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Cuba 
Depois de ler ma
térias muito boas, 
fiquei chocado 
com a de Cuba. 
Não há referên
cia ao fato de que 
parte dos custos 
de sobrevivência 
do povo cubano é 

custeada pelo Estado, como saúde, educa
ção etc., nem a relação disso com os “bai
xos” salários. Nos países capitalistas os sa
lários muitas vezes não garantem nem as 
necessidades mínimas da maioria da po
pulação.
Leandro Eliel, Campinas (SP)
leandroeliel@gmail.com

Cuba 2
Vi com estranheza o eixo negativo e o pre
conceito subliminar que expressa a maté
ria sobre Cuba. Resolvi, então, enviar para 
esta coluna um artigo, que também faz 
análise da situação de Cuba. (Seguem tre-
chos.) “Em 1o janeiro de 2009 comemora
mos 50 anos da vitoriosa revolução cuba
na... Para nós, brasileiros de classe média 
(somos quantos? 5%? 10%?), é difícil en
tender a lógica econômica de uma socie
dade voltada para os 100% da população. 
O maior feito desta pequenina ilha, com 
um povo cheio de dignidade e coragem, 
terá sido o de mostrar ao mundo que é 
possível construir uma sociedade baseada 
no ser humano e não na mercadoria e na 
acumulação de capital. E isso é uma amea
ça ao mundo capitalista.”
Expedito Solaney, secretário Nacional de 
Políticas Sociais da CUT

Cuba 3
Tive a felicidade de ler a última edição que 
traz muitas matérias interessantes. Mas 
achei tosca a sobre Cuba, revelando des
conhecimento sobre questões de domínio 
público, como o criminoso bloqueio es
tadunidense, e como se não houvesse um 
árduo trabalho coletivo em busca da su
peração das dificuldades impostas pelo 
bloqueio, pelo furacão e pela luta con
tra um sistema internacional capitalista. 
Marcelo Pires Martins, Curitiba (PR)
marcelopmartins@zipmail.com.br

Profundidade
Fiquei empolgado com a riqueza das ma
térias, o tom das análises e o compromisso 
de quem escreve. Na reportagem sobre a 
Bolívia, fotos e texto fazem ecoar verdades 
distantes com profundidade e paixão.
Carlos Bento
carlosbentosp@hotmail.com

Sonho americano
Nesta noite (4/11/2004, dia da eleição de Ba-
rack Obama) sonhei com um mundo onde 
não havia raça superior, cor superior, classe 
superior, cultura superior, nem mesmo um 
ser superior. Sonhei com um mundo onde 
as nações eram respeitadas pelos seus atos 
em favor do planeta e não pelo seu poderio 
militar... com o fim dos embargos econômi
cos, com um mundo onde a cultura é a maior 
riqueza de uma nação. Sonhei ver um pobre, 
uma mulher, um índio e um negro na Presi
dência das nações da América.
Gilmar Rogério Ferreira, São Paulo (SP)
gilmar@soulmkt.com.br

Para somar
A matéria com a trupe de O Teatro Mágico 
(edição 28) contou também um pouco da 
nossa história. A divulgação nos fez intera
gir com pessoas que pensam como nós, e ou
tras se tornaram parte do nosso projeto.
Ludmylla Cavalheri Sá, São Paulo (SP)
www.projetovagalumes.com

Verônica é irmã
Parabéns pela matéria “Os passos de Ser
ra” (edição 29). Só uma correção: Verôni
ca Dantas (que foi sócia de Verônica Serra, 
filha do governador) é irmã do banqueiro 
Daniel Dantas, e não esposa (como saiu na 
legenda sob a foto à pàgina10).
Humberto Amadeu Capellari, São Paulo
humbertoamadeu@yahoo.com.br
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e
m perfil de Barack Obama publicado por esta revista em sua edição no 25, em junho, 
o articulista Flávio Aguiar observou que seria enganoso acreditar que uma eleição 
americana iria “mudar tudo”, mas que igualmente enganoso seria considerar tudo 
“farinha do mesmo saco”. Obama já teria feito a diferença independentemente de 
vencer a eleição, resumia Flávio. Há algumas semanas, logo após o resultado das 

urnas nos EUA, não foram poucas as manifestações de preocupação do tipo “espero que ele 
não decepcione”. E não será de estranhar que Obama venha a causar alguma decepção mais 
adiante. É o preço de uma vitória consagrada por tamanha expectativa de mudança. Entretan
to, ainda que os governantes da vez sejam potencialmente pequenos diante das expectativas, o 
importante a registrar, mais que a troca do governo de turno, é a mudança das expectativas. A 
ascensão de figuras como Obama constituem um marco não apenas pelo mandatário escolhi
do, mas pelo fato de as escolhas resultarem de novos desejos do eleitorado.

No Brasil, por exemplo, tornouse impensável imaginar um partido qualquer vencer uma 
eleição se desprezar programas sociais. Eles já fazem parte de uma nova conduta política e 
cultural que emergiu da democracia e começa a moldar uma nova sociedade. O preconcei
to racial não acabou, mas já se fala em punir com o banimento de um campeonato um time 
cuja torcida hostiliza um jogador pela cor de sua pele. Ainda há desigualdade nas relações 
de gênero, mas a Lei Maria da Penha já coíbe a violência em todas as classes.

A atual crise global, por sua vez, mexe com as expectativas das sociedades em relação à for
ma como elas funcionam economicamente. Na reunião dos países do chamado G20, pela 
primeira vez desde a criação de organismos como o FMI e o Banco Mundial, há mais de meio 
século, houve consenso de que essas instituições precisam ser reformadas, assim como todo 
o sistema regulatório do mercado financeiro. Há não muito tempo, seria choradeira de país 
pobre. “A gente percebe que as pessoas tomaram chá de humildade”, avaliou Lula. Ele próprio 
está diante da oportunidade de liderar um grande diálogo nacional, no qual convirjam esfor
ços em direção à continuidade do crescimento e do combate às desigualdades. Mas precisa o 
Estado deixar bem claro a quem ajuda, sejam indústrias, agricultores ou bancos, que o tempo 
de faturar com as benesses do poder público sem restituir ganhos para toda a sociedade já se 
foi. É esse o gesto – histórico, digase – que se espera do atual governo.  
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Por Paulo Donizetti de Souza  (resumo@revistadobrasil.net)

intelecto “Eu sempre fui boa aluna, eu estava 
acostumada a ganhar todos os prêmios em função do 
meu intelecto. Do bumbum foi o primeiro”
Melanie Fronckowiak, 20 anos, brasileira, vencedora de concurso de bumbum feminino mais 
bonito do mundo, promovido por uma marca de lingerie em Paris, em depoimento ao Fantástico

resumo

A incorporação do Unibanco pelo Itaú representou um dos em
preendimentos mais concentradores do sistema bancário brasi
leiro nos últimos tempos. A nova instituição terá 18% das contas 
correntes do mercado, 19% do volume de crédito e 21% do total de 
depósitos, fundos e carteiras administradas do país. As famílias 
Setúbal e Moreira Salles festejam as “enormes possibilidades” a 
serem proporcionadas pelo novo banco de melhorar sua posição 
no cenário global. E garantiram que para os clientes “nada muda 
operacionalmente neste momento”. Até o fechamento desta edi
ção, no entanto, não havia sido firmado nenhum compromisso 
sobre o destino dos mais de 104 mil empregos diretos envolvi
dos na história – 69 mil da holding Itaú e 35 mil do Unibanco. 
Levados em conta o total em jogo na aquisição do Real pelo San
tander e na anunciada, mas ainda não concretizada, absorção da 
Nossa Caixa pelo Banco do Brasil, passa de 160 mil o número de 
funcionários apreensivos, e com razão: as fusões e privatizações 

Perigo concentrado

estão entre as principais responsáveis pelo extermínio de 170 mil 
postos de trabalho no setor na década passada. O movimento sin
dical está tentando obter das autoridades monetárias e do governo 
federal compromissos de que negócios desse porte sejam calçados 
em contrapartidas sociais e garantias dos níveis de emprego.

Roberto Setúbal 
(Itaú) e Pedro 
Moreira Salles 
(Unibanco)

Nem o mundo de Caras está livre das implica
ções da Lei Maria da Penha, que prevê pena de até 
três anos de prisão em casos de violência contra a 
mulher. Em meio a uma relação que “evoluiu” dos 
afagos públicos de encher as lentes dos paparazzi 
até acabar em safanões, o ator Dado Dolabella foi 
indiciado por agressões a sua exnamorada, Lua
na Piovani, e à camareira Esmeralda Honório, que 
também o denunciou por lesão corporal.

A possibilidade de uma puni
ção mais rigorosa para o Juven
tude, da Série B do Campeonato 
Brasileiro, pode ser um divisor 
de águas no combate ao racismo. 
A Justiça Desportiva ameaçou ti
rar o clube do campeonato caso 
se comprovem denúncias do 
goleiro Felipe, do Corinthians, 
de que teria sofrido agressões 
de conotação racial por parte 
da torcida. A diretoria do time de Caxias do Sul (RS) 
manifestou apoio ao goleiro e disposição de ajudar na 
identificação dos responsáveis, mas a prática tem man
chado a história do clube e da cidade. Em março de 
2006, o então zagueiro Antônio Carlos (hoje dirigente 
do Corinthians) foi punido com 120 dias de suspensão 
por ofensas ao jogador Jeovânio, do Internacional. Um 
ano antes, o jogador Julio César, do próprio Juventude, 
acusou a torcida local de hostilizálo.

Cerco ao 
racismo

Antônio 
Carlos
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A expansão do 
cultivo de cana
deaçúcar para 
produção de etanol 
tem preocupado 
os Grupos Móveis 
de Fiscalização 
e Combate ao 
Trabalho Escravo. 
Os estados de 
Goiás e Alagoas 
pela primeira 
vez aparecem 
no topo da lista 
de operações de 
resgate realizadas 
por equipes 
do Ministério 
do Trabalho e 
Emprego (MTE), 
Polícia Federal e 
Ministério Público 
do Trabalho. 
Quatro em cada 
dez trabalhadores 
resgatados neste 
ano (de um total 
de 3.500) estavam 
em fazendas desses 
dois estados, 
a maioria em 
propriedades 
produtoras de 
cana. “É preciso 
incentivar a 
produção de 
biocombustíveis, 
mas também 
cobrar respeito às 
garantias mínimas 
dos trabalhadores, 
que hoje estão 
morrendo de 
exaustão nos 
canaviais”, 
afirmou Giuliana 
Cambauva 
Cassiano, 
do MTE. 

No início da década passada, 45% do PIB brasileiro correspondia à renda dos trabalhadores. De 1990 a 1996, 
essa participação caiu para 38%. Daí até o ano 2000, iniciou uma recuperação, superando os 40%. De 2001 a 
2004, nos dois últimos anos da era FHC e nos dois primeiros da era Lula, o peso dos salários no PIB voltou a 
cair para 39%. Entre 2005 e 2006, a participação do trabalho nas riquezas do país voltou a andar em ritmo de 
alta, aproximandose de 41%. De acordo com estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), a renda do trabalho pode recuperar o mesmo patamar de 1990 até 2011. Para tanto, menciona o estudo, 
é preciso reduzir as despesas públicas com juros e ampliar os investimentos em saúde, educação e no estímulo 
à continuidade do crescimento econômico. 

Escravos 
do etanol

A continuidade da Operação Satiagraha por 
parte da Polícia Federal encontrou indícios que 
fortalecem as acusações contra o banqueiro Da
niel Dantas – lavagem de dinheiro, gestão frau
dulenta de operações financeiras, formação de 
quadrilha etc. Em novo relatório parcial divul
gado pela PF, consta a atuação da Agropecuária 
Santa Bárbara Xinguara (PA), empresa criada 
por Dantas, que de 2005 para cá passou a osten
tar um dos maiores rebanhos de gado do mun
do. A atividade pode ser uma das máquinas de 
lavar dinheiro que o Banco Opportunity teria 
trazido irregularmente ao país a partir de para
ísos fiscais nas Ilhas Cayman. Para o ministro da 
Justiça, Tarso Genro, o relatório do inquérito da 
Satiagraha – continuada pelo delegado Ricardo 

Saadi, substituto de Protógenes Queiroz – é “tec
nicamente bemfeito”. O contraataque do ban
queiro é pesado, abastecido com matérias opor
tunas de Veja, pronunciamentos de políticos e 
magistrados e uma estratégia jurídica que busca 
desqualificar as provas, afastar o juiz Fausto de 
Sanctis e anular as acusações.

Cosa nostra

Daniel Dantas 
e seu advogado 
Nélio Machado
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Por Rodrigo Savazoni  (emtranse@revistadobrasil.net)emtranse

Em nome da liberdade
É possível viver bem sem Windows  
e outros softwares proprietários

Tux, símbolo 
do Linux

o
utro dia um amigo me contou uma história que ouviu 
de um vendedor da Casas Bahia sobre um computa
dor com preço abaixo de R$ 800, em parcelas men
sais de R$ 50, a perder de vista. O vendedor, gente 
fina, alertouo que aquele era um computador “com 

problema” e, solícito, indicou um amigo que “resolve por R$ 40”. 
O problema era que o computador popular vinha com uma distri
buição do Linux, um software livre, e não com o Windows, sistema 
operacional da Microsoft. Mas será que isso é mesmo problema?

Um computador pessoal, que usamos para escrever mensagens, 
acessar a internet e papear no Orkut, é composto de hardware e 
softwares. Hardware é o “corpo” da máquina e softwares são o cé
rebro e o sistema nervoso, que o fazem funcionar. O software mais 
importante é o sistema operacional, que ativa “as engrenagens” 
da máquina e permite entender os comandos que o usuário quer 
que a máquina execute. Dentro do sistema operacional são insta
lados os demais softwares, que vão satisfazer as necessidades de 
seu dono, como o software para escrever textos, para editar fotos, 
vídeos ou áudios, para enviar e receber emails, navegar 
na internet. 

O sistema operacional líder de mercado é o Windows. 
Mas ele não é a única opção. A Apple, por exemplo, faz 
hardwares – como os charmosos computadores Macin
tosh, o iPhone, o iPod – e também  produz seu próprio 
sistema operacional, o Mac OS, preferido de quem 
trabalha com multimídia e design gráfico.

Para os PCs convencionais, existe um grande 
número de distribuições de sistemas operacio
nais baseadas em Linux. E esses softwares têm 
sido cada vez mais bemaceitos. Muitos são 
mais fáceis de instalar que o Windows e não 
perdem nada em termos de oferta de servi
ços. Além do mais, são produtos livres, gra
tuitos e também não se paga nada quando 
se adquire uma versão mais atualizada.

O melhor de todos é o Ubuntu, cuja última 
versão é a 8.10 (para fazer o download gra

tuito basta ir ao site www.ubuntu.com). Desenvolvido por uma co
munidade de programadores, ele se destaca porque foi pensado para 
o uso de gente que não sabe escrever códigos. A palavra Ubuntu, de 
origem africana, significa “Eu sou o que eu sou porque você é o que 
é”. Algo que procura estimular os laços entre os seres humanos. Sua 
instalação demora em torno de 25 minutos.

Outra distribuição bacana é o OpenSuse (www.opensuse.org/pt
br), mantido pela Novell, empresa com quase 30 anos de existência 
que foi redefinindo sua área de atuação para se concentrar apenas em 
produtos livres. O Suse dá muita ênfase à parte gráfica, é bonito e ofe
rece recursos para o usuário deixálo com a cara que quiser.

No Brasil, a comunidade de desenvolvedores produziu o Kurumin 
(www.gdhpress.com.br/kurumin). Talvez você já tenha até visto a lo
gomarca com o indiozinho em bancas de jornais, porque sempre há 
uma versão desse sistema sendo vendida em revistas do ramo. É uma 
solução nacional, muito bacana.

Quem quiser ter mais opções, pode experimentar o Debian (www.
debian.org), o Red Hat (www.redhat.com) ou o Mandriva (www.

mandriva.com.br). A lista não pára. Uma busca pela internet pode 
levar a muitas opções. 

O computador que meu amigo queria comprar na Casas Bahia 
vinha com Linux, o que, evidentemente, não é um problema. 
Aliás, é preferível usar um software livre a uma versão pirata de 

Windows, que o amigo dele iria instalar por R$ 40 (no vare
jo, a versão mais simples do Windows Vista sai por volta 
de R$ 300 e a distribuição completa chega a R$ 800). 

