
cionamento do retiro.

Isa Rodrigues, de 80 anos, a Shirley Tem-
ple brasileira, prefere o descanso. “Eu já dan-
cei, sapateei, dei aulas. Estou bem assim, não 
sinto nada e prefiro não me arriscar. Cuido 
da minha casa e da minha cadelinha Gigi”, 
afirma a ex-atriz. Isa relembra que sua mãe 
também viveu no retiro, na época em que 
todos ainda se acomodavam no casarão. Foi 
durante um bate-papo numa festa que tudo 
começou a mudar. “Eu e a Nair Belo con-
versávamos na varanda, preocupadas com 
aquelas escadas e todos aqueles idosos. Saí-

na aTiva
O palhaço Cocada 
aproveita as festas dos 
netos para pôr em dia 
as gargalhadas. Tentou 
viver com a família, mas 
não se adaptou 
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mos de lá com a idéia fixa de conseguir re-
cursos para construir algumas casinhas”, re-
lata. “O apresentador Flávio Cavalcanti, da 
antiga TV Tupi, abraçou nossa proposta e 
lançou uma campanha no programa dele. 
Ficávamos na frente da emissora, na Urca, 
pedindo donativos. Eu também era 
sócia do retiro, paguei mensalida-
de a vida toda.”

Isa conta que seu filho sempre a visita e 
que as netas insistem em convidá-la para 
viver em Ipanema. “Eu ficaria sozinha den-
tro de um apartamento. Aqui, não. Posso 
sair e conversar com quem quiser. Às ve-
zes sobem alguns alunos do curso de teatro 

para falar com a gente”, explica. Ela 
começou a cantar e sapatear aos 8 

anos. Contracenou com Oscari-

Inspiração francesa

O grande protagonista do Retiro dos 
Artistas foi Leopoldo Fróes. Depois de 
viver alguns anos na França, trouxe de lá 
a idéia de fazer algo semelhante à Maison 
de Répos des Artistes Dramatiques, 
criada pelo barão Taylor. Amigos do meio 
cultural e jornalistas abraçaram a causa 
de criar uma associação que acolhesse 
os artistas, que na época não tinham 
sequer profissão regulamentada. O amplo 
terreno foi doado pelo imigrante tcheco 
Frederico Figner.

Em 1931, a iniciativa recebeu a Carta 
Sindical do Ministério do Trabalho. A 
partir de 1964, a parte sindical ficou com 
o Sindicato dos Artistas e Técnicos em 
Espetáculos de Diversão do Rio de Janeiro 
e o Retiro dos Artistas assumiu o papel 
assistencial. Na década passada, quase 
fechou. De acordo com o presidente 
da instituição, o ator e vereador Stepan 
Nercessian, a meta atual do Retiro é 
solucionar uma dívida de R$ 1,5 milhão 
com o INSS para poder voltar a pleitear 
apoio governamental a projetos de 
recuperação e manutenção da casa.

to e Grande Otelo e estourou na televisão. 
“Uma vez pararam o trânsito da Rua do Ou-
vidor e balançaram o carro onde eu estava. 
Todos queriam me ver.” 

Palco e picadeiro
Claire Digonn, de 70 anos, também se dá 

por satisfeita. Recentemente fez uma ponta 
na novela A Favorita, na Globo, e integrou 
o elenco de Vidas Opostas, na Record. Tam-
bém participou dos programas A Diarista, 
A Grande Família, Linha Direta e de alguns 
curtas-metragens. “Estou sempre fazendo 

dançou e 
saPaTeou
Isa Rodrigues era 
conhecida como 
a shirley Temple 
brasileira
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alguma coisa. Não quero entrar com pedi-
do de aposentadoria e invalidar o meu PIS, 
senão não consigo mais atuar”, diz. 

Separada, chegou a viver com uma das fi-
lhas, mas prefere a vida no Retiro. “Estou aqui 
há dois anos e acho ótimo. Saio para traba-
lhar, faço minhas comprinhas. Gosto de lavar 
e passar minhas roupas. As refeições são ba-
lanceadas e somos muito bem-tratadas”, re-
lata. Claire começou no grupo cênico de um 
clube, fez rádio-novela na Tamoio AM, dos 
Diários Associados, fez comerciais para a TV 
Tupi, participou do elenco de apoio das com-
panhias de Tereza Raquel e de Cill Farney, e 
trabalhou como manequim.