As principais empresas do mercado brasileiro, como 
Dell e Positivo, não divulgam a composição do preço 
de um computador. Uma parte é hardware e impos
to. Outra é software. É difícil, portanto, descobrir 
na ponta do lápis quanto se pode poupar de cara 
ao escolher um software livre. A avaliação deve ser 
feita caso a caso. A dica é investigar bem antes de 
escolher o PC e pensar mais ainda antes de investir 

qualquer quantia em licenças de softwa
re proprietário (inclusive porque elas são 
renováveis todos os anos).

Portanto, se você já é dono de um dos 
12,5 milhões de computadores que serão vendidos no 

Brasil neste ano – ou tem em seu computador uma versão 
pirata de software proprietário, ou uma versão original em 
vias de inspirar –, digo por experiência própria: é possível 
viver bem sem produtos da Microsoft. Logo, você vai des
cobrir que é muito bom ser livre.

mitos, verdades e folclore
Não se espante, mas Bill Gates, o dono da 

Microsoft, não inventou nem o DOS, sistema 
operacional que fez funcionar a maioria 

dos primeiros PCs, ele o comprou de um 
programador desavisado. Conheça essa e 

outras histórias assistindo ao filme Piratas 
do Vale do Silício, disponível em DVD
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Todo software é escrito em códigos de 
programação. Livre é aquele que permite a 
qualquer um ver esse código, o que signi
fica ter a possibilidade de entender como 
funciona o programa, podendo modificá
lo de acordo com as necessidades do usuá
rio. Como escreve André Deak, “é como se 

um programa de computador fosse o bolo e o código dele, a sua receita. No software 
livre, as pessoas têm acesso à receita, o que possibilita que alterem o sabor do bolo 
como preferir”. No modelo proprietário, as pessoas não têm acesso à receita. A opção 
pelo software livre permite o desenvolvimento tecnológico e a criação de comuni
dades voltadas para melhorar os programas em benefício de todos os usuários.

Computação em nuvem
A discussão sobre sistemas operacionais tende a se tornar obsoleta quando fa

lamos de computação em nuvem, tradução do termo em inglês Cloud Computing. 
Basicamente, estamos falando de colocar tudo o que temos hoje dentro das nossas 
máquinas em algum lugar da rede, acessível de qualquer lugar, a qualquer hora (pelo 
computador do trabalho, da lan house, do celular), por você mesmo ou por outras 
pessoas às quais você dê permissão. É como já ocorre com a maioria das contas de e
mail. Suas mensagens estão armazenadas em um servidor – que você não sabe onde 
fica – e podem ser acessadas de qualquer máquina, a qualquer hora. A tendência é 
justamente que isso ocorra com toda a computação. O futuro passa por aí.

Antes livre que pirata

Existem softwares livres e serviços on-line para substituir os produtos proprietários. Nesta tabela, confira algumas dicas para se 
tornar um ser livre. Quase todos os softwares livres também rodam no Windows. Ou seja, você pode ir se libertando aos poucos

Aplicativos pagos Funcionalidade Alternativo Onde encontrar
Word Editor de texto BrOffice Writer,  

Google Docs
www.broffice.org 
http://docs.google.com

Excell Planilhas, cálculos, agendas BrOffice Calc, Google Docs www.broffice.org 
http://docs.google.com

Power Point Apresentações/slides BrOffice Impress www.broffice.org

Outlook Organizador de e-mails/compromissos Mozilla Thunderbird http://br.mozdev.org/thunderbird

Pacote Office Todos os produtos de escritório da 
Microsoft - Word, Excell, Power Point, 
entre outros 

BrOffice ou OpenOffice www.broffice.org ou 
www.openoffice.org

Windows Media Player Tocador de Vídeo VLC Media Player, Miro www.videolan.org/vlc 
www.getmiro.com

Internet Explorer Navegador de Internet Mozilla Firefox, Flock http://br.mozdev.org 
http://flock.com

Sound Forge Edição de áudio Audacity http://audacity.sourceforge.net

Microsoft Movie Maker Edição de Vídeo Amador Kino, Virtual Dub http://kinodv.org 
www.virtualdub.org

Corel Draw, Ilustrator Criação de logos e artes visuais BrOffice Draw www.broffice.org

Photoshop Tratamento de Imagens The Gimp, Picnik (online),  
Picasa

www.gimp.org 
www.picnik.com 
http://picasa.google.com.br

MSN Microsoft Messenger AIM http://dashboard.aim.com/aim

O que é um 
software livre?

Uma das interfaces gráficas do Linux

a maçã que vale ouro
Cubo de vidro: entrada da mais badalada loja da 
Apple, em Nova York. Ao contrário da Microsoft, 
que desenvolve softwares, a empresa fundada 
por Steve Jobs na garagem de sua casa em 1��6 
também fabrica hardware. É uma série imensa 
de produtos, de mouses a servidores de rede, 
passando pelo iMac (abaixo) e o iPhone. Todos 
com software próprio
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economia

A despeito de um cenário caóti
co jamais visto – a maior crise 
financeira global em 90 anos, 
dizem os analistas –, os acor
dos salariais entre empresas e 

trabalhadores continuaram apresentando 
saldo positivo. Mantendo a tendência dos 
últimos quatro anos, milhares de bancários, 
metalúrgicos, petroleiros, químicos, ener
géticos, empregados da construção civil e 
comerciários, entre outros profissionais, al
cançaram aumentos acima da inflação.

Apesar da apreensão generalizada – não 
se sabe se e quando a balbúrdia financeira 
virtual afetará a economia real no Brasil –, o 
ambiente de crescimento econômico, a ex
pansão do nível de emprego e o controle da 

inflação fortaleceram o poder de barganha 
das entidades sindicais e se refletiram nos 
acordos salariais, acredita o coordenador 
de Relações Sindicais do Departamento In
tersindical de Estatística e Estudos Socio
econômicos (Dieese), José Silvestre Prado 
de Oliveira. “Os bancários, por exemplo, 
chegaram a um bom acordo, reajustes de 
8,15% a 10%, com até 2,85% de aumento 
real. Também obtiveram PLR maior que em 
2007”, observa. Outra peculiaridade da gre
ve dos bancários, além de ocorrer em meio 
à crise e por mais de duas semanas, foi a 
maior adesão de empregados dos bancos 
privados nos últimos anos.

Os 100 mil metalúrgicos do ABC con
quistaram reajustes variáveis entre 10,5% e 

queda-de-braço
Acordos coletivos 
com aumentos 
reais, valorização 
do salário mínimo e 
injeção de dinheiro 
na praça para 
proteger o país. 
É a economia real 
contra a balbúrdia 
financeira virtual
Por evelyn Pedrozo
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REFLExOS NO CONSUMO
Marcos, do Estaleiro Atlântico Sul 

(PE), e Sidney Mendes (abaixo, com 
a família), da CPFL (SP), vão adiar os 

planos de trocar de carro no fim de anoqueda-de-braço

11,01%, incluindo aumento real de 2,78% 
a 3,6%. “A campanha obteve os melhores 
resultados dos últimos 15 anos. Os patrões 
começaram oferecendo nada, ignorando o 
fato de que as indústrias do setor bateram 
recordes de produção e venda. O sindicato 
parou fábricas, fez protestos e conseguiu o 
que queria”, analisa o presidente da entida
de, Sérgio Nobre.

No entanto, de acordo com o especialis
ta do Dieese, as negociações do próximo 
trimestre poderão ser fortemente afetadas. 
“Há uma trava geral na economia, todos em 
compasso de espera. E caso entremos em 
um quadro recessivo haverá maiores difi
culdades para os sindicatos em 2009”, prevê 
Oliveira. Já se fala em crescimento de ape
nas 3% para o Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro no ano que vem.

Iniciativas das centrais sindicais junto ao 
governo também garantiram o crescimen
to real do salário mínimo entre 2008 e 2023. 
Os valores são reajustados pela variação da 
inflação e o aumento real corresponderá à 
taxa de crescimento do PIB do ano anterior. 
Neste ano, conforme o Dieese, a pequena 
valorização do mínimo surtiu impacto na 
renda de 45 milhões de pessoas e uma inje
ção de R$ 20,3 bilhões a mais na economia. 
Especulase que o valor previsto para 2009, 
com vigência a partir de 1o de fevereiro, se 
aproxime de R$ 470, já incluídos a variação 
de 12 meses do INPC e os 5,4% de evolução 
do PIB em 2007.

Descrédito
Apesar do poder de compra mantido de

vido ao aumento da renda, os consumido
res parecem não alimentar grandes expec
tativas. O vaivém do noticiário econômico 
e a ameaça dos bancos de tirar recursos do 
crédito acabam afetando os planos de lon
go prazo. Assim pensa o metalúrgico per
nambucano Marcos Batista, soldador do 
Estaleiro Atlântico Sul, na cidade de Ipo
juca (PE). Marcos foi contratado há um 
ano. Ele comemora a retomada da indús
tria naval, depois de uma longa estagnação, 
e o início dos investimentos em seu estado. 
“Esse aqui é um empreendimento de R$ 4,5 
bilhões. Acredito que esse setor está prote
gido da crise”, opina.

Em sua vida pessoal, o soldador de 32 
anos sente o supermercado ficando mais 
pesado. Fora isso, os planos que tinha para 
este final de ano ficam para depois, como 
a reforma da casa e a compra de um carro. 

“Tudo isso vai esperar. O dinheiro sumiu e 
quem empresta cobra juros altos.” Marcos 
é empregado do setor naval, integrante da 
base do Sindicato dos Metalúrgicos de Per
nambuco, que fechou em outubro o acordo 
de reajuste de 9,40%, já incluídos 2,28% de 
aumento real. Para o presidente da entida
de, Alberto Alves, o Betão, a situação em 
sua região não é de otimismo, mas também 
não há desespero. “Certamente, não vamos 
sofrer como nos anos 90, quando a catego
ria foi reduzida a um terço”, acredita.

O crédito raro e caro também postergou 
os planos de Sidney Mendes da Silva, téc
nico em Telecomunicações da CPFL, em 
Campinas, no interior de São Paulo. O ele
tricitário, de 38 anos, pretendia trocar sua 
casa por uma maior. Porém, viu o valor do 
seu imóvel atual cair de R$ 110 mil para 
R$ 90 mil em outubro. “O pior é que mes
mo assim não consigo vender. Ninguém 
tem dinheiro nem coragem para entrar em 
uma dívida agora”, lamenta. Sidney teve 
mais dois desgostos: os R$ 60 mil que tinha 
em ações da Petrobras e da Vale em janeiro 
foram reduzidos a R$ 30 mil em outubro. 
Além disso, o carro “flex” que queria com
prar para economizar combustível no traje
to de 20 quilômetros entre a residência e o 
trabalho também vai ficar para depois.

Sidney se classifica como cidadão de 
classe média baixa, com recursos suficien
tes para manter casa, alimentação, roupas, 
lazer, educação das filhas, gasolina. “Mas 
os planos maiores que, geralmente, a gente 
deixa para o fim do ano, estão todos adia
dos, sabe Deus para quando.”

Medidas do governo federal para fomen
tar o crédito em setores que impulsionam 
o crescimento econômico – automotivo, 
agrícola, construção civil – tentam no cur
to prazo reduzir a insegurança. Segundo o 
economista Marcio Pochmann, presidente 
do Instituto de Pesquisa Econômica Apli
cada (Ipea), isso pode não bastar. “As medi
das acertadas do governo são para os gran
des. Mas esses setores se organizam rápido, 
têm capacidade de pressionar e obter aquilo 
que entendem ser necessário. Os pequenos 
não têm capacidade de organização, mas 
têm um grau de sofrimento muito maior. 
E quantitativamente compõem um públi
co importante. Colocar dinheiro na mão 
de quem não tem estrutura para se orga
nizar pode proporcionar um efeito muito 
promissor”, propõe Pochmann (veja entre-
vista na página seguinte).
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Fomentar a base da pirâmide
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resultado das campanhas salariais de algumas das principais categoriais

Categoria Abrangência Data-base Trabalhadores Reajuste total Aumento real

bancários nacional setembro 434 mil 8,15% a 10% 1% a 2,85%

Comerciários São Paulo (capital) setembro 430 mil 9% 1,73%

Petroleiros nacional setembro 62 mil 9,89% 2,6% a 3,5%

Químicos  Estado de SP (CuT) novembro 125 mil 9% 2%

Metalúrgicos do AbC São Bernardo, Diadema,  setembro 100 mil 10,5 a 11,01% 2,78% a 3,6%
 Rio G. da Serra e Rib. Pires  

Metalúrgicos (Pe) estadual setembro 18 mil 9,40% 2,28%

Construção civil (CUT) Estado de SP maio 80 mil 8,51% 2,81%

energéticos (Sinergia CUT) Estado de SP junho 10 mil 5,41% a 7% 0 a 1,95%

No início de novembro, o Banco do Bra
sil (BB) liberou empréstimo de R$ 4 bilhões 
aos bancos de montadoras de veículos por 
meio de linhas de crédito interbancárias. 
A fonte dos recursos é o depósito compul
sório liberado pelo Banco Central (BC). O 
Banco do Brasil também garantiu manter 
o financiamento direto aos consumidores. 
Mas a Associação Nacional dos Fabrican
tes de Veículos (Anfavea) só manifestou 
satisfação depois que o governador José 
Serra, de São Paulo, também decidiu li
berar R$ 4 bilhões da Nossa Caixa – ban
co que, aliás, está para passar ao controle 
do BB, que por sua vez acabaria assumin
do também essa injeção de ânimo no se

tor. Jackson Schneider, da Anfavea, afir
mou que os R$ 8 bilhões seriam suficientes 
para impulsionar os resultados. As vendas 
de automóveis em outubro sofreram re
tração de 11% em relação ao mês anterior 
e de 2,1% na comparação com o mesmo 
mês de 2007.

O presidente da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban) e do Santander, Fábio 
Barbosa, disse que mesmo com a disposi
ção do governo de liberar cerca de R$ 100 
bilhões em recursos captados pelos ban
cos que estavam parados no BC, os reais 
em circulação na economia não serão su
ficientes para atender à demanda por cré
dito das empresas que cresceu com a falta 

de linhas em dólar. Em entrevista à Folha 
de S.Paulo, no início de novembro, Barbosa 
afirmou que a sensação de paralisação per
manecerá e se traduzirá num novo patamar 
do mercado de crédito, reduzindo o cresci
mento no Brasil e no resto do mundo. Ele 
garantiu: os bancos não estão escondendo 
dinheiro. “Se mais gente vem buscar, não 
tem e fica faltando.”

Manifesto
Para o presidente nacional da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), Artur 
Henrique da Silva Santos, os empréstimos 
feitos com recursos públicos precisam con
ter contrapartidas sociais. “Os setores ou as 

Para o economista Marcio Pochmann, presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério do Planejamen
to, o país vive um momento crucial para acelerar o papel dos bancos 
públicos e consolidar o ainda tímido sistema de microcrédito, capaz 
de gerar os recursos para os pequenos empreendedores com baixa 
capacidade de pressão.

Os aumentos salariais superiores à inflação e seus efeitos no 
poder de compra das pessoas podem ser uma vacina contra 
eventuais impactos da crise para a economia brasileira?

Certamente, eles são um componente de sustentação da deman
da agregada (capacidade do mercado consumidor de absorver o que 
é produzido). Se as remunerações não conseguissem acompanhar a 
inflação, teríamos uma convergência com o comportamento da taxa 
de juros, que ainda não incidiu diretamente na economia real, o que 
leva uns seis a setes meses.

Quando essa alta dos juros, que vem desde abril, começar a 
afetar o crescimento, não há o risco de isso ser atribuído à 
crise e não à política de juros do BC?

Independentemente da crise, já se trabalhava com uma situação 
de desaceleração da economia a partir do final deste semestre, iní
cio do ano. Há ainda o efeito sazonal, já que a atividade econômica 
costuma estar mais morna no primeiro trimestre. Os efeitos da crise 
financeira sobre a economia real, com essa convergência de resulta
dos, serão mais contundentes. A pressão sobre a demanda agregada 
decorrente da atuação dos trabalhadores nos acordos salariais traz 
uma certa compensação. Mas temo que seja preciso uma atuação 
mais ampla pelo fortalecimento do mercado interno.