No Retiro não faltam reencontros. O ator 
e artista plástico Fernando Otero Gonza-
lez, de 70 anos, morador desde 1994, con-
ta que assim que bateu os olhos em Claire 
lembrou-se dela dos tempos da Tupi. Ele 
também começou na Rádio Tamoio, ain-
da menino, no programa Curumim. Depois 
cantou no Cassino da Urca. Conviveu com 
cantores consagrados, como Ataulfo Alves, 
Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira e Jame-
lão, e participou de produções da Atlântida. 
Foi maquinista de trem no longa O Gran-
de Assalto, fazendeiro em propaganda de 
hambúrguer e maquiou o ator norte-ameri-
cano Mike Henry no filme Tarzan e o Gran-
de Rio (filmado na Amazônia em 1967).

“Leio, pinto, estudo esperanto. O merca-
do de trabalho é muito ingrato. Essa foi a 
minha opção”, afirma. Ele interrompe a en-
trevista e fecha a porta assim que percebe 
a presença de outros moradores. Prefere a 
vida mais reservada. No máximo, canta no 
Butikim das Estrelas. Diferente de Altair 
Farias, o palhaço Cocada, de 89 anos, que 
adora papear na varanda.

Viúvo, Cocada tentou viver com a única 
filha e os netos, mas não se adaptou. De vez 
em quando aproveita festinhas dos netos e 
bisnetos para fazer seus shows, acompanha-
do da boneca Xandoca. Artista por acaso, 
o palhaço ganhou sua primeira chance aos 
10 anos, depois de ser flagrado, com um 
amigo, “furando” a lona de um circo no 
Grajaú, zona norte do Rio. A dona os 
colocou para vender doces na en-
trada. Ele acabou ficando com o 
tabuleiro de cocada, e dali tirou o 
apelido com que viveria boa par-
te da vida nos palcos e picadeiros. 
Com o avanço da idade, vieram 
as limitações: “Aqui somos to-
dos ex-artistas”. 

aPosenTadoria, não
Claire ainda faz pontas 

em novelas e filmes 
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viagem

CUBA
e

m Havana Velha, um homem 
oferece cédulas estampadas 
com o rosto do herói da revo-
lução: “One dólar!”, sussurra. O 
“dólar” a que se refere é o CUC 

(Peso Cubano Convertível), moeda adqui-
rida pelo turista ao desembarcar na ilha. 
Vale aproximadamente US$ 1 e surgiu em 
2004 como forma de conter a circulação 
do dinheiro americano pelo país. A moe-
da corrente da população vale menos que 

o CUC dos turistas. Para ser mais preciso, 
1 CUC corresponde a 24 pesos. Ou a oito 
notas como a do cambista em questão, de 3 
pesos – como leva a estampa de Che Gue-
vara, é comum aos estrangeiros pagar o que 
pedem por ela sem chiar. Para um capitalis-
ta de carteirinha ou um cubano sem nada 
na carteira, é um negócio da China, feito em 
segundos, nas ruas e sem cerimônia.

A cena se repete ilha adentro, e é emble-
mática no que diz respeito à existência de 

duas moedas no país, à desigualdade entre 
elas e, principalmente, à busca dos cubanos 
por um dinheiro que lhes permita viver me-
lhor. Em Havana, cidade com mais de 2 mi-
lhões de habitantes e responsável por quase 
40% da receita do turismo no país, chega 
a incomodar a quantidade de pessoas que 
oferecem todo tipo de vantagem em tro-
ca dos convertibles: charutos, informações, 
música, diversão, aluguel de carros e, claro, 
cédulas do Che Guevara. 