Marcio 
Pochmann
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além da inflação Em campanha, metalúrgicos do ABC e bancários, que têm convenção nacional, conquistaram aumento real
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empresas que receberem esse dinheiro de
vem ser obrigados a cumprir metas de ma
nutenção e geração de emprego. Se ao final 
de um determinado período de carência de 
linha de financiamento tais metas não fo
rem cumpridas, deve haver um mecanismo 
que puna os tomadores”, defende.

A CUT também quer a presença de re
presentantes da sociedade na gestão de 
bancos ou empresas que vierem a ser ad

quiridos com recursos públicos e também 
no controle de projetos que recebam aju
da governamental. “O controle social ga
rantirá que o dinheiro público não acabe 
contemplando a especulação ou a falta de 
compromisso com um modelo de desen
volvimento que gere empregos e distribui
ção de renda”, avalia Henrique.

O governo mostra disposição em dire
cionar o Estado como fio condutor dos in

vestimentos e do crescimento. “Há um ciclo 
de investimento em infraestrutura em ple
na aceleração e que não foi afetado de for
ma nenhuma pela crise”, disse o presiden
te do BNDES, Luciano Coutinho. Na outra 
ponta, o mercado insistirá na tese de que é 
preciso conter os gastos públicos. Será essa 
a grande quedadebraço travada nos pró
ximos meses, e que vai ditar como o país se 
protegerá dos efeitos da crise. 

O aumento real previsto para o salário mínimo terá tam-
bém algum peso positivo?

O que está em jogo neste momento é a sustentação da de
manda agregada. Se o ciclo de investimento é perdido, toda a 
cantilena neoliberal por corte de gastos públicos se manifesta
rá de forma muito mais evidente. E para que se proteja a pro
dução e o emprego é fundamental que se proteja a demanda. 
Mas como sustentála, se o setor produtivo vai, de alguma ma
neira, reduzir investimentos? A possibilidade de se compensar 
isso é o gasto autônomo do Estado, e também (os assalariados) 
se fortalecerem na correlação de forças das negociações sindi
cais. A valorização do salário mínimo é um elemento signifi
cativo para a sustentação da capacidade de consumo na base 
da pirâmide social.

O sistema bancário tem alguma razão para impor restri-
ções ao crédito?

O setor privado, num momento de maior incerteza, torna
se muito mais intolerante com operações que imaginam ser 
arriscadas. Agora é a hora e a vez de acelerar o papel do banco 

público e uma grande oportunidade de consolidar no Brasil 
um sistema de microcrédito. Numa crise em que a incerteza 
é gigantesca, o único segmento que pode fazer gastos autôno
mos é o Estado. O banco público é fundamental para garan
tir o crédito para os segmentos tradicionalmente usuários de 
crédito, mas o sistema de microcrédito é o que pode fazer di
ferença para os micro e pequenos empreendimentos.

O que no Brasil é algo que ainda engatinha.
É muito incipiente. As medidas do governo que temos visto 

– e que precisam ser feitas – são para os grandes, a cadeia da 
construção civil/construtoras, grandes agricultores, grandes fa
bricantes de automóveis. Não que não deva ocorrer assim. Mas 
esses setores se organizam rápido, têm capacidade de pressionar 
e de obter aquilo que entendem ser necessário. Os pequenos, os 
de baixo, não têm capacidade de organização, mas possuem um 
grau de sofrimento muito maior. E quantitativamente falando, 
compõem um público importante. Botar crédito, dinheiro na 
mão de quem não tem estrutura para se organizar pode acabar 
proporcionando um efeito muito promissor.
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análise Por Sérgio Mendonça

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

Os neoliberais, a despeito da desmoralização de suas idéias que 
levaram à crise, propõem contenção de gasto público, mas sem 
exageros, claro. Agora, socializem-se as perdas. 
Depois, abram alas para os lucros privados

As cartas estão na mesa

A evolução da crise financeira internacional 
recolocou na ordem do dia os debates que 
tiveram forte influência sobre a política 
econômica no século 20. A crise de 1929, 
e seus reflexos sobre o desemprego na Eu

ropa e nos Estados Unidos, desencadeou um conjunto 
de medidas econômicas apoiadas em forte intervenção 
do Estado. Esse debate sobre a importância do papel 
do Estado na economia teve a decisiva contribuição do 
inglês John Maynard Keynes (18831946), que com sua 
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda transfor
mouse no principal economista do século 20.

A incapacidade que a teoria econômica dominante ti
nha para explicar a Grande Depressão e o alto desempre
go estimulou o debate. Keynes compreen
deu o funcionamento do capitalismo e, ao 
contrário do que afirmava o pensamento 
dominante, afirmou que a economia não 
caminhava naturalmente para o pleno uso 
dos recursos, incluído aí o emprego dos 
trabalhadores. Os economistas clássicos 
e neoclássicos afirmavam que o mercado 
estava sempre em equilíbrio e produzia o 
máximo bemestar social para toda a po
pulação de um país. A Grande Depressão 
dos anos 1930 desmentiu cabalmente essa teoria.

Em 1936 foi publicada a Teoria Geral, de Keynes. Foram 
muitas as contribuições para a política econômica a partir 
dessa obra. A que teve a maior influência no combate à 
Depressão, e se estende até os dias atuais, diz respeito ao 
papel do Estado. Keynes afirmava que o funcionamento 
da economia capitalista era instável, em razão do compor
tamento do investimento privado. Em momentos como 
aquele, somente o Estado, por intermédio do gasto públi
co, poderia suprir a ausência de investimento privado e 
estimular a geração de renda e emprego.

O que parece óbvio, hoje, teve profundas implica
ções para a teoria e a política econômica nas décadas 
seguintes. Na crise de 1929, os Estados Unidos e a Eu
ropa levaram alguns anos para adotar medidas keyne
sianas no enfrentamento da crise, que se aprofundou. A 
recuperação econômica só ocorreu a partir da segunda 
metade dos anos 1930. A contribuição do pensamen

to do inglês foi muito além da formulação sobre o pa
pel do Estado. Como funcionário do Tesouro britâni
co, Keynes foi um dos principais arquitetos do sistema 
financeiro internacional que emergiu após a Segunda 
Guerra. A criação do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Mundial tem, em grande medida, 
sua assinatura.

Keynes foi um grande defensor da economia de mer
cado. Alguns chegam a confundir suas idéias com idéias 
socialistas. Nada mais equivocado. Seu pensamento aju
dou a desvendar o funcionamento do capitalismo e trou
xe o Estado para o palco público. A reação neoliberal dos 
anos 1970 teve o objetivo de minimizar esse papel, apos
tando em menos Estado e mais mercado.

O que isso tem a ver com os trabalha
dores hoje? Quase tudo.

As medidas que estão sendo tomadas 
pelos Estados nacionais no enfrentamento 
da atual crise têm forte inspiração keyne
siana. Pressupõese que o gasto e o déficit 
público são instrumentos decisivos para 
evitar uma nova depressão e mais desem
prego. Contudo, sem as contribuições do 
pensamento de Keynes talvez não estives
sem sendo tomadas neste momento.

No plano internacional, esperase que avance a dis
cussão de uma nova arquitetura financeira internacio
nal. E, para o Brasil, qual o impacto do pensamento 
keynesiano no enfrentamento da crise? As cartas estão 
na mesa! Os liberais ortodoxos, a despeito da desmo
ralização de suas idéias de autoregulação dos merca
dos, entoam cantigas repetitivas que nos levaram a essa 
enorme crise. Propõem, agora, a contenção dos gastos 
públicos. Sem exageros, é claro, já que ninguém é de 
ferro! Primeiro, socializemse as perdas, e nada melhor 
que o Estado para isso. Quando a crise passar, deixem 
espaço para os lucros privados.

Para os trabalhadores, esse debate é decisivo para 
preservar os empregos e a renda e para a adoção de con
trapartidas sociais. As opções não são neutras e podem 
comprometer o atual estágio de crescimento nos pró
ximos anos, com efeitos sobre o desemprego e a piora 
das condições de vida da população.  

“Agora 
somos todos 
keynesianos”, 
disse o 
presidente 
americano 
richard Nixon, 
em 1971
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Pontodevista Por Mauro Santayana

A recente crise global do capitalismo tem 
servido para novo balanço do poder das 
nações. O critério para definir a força das 
sociedades nacionais era o econômico: 
quanto maior o PIB – produção interna 

bruta anual – mais importante o país. A esses núme
ros era comum somarse o poder de suas Forças Ar
madas e a produção de tecnologia. Há outros critérios, 
que começam a ser pesados: a dimensão territorial, os 
recursos naturais, a população. O Brasil se situa entre 
os cinco maiores países do mundo, ao lado de China, 
Estados Unidos (com população maior que a nossa), 
Rússia e Canadá. Fora do grupo está a Índia, de grande 
população, mas com a metade do território brasileiro. 
O Brasil é o que dispõe de mais biodiversi
dade e maior extensão de terras cultiváveis 
durante todas as estações do ano.

Do ponto de vista econômico dispomos 
de potencial mercado interno, que só ago
ra, com as medidas distributivas do governo 
Lula, começa a ser explorado. Produzir para 
os próprios brasileiros, em primeiro lugar, 
deve ser o programa no momento de crise 
no comércio mundial. Foi o que fizeram os 
Estados Unidos, durante a Depressão, me
diante o New Deal.

Mas não nos bastam grande população e 
extenso território se não formos capazes de 
construir um eficiente sistema de defesa do 
território, em que se combinem ações diplo
máticas com esforços militares. No campo diplomático 
convémnos estabelecer alianças na defesa de interes
se comum, como estamos fazendo, no caso da Unasul, 
a união dos países da América do Sul. A soma do po
der de defesa do continente sulamericano é respeitá
vel. Podemos, facilmente, criar um Exército comum de 
mais de 2 milhões de homens e equipálos com armas 
modernas em poucos anos. Na defesa do próprio ter
ritório, um soldado vale por cinco invasores, como de
monstrou a resistência heróica dos vietnamitas. 

Não estamos tão atrasados na corrida tecnológica. Na 
produção de alimentos, o Brasil se encontra na vanguar
da da tecnologia, graças aos pesquisadores da Embrapa. 

Perdemos a posição de vanguarda que então tínhamos 
com os centros de pesquisa da Telebrás, mas, felizmente, 
a grande empresa de estudos agropecuários conseguiu 
escapar da fúria privatizante de Fernando Henrique e 
seus auxiliares. Conseguimos, com a Embrapa, conser
var e ampliar os conhecimentos sobre a natureza e pre
servação do solo, o aperfeiçoamento genético das se
mentes e dos animais de corte, as técnicas naturais de 
combate às pragas, os métodos de plantio. Estamos tam
bém adiantados nos estudos de medicina, na engenha
ria da genética humana, na pesquisa com célulastron
co. Nossos cientistas têm produzido trabalhos de grande 
valor, sem falar nos pesquisadores brasileiros que, tendo 
sido compelidos a deixar o Brasil nos últimos decênios, 

vêm surpreendendo os centros internacio
nais com sua competência. 

O que tem sido a nossa tragédia são par
celas de nossas elites, que insistem em aga
charse diante dos estrangeiros. Isso sem fa
lar nos ladrões habituais, que se associam 
aos banqueiros internacionais para saquear 
o povo brasileiro. Nos que se associam aos 
especuladores internacionais para atacar 
nossas reservas, nos peculatários e sonega
dores que assaltam o Tesouro e remetem o 
dinheiro para o Exterior e o repatriam para 
mais uma vez especular, no ciclo interminá
vel de exploração dos brasileiros. Nesse epi
sódio da crise, estamos vendo que o governo 
agiu com rapidez para proteger o sistema, 

liberando os bancos do depósito compulsório. Mas os 
bancos, em lugar de empregar o dinheiro para finan
ciar a produção e evitar a recessão, como era o projeto, 
usamno para comprar títulos do Tesouro e especular 
no mercado cambial, enfraquecendo o real.

O senhor Juracy Magalhães ficou famoso ao dizer 
que o que era bom para os Estados Unidos era também 
bom para o Brasil. Estava enganado, naquele momento. 
Mas, se o programa de Obama de controlar com novas 
leis o capital financeiro em seu país e fechar os paraísos 
fiscais – a fim de obrigar as empresas a pagar impostos 
justos – for para valer, o bom para os Estados Unidos 
será ótimo para o Brasil.  

Se o programa de Obama de controlar com novas leis 
o capital financeiro em seu país e fechar os paraísos 
fiscais for para valer, enfim algo que seria bom para 
os Estados unidos o seria também para o Brasil

Bom para eles, ótimo para nós

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

Produzir 
para os 
próprios 
brasileiros, 
em primeiro 
lugar, 
deve ser o 
objetivo no 
momento 
de crise no 
comércio 
mundial
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Patrocinados pelo poder econômico que 
manda no país há 60 anos, paramilitares de 
extrema direita expulsam pessoas, separam 
famílias, eliminam ativistas sociais, violentam 
a democracia e os direitos humanos
Texto e fotos de João Correia Filho, 
enviado a Bogotá

N
ono andar do edifício Caxdac, 
centro de Bogotá. Depois da 
revista passo pelo detector de 
metais. Chego a uma antesala 
com porta de aço e uma pe

quena janela, de vidros espessos e à prova de 
balas. As paredes são de metal. Parece que es
tou num cofre ou num presídio de seguran
ça máxima. Mas o aparato é necessário para 
proteger os funcionários da Central Unitá

ria dos Trabalhadores (CUT) da Colômbia, 
que há mais de duas décadas são alvo de gru
pos paramilitares, realidade pouco conheci
da no Brasil e no resto do mundo, com quase 
2.700 mortes desde 1986. As cifras revelam 
um país mais complexo do que o visto nos 
noticiários, com foco fechado de um lado 
no presidente Álvaro Uribe, no poder desde 
2002, e de outro, nas Forças Armadas Revo
lucionárias da Colômbia (Farc). 

Falta ao cenário esse outro personagem: 
os grupos paramilitares de extrema direita, 
guardiões clandestinos dos grupos econô
micos que mandam na política colombiana 
há 60 anos. As Farc nasceram nos anos 1960 
como organização armada de orientação 
socialista. Quando começaram a avançar e 
ocupar áreas do interior, a iniciativa priva
da criou exércitos paralelos de “autodefesa”, 
mantidos por empresários, multinacionais 
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Chile

Equador
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Estimase que hoje existam cerca de 30 
mil paramilitares, dois para cada guerrilhei
ro das Farc, todos à margem da lei e em dis
puta pelo financiamento vindo do narcotrá
fico, que injeta dinheiro dos dois lados. O 
Exército colombiano, apoiado pelos Estados 
Unidos no combate às drogas, é freqüente
mente acusado de fazer corpomole quando 
o embate é com os paramilitares. 

Na mira
Na entrada da CUT Colômbia, dois ho

mens desferem olhar atento. São os seguran
ças de Gilberto Martínez Guevara, do comi
tê executivo da Central. Como dirigente da 
Antoch, o sindicato nacional dos trabalha
dores da saúde, Guevara foi ameaçado inú
meras vezes, por fax, carta ou telefonemas 
intimidatórios: “Seu sindicalista fdp. Vamos 
te matar como fizemos com seus amigos”, 
ameaçam. Uma mensagem enviada dia 25 
de dezembro de 2007 desejava feliz Natal e 
uma morte rápida. “Só no setor da saúde, em 
dez anos 135 foram assassinados, 270 expul
sos de suas cidades e 32 obrigados a sair do 
país com a família”, diz. Os trabalhadores da 
saúde são muito visados por estarem em to
das as frentes, em todos os cantos do país. 

O mesmo acontece com professores, lide
ranças naturais na comunidade. Quase me
tade dos assassinados neste ano é de edu
cadores. Trabalhadores rurais, do setor de 
alimentos, de energia, também estão entre 
os mais perseguidos. Os ataques estendem
se a todo tipo de organização que atue em 
defesa de direitos humanos. 

Na semana em que a reportagem da 
RdB esteve em Bogotá, no final de setem
bro, dois sindicatos da capital receberam 

Melba e a família foram expulsos de seu 
sítio. Moram hoje na periferia de Bogotá. 
Ela segura a foto de seus pais, que não 
suportaram a vida na cidade grande

Desilusão

ameaças também endereçadas ao Movi
mento Nacional de Vítimas de Crimes de 
Estado e à Assembléia Permanente pela Paz 
na Colômbia. Uma das mensagens era as
sinada pelos Águias Negras: “O Comando 
Carlos Castaño vive e recorda as sentenças 
de morte aos que ainda continuam nos atra
palhando”. A palavra “guerrilheiro” sempre 
aparece para forçar uma relação entre mo
vimentos populares e Farc.

e latifundiários. O grupo mais conhecido, 
Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), 
foi comandado por Carlos Castaño. Depois 
surgiram outros, como os Águias Negras e 
o Bloco Norte, responsáveis, com a AUC, 
pela maioria das mortes de sindicalistas em 
todo país.

“Nos últimos 20 anos, a média é de um sin
dicalista morto a cada três dias. Sem contar 
as vítimas de tortura, massacres, desapare

cimentos e expulsões”, diz Alberto Vanegas, 
diretor de Direitos Humanos da Central. Os 
42 assassinatos executados até o final de se
tembro já superaram os 39 cometidos du
rante todo o ano passado, interrompendo 
um movimento de queda que já durava uma 
década. As piores estatísticas encontramse 
na década de 90 – foram 275 assassinatos 
em 1996. “Um genocídio político”, define 
Vanegas.
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por exemplo, vão apenas para altos funcio
nários do governo, políticos e poucos diri
gentes sindicais. A maioria dos ameaçados 
recebe uma caminhonete e um segurança 
armado, que também é motorista.

Jaime Nicolás Pinzon, do Sindicato dos 
Trabalhadores do Setor Elétrico, recebe 
apenas um celular: “Se precisar, posso ati
rálo nos assassinos ou pedir um minuto 
para ligar para a polícia”, ironiza. Muitos 
reclamam dos carros oferecidos sem blin
dagem, que “em vez de proteger, nos torna 
alvo dos paramilitares que já reconhecem o 
tipo de veículo”, explica Jairo. Ele, Gilberto e 
July possuem carro sem blindagem.

Para Gloria Gaviria Ramos, coordena
dora do Programa de Proteção e ligada ao 
Ministério da Proteção Social, o sistema é 
“100% eficiente”. Ela observa que nos últi
mos anos não houve caso de morte de sin
dicalista sob proteção da Justiça e rebate as 
críticas à burocracia: “A única exigência é 
que se apresente uma cópia do registro ofi
cial da denúncia, feita junto a órgãos como 
a ProcuradoriaGeral e a Defensoria Públi
ca”. Há divergências quanto à facilidade em 
se obter o documento. Talvez a pressa seja 
maior para quem tem medo de morrer. 

Alvo vivo
Fax, carta, telefonemas. Gilberto Martínez 
Guevara, da executiva da CUT colombiana, 
já foi ameaçado de morte de todas as 
formas e inúmeras vezes

July Gonzalez Villadiego, diretora de Pro
teção à Mulher da CUT em Bogotá, diz que 
a estratégia é usada também pelo governo 
Uribe. “Se está contra o governo, já se diz que 
está com a guerrilha”, observa ela, uma das 
pessoas mais visadas do país. July usa como 
exemplo a greve dos cortadores de cana da 
região de Cauca, em setembro. O procura
dorgeral da República, Mario Iguarán, foi 
aos jornais denunciar uma “infiltração” das 
Farc no movimento, que pedia melhores sa
lários e condições laborais.

“Somos freqüentemente estigmatizados”, 
diz Jairo Artunduaga, que trabalha na Con
troladoria Pública, espécie de Tribunal de 
Contas, vive sob escolta e se recupera do 
susto que teve há quatro meses: “Você vai 
ter muitos problemas por estar se metendo 

Medo
Jairo Artunduaga trabalha na 
Controladoria Pública. Anda com escolta 
do Ministério da Proteção Social depois 
que um colega foi assassinado

no assassinato de seu companheiro Guiller
mo Rivera. Estou aqui embaixo do seu tra
balho para te matar”, repete, imitando a voz 
do telefonema ameaçador. A ameaça deixa 
claro que é motivada não por sua atuação 
sindical, mas por seu empenho para en
contrar o corpo e os culpados pela morte 
de Guillermo Rivera, assassinado em 16 de 
abril deste ano.

Jairo, July e Gilberto fazem parte de um 
Programa de Proteção criado pelo governo 
em 1997. A lista traz 9.400 pessoas, entre sin
dicalistas, professores, jornalistas, prefeitos, 
advogados, parlamentares, integrantes de 
ONGs e partidos políticos. Recebem equi
pamentos como carros blindados, caminho
netes com tração 4x4, celulares e seguran
ças armados, designados por um Comitê 
de Regulamentação e Avaliação de Riscos, 
presidido pelo Ministério de Proteção Social 
e com a participação de centrais sindicais, 
ProcuradoriaGeral e Defensoria Pública.

O governo de Álvaro Uribe conta com o 
programa, com orçamento de US$ 45 mi
lhões, para diminuir os impactos dos cri
mes políticos, embora sofra muitas críticas. 
Uma delas a de que a avaliação dos riscos se
ria burocrática e elitista. Carros blindados, 

Para o Ministério da Proteção Social, neste ano aconteceram 31 assassinatos   por questões políticas envolvendo sindicalistas. Para os sindicatos, foram 42
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Os assassinatos diminuíram, mas o medo 
não. Suspeitase que os paramilitares passa
ram da perseguição a lideranças de maior vi
sibilidade para a de militantes de base menos 
protegidos, mantendo a intimidação.

Cidade ‘limpa’
A maioria dos imóveis dos sindicatos 

não é identificada. O Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Indústria de Alimen
tos parece uma residência. Nas paredes da 
sala de reuniões, cartazes denunciam mul
tinacionais, como CocaCola e Nestlé, por 
violação de direitos trabalhistas. O diretor 
Willian Guzmán vê relação entre o poder e 
os paramilitares. “Ainda que os jornais ten
tassem esconder, vieram à tona notícias que 
ligam Álvaro Uribe e seus aliados a esses 
grupos”, dispara. Guzmán referese a episó
dios que em 2006 ficaram conhecidos como 
Escândalo da Parapolítica, após denúncia 
de envolvimento entre congressistas e milí
cias. Mais de 30 políticos estão presos e ou
tros 50 são investigados, a maioria da base 
aliada do presidente. 

Em 2007, o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos multou em US$ 25 milhões 
a multinacional produtora de banana Chi
quita Brands por ter financiado, entre 1994 
e 2004, os paramilitares da AUC. Os finan
ciamentos eram feitos com recursos de um 
programa governamental chamado Convi
vir (Conviver), criado em 1995, que reunia 
cooperativas rurais de segurança criadas 
com aval do Estado. Muitas delas se con
verteram em grupos paramilitares. Álvaro 
Uribe foi padrinho do programa em Antio
quia, estado que governava na época. 

A advogada Dora Lucy Arias, da Corpora
ção Coletiva de Advogados José Alvear Res
trepo, ONG que atua há 30 anos no país, afir
ma que as violações de direitos humanos na 
Colômbia são apenas “a ponta do iceberg 
de um contexto muito maior, de interesses 
transnacionais que controlam a política e as 
leis com o poder econômico, o que faz com 
que o sistema judiciário trabalhe em prol 
da impunidade”. Desde 2001 foram emiti
das apenas 123 sentenças, envolvendo 199 
pessoas, sendo que 134 estão presas. Entre 

100%(!?)
Gloria Gaviria Ramos, do Programa de 
Proteção, afirma que o sistema é 100% 
eficiente, mas o pretendente tem de 
apresentar provas de que é ameaçado

Tais denúncias tornamse cada vez mais 
uma dor de cabeça para o presidente co
lombiano, que mantém discurso de herói 
em guerra com as Farc e o terrorismo. Jor
ge Noguera, do Departamento Adminis
trativo de Segurança (espécie de serviço 
de inteligência colombiano), foi preso por 
espionagem contra líderes de oposição e 
agentes do governo. Apoiador de Álvaro 
Uribe em 2002, e nomeado por ele, No
guera foi acusado de entregar aos parami
litares uma lista de sindicalistas que deve
riam morrer.

Guzmán destaca também o veredicto 
proferido neste ano pelo Tribunal Per
manente do Povo (TPP), organização de 
direitos humanos com sede em Roma: 
“Trinta e quatro empresas multinacio
nais foram consideradas culpadas por 
crimes ambientais, perseguição, aniqui
lamento de sindicatos, saques de recur
sos naturais e outros crimes de lesahu
manidade”, afirma.

Entre elas estão gigantes como Coca
Cola, Nestlé, Monsanto e British Petro
leum. As condenações do TPP não têm 
valor formal, mas são respeitadas por ór
gãos internacionais.

os 123 casos, 21 estão relacionados à ativi
dade sindical – os números são do próprio 
governo. Isso diante de um universo de 2.700 
execuções. “E a maioria das condenações é 
para os que apertaram o gatilho e não para 
os mandantes”, completa Dora.

Gloria Gaviria, do Ministério da Prote
ção Social, prefere ver como positivo o fato 
de em 2008 ter havido 30 condenações, con
tra apenas uma em 2001. “Ainda não é o que 
se espera, mas avançamos. E temos de con
siderar que homicídio não é um delito fácil 
de investigar em todas as partes do mundo. 
Ainda mais na Colômbia, onde há zonas de 
difícil acesso e crimes contra investigado
res, fiscais e até mesmo juízes”, diz.

“Crime passional”
Distante de câmeras de segurança e car

ros blindados, Lucy Gómez recebe a repor
tagem em um cômodo de sua casa, onde 
funciona sua pequena oficina de costura, no 
bairro Álamos, zona oeste de Bogotá. E fala 
de um assunto ainda doloroso. Seu irmão 
Leonidas Gómez Roso, funcionário do City 
Group e dirigente da União Nacional de Em
pregados Bancários (Uneb), foi assassinado 
brutalmente em março deste ano.

Para o Ministério da Proteção Social, neste ano aconteceram 31 assassinatos   por questões políticas envolvendo sindicalistas. Para os sindicatos, foram 42



20     REVISTA DO BRASIL    dezeMbro 2008

Vínculo
Willian Guzmán, do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria de Alimentos, 
vê ligações entre Uribe, seus aliados 
políticos e os paramilitares

“No dia 1o de março, ele esteve aqui para 
o aniversário de um sobrinho, tirou fo
tos, brincou. Eu estava com a calça curta e 
ele dizia que a situação estava tão mal que 
não tive como comprar pano para a calça 
toda”, conta Lucy. Naquela noite, Leonidas 
comentava as notícias que viu na TV a res
peito da marcha contra o paramilitarismo 
e a impunidade, que ajudava a organizar, 
marcada para 6 de março. O ato levou mi
lhares de pessoas às ruas de Bogotá, mas 
não Leonidas. “Só fui me dar conta da au
sência dele em 8 de março, Dia Internacio
nal da Mulher, porque Leo sempre ligava”, 
diz. De uma família de dez irmãos, era com 
Leonidas que ela mantinha mais contato.

Apesar de todas as evidências, de todas as 
ameaças anteriores e antes de qualquer pro
nunciamento oficial em torno de investiga
ções sobre o caso, a viceministra da Justiça, 
María Isabel Nieto, afirmou dois dias de
pois que Leonidas poderia ter sido vítima 
de “crime passional” – desqualificar delitos 
como esse é comum às autoridades. Para 
o Ministério da Proteção Social, neste ano 
aconteceram 31 assassinatos por questões 
políticas envolvendo sindicalistas. Para os 
sindicatos foram 42. 

Caberiam indenizações a 170 mil vítimas diretas e indiretas dos confrontos   entre guerrilheiros, paramilitares e Exército. A demanda segue sem resposta

Atrocidade
O irmão de Lucy Gómez, sindicalista 
bancário, foi assassinado a facadas em 
março deste ano. Apesar das evidências, 
o governo descarta crime político

Ao meiodia daquele mesmo sábado, 
Lucy recebeu uma chamada dos compa
nheiros pedindo as chaves do apartamen
to de seu irmão. Leonidas, que tinha sido 
visto pela última vez na terçafeira, dia 4, 
foi encontrado morto. A perícia detectou 
mais de 20 golpes de faca. O primeiro te
ria sido desferido no começo da noite e o 
último, no final da madrugada. Tinhas as 
mãos amarradas para trás. Do apartamento 
levaram um notebook, um pendrive e mui
to pouco dinheiro.

A costureira temia que o pai, com 81 anos, 
e a mãe, com 76, não resistissem à notícia. 
Inicialmente sustentou a versão de que fora 
um acidente de carro. “Eu disse: façamos um 
rosário porque os médicos disseram que ele 
está mal.” Aproveitou uma chamada telefô
nica naquele dia e anunciou a morte do ir
mão: “Foi feita a vontade de Deus”, disse. A 
partir daí, foi menos difícil dar um desfecho 
à mentira e contar aos pais o que tinha acon
tecido. Eles ainda precisam de remédios.

A divergência também encontra eco 
na indignação de Luz Maria Correal Pe
rez, viúva de Jaime Enrique Gómez Velás
quez, sindicalista encontrado morto em 
23 de abril de 2006. A medicina legal do 
país atestara ter sido atropelamento aciden
tal. Investigadores forenses independentes 
apontam homicídio. “Seu corpo ficou re
duzido ao esqueleto, à base de ácido, para 
não restarem provas. Mas no crânio há si
nais de pancadas com objeto perfurante”, 
conta Luz Maria. 
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Preconceito
July Gonzalez Villadiego, diretora de 
Proteção à Mulher da CUT colombiana: 
“Se está contra o governo, já se diz que 
está com a guerrilha”

As marcas da indefinição respingaram 
também na vida de Diana Marcela Gómez 
Correal, de 30 anos, filha do casal. Indig
nada, juntouse ao Movimento de Filhos e 
Filhas pela Memória e Contra a Impunida
de. Depois da marcha de 6 de março, Diana 
recebeu ameaças dos Águias Negras, assim 
como outras 22 mulheres. Mudouse para 
os Estados Unidos em junho. Desde aquela 
época, Luz Maria não vê a filha.

Expulsos da terra
Segundo a Consultoria para os Direitos 

Humanos e Deslocamentos Forçados, no 
primeiro semestre deste ano 270 mil co
lombianos fugiram de seus lugares de ori
gem por causa da violência. Os mais jovens 
temem ser recrutados forçadamente tanto 
pelos paramilitares quanto pelas Farc. Até 
crianças são cooptadas. Melba Martínez Za
rate, seus três filhos, o marido e seus pais, la
vradores num sítio da zona rural de La Pal
ma, sudoeste do país, deixaram suas terras 

Caberiam indenizações a 170 mil vítimas diretas e indiretas dos confrontos   entre guerrilheiros, paramilitares e Exército. A demanda segue sem resposta
Atualmente vivem em Soacha, uma das ci
dades mais violentas da Grande Bogotá, 
com guerras entre traficantes, chacinas e 
altíssimo índice de homicídios. Em vez de 
plantações e animais, hoje Melba vê pela ja
nela um mar de casas inacabadas e muita 
pobreza. “Meus pais sentiram muito a falta 
do campo, onde nunca tiveram problemas 
com saúde nem passaram fome. Jamais vou 
esquecer o dia em que meu pai pediu para 
leválo a um lugar onde houvesse cavalos. 
Sua alegria ao vêlos foi seu último suspi
ro de saudade. Depois foi se enchendo de 
tristeza”, diz. Ele morreu em 2004, com Mal 
de Alzheimer, e a mãe, no mesmo ano, com 
problemas cardíacos e pulmonares. 

Andrea, irmã de Melba, funcionária da 
Uneb, moveu processo contra o governo 
por negligência. “Não queremos dinheiro, 
mas sim que todos saibam a tragédia de nos
sa família, algo comum em meu país”, diz. A 
história dos Zarate toca em outro ponto po
lêmico do governo Uribe: a reparação para 
as vítimas diretas e indiretas dos confrontos 
entre guerrilheiros, paramilitares e Exérci
to. Apesar das pressões de organismos in
ternacionais, a demanda segue sem resposta. 
“Precisamos considerar as dificuldades fis
cais”, disse Uribe em um pronunciamento. 
Segundo o periódico El Tiempo, caberiam 

havia muito tempo. Em uma delas, o car
rasco disse que estava programado para 
matálo, mas não o faria por ter uma dí
vida de gratidão: Maximo ajudara o irmão 
de seu algoz durante um conflito. Encon
trouo espancado e o levou para um hos
pital.  “Mas você precisa sair daqui hoje”, 
acrescentou o homem.

“Durante o velório de Alfredo chegaram 
dois homens numa moto e disseram que 
eram da AUC, que eu teria de sumir daque
las terras ou acabaria como o meu filho.” Ma
ximo deixou a cidade e a atividade sindical. 
Guarda ainda o pequeno livreto que traz im
presso o acordo coletivo de sua categoria, as
sinada por ele e mais quatro amigos. “Dessa 
lista estão todos mortos, menos eu.” 