Os vAlOres de Um Che

enquanto a Cuba de 
raúl Castro apenas 
sinaliza mudanças, 
suas duas moedas 
em circulação ainda 
são um retrato das 
diferenças sociais 
acentuadas no 
emblemático reduto 
socialista da América
Por João Correia Filho, 
texto e fotos

O CUC, que leva a 
cara do Che, vale 

aproximadamente 
Us$ 1
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Um cubano recebe em média 480 pe-
sos, cerca de 20 dólares por mês. Um médi-
co, uma das profissões mais bem pagas do 
país, recebe cerca de 600 pesos, 25 dólares, 
ou CUCs. Um passeio de poucas horas pela 
capital, com guia cubano, pode custar esse 
valor. Salário do mês em um dia. Pedro Caró 
Gómez, feirante que trabalha no centro da 
cidade, resume: “Aqui há três preços: o do Es-
tado, subsidiado; o das lojas, que vendem em 
CUC, e o do mercado clandestino. O proble-
ma é que nas bodegas a quantia que se pode 
comprar não dá pra nada e ficamos nas mãos 
das lojas e desse mercado paralelo”.

Segundo Pedro, uma família tem direi-
to ao arroz que dá para dez dias do mês 
– regra válida para muitos produtos. Tudo 
indicado nas cadernetas de racionamento, 
onde o funcionário do Estado anota o que 
foi retirado. Tais cadernetas são talvez o 
maior símbolo das dificuldades enfrenta-
das durante o Período Especial, a grande 
crise que o país enfrentou após a queda da 
União Soviética, na década de 1990, da qual 
dependia para manter o padrão de vida da 
população.

Como nas lojas a mercadoria é toda ta-
xada em CUCs, a dificuldade em obter os 
produtos básicos gera um intricado mer-
cado paralelo, ilustrado por situações que 
beiram o cômico. Ao entrar numa pada-
ria no bairro Centro Havana, um homem 
aborda uma senhora. Sussurra algo entre 
os dentes, como se oferecesse algo valioso 
e ilícito. “Mantequilla? Mantequilla?” Ofe-
recia manteiga, provavelmente desviada de 
alguma bodega ou armazém estatal. Pega o 
dinheiro da mulher, segue por um corre-
dor escuro e volta com um pedacinho de 
manteiga. Em Cuba, isso se aplica a quase 
tudo – roupas, sapatos, produtos de asseio 
e outros gêneros de primeira necessidade. 
O país tem um grande déficit na produção 
de alimentos, com sua agricultura predo-
minantemente artesanal.

comer 
não É fácil

Nas bodegas do Estado 
quase não há o que 

comprar. Quando há, é 
racionado. Nas feiras 
livres fica evidente a 
situação primitiva da 

agricultura cubana. 
Raúl Castro já declarou 

que a produção de 
alimentos é caso de 
segurança nacional

convertibles
Charuto é dos itens mais 

oferecidos aos turistas em 
troca de moeda forte
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Desde fevereiro, quando assumiu a Presi-
dência, Raúl Castro prioriza a produção de 
alimentos. Em 2008, o país deve gastar US$ 
2 bilhões na compra de gêneros de primeira 
necessidade, 80% destinados à cesta básica. 
A produção de alimentos é questão de segu-
rança nacional. Raúl também iniciou uma 
reforma agrária descentralizadora, com dis-
tribuição de terras em usufruto e concessão 
de créditos. Por enquanto, pelo interior ain-
da se vêem lavradores semeando a terra com 
arados puxados por animais. 

Pesos e medidas
Nos locais a que turistas e cubanos têm 

acesso, a divisão monetária é mais explícita 
e justa. A entrada no Museu da Revolução 
custa 4 pesos para um cubano e 5 CUCs 
para um turista, 30 vezes mais. O mesmo 
ocorre com uma passagem de ônibus para 
Santiago de Cuba, no outro lado da ilha, 
que custa 26 pesos para um nativo e cerca 
de US$ 30 para um estrangeiro, apesar da 
pouca diferença entre os dois serviços. A 
diferença de preços para os trens também 
é gritante, embora os destinados aos estran-
geiros sejam melhores e não amarguem os 
atrasos dos velhos trens para os da casa. 

Nas ruas, os cinqüentenários carros cuba-
nos e Ladas russos contrastam com novos 
Renaults, Peugeots e até Mercedes, que em 
geral pertencem a membros do governo e da 
nova classe média cubana, ligada ao turismo 
ou que recebe dinheiro de parentes no ex-
terior. O chofer Gustavo Mejeiras, quando 
não está trabalhando, desfila com seu Re-
nault novinho. “Foi comprado com dinhei-
ro que meu pai envia dos Estados Unidos, 
onde trabalha numa empresa de navegação.” 
Como taxista, ele ganha pouco mais de 300 
pesos ao mês.