Maximo vive escondido. Já trocou de 
celular várias vezes, de endereço outras 
tantas e, para sobreviver, vende uma lote
ria conhecida como Chance. Aos 60 anos, 
espera pela aposentadoria. A reportagem 
o encontrou em Bogotá, dormindo numa 
das salas do Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria de Alimentos. Procurava na 
capital apoio de organismos humanitários 
para deixar o país. Talvez Canadá, talvez 
Europa. Ou qualquer lugar onde histórias 
como a dele não sejam tão comuns e tão 
ignoradas.  

História de conflitos

A Colômbia tem 45 milhões de habitantes com renda média anual de uS$ 7,2 mil (a 
do Brasil é de u$ 9,7 mil). Na década de 1940, a oligarquia tentou barrar movimentos 
populares que se insurgiam. Em abril de 1948, a repressão a uma revolta popular culminou 
com 300 mil mortos e um golpe militar que levou os conservadores ao poder. Enquanto o 
Partido Comunista reforçava bases junto aos trabalhadores rurais, a Frente Nacional, que 
unia os dois maiores partidos de direita, reagiu, inclusive com milícias contratadas para 
assassinar opositores. Nesse contexto, nos anos 1960, surge o movimento de esquerda que 
deu origem às Farc. álvaro uribe está no poder desde 2002, tem apoio dos conservadores 
e uma maioria no Congresso que busca ampliar sua permanência. Integrantes da oposição, 
liderada pelo Partido Pólo Democrático, também sofrem perseguição das milícias.

em 2002, em meio a confrontos entre as Farc 
e os paramilitares. Os Águias Negras avisa
ram vários moradores da região que teriam 
de sair. O vizinho que trazia o bilhete teve o 
corpo todo machucado. Os emissários fala
vam sério. “Saímos só com a roupa do cor
po. Viemos para Bogotá, onde temos ou
tros irmãos e parentes. Na época, ficamos 
todos num apartamento emprestado, com 
nove pessoas num mesmo quarto”, lembra. 

indenizações reparatórias a 170 mil vítimas 
já registradas, ou para 3 milhões se conside
rarem os casos de expulsão do campo. 

Um deles é o de Maximo Almenárez Lo
pes, exlavrador na produção de óleo de 
palma. No dia 31 de dezembro de 2007, 
seu filho, Alfredo, de 39 anos, tombou 
diante da brutalidade dos paramilitares. 
Recebeu facadas e foi esquartejado com 
motoserra. Pai e filho recebiam ameaças 
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P
ercorrer a selva, extrair látex e 
produzir borracha era a rotina 
de Francisco Alves Mendes Fi
lho, que faria 68 anos neste 15 
de dezembro. Nascido no Acre, 

aos 9 anos Chico já seguia os passos  do pai. 
E não tardaria para que a exploração pre
datória, sobre trabalhadores e a floresta, o 
conduzisse à trajetória que o tornaria mun
dialmente respeitado. Na década de 70, o go
verno militar estimulou a criação de gado na 
Amazônia. Para garantir o pasto, seringais 
e castanheiras eram destruídos, minando 
uma importante atividade dos moradores.  
Alfabetizado aos 18 anos por Euclides Tá
vora, um exintegrante da Coluna Prestes, 
o jovem seringueiro aprendeu também a ler 
o que ocorria a sua volta. Ajudou a criar o 
primeiro sindicato rural do Acre, em Brasi
léia, fundado por Wilson Pinheiro em 1976. 
Após o assassinato de Pinheiro, em 21 de 
julho de 1980, Chico Mendes, então verea
dor em Xapuri, exigiu Justiça pela morte do 
companheiro num contundente discurso. O 
então líder metalúrgico Luiz Inácio da Sil
va estava presente. O episódio deu subsídios 
para que a ditadura enquadrasse a ambos na 
Lei de Segurança Nacional.

Àquela altura, Chico combinava o movi
mento social com a disputa política insti
tucional. Não se elegeu deputado estadual 
devido ao baixo coeficiente eleitoral do PT 
no Acre (hoje o partido tem sete dos 24 de
putados e 12 dos 22 prefeitos no estado).

Seringueiro, visionário, 
Chico Mendes via na 
defesa da floresta 
a melhor forma de 
proteger também a 
vida das pessoas, da 
Amazônia e fora dela
Por Cristina Uchôa e 
Glauco Faria

Cidadão do

história

mundo
Nos embates políticos, predominava o 

discurso contra o desmatamento; na atua
ção social, isso se dava na prática, sobretu
do empregando a estratégia do “empate”. O 
advogado Gomercindo Rodrigues, que atua
va ao lado dos trabalhadores rurais, conta 
como era: “Algumas dezenas de trabalha
dores, muitos com suas esposas e filhos, 
formavam um contingente considerável de 
seringueiros. Ao chegar ao desmatamento, 
conversavam com os homens que estavam 
fazendo a ‘broca’ (preparando o desmate)”. A 
descrição está em seu livro Caminhando na 

Floresta. Os manifestantes mostravam aos 
cortadores, em geral pessoas simples e mui
tos exseringueiros, o quanto aquilo era pre
judicial e poderia comprometer o futuro de 
todos. Na maioria das vezes, surtia efeito.

Proposta inovadora
Em 1985, o 1o Encontro Nacional dos Se

ringueiros, em Brasília, teve Chico Mendes 
como um de seus idealizadores e resultou 
na criação do Conselho Nacional dos Se
ringueiros, oposição ao patronal Conselho 
da Borracha, que representava 300 empre
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sários da área. Ali, se consolidou uma das 
principais bandeiras do movimento: a ins
tituição das reservas extrativistas.

“Até 1984, a gente realizava os empates, 
mas não tínhamos muita clareza do que 
queríamos. (...) As pessoas falavam: ‘Vocês 
querem impedir o desmatamento e trans
formar a Amazônia em santuário? Intocá
vel?’ Estava aí o impasse. A resposta veio 
por meio da reserva extrativista. Vamos uti
lizar a selva de forma racional, sem destruí
la”, contou Chico em sua última entrevis
ta, ao jornalista Edilson Martins, em 9 de 
dezembro de 1988, publicada no Jornal do 
Brasil apenas após sua morte. O ativista di
zia que os povos da floresta – seringueiros, 
índios, ribeirinhos – sempre desenvolve
ram atividades econômicas e de subsistên
cia sem destruíla. Eram os mais indicados 
para cuidar de sua preservação.

O contexto era favorável. O Brasil vi
via o lançamento de seu primeiro Plano 
Nacional de Reforma Agrária e a criação 
das reservas extrativistas era um jeito de 
fazer a reforma agrária combi
nada com preservação ambien
tal. Foi assim que, por meio da 
portaria  no 627, de 30 de julho 
de 1987, o Incra lançou o Proje
to de Assentamento Extrativis
ta (PAE), “destinado à explora
ção de áreas dotadas de seringais 
extrativos através de atividades 
economicamente viáveis e eco
logicamente sustentáveis, a se
rem executadas pelas popula
ções que ocupam ou venham a 
ocupar as mencionadas áreas”. A 
primeira grande vitória.

Em 1987 a maior ameaça à 
preservação da floresta era a BR
364. O desmatamento provoca
do pela construção da rodovia 
entre Rondônia e Acre colocava em xeque 
a sobrevivência de seringueiros e índios, 
como já havia ocorrido com os povos do 
trecho rondonense. Chico Mendes conse
guiu trazer alguns membros da Organiza
ção das Nações Unidas (ONU) para Xapuri 
e mostrou os efeitos da devastação. Dois me
ses depois, estava nos Estados Unidos. Em 
Miami, acompanhou a conferência anual do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Denunciou que trabalhadores rurais 
e índios não tiveram suas propostas ouvi
das, o que contrariava o contrato de finan
ciamento da obra firmado entre o BID e o 

governo federal. Depois, em Washington, 
conversou com o senador republicano Ro
bert Kasten, envolvido com questões am
bientais e influente na Comissão de Finan
ças do Congresso americano. 

Um mês depois foi anunciada a suspen
são do financiamento da obra. Políticos lo
cais, fazendeiros e especuladores imobiliá
rios acusaram o seringueiro de prejudicar 
o progresso da região. Reconhecido no ex
terior, Chico também começava a ser visto 
com ódio por políticos, fazendeiros, espe
culadores e empresários, que enxergavam 
nele uma ameaça a seus interesses.

Darly Alves era novo na região. Batizou 
sua fazenda com o nome de seu estado de 
origem, o Paraná, e nunca escondeu suas di
ferenças com Chico Mendes, que conquis
tou a demarcação da área da primeira re
serva extrativista do país. A idéia de reserva 
lhe causava ódio, mas também o fato de que 
a boa porção da área demarcada fazia par
te de sua fazenda. O que Chico ainda não 
tinha certeza era de que aquele fazendeiro 

também exercia outra atividade 
– a de matador.  Conversou com 
o advogado Genésio Nazareno, 
de Curitiba, que trabalhava para 
o movimento dos seringueiros. 
“Fui até a Vara de Execução Cri
minal e vi que tinha uma ordem 
de prisão contra o Darly e o ir
mão dele, Alvarino”, lembra o 
advogado.

Eles conseguiram que o juíz 
paranaense expedisse uma Car
ta Precatória (ordem judicial 
preparada para ser cumprida 
em outra comarca) para ser le
vada ao Acre. O advogado le
vou a carta à capital Rio Branco, 
ali chegando em 26 de setem
bro. Somente depois de mais de 

um mês a carta chegaria a Xapuri. Provavel
mente, após algum vazamento de informa
ção, os Alves fugiram para a Bolívia, onde 
alimentaram sua ira e teriam mantido con
tato com outros fazendeiros da região, que 
se articulavam na União Democrática Rura
lista (UDR) local.

O fim do ano se aproximava e sabiase 
que a cidade ficaria mais abandonada. Chi
co fazia questão de passar seu aniversário 
e o Natal com a família, em Xapuri, apesar 
das ameaças. Já tinha sobrevivido a outros 
tempos críticos.

Quando parecia que até os pistoleiros, que 

circulavam semcerimônia por Xapuri, ti
nham entrado em recesso, o amigo Gomer
cindo Rodrigues ficou apreensivo. Na tarde 
de 22 de dezembro, chegava à casa de Chico 
Mendes dizendo: “Estou preocupado com o 
que eu te disse ontem”, referindose ao sumi
ço dos pistoleiros. O anfitrião, porém, esta
va mais preocupado com um jogo de domi
nó com seus dois seguranças. Ao terminar 
a partida, resolveu tomar um banho. O filho 
pequeno, Sandino, fez manha para ir junto 
ao banheiro, que era fora da casa. Foi até a 
porta e, ao ver que já estava escuro, recuou. 
“Os caras podem estar me atocaiando”, disse. 
Deixou Sandino com a irmã Elenira, foi ao 
quarto e pegou uma lanterna. Ao abrir a por
ta novamente um tiro, vindo de fora, atingiu 
em cheio o peito de Chico Mendes.

Vocês não vão fazer nada?
Os seguranças pessoais de Chico Men

des correram na direção da rua – quando 
o assassino estava na parte de trás da casa 
e certamente por ali fugia, cercado por um 
rio que poderia deixálo encurralado numa 
perseguição. Gomercindo, que havia saído 
para dar uma volta, com vergonha de jantar 
onde se conseguia comida com tanta difi
culdade, voltava depois de Chico ter sido 
socorrido. A 50 metros da casa, na delega
cia, dois policiais olhavam o cair da tarde. 
“Vocês não vão fazer nada, seus filhos da 
puta?”, gritou o advogado.

No dia, nenhum suspeito foi apontado. 
Depois de toda a comoção internacional, o 
poder público se viu pressionado a buscar 
os culpados. Menos de uma semana depois, 
o filho de Darly Alves, Darci, assumiu a au
toria do crime. Ele e o pai foram condena
dos a 19 anos de prisão, além de terem sido 
levantados oficialmente outros crimes em 
que a família se envolveu no Acre.

Para Elenira Mendes, a garota que viu o 
pai morrer em meio a uma poça de sangue, 
há mais envolvidos: “Nunca acreditei que 
só os dois pudessem ter matado meu pai. 
Pelo que se sabe hoje, mais pessoas fizeram 
parte desse complô, mas não podemos pro
var”. Ela, que até os 18 anos não se envolvia 
em questões políticas e que hoje preside o 
Instituto Chico Mendes, não mostra res
sentimentos, e sim esperança. “Quando li a 
carta que ele havia escrito para o jovem do 
futuro, senti como um chamado para par
ticipar. Era isso que ele queria, que a sua 
luta não morresse e continuasse. Esse foi 
seu grande legado.” 

Alfabetizado 
apenas aos 
18 anos por 
euclides 
Távora, ex-
integrante 
da Coluna 
Prestes, 
o jovem 
seringueiro 
aprendeu 
também a  
ler o que 
ocorria a 
sua volta
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entrevista

O grande 
mano
Para o técnico que devolveu 
com dignidade mais um clube 
tradicional à elite do futebol, o 
Corinthians de 200� está melhor 
que o seu Grêmio de 200�, que 
subiu, conquistou o estadual e 
uma vaga na Libertadores
Por Fernando Gavini
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L
uiz Antonio Venker Menezes virou Mano logo em seus primeiros dias de vida em Passo So
brado, interior gaúcho. A irmã, um ano e um mês mais velha, só o chamava assim e o apelido 
pegou. Foi como Mano que ele tentou a sorte como zagueiro do modesto Guarani de Venân
cio Aires, ainda no Rio Grande do Sul. Mas logo percebeu que não teria sucesso dentro das 
quatro linhas e largou tudo, ainda jovem, para cursar Educação Física. O sobrenome Menezes, 

diz, incorporou para dar ao nome de técnico um pouco mais de “pompa”. O dicionário Houaiss define 
também a palavra “mano” como aquele com quem se tem relação de afeto, de intimidade, de amizade; 
amigo, camarada, colega; com quem se divide uma empreitada. E assim tem sido a relação de Mano Me
nezes não apenas com seu time, mas também com a segunda maior torcida do país. É o resultado de sua 
decisão, já que chegou a ser sondado por clubes competitivos da Série A e do exterior e preferiu o desafio 
de dirigir um time em um dos momentos mais tristes de sua história. Missão que chamou logo em seu 
primeiro dia de trabalho de projeto mais importante do futebol brasileiro em 2008. No Parque São Jor
ge, Mano, mais que treinador, foi fundamental na montagem do elenco. Aberto ao diálogo, conquistou 
a confiança dos jogadores. Quando precisou, em nome do bom ambiente de trabalho, não titubeou em 
afastar o goleiro Felipe do time. Mano não se ilude. Sabe administrar excessos de otimismo e de pessi
mismo. É frio diante da empolgação e é capaz de ver algo positivo em situações de desespero. Agora, 
uma vez recuperado em grande estilo o orgulho corintiano, Mano quer ser campeão na elite. E garante: 
“O Corinthians está mais preparado do que estava o Grêmio (que dirigiu na Série B, em 2005)”.

As principais 
equipes que 

disputaram a 
Série A foram 

instáveis. A cada 
semana aparecia 

um favorito. 
Isso comprova a 

dificuldade que se 
tem hoje no brasil. 

Você não consegue 
passar seis meses 

com uma equipe
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    Um grupo 
tem de se 
preparar 
para ser 
capaz de 
suportar 
pressão, 
porque você 
não ganha 
sempre, 
mas tem 
de estar 
sempre 
muito perto 
de ganhar 
e de estar 
entre os 
que estão 
disputando 
os títulos

Você escolheu o Corinthians porque considerava 
naquele momento o mais importante projeto do fu-
tebol brasileiro para 2008. E agora, saboreia a sen-
sação de dever cumprido?

Sim, porque se tratava de tirar um dos maiores clu
bes do Brasil da segunda divisão. E fazer parte de uma 
reestruturação, começar o trabalho do zero, ter a opor
tunidade de fazer isso como técnico e participar des
te retorno à primeira divisão, sem dúvida, é um gran
de feito. Torcedor valoriza muito profissionais que no 
momento mais difícil fazem parte de uma campanha 
como a que fizemos.

É diferente mesmo trabalhar no Corinthians como 
tanto se diz por aí?

Há diferenças para o lado positivo e para o lado ne
gativo. Desde muito cedo enfrentei essa diferença, que 
em determinados momentos servia para justificar uma 
certa desorganização, para não enfrentar o problema 
da forma como entendemos que deveria ser enfren
tado. Mas é diferente também no aspecto positivo. A 
força do clube pelo seu torcedor, pela maneira como 
ele ajuda a equipe e tenta fazer a sua parte. Em deter
minados momentos vai até além, mas é só o espírito 
de querer ajudar.

O Grêmio que você dirigiu na Série B em 200�, no 
ano seguinte ganhou o Gaúcho e uma vaga na Li-
bertadores. Se o Corinthians de hoje está mais pre-
parado do que aquele Grêmio, como você diz, o que 
dá para esperar?

Se o Corinthians continuar fazendo tudo bemfeito 
como fez nessa primeira parte poderá chegar até mais 
longe. Futebol é assim: você precisa continuar fazendo 
bemfeito. Foi bom, mas a temporada acabou. Vem aí 
uma seqüência de trabalho que é tão difícil quanto fa
zer a primeira parte. Talvez mais.

Hoje você tem uma base que antes não tinha. Quais 
as dificuldades para encontrar jogadores adequa-
dos para as necessidades que ainda tem?

Não é só a questão financeira. A dificuldade de con
tratar em quantidade é ter pouco tempo para dar en
trosamento, para fazer os jogadores se conhecerem e 
formar uma equipe deste grupo. O lado bom, quando 
você precisa contratar em quantidade, se é que existe 
um lado bom, é que os jogadores médios estão no mer
cado em maior número. Já no quesito qualidade, en
contrar o jogador certo é mais difícil. Geralmente, você 
gosta dos jogadores de que todo mundo gosta.

Quando chegou aquela primeira leva de jogadores 
para a disputa do Campeonato Paulista, você en-
tendia que era o que teria para trabalhar na tem-
porada ou sabia que depois viriam atletas de mais 
qualidade, como Douglas, Elias e Morais?

Quando eu assinei o contrato, lá em dezembro do 

ano passado, a diretoria deixou claro que nós terí
amos mais dificuldades até maio e junho e depois 
desse período já seria possível fazer um investimen
to um pouco maior. A gente teria mesmo de enxu
gar financeiramente na primeira parte e correr um 
pouco mais de risco para poder direcionar uma ou 
duas contratações de mais peso. Conseguimos en
contrar três jogadores de bastante referência, dois 
por ter batalhado em cima (Elias e Douglas) e um 
(Morais) com um pouco de sorte, que praticamen
te caiu no nosso colo. Você precisa sempre planejar 
uma capacidade de investimento momentâneo por
que oportunidades aparecem de uma hora para ou
tra e às vezes você a perde porque gastou muito em 
pequenas contratações. Eu preferi correr um pouco 
de risco na primeira parte, porque tínhamos a con
dição de fazer algo melhor na frente.

O Corinthians teve dificuldades para pagar contas 
nesses últimos meses, até recorreu a empréstimos 
do Clube dos 13. Segundo o departamento finan-
ceiro, será preciso vender jogadores para reduzir a 
dívida. Como fica a montagem do time para 200�?

É isso que estamos conversando na renovação do 
contrato: como vamos encaminhar, na prática, essas si
tuações. Existe uma tentação de vender porque a neces
sidade de recursos é imediata. Vamos fazer isso agora? 
Ou vamos fazer um planejamento para uma entrada de 
receita e uma entrega futura? Temos um conhecimen
to de mercado para saber quando vence o contrato dos 
principais jogadores do país. Às vezes, alguns vencem 
na metade do ano. Então, se pudermos segurar nossos 
principais jogadores até esta metade, mesmo que ven
didos anteriormente, podemos nos direcionar para a 
contratação de um jogador especial depois.

Qual foi o momento mais difícil vivido até agora no 
Corinthians?

Por incrível que pareça não foi quando perdemos o 
título (da Copa do Brasil) para o Sport. Foi quando per
demos para o Goiás (derrota por 3 a 1 em Goiânia, pelas 
oitavas-de-final da Copa do Brasil), porque tínhamos 
acabado de ser eliminados do Paulista e precisávamos 
dar uma resposta positiva em curto espaço para recu
perar a confiança. Não chegarmos entre os quatro do 
Campeonato Paulista sabíamos que poderia acontecer. 
Mas não podíamos ser eliminados cedo da Copa do 
Brasil, porque aí já tínhamos tido um período a mais 
de trabalho, a equipe estava mais amadurecida e pre
cisávamos passar para o torcedor que ele podia conti
nuar confiando. Aquele momento foi o mais difícil (o 
Corinthians venceu o Goiás no jogo de volta por 4 a 0 e 
se classificou para as quartas-de-final).

No Paulista, a eliminação precoce acabou permi-
tindo um trabalho que não fora possível durante 
a pré-temporada. Na Copa do Brasil, a derrota na 
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    eu não 
faço muitos 
planos em 
longo prazo. 
o futebol 
não tem 
futuro, 
só tem 
presente. 
Você precisa 
fazer o 
melhor a 
cada dia e, 
à medida 
que fizer 
isso bem, 
naturalmente 
vai evoluir 
na carreira
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final também tem um lado positivo? Daria para for-
mar um time competitivo para a Libertadores já em 
200�?

Se o Corinthians continuar evoluindo para disputar 
uma Libertadores em 2010 será o ideal, porque estará 
num terceiro ano de trabalho. É lógico que se ganhasse 
a Copa do Brasil teria de acelerar esse processo. Existe 
um risco maior quando você queima etapas. É assim 
que funciona. Se olharmos as principais equipes do 
país que disputaram a Série A, todas tiveram dificul
dades para encontrar uma estabilidade. Existiu uma 
oscilação muito grande, a cada semana aparecia um 
favorito. Isso comprova o momento de dificuldade de 
formação de equipe que se tem hoje no Brasil. Você 
não consegue passar seis meses com uma equipe. As 
que chegaram na reta final brigando pelo título joga
ram com times diferentes nos estaduais, com raras 
exceções. Às vezes, você chega ao jogo sem saber a 
equipe que vai jogar. Isso é a pior coisa do mundo em 
jogos importantes.

O ano acabou sendo bastante tranqüilo. Houve um 
único momento em que você precisou administrar 
um problema dentro do grupo, quando tirou o Feli-
pe do time titular. O que aconteceu?

O técnico nunca quer tirar um jogador principal 
ou um ídolo, mas às vezes é necessário para que 
todos entendam a importância do trabalho no dia
adia, e para que não se acene como o prejuízo de 
perder a parte mais importante no futebol, que é o 
trabalho dentro de um ambiente sadio. Estávamos 
administrando alguns problemas já havia mais tem
po e o futebol é assim mesmo: você administra mui
tos problemas que ninguém sabe. Às vezes, é pre
ciso uma atitude mais radical e o técnico não pode 
se omitir de tomála, sob pena de se perder muito 
mais ao longo do trabalho. O Felipe voltou a cres
cer muito. Se nós olharmos a reta final da Série B, 
ele voltou a fazer a defesa do jogo, da bola que dá 
moral para a equipe. Ele é um goleiro muito bom e 
precisa ser assim nos momentos decisivos. Aquela 
atitude ajudou muito.

O projeto de 2008 era voltar à Série A. E o projeto 
de 200�?

O Corinthians vai ser cobrado em 2009 para ser 
campeão dos campeonatos que jogar. É para isso que 
ele tem de se preparar, para ter um grupo capaz de 
suportar essa responsabilidade, porque você não ga
nha sempre, mas o clube grande precisa estar sempre 
muito perto de ganhar. Tem de estar entre os clubes 
que estão disputando os títulos. Como existe uma pa
ridade muito grande no futebol brasileiro, sobretudo 
em São Paulo, o título vai ficar rodando em muitas 
mãos ao longo de uma temporada, mas o clube gran
de tem a responsabilidade de estar sempre na parte 
de cima da tabela.

Que planos você faz para a sua carreira?
Eu não faço muitos planos em longo prazo e até brin

co que o futebol não tem futuro, só tem presente, por
que você aprende ao longo do tempo que precisa fazer 
o melhor a cada dia. À medida que se consegue fazer 
isso bem, as coisas naturalmente vão correndo para
lelamente a uma evolução da carreira. É isso que eu 
quero para mim e é isso que eu penso: fazer o melhor 
a cada dia.

Gaúcho e há um ano morando em São Paulo, como 
foi a adaptação à cidade?

O futebol toma muito do tempo da gente e aca
ba não dando para ter uma vida normal. A Série B 
até deu a oportunidade de eu voltar a ter o domin
go geralmente de folga para conviver com a mi
nha família, o que é uma raridade para nós. Mas 
mesmo assim é pouco tempo para ir aos lugares 
de que você gosta, e até pela dificuldade do cargo 
você também se protege um pouco e acaba ficando 
aquém daquilo que gostaria de fazer. Você não sai 
do hotel. Conhece muito aeroporto, muito hotel e 
muito estádio, mas acaba não aproveitando e não 
conhecendo muito. Quem sofre um pouco mais é a 
família. Eu moro na zona leste, no bairro do Tatua
pé (próximo ao Corinthians), porque em São Paulo 
você não pode deixar de levar o trânsito em con
sideração, se quiser chegar no horário ao trabalho 
ou nos compromissos que assume.

Por que existem tantos bons técnicos gaúchos?
O Brasil todo faz bons treinadores, mas o Rio Grande 

do Sul adquiriu um know-how, se é possível usar esta 
terminologia, porque se trabalha muito. Geralmente 
nós, por questões culturais, somos muito disciplinados 
e o futebol exige muito isso.

Qual é a sua maior qualidade?
Sou um técnico de diálogo. Tenho um bom contro

le emocional nas questões diárias e isso faz com que o 
ambiente de trabalho seja bom. E isso produz jogadores 
comprometidos de um modo geral. Esse comprometi
mento faz minhas equipes ou meus grupos sempre se
rem fortes, o que é determinante para os resultados.

Hoje, o Corinthians joga apenas com um volante de 
origem. É possível jogar assim na Série A?

É possível. Já joguei assim na Série A de 2006 com 
o Grêmio, quando o único volante era o Jeovânio. O 
segundo volante era o Lucas, que foi o terceiro maior 
goleador da equipe e foi escolhido o melhor jogador 
do campeonato. Então, eu gosto do futebol bem joga
do. Eu acho importante hoje o homem que chega de 
trás. Armar um jeito de propiciar esse tipo de jogada 
é o segredo que todo mundo procura, mas você pre
cisa encontrar a cada ano uma maneira diferente de 
executar na prática.



28     REVISTA DO BRASIL    dezeMbro 2008

    A Série 
b até deu a 
oportunidade 
de eu voltar 
a ter o 
domingo de 
folga com 
a minha 
família, o 
que é uma 
raridade 
para nós. 
No futebol, 
você viaja 
muito, mas 
só conhece 
aeroporto, 
hotel e 
estádio

O lateral esquerdo André Santos, um de seus prin-
cipais jogadores, recebeu proposta milionária, mas 
de um clube pouco expressivo. Depois de uma con-
versa com você, ele decidiu ficar. Você é um bom 
conselheiro?

Uma relação de confiança você não decreta, con
quista. Alguém só vai ser confiante em relação a ti 
se o diaadia mostrar isso. Para aqueles jogadores 
que procuram o técnico para fazer qualquer tipo de 
consulta, estou sempre aberto. A experiência de con
viver com situações como essa em clubes anteriores 
dá um conhecimento que permite ajudar nesta hora. 
Existe uma tentação muito grande de você aceitar 
a primeira proposta porque os números são maio
res, mas o futebol não é só a questão financeira nua 
e crua. O jogador precisa projetar uma carreira de 
continuidade.

Você entende que o futebol cumpre algum papel 
social?

Acho que o futebol dá para muitos garotos a oportu
nidade de uma ascensão que não seria possível em outra 
carreira. Ela é muito rápida, faz com que tenha possibi
lidade de ajudar muito a família de um modo geral, mas 
pode ser uma grande ilusão. Se apenas 3% terão sucesso, 
significa que 97% não vão se realizar, e às vezes se perde 
muito tempo nessa briga por este sonho e o jovem aca
ba não se preparando para outros caminhos, que serão 
a realidade da vida dele.

O que você achou da eleição de Barack Obama nos 
Estados Unidos?

Eu acho muito difícil dar opinião sobre política, ainda 
mais nesta aparente democracia dos Estados Unidos, que 
não põem prego sem estopa, como se diz no Rio Gran
de do Sul. Era o momento de escolher uma pessoa mais 
popular, que quebrasse um pouco a antipatia que a maio
ria do mundo tem contra os Estados Unidos. No regime 
presidencialista um presidente não decide tanto quanto 
parece. Talvez o carisma dele ajude nesse primeiro obje
tivo ao qual me referi. Mas, vamos ver. Na política sem
pre é bom esperar.

Uma curiosidade: como o Luís Antonio Venker virou 
Mano?

Mano é de irmão mesmo. Quando eu nasci minha 
irmã tinha 1 ano e um mês e aí nasceu o mano dela. E fi
cou assim desde criança. Aí passei a ser técnico e sempre 
brinco que técnico tem de ter uma certa pompa. Então 
você coloca o sobrenome para ficar um pouco mais dis
tante daquele nome que você usava como jogador.

Você aprova a fórmula de disputa do Brasileiro por 
pontos corridos?

Precisamos tomar cuidado com campanha para 
qualquer coisa. Não podemos tornar uma forma como 
ideal e desprezar as outras. Temos a Copa do Brasil, 

matamata, e os estaduais que misturam as fórmulas. 
Acho que o Campeonato Brasileiro de pontos corri
dos já tem um bom tempo e isso faz com que clubes e 
torcedores tenham mais familiaridade com o proces
so de disputa.

Há espaço para mudar o calendário do futebol bra-
sileiro? É viável adotar o modelo europeu, com os 
clubes podendo disputar simultaneamente Brasi-
leiro e Copa do Brasil, Libertadores da América e 
Copa Sul-Americana?

Seria importante que o calendário do Brasil fosse 
mais parecido com o da Europa. Evitaríamos perder 
tantos jogadores no meio da temporada. Com relação 
aos estaduais e à SulAmericana, acho que pode ser 
mais bem encaixado durante o ano, mas não creio que 
elas tenham que deixar de existir. O calendário hoje é 
melhor que o praticado há pouco tempo, mas pode ser 
ainda melhorado.  

Como é ter um torcedor apaixonado que também 
é presidente da República? As cornetadas incomo-
dam mais ou as pessoas já separam naturalmente 
o presidente do torcedor?

O Lula não corneta, não. Muito pelo contrário, des
de que estou aqui ele sempre falou tudo publicamente, 
fez elogios aos jogadores e ao time.

Você diz que futebol é “presente”. E no presente, 
você estaria pronto para dirigir a Seleção Brasilei-
ra? Quais degraus você tem de alcançar para che-
gar nesta posição?

Sempre que me perguntam sobre isso, deixo claro 
que o cargo de técnico da Seleção não está livre e, de
pois, que todo técnico de grande clube pode ser cha
mado. Mas não durmo e acordo pensando em Seleção. 
Acho necessário ter uma trajetória bem consolidada 
para assumir o posto.

Qual é a sensação de terminar o ano campeão e 
com a volta à primeira divisão garantida? Dever 
cumprido?

A sensação do dever cumprido é muito gratificante. 
Fizemos a nossa obrigação com muita competência. 
Era como imaginei que o Corinthians deveria voltar. 
Não só atingindo uma vaga, mas sendo campeão e li
derando de ponta a ponta. Isso realmente é algo que vai 
ficar marcado, no momento mais difícil do coração de 
todos os corintianos.

Você acha que se uma torcida organizada pegasse 
no pé de maus políticos e governantes como pe-
gam no pé de um time de futebol, o Brasil seria um 
país melhor?

É complicado falar a respeito desse assunto. Mas 
acredito que no geral o brasileiro deveria prestar mais 
atenção na política. 
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o projeto de David Souza, es
tudar Medicina, vinha des
de a adolescência. Mas em 
seus sonhos nunca se via fe
chado num consultório. No 

dia seguinte à sua formatura, em 2000, 
tomou um avião para Moçambique. Em
barcou numa missão da Cáritas Interna
cional para atender vítimas de uma grave 
epidemia de cólera e, depois desse “batis
mo”, não parou mais. Até 2004, trabalhou 
no projeto Meio Fio, dos Médicos Sem 
Fronteiras (MSF), que cuida de morado
res de rua no Rio de Janeiro, e logo vi
rou coordenador da unidade médica da 
entidade.