Os “endinheirados” foram alvo de uma 
das recentes resoluções tomadas por Cas-
tro: a liberação dos hotéis internacionais, 
para cubanos, o que não era permitido des-
de 1993; nem para dar uma olhadinha. Os 
cubanos agora também podem alugar car-
ros – e comenta-se que, em breve, poderão 
comprá-los. “São medidas tomadas para 
uma parcela da sociedade que tem dinhei-
ro”, pondera Felix Galano Moreno, porteiro 
de um dos hotéis mais famosos da capital.

Outro fenômeno evidente, com origem 
na divisão social, é o abandono dos cargos 
do Estado. Muitos deixam de lado empre-
gos oficiais para tentar carreira como “par-

ticular”, como chamam os autônomos. Pe-
dro, o feirante, era professor de inglês e 
deixou de lecionar para vender hortaliças. 
Ganha três vezes mais que os 600 pesos que 
recebia lecionando. Ociel Garajales ganha-
va 265 pesos em uma empresa automobilís-
tica estatal e passou a trabalhar como me-
cânico particular. Alcança até 3.000 pesos, 
“num mês bom, com bastante trabalho”. 

O também mecânico Jesus Rodrigues 
consegue em média 2.500 pesos, 300% mais 
do que obtinha ministrando aulas de balé 
numa escola na cidade de Holguin, norte da 
ilha. O ex-cozinheiro Ubaldo Rodrigues, 
por sua vez, agora vive de vender para turis-
tas charutos desviados das fábricas do Es-
tado por meio de de uma intricada rede de 
subornos. “Enquanto o Estado vende por 
US$ 400 uma caixa, consigo por US$ 150 
e garanto o sustento da minha família”, ex-
plica. Segundo a própria imprensa cubana, 
mais de 50% dos professores secundaristas 
não completam os estudos de Magistério, 
o que tem afetado a qualidade do sistema 
educacional, um dos grandes orgulhos da 
revolução. O êxodo de profissionais, prin-
cipalmente devido aos baixos salários, é ou-
tro problema que Raúl tem enfrentado. 

vida dura Banda Estrellas de Chocolate ensaia num 
galpão na periferia de Havana. Ao lado, os famosos 
carros cubanos hoje são restaurados nas oficinas 
mecânicas para ser alugados aos turistas 
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Do outro lado da ilha
A corrida pelos CUCs, mais visível em 

Havana, espalha-se pelos quatro cantos de 
Cuba. Na chegada a Baracoa, no outro ex-
tremo da ilha, uma multidão se engalfinha 
do lado de fora da estação rodoviária à es-
pera dos novos turistas. Carregam carta-
zes de aluguel de carros, de bicicletas e de 
quartos. A conquista de um novo hóspede 
pode representar o salário de vários me-
ses. Por 20 ou 30 CUCs ao dia o visitante 
fica bem acomodado e tem a oportunida-
de de conhecer como é a vida dessa clas-
se média cubana formada com o dinheiro 
do turismo. 

A casa de Maribel Lambert Hernandez 
tem cômodos bem pintados (coisa rara, 
pois é difícil conseguir tinta), televisão de 
21 polegadas nova e enfeites decorando a 
sala. O quarto que divide com o marido, 
Francisco, e os que aluga têm ar-condicio-
nado e ventilador de teto. O dinheiro dos 
visitantes permite-lhes ter uma ajudante, a 
vizinha Juliana, de 18 anos, na limpeza e 
na cozinha. Serve café-da-manhã, almoço 
e jantar. 

Na cozinha, possui utensílios raros – 
como liquidificador, tostador e panelas elé-

educação x moTivação Criança a caminho da escola: em Cuba todos têm educação 
e saúde boas e de graça, mas um médico ganha apenas Us$ 25 por mês. A situação leva 
muitos profissionais a fazer bicos, principalmente os ligados ao turismo 

tricas. “Compramos panelas elétricas por-
que aqui em Baracoa há muito problema de 
falta de gás, que também tem preço alto”, 
explica Maribel.  Ela está entre milhares de 
cubanos que foram às lojas de produtos ele-
trônicos, cuja venda era restringida desde 
2003, devido ao déficit energético do país. 
Foram liberados em meados de março. A 
medida provocou uma corrida consumis-
ta às lojas. 