A organização humanitária Médicos 
Sem Fronteiras reúne 28 mil profissio
nais, incluindo enfermeiros, farmacêu
ticos, psicólogos, arquitetos e especia
listas em logística e finanças. Entre eles, 
78 brasileiros que atuam no país e outros 
19 pelo mundo. Em julho, David viajou 
para uma missão contra a desnutrição 
na Etiópia. Deixou aqui a mulher, grá
vida de 7 meses, e um filho de 13 anos. 

Neste exato 
momento, em 
algum lugar do 
mundo, um médico 
que faz da causa 
humanitária a razão 
de sua profissão 
está tentando salvar 
a vida de pessoas 
em situações de 
guerra, catástrofes, 
conflitos, epidemias 
ou de fome
Por Xandra Stefanel

Solidariedade sem fronteiras

“Foi uma decisão conjunta e decidimos 
que essa seria a mão que a nossa família 
estenderia às famílias da Etiópia. Tem a 
dor de estar longe, mas o apoio foi total”, 
conta o médico, que passou dois meses 
no nordeste da África e chegou a fazer 
150 consultas num só dia.

O programa teve início em maio deste 

ano com a montagem de 51 ambulatórios 
de nutrição e cinco unidades de interna
ção em território etíope. Os efeitos seve
ros da fome começaram a surgir quando 
desapareceram as chuvas. Sem colhei
ta, os produtos ficaram escassos e caros. 
Para ter uma idéia, em 2007 pagavase o 
correspondente a € 27 por uma saca de 

cidadania
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Solidariedade sem fronteiras
100 quilos de milho; hoje são € 61. 

Assim brotaram milhares de casos 
de desnutrição severa nas unidades do 
MSF. Eram em média 5 mil atendimen
tos diários. Filas com centenas de pes
soas – a maioria pais que andaram qui
lômetros descalços e no frio com suas 
crianças nas costas – se formavam logo 
pela manhã. Os menores de 5 anos são 
os primeiros a se abater com a fome. O 
estado de desnutrição moderada os tor
na mais suscetíveis a doenças e ao risco 
de emagrecimento extremo, estágio que 
pode levar à morte. Mas, conta David, 
no início foi preciso privilegiar as crian
ças gravemente desnutridas: “É mui
to difícil dizer a uma mãe que seu filho 
não passou no critério de admissão. Tí
nhamos de recusar. Mas depois foram 
criados centros de alimentação suple
mentar. Infelizmente, muitas delas não 
resistem, mas é emocionante ver as que 
reagem ao tratamento e saem de lá pare
cendo outras”, descreve o médico.

Trabalho reconhecido
A história do MSF teve início em 1971, 

na França, com um grupo de médicos 
e jornalistas que foram voluntários na 
guerra civil da Nigéria. Chegou ao Bra
sil em 1991 para combater uma epide
mia de cólera na Amazônia. A partir 
daí, atendeu desabrigados de enchen
tes, moradores de rua e comunidades 
carentes.

Um dos primeiros brasileiros a atuar na 
ONG foi Mauro Nunes, deslocado da Se
cretaria de Saúde do Amazonas para tra
tar pessoas durante o surto de cólera em 
seu estado e no Pará. Depois de um ano 
de treinamento, licenciouse para ir a Mo
çambique. Mais tarde, participaria do pro
cesso de reestruturação do sistema básico 
de saúde em Malange (Angola), devasta
da pela guerra civil. Mauro lembra o cui
dado que tinha de tomar para andar pe
las estradas: “Angola tem esse histórico 
de minas, sempre há risco. Depois que saí
mos de lá fomos descobrir que elas exis

mão estendida
David, na Etiópia, 

em missão contra a 
desnutrição

organização é totalmente financiada por doações
No Brasil, o montante de doações em 2007 chegou a quase R$ 4 milhões; no mundo, a € 488 
milhões. A regra é que 80% da receita sejam empregados em ações humanitárias e o restante, 
em despesas administrativas e divulgação da causa. Apesar de o trabalho no MSF ser uma das 
maiores fontes de satisfação do médico Mauro Nunes, ele ainda espera que um dia o mundo 
não precise mais da organização: “Seria sinal de que os conflitos não existiriam mais, e que os 
governos resolveriam os problemas da população. A coisa mais perversa que vi foi o Exército, 
em Angola, colocar minas sob árvores frutíferas e à beira de locais de recolha de água”. 
Informações sobre doações: (21) 2215-8688, de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h  
e das 15h às 18h, ou em www.msf.org.br.
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tiam em um dos lugares que passávamos 
todos os dias”.

Seu trabalho em Amukoko, na perife
ria de Lagos, ajudou a salvar tantas vidas 
que ganhou um título de nobreza em re
conhecimento. “Tenho ancestrais nige
rianos, orubás, foi muito legal ver que os 
próprios funcionários da distrital pedi
ram que eu ganhasse o título de nobre
za.” Em 1999, bombas voltaram a cair e a 
região teve de ser evacuada. Mauro vol
tou ao Brasil, mas, com respaldo de ou
tra ONG, lá foi ele de novo, e permane
ceu por mais nove meses. “O primeiro 
estímulo é sair quando há risco, mas daí 
você pensa que aquela população toda vai 
ficar lá. Quem é que vai atender essas pes
soas? Já vi cair bomba muito perto, mas 
tinha de ficar”, explica ele, vítima de ma
lária 20 vezes.

O italiano Michele Dal Cengio, de 39 
anos, também já esteve na África (Cos
ta do Marfim, Congo, Angola, Moçam
bique e Camarões) com os Médicos Sem 
Fronteiras. Mesmo com tudo o que viu lá, 
hoje, há quatro meses atuando no Com
plexo do Alemão, ele confessa que é difí
cil aceitar a situação dos moradores da fa
vela onde presta atendimento. “Em geral, 
em uma cidade como o Rio, onde existe 

um sistema público de saúde, é muito di
fícil aceitar as dificuldades que os mora
dores encontram. Eles precisam sair da 
comunidade quando têm um problema 
e, quando vão aos hospitais públicos, fre
qüentemente são discriminados por mo
rar na favela”, explica o médico, que dei
xou na Itália mulher e uma filha.

O MSF do Brasil já “exportou” fun
cionários para atuar em 11 projetos: em 
Honduras, Haiti, Colômbia, Camboja, 
Nigéria, Burkina Faso, Quênia, Sudão, 
Congo, Zimbábue e Moçambique e tem 
previsão de início de trabalho no Afe
ganistão. A psicóloga Ana Cecília Mo
raes, responsável pelo recrutamento no 
Brasil, afirma que para ser um médico 
sem fronteira é preciso ter formação de 
qualidade, experiência generalística, fa
lar pelo menos inglês e francês, a língua
mãe da ONG, e ter vocação para assis
tência humanitária, já que o salário não 
é um motivador.

“O salário inicial dos que são expa
triados gira em torno de € 1.000 e che
ga a no máximo € 2.600 para os expe
rientes”, relata. “Quem nos procura é 
porque quer atuar em áreas de conflito, 
onde não há acesso à saúde. E mesmo 
com as dificuldades e o trabalho can
sativo, o índice de desistência não che
ga a 5%”, observa Ana. “Para que o in
vestimento que fazemos seja mais bem 
aproveitado (em média € 5.000/mês per 
capita), o ideal é que permaneçam, no 
mínimo, por 12 meses. O processo de 
seleção rigoroso tem como objetivo re
duzir a evasão”, explica. 

suPerando barreiras Atendimento no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro: presente onde o sistema público não entra
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recrutadora Ana Cecília, do MSF do 
Brasil: “Quem nos procura é porque quer 
atuar em áreas de conflito, onde não há 
acesso à saúde”
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o Papai Noel dos Correios re
cebe milhares de cartinhas 
como essa, nas quais crian
ças fazem desde pedidos 
habituais, como boneca, car

rinho, computador, a inesperados, como 
tartaruga, dentadura para a avó, advoga
do para tirar o pai da cadeia. O programa 
nasceu em 1994, inspirado em ações isola
das desse tipo feitas por funcionários vo
luntários da companhia. No ano passado, 
30 mil cartas foram “adotadas”, 10% delas 
pelos empregados. O programa marcou a 
vida de muita gente. A encarregada de lim
peza Ana Maria, de 42 anos, assistiu a uma 
reportagem na TV sobre a campanha e seu 
filho escreveu no ano passado uma cartinha 
pedindo um tênis. Não conseguia conter a 
felicidade ao ver o caminhão do Sedex che
gando em sua casa com o presente.

Simone Araújo, de 38 anos, auxiliar de 
limpeza, deixou para mandar sua cartinha 
no último dia da campanha. Pedia fraldas e 
leite para a sua vizinha, que tinha acabado 
de ganhar um casal de gêmeos e estava em 
dificuldades. A vizinha se emocionou com 
a iniciativa da amiga quando se surpreen
deu com a chegada dos presentes.

Ercília Falcone Fonseca, de 69 anos e 48 
de Correios, uma das funcionárias mais an
tigas da empresa, adotou várias cartinhas 
e fez uma campanha com a família e ami
gos arrecadando brinquedos, roupas e ba
las para mandar para as crianças. Sua co
lega de companhia, Rosemary Hasenfratz 
Alves, de 55 anos, além de adotar carti
nhas, acabou criando laços com as crian
ças. Quando vai viajar no período de festas, 
leva junto as donas das cartinhas. 
(Por Esmeralda Ortiz )

“Estou escrevendo 
esta cartinha 
porque eu gostaria 
de ganhar uma 
boneca, mas os 
meus pais não têm 
condições”Lariza, � anos

Querido Papai noel,
natal

Como pedir
O programa Papai Noel dos Correios 
deste ano foi aberto em 17 de novembro. 
As cartas devem ser enviadas para que 
cheguem até o dia 15 de dezembro aos 
pontos de leitura. Basta caprichar no 
pedido e mandar para o destinatário 
Papai Noel. Os funcionários selecionam 
as cartas, desconsideram as que estão 
sem remetente e as com remetente 
repetido. As cartas enviadas por adultos 
são separadas e analisadas. As enviadas 
por crianças até 12 anos são cadastradas 
e recebem resposta. Em seguida, são 
separadas por tipo de presente solicitado 
e ficam disponíveis para leitura e 
eventual adoção nos pontos de leitura.

Como atender
Os voluntários podem se dirigir a um 
dos vários pontos de leitura de cartas, 
conhecer os pedidos e escolher um para 
adotar. O presente deve ser embalado 
em papel pardo, com o destinatário 
devidamente identificado, e entregue no 
mesmo ponto de leitura até o dia 15 de 
dezembro. O programa atende no país 
todo e tem uma central de informações. 
Nas capitais e regiões metropolitanas, 
o voluntário pode saber onde há um 
ponto de leitura mais próximo de casa 
ou do local de trabalho pelo telefone 
3003-0100. Nas outras localidades, pelo 
0800-725-7282. Mais informações sobre 
o programa em www.correios.com.br. 
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U
m exército de desmemoria
dos esquece em locais públi
cos uma infinidade de objetos 
e documentos todos os dias. 
Há situação que é quase ine

vitável mesmo, como perder um guarda
chuva. Mas deixar um bidê ou uma cadei
ra de rodas dentro de um trem já é demais. 
Ou, como aconteceu com o músico Lean

dro Brito dos Santos, que largou seu clari
nete no trem ao desembarcar na Estação da 
Luz, na região central de São Paulo. Lean
dro acabou investindo R$ 3.500 em outro 
instrumento, em seis prestações. Dias de
pois de pagar a quarta, em julho, soube que 
a equipe do Achados e Perdidos da Com
panhia Paulista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) havia encontrado seu velho clari

nete. Entre o “sumiço” e o resgate, lá se foi 
um ano e três meses.

O instrumento estava no estojo, dentro 
de uma mochila com vários bolsos. Em um 
deles, após muito tempo, foi encontrado 
um comprovante de depósito bancário. O 
chefe do departamento de Atendimento ao 
Usuário, Sérgio Carvalho Júnior, conta que 
o banco localizou o correntista e facilitou o 

Ansiedade 
e distração 
levam pessoas a 
perder coisas das 
mais banais às mais 
absurdas por onde 
passam. E por trás 
de um esquecimento 
pode haver mais 
revelações do que 
sonha a nossa vã 
filosofia
Por evelyn Pedrozo

Nada 
se 
perde 
por 
acaso

comPortamento
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contato. Como já havia sido substituído, o 
instrumento devolvido está à venda.

No Metrô de São Paulo, a situação dos 
“cabeças de vento” assusta. “Tem gente tão 
desnorteada que perde até filhos”, conta o 
atendente Roberval Nunes. No Achados e 
Perdidos da Estação Sé a fila não dá trégua. 
A reportagem presenciou a procura de uma 
senhora pela prótese de um único dente, 

esquecida no banheiro da estação. Não en
controu e saiu decepcionada, sem o dente 
que lhe faltava. Outra vez, lembra Nunes, 
ao receber a prótese dentária procurada, a 
mulher colocoua na boca “para ver se ser
via” e foi embora satisfeita, semcerimônia 
nem higiene. Outro senhor, que havia re
cuperado sua bolsa na qual havia uma pró
tese dentária, voltou em cinco minutos ale

gando que a dentadura não cabia em sua 
boca. Nunes arrisca dizer que a ansiedade 
é que provoca a perda ou o esquecimento. 
“As pessoas não se respeitam, vão passando 
umas por cima das outras, querem entrar 
antes no trem, sentar antes dos outros, des
cer antes. Aí largam as coisas”, resume. 

Se para ele a explicação é simples, à luz da 
psicanálise é um pouco mais complicada. 
O esquecimento seria uma manifestação 
do inconsciente, afirma a psicanalista Fani 
Hisgail, professora da PUCSP. “A vida cor
rida provoca esquecimentos, mas há casos 
que revelam o interior das pessoas. A perda 
de documentos de identidade diz respeito 
à própria identidade, a traços que, por al
guma razão, se precisa esquecer.”

Para ela, há esquecimentos que falam 
pela gente. “No caso da prótese dentária, 
por exemplo, há uma rejeição natural ao 
que é postiço no corpo. Daí o ato de esque
cer”, explica. A perda de guardachuvas, um 
dos itens mais comuns, Fani atribui ao fato 
de tratarse de um apêndice e, assim como 
a prótese, está sobrando. “Esse objeto tam
bém tem um simbolismo fálico. Conheço o 
caso de um cidadão que sempre carregava 
um guardachuva quando ia a um encontro 
amoroso porque se sentia mais seguro, mais 
potente. Perder guardachuva pode ser a re
presentação de um problema sexual.”

Claro, não se pode generalizar. A psicaná
lise é algo pessoal e intransferível, mas dei
xa claro que há muito mais por trás de um 
mero esquecimento do que sonha nossa vã 
filosofia. Para quem o comete com alguma 
freqüência, talvez seja o caso de procurar um 
especialista e investigar se não há algo im
portante perdido dentro de si mesmo.

Todos têm sempre a mesma desculpa: 
correria e distração. Essa também foi a jus
tificativa da advogada e estudante de Jorna
lismo Juliana Oliveira, que esqueceu uma 
bolsa com três DVDs, alugados da biblio
teca do Instituto Goethe do Rio de Janeiro, 
no banco de um ônibus da linha 457. Ela 
voltava da universidade para casa. Quan
do se deu conta, entrou em desespero. Foi, 
em vão, até o ponto final do ônibus, em 
Ipanema. E já dava como certa a multa pe
sada que teria de pagar. “Eram filmes ale
mães originais, sem legendas, com utilida
de para pouquíssimas pessoas. Achei que 
tudo fosse parar no lixo”, conta. Passados 
alguns dias, Juliana voltou ao Goethe para 
relatar a perda dos DVDs e descobriu que 
a sorte estava a seu lado. Uma pessoa sim

Peça de museu

Documentos, malas com roupas, capacetes, guarda-
chuvas, livros, óculos, brinquedos, fogões, materiais 
escolares, carteiras, celulares, churrasqueiras, televisões, 
máquinas de escrever, ferros elétricos, notebooks, 
computadores, ventiladores, pasme, são comumente 
encontrados. Também não é raro achar cadeiras de rodas, 
carrinhos de supermercados e bicicletas. Mas aparecem 
tantos objetos diferenciados nas empresas públicas de 
transporte que o Metrô de São Paulo, por exemplo, está 
montando o Museu dos Achados e Perdidos, para dar 
mais visibilidade a um setor já conhecido pela população. 
Entre as primeiras peças do “acervo” estão um par de 
alianças, o documento de identidade de um cidadão 
alemão, muletas, miniatura de plataforma da Petrobras, 
próteses dentárias, discos compactos, relógios, medalhas, 
placas de moto, entre outros.
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vende-se clarinete
Leandro perdeu seu instrumento 
na Estação da Luz, em São Paulo. 
A equipe do Achados e Perdidos 

da CPTM conseguiu devolvê-lo 
depois de muita investigação
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ples, que jamais ouvira falar sobre o ins
tituto, pesquisou, descobriu o endereço e 
entregou os filmes.