Maribel segue quase todos os dias para 
a rodoviária de Baracoa em busca de mais 
hóspedes. Oferece até o quarto que era de 
sua filha de 18 anos, que vive hoje em San-
tiago de Cuba, onde estuda Medicina. “Não 
preciso pagar um centavo. Lá em Santiago 
ela tem tudo, alojamento, comida, ensino 
de qualidade. Nunca pagamos nada para 
ela estudar. Esse é um dos grandes orgu-
lhos do povo cubano”, enfatiza, sem levar 
em conta que sua filha médica vai ganhar 
menos que a mãe. 

A condição de Fernando Estéves, cardio-
logista num dos mais importantes hospitais 
de Santiago de Cuba, é representativa da 
realidade local. Para reforçar os 600 pesos 
que ganha por mês, vende roupas usadas e 
recebe turistas na casa que divide com uma 

senhora de 65 anos, Dona Íris. Num final de 
semana de praia, faz massagens em turis-
tas por uns CUCs a mais. Nos últimos me-
ses, comprou um par de sapatos novos, os 
dois que possuía eram bem rodados. “Para 
comprar um sapato melhor pago em torno 
de 15 CUCs, mais da metade do que ga-
nho do governo trabalhando como médi-
co”, desabafa.

Uma das maiores expectativas da po-
pulação é por uma equiparação de valo-
res de CUCs e pesos ou aumento real dos 
salários. Era o que esperavam os cubanos 
na ocasião do discurso de Raúl Castro no 
mês de julho, na festa dos 55 anos do Ata-
que ao Quartel de Moncada – a primeira 
ação rebelde que resultaria no triunfo da 
revolução, em janeiro de 1959. Mas não foi 
dessa vez. “Não adianta ganhar em peso 
cubano e ter de pagar a maioria das coisas 
em CUCs” é a frase repetida por Maribel, 
Pedro, Fernando, Gustavo, Ubaldo, Félix e 
tantos outros em poucos minutos de con-
versa. Por conta disso, como já acontece 
em todo o mundo, o herói Ernesto Che 
Guevara, símbolo da revolução, é também 
o concorrido souvenir comprado nas ruas 
por um dólar. 
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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Bom, bonito e de graça

Depois de passar por Lisboa, Atenas, 
Xangai e Pequim, a exposição 300% 
Spanish Design chega a São Paulo com 
artigos de decoração assinados por 
Antoni Gaudí, Joan Miró e Salvador 
Dalí. São cadeiras, cartazes, luminárias 
e vitrines com objetos variados. Até 
janeiro será possível visitar uma sala 
de jantar do escultor Josef Llimona 
projetada por Gaudí e apreciar uma 
luminária desenhada por Dalí. 
No Sesc Paulista, Av. Paulista, 119, 
(11) 3179-3700.

Ilustres designers

Sillón Calvet,
de Gaudí, de 
1902

Lámpara de 
Sobremesa Cajones,

de salvador Dalí. 
Obra de 19��

Cartaz de Tomás 
Vellvé, de 1950

Todas as fases da produção artística do gaúcho Iberê Camargo 
estão representadas na mostra Moderno no Limite. São 62 
obras produzidas de 1940 a 1990 expostas de forma não-
cronológica. Ele ficou conhecido pelos signos que construiu 
com suas séries de carretéis, ciclistas e idiotas. O carretel 
foi o brinquedo mais presente na infância do artista. Em 
1958, quando ficou paralisado na cama devido a uma hérnia 
de disco, sem poder pintar as paisagens de Santa Tereza 
(RJ), reencontrou o carretel como lembrança e objeto de 
desenho e gravura. Museu Oscar Niemayer de Curitiba, 

Rua Marechal Hermes, 999, (41) 3350-4412, 3350-4469. 
De terça a domingo, das 10h às 18h. R$ 4 

e R$ 2. Até 14 de dezembro.

Carretéis, tchê

Silla Parábola,
Luis Feduchi 
Benliure, de 

195�

A galeria de exposições virtuais do espaço Oi Futuro é 
uma caixinha de boas surpresas. Expofoto, com curadoria 
e design de Pedro Aginco, reúne galerias permanentes de 
vários artistas sobre temáticas diversas. Tem ensaios tão 
bonitos que é possível passar horas navegando. A de Leo 
Aversa, por exemplo, tem fotos de cantores e cantoras 
brasileiros, de Chico Buarque, Maria Bethânia e Caetano 
Veloso a Gabriel O Pensador, Pitty, Sandy e Skank. É para 
contemplar. Mesmo porque, dependendo da configuração 
do computador, não adianta ter pressa, a navegação pode ser 
lenta. www.oifuturo.org.br/expofoto.

Caetano, 
Bethânia, Gal 
e Gil, em foto 
de Leo Aversa
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Roubado é mais gostoso
Elisabeth (Norah Jones) está tentando se livrar do passado quando conhece Jeremy 
(Jude Law), dono de um aconchegante café em Nova York e um atencioso ouvinte de 
histórias de amor de seus clientes. Os encontros tornam-se freqüentes até que um dia 
os dois se beijam. Confusa, ela sai sem rumo pelos EUA e vira garçonete em Memphis, onde também ouve 
lamentos amorosos de Arnie (David Strathaim), um policial alcoólatra, sobre a infidelidade de sua mulher 
(Rachel Weisz, em incrível atuação). Viaja com Leslie (Natalie Portman), jogadora de pôquer que diz ler o 
rosto das pessoas. Um Beijo Roubado, de Wong Kar-Wai, além de um delicioso clima romântico e fotografia 
maravilhosa, tem trilha sonora bem envolvente. Disponível em DVD.

Cangaço
Em 1938 morriam 
Lampião, Maria 
Bonita e nove 
cangaceiros. Seis 
décadas depois, o 
episódio foi parar 
nas páginas de  
Lampião - o Sertão e 
Sua Gente (184 pág., 
R$ 30), do geógrafo, 
cientista social e 
pesquisador Zuza, 
que contextualiza 
o surgimento 
do cangaço e 
de Virgulino 
Ferreira da Silva. 
É o primeiro livro 
do selo O Autor 
na Praça, projeto 
promovido aos 
sábados na Praça 
Benedito Calixto, 
em Pinheiros, São 
Paulo. Pode ser 
encontrado no local 
ou pedido por e-
mail: prof.zuza@
ig.com.br.

Vidas passadas a limpo A coleção Viva o Povo Brasileiro, da Editora Expressão Popular, traz uma série de 
biografias de importantes personagens a preços de R$ 3 a R$ 5. Conheça a história de Patativa do Assaré, Guimarães Rosa, Henfil, João 
Cândido, Barão de Itararé, Helenira Resende, Luís Carlos Prestes, entre outros nomes que se destacaram em política, artes, ciências e letras. 
Outras coleções da EP são igualmente interessantes, já que o trabalho da editora tem um objetivo bem nobre: oferecer livros de qualidade 
com bons preços e com o foco na construção de um mundo melhor. Vendas: www.expressaopopular.com.br.

Drama em família
A manicure Alice (Carla Ribas) mora com o marido (Zé 
Carlos Machado), a mãe (Berta Zemel) e três filhos num 
pequeno apartamento em São Paulo. Faz vistas grossas 
para a infidelidade do parceiro e também mantém seus 
casos, inclusive com um ex-namorado (Luciano Quirino). 
É pelos olhos da avó que ficam evidentes as pequenas 
tragédias pessoais do perturbador A Casa de Alice, de 
Chico Teixeira. O filme teve ótima repercussão no 57º 
Festival Internacional de Berlim do ano passado, rendeu 
prêmios de melhor atriz a Carla Ribas no Brasil e no 
exterior e está nas locadoras.

Natalie Portman 
(foto maior)

Norah Jones e 
Jude Law

Carla Ribas, 
em cena com 
Luciano Quirino



50     REVISTA DO BRASIL    NovemBro 2008

crônica

José Roberto 
Torero é escritor, 
roteirista de 
cinema e TV 
e blogueiro 
(blogdotorero.
blog.uol.
com.br)

Por José Roberto Torero

e
les sempre se encontram no Bar da Preta, lá 
pelas 7 e pouco da noite. Os “eles”, no caso, 
são Batista, o santista, Marciano, o corintia-
no, Lino, o palestrino, e Alaor, o tricolor. 

Enquanto tomam uns chopes e comem 
uns espetinhos (a Preta garante que são feitos de legí-
timas vacas holandesas, daquelas que até usam taman-
cos, mas, curiosamente, os gatos da região desaparece-
ram), eles ficam fazendo piadas uns com os outros, e 
tentando provar que seu time é o maior. 

Porém, no último ano, apenas três deles freqüenta-
vam o bar. O quarto elemento evitava as redondezas 
para não ter de escutar gozações. Mas, naquela noite, 
eis que Marciano finalmente aparece à porta, e, abrin-
do os braços, canta: “Série A, aqui me tens de regresso! 
Eu suplicante lhe peço, a minha nova inscrição. Voltei 
para rever os amigos...”

“Pronto”, disse Lino, o palestrino, “o cara voltou para 
a primeira divisão e já pensa que é o Nelson Gon-
çalves”.

“Quem vê pensa que ganhou o campeonato mun-
dial”, falou Alaor, o tricolor, com desprezo.

“E só ganhou um torneio de segunda”, disse, com 
despeito, Batista, o santista. 

Marciano não se abalou. Entrou no bar e, girando em 
volta da mesa dos amigos, fez uma imitação de Rober-
to Carlos: “Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui 
é o meu lugar. Eu voltei...”

“Voltou a desafinar”, resmungou Lino.
“Senta aí e fecha a boca”, pediu Batista com as mãos 

nos ouvidos.
“Ah, por que eles tinham que subir...”, lamentou-se 

Alaor, olhando para o teto.
Marciano sentou-se e disse: “Nós tínhamos de subir 

porque sem a gente a Série A não tem graça. Sem a gen-
te, a Série A é um torneio de cacheta, um joguinho de 
dominó de aposentado no banquinho da praça”.

“Bobagem. Está sendo o melhor campeonato dos úl-
timos anos”, falou Lino.

“Nem tanto”, reclamou Batista.
“O Batista fala isso porque o time dele está lá atrás”, 

acusou Alaor. “Se bobear, vai trocar de lugar com o 
Marciano.”

“Epa! Isso, não! Eu sou o único desta mesa que nunca 
foi rebaixado!”, disse Batista com orgulho.

“Pera lá, eu também nunca disputei uma segunda 
divisão”, protestou Alaor. “Aquele Paulista de 90 não 
foi rebaixamento!”

Os outros três deram-lhe uma sonora vaia e todo o 
bar virou-se para eles por um instante. A Preta comen-
tou: “Eu não devia servir bebida alcoólica para esses 
quatro. A idade mental deles é de 12 anos”.

Na mesa, Marciano contava vantagem: “E digo mais: 
minha média de público passou das 20 mil pessoas por 
jogo. Mais do que qualquer um aqui nessa mesa”.

“Bah!”, fez Batista.
“Humpf ”, fez Alaor.
Marciano voltou a atacar: “E o meu ataque marcou 

mais gols que o de vocês!”
Lino contra-atacou: “Também..., só pegou defesa de 

time pequeno”.
“O que importa, meus chapas, é que o Timão está lá 

em cima de novo! Para o bem de todos e o bem-estar da 
nação, digo ao povo que o Corinthians voltou!”

E, depois de dizer isso, ele deu um último gole no 
seu copo de chope, levantou-se e saiu cantando: “Sal-
ve o Corinthians, o campeão dos campeões, eterna-
mente...”

Os outros três ficaram ali, quietos por algum tempo, 
até que Batista falou com ar de confissão:

“Sabem que até que eu gostei de ele ter voltado? As-
sim a gente pode ganhar deles de novo.”

“É, o campeonato fica mais divertido mesmo”, dis-
se Lino.

“A verdade é que os caras dão uma animada na coi-
sa”, falou Alaor. 

Os três ficaram em silêncio por mais algum tempo, 
sem tocar em seus chopes, até que a Preta se aproxi-
mou e disse: “Vocês não me enganam. Aqui não tem 
bonzinho”.

Então os três beberam seus chopes e sorriram com 
bigodes de espuma. 

A volta 
do quarto 
amigo