Mas nem todos saem em busca do que 
perdem ou esquecem: na CPTM, metade do 
que é encontrado volta aos donos, mas isso 
acontece só depois de muito esforço da equi
pe. No Metrô paulista o índice é de 35%.

Dor da perda
A sala de Achados e Perdidos do maior 

terminal rodoviário do país, o Tietê, em 
São Paulo, registra diversas histórias. Pes
soas que levam dias atravessando centenas 
de quilômetros têm, além do desgaste da 
viagem, a preocupação em proteger seus 
pertences. A cada parada do ônibus, olhos 
atentos para garantir que ninguém tro
que as malas. Porém, muita coisa aconte
ce quando o veículo adentra as plataformas 
de desembarque. A emoção de reencon
trar parentes e amigos, abraços calorosos 
e o cansaço resultam, freqüentemente, em 
perdas de objetos. 

A responsável pelos Achados e Perdidos 
do terminal, Andréia dos Santos, imagina 
com quanto sacrifício um viajante traz do 
Nordeste até São Paulo uma caixa de isopor 
lotada de garrafas de refrigerantes de caju, e 
esquece no terminal. “É perda de dinheiro, 
de tempo, é muito esforço desperdiçado”, ob
serva Andréia. “Aqui acontece de tudo mes
mo. Uma pessoa já deixou no depósito de 
bagagens uma urna com restos mortais. Só 
um ano depois o material foi entregue, com 
o auxílio de informações do crematório.”

Também é muito comum passageiros 
vindos do Norte e Nordeste esquecerem 
alimentos típicos, como caixas de carne
desol e buchada. “Há pouco tempo uma 
pessoa que vinha do Ceará esqueceu uma 
caixa de corvina. Como não ficamos com 
nada perecível aqui, ligamos imediatamen
te para uma instituição e fizemos a doação. 
Também já encontramos uma caixa com 
codornas”, lembra Andréia. 

No terminal, a reportagem observou o 
comportamento estressado de uma senho
ra que havia chegado da Bahia. Ela corria 
de um lado para o outro em busca de sua 
bagagem. Depois do susto, questionada so
bre o ocorrido, ele mal teve disposição para 
dizer que já estava tudo bem. “A pessoa faz 
uma viagem longa, chega acabada, e ainda 
passa um nervoso desse”, comentou uma 
passageira que presenciava a cena. 

Em toda essa rotina no Tietê, a honesti

dade das pessoas também surpreende. Al
gumas encontram carteiras com dinheiro 
e as entregam no setor. “É uma atitude tão 
rara, que mal dá para acreditar”, diz An
dréia. Segundo ela, quando o dono não é 
encontrado, o dinheiro vai para a conta da 
empresa, sendo devolvido quando reclama
do pelo usuário que prova a propriedade. Já 
os pertences deixados nos ônibus seguem 
para as garagens e, quando procurados, são 
devolvidos pelas próprias empresas. 

E pior que perder o documento é não 
voltar para procurar. “Isso é incompreen
sível para mim”, afirma o responsável pelo 

Achados e Perdidos do Metrô de Belo Ho
rizonte, Manoel Luiz Loureiro Prado. Ele 
não se conforma com a quantidade de do
cumentos não recuperados. “Dá muito tra
balho para a pessoa buscar as informações 
constantes da carteira profissional”, lamen
ta. “Isso me chateia, porque nem sempre 
dá para achar o dono do documento ou do 
objeto.” Manoel lembra que pouco tempo 
atrás foi encontrado um par de muletas em 
um trem. “Uai, será que, de uma hora pra 
outra, a pessoa voltou a andar?”

Os passageiros do Terminal Rodoviário 
Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, não 
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anjo da guarda Juliana esqueceu DVDs caríssimos do Instituto Goethe do  
Rio de Janeiro num ônibus da linha ���. Um desconhecido os devolveu à entidade
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fogem à regra: muito esquecimento e pouca 
procura para devolução. E uma boa histó
ria: uma senhora, ao resgatar sua bolsa, não 
encontrou os remédios e já foi reclamando: 
“Roubaram meus remédios”. O filho, mais 
calmo, os achou e disse: “Mãe, com tantas 
jóias nessa bolsa quem iria roubar seus re
médios?”, narra Junior Lemos, responsável 
pelo setor.

Ciclo
Como consolo, nem tudo fica definiti

vamente perdido. A muleta de um pode 
sustentar outro, pois o que não é devolvi

do aos usuários permanece sob a guarda 
das empresas de transporte público por 60 
dias. Passado esse tempo, os documentos 
são devolvidos aos órgãos emissores e os 
objetos seguem para doação. As carteiras 
de identidade vão para as Secretarias de 
Segurança Pública dos Estados emissores. 
Em São Paulo, o órgão encaminha os do
cumentos ao Instituto de Identificação Ri
cardo Gumbleton (IRGB), onde são invali
dados. A orientação é para que os cidadãos 
registrem boletim de ocorrência imediata
mente após a perda.  

Documentos encontrados em outros 

locais são tradicionalmente enviados aos 
Correios, onde ficam por 60 dias e depois 
seguem aos órgãos emissores. Só neste ano, 
até o mês de outubro, a empresa recebeu 
pouco mais de 340 mil, com devolução de 
90%. Para resgatar o documento é cobrada 
uma taxa de R$ 3,30. 

Em São Paulo, os objetos do Metrô da 
CPTM são doados ao Fundo Social de So
lidariedade do Estado (Fussesp), que os re
passa a 1.500 entidades cadastradas, como 
creches, asilos e outras sem fins lucrativos. 
Essas instituições fazem bazares para le
vantar recursos. Os itens em mau estado 
são leiloados pelo fundo, caso recorrente 
com cadeiras de roda e bicicletas. A cada 
seis meses são realizados dois leilões de ma
teriais sem utilidade pela internet. O prin
cipal deles é o de material ferroso e papel. 
O dinheiro perdido pelos usuários também 
é depositado na conta do Fussesp e reverti
do aos projetos sociais. Os objetos dos ter
minais rodoviários e dos metrôs de outras 
cidades também seguem para doação a en
tidades cadastradas. 

M
A

u
RI

C
IO

 M
O

RA
IS

M
A

u
RI

C
IO

 M
O

RA
IS

guardiões fiéis Andréia, no Terminal 
Tietê, e Roberval, na Estação da Sé 
do Metrô paulistano, vivem às voltas 
com o inusitado: dentaduras, muletas, 
refrigerante de caju, nota de US$ 100...
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b
oas histórias recémrecontadas 
convidarão os amantes dos pal
cos a beber duas das melhores 
safras do teatro brasileiro. Para 
Você Prazer, Para Vosso Delei-

te e Para Vossa Diversão Teatro do Orni-
torrinco 1977-2007, organizado pela atriz 
Christiane Tricerri, chega às livrarias em 
dezembro. Quase junto com Pod Minoga 
Studio – A Arte de Brincar no Palco sem 

Pedir Licença, coordenado pelo ator Car
los Moreno.

O Pod Minoga surgiu em 1972 a partir 
da união de estudantes do curso de Artes 
realizado por Naum Alves de Souza na Fun
dação Armando Álvares Penteado (Faap), 
casos de Carlos Moreno (mais tarde co
nhecido como “garoto Bombril”), Flávio 
de Souza e Mira Haar, entre outros. Já o 
Ornitorrinco apareceu em 1977, quando 

Cacá Rosset, Maria Alice Vergueiro e Luiz 
Roberto Galízia, então alunos da Escola de 
Comunicação e Artes (ECA) da USP, mon
taram Os Mais Fortes, reunião de textos do 
sueco August Strindberg, encenada à meia
noite no porão do Teatro Oficina. 

“São dois grupos fundamentais no pano
rama do que viria a ser a produção inde
pendente brasileira. Num momento de re
pressão, trabalhavam com a possibilidade do 

A irreverência 
dos grupos 
Ornitorrinco 
e Pod Minoga 
renovou a 
linguagem 
teatral 
brasileira
Por Guilherme 
bryan

teatro

a farsa dos   costumes



dezeMbro 2008    REVISTA DO BRASIL     3� 

jogo, da brincadeira e da farsa como forma 
de comunicação”, diz o crítico teatral Alber
to Guzik. “A grande diferença é que o Or
nitorrinco surgiu com ambição intelectual, 
trazendo para a cena textos de Strindberg e 
(do alemão Bertolt) Brecht, ao passo que o 
Pod Minoga ia para um repertório mais per
formático, desenhava trabalhos que hoje se
riam considerados pósmodernos, e que na 
época ninguém sabia classificar.”

A força do Pod Minoga estava na cria
ção coletiva, todos os integrantes se envol
viam em cada uma das etapas de constru
ção dos espetáculos, movidos a mímica, 
circo, ópera, teatro de revista e artes plás
ticas. “Tínhamos uma formação de artes 
plásticas e em nossos espetáculos a visi
bilidade era tão importante quanto tudo 
mais que estava no palco. Ao mesmo tem
po, como outros grupos da época (caso 

do carioca Asdrúbal Trouxe o Trombo
ne), nos organizamos em cooperativa e 
escrevemos uma nova dramaturgia, pró
xima da nossa experiência e vivência. Era 
quase uma crítica de costumes”, descreve 
Carlos Moreno.

O grupo montou sete espetáculos até 
1980 – entre eles Miscelânea (1972), Fo-
lias Bíblicas (1977) e As Margens Plácidas 
(1980) –, alguns num teatro mambembe 

a farsa dos   costumes

Performático
Sofisticado para os anos �0, 
o teatro do Pod Minoga era 

“inclassificável”
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montado no galpão Pod Minoga Studio, na 
Rua Oscar Freire, nos Jardins, região cen
tral chique da capital paulista. “Você vinha 
de uma situação cinzenta do país e, de re
pente, entrava por uma portinha e parecia 
que tinha tomado um ácido, tal era a over
dose de informação, cor, brilho, música e 
alegria”, descreve Moreno.

No entanto, como outros contemporâ
neos, o Pod Minoga não escapou daquela 
parte da crítica e do público que exigia um 
posicionamento político claro. “O grupo 
enfrentou resistências porque seu repertó
rio, para os mais velhos, não tinha compro
missos visíveis, era ‘não mais’ que um pro
jeto de jogo teatral, de brincadeira levada 
a sério”, lembra Guzik. “Já o Ornitorrinco 

teve uma fase de intensa elaboração de te
mas e textos brechtianos, mas tratava tudo 
com muita irreverência, o que fez com que 
o grupo fosse recebido com desconfian
ça por parte de artistas mais à esquerda e 
com fortes reservas pelo povo mais à di
reita”, avalia.

Inspiração
Aos 30 anos de carreira, o Ornitorrin

co montou 16 espetáculos e se diferenciava 
das outras trupes dos anos 1970 por mis
turar arte circense, cabaré, music hall, pro
grama de auditório e teatro de revista, pela 
liderança exercida pelo ator e diretor Cacá 
Rosset e por montar apenas clássicos como 
William Shakespeare (Sonho de Uma Noite 

de Verão, A Comédia dos Erros e A Megera 
Domada) e Molière (O Doente Imaginário 
e O Avarento). Entre seus integrantes, esta
vam Chiquinho Brandão, Ary França, Rosi 
Campos, Gerson de Abreu e José Rubens 
Chasseraux.

“O grupo parte sempre de uma boa pre
missa, o texto de um grande autor é esco
lhido e estudado. Ao mesmo tempo, é irre
verente e anárquico. Cacá sempre diz que se 
você vai montar Shakespeare hoje, para ser 
fiel, tem de tirar o pó que ficou depositado 
historicamente. Senão fica careta e não faz 
jus à loucura que o cara teve em seu tempo”, 
avalia Christiane Tricerri. “Teatro para o Or
nitorrinco é se comunicar, sendo popular e 
realmente se importando com o espectador. 
Há nos espetáculos um rigor e uma alegria 
que podem e devem caminhar juntos”, diz a 
atriz, que entrou no grupo em 1985, “ubu
zete” na montagem de Ubu, Folias Physicas, 
Pataphysicas e Musicaes, de Alfred Jarry. 

Para Christiane, Ubu foi uma virada. “Até 
então existia um tipo de espetáculo mais li
gado ao musical, com menos atores e visan
do uma platéia também mais íntima. A par
tir dali, passou a ser para multidões. A gente 

chegou a pensar em fazêlo no Pacaem
bu, como um show de rock e com o 

Pai Ubu discursando como polí
tico corrupto.” O crítico Alberto 
Guzik concorda: “Era um misto 
de exagerado teatralismo, núme

ros de circo e atos musicais, sempre 
com generosas doses de nudez”.

Sem Pod Minoga e Ornitorrinco, o 
teatro brasileiro teria ficado sem parte 

de sua graça. “Muita gente que está hoje 
no ramo começou nos cursos do Flávio 

de Souza no Pod Minoga. Outros 
falam que, quando viram nossas 

peças, descobriram o que que
riam fazer. É gratificante saber 
que você influenciou pessoas”, 
finaliza Carlos Moreno. “Um 
grupo é como um casamento. 
Passa por crises e pode acabar 

ou reciclar. Para isso, é preciso 
criatividade. Em Megera Domada, 

por exemplo, pela primeira vez es
colhi um projeto. Hoje eu e Cacá 
somos sócios de igual para igual 
no Ornitorrinco. Voltamos a fa
zer teatro depois de um período 
afastado e estamos apaixonados, 

instigados e inspirados”, come
mora Christiane. 

no limite do escracho
O elenco do Ornitorrinco na montagem de Mahagonny, 
um desafio à abertura do início dos anos 80
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retrato Por José Eduardo Souza

e
le caminha a passos lentos, firmes, encurvado pelo peso 
da idade. Tem 100 anos, completados em 10 de outu
bro, e uma lucidez invejável. “É importante a gente vi
ver para contar as coisas do passado para os mais novos; 
importante para as crianças, ‘os semterrinha’ que mar

cham na luta pela terra, para o movimento e para mim também”, 
diz Luiz Beltrame de Castro. Desde 1996, ele já esteve em diversas 
cidades com o MST e “sempre que chamam, se posso, vou apresen
tar minha poesia que fala da luta pela terra”. Fez nove viagens a pé, 
sempre levando à frente a bandeira do Brasil, duas delas a Brasília, 
uma partindo de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. “É a linha 
para melhorar o Brasil, reforma agrária.” Seu Luiz não usa óculos 
e gosta de escrever à noite. Paciência é sua receita de longevidade: 
“As pessoas estão muito agitadas, nervosas, assim não se vive”.

Anda para todos os cantos do assentamento, participa de 
reuniões, festas e nem procura parceiras para dançar: é disputa
do por elas. Luiz Beltrame deixou Paramirim (BA) com 15 anos. 
Em 1925, sua família começou a lidar na lavoura, em Bebedouro 
(SP). A sua terra, sua, mesmo, conquistou recentemente. Por con

ta da idade avançada quem a recebeu foi um filho que, antes dele, 
já se foi. O lote está com sua nora e os netos. Em janeiro, o poeta
militante pretende voltar pela primeira vez à sua terra natal para 
o lançamento de seu segundo livro de poesias. “Parece que estou 
vendo a casa onde nasci, dizem que tem uma lagoa perto.” Seu Luiz 
teve oito filhos com dona Avelina Angélica de Castro. Aos 60, fi
cou viúvo e não se casou mais. Tem 47 netos, 68 bisnetos e, “por 
enquanto”, 10 tataranetos. Vive entre Coroados e o Assentamento 
Reunidas, em Promissão, região de Araçatuba (SP). “Estou feliz. Às 
vezes dá até vontade de trabalhar na roça, mas só tenho força para 
escrever. Para ser poeta, basta observar as coisas que acontecem 
em volta”, ensina seu Luiz, com sua mania de irradiar esperança, 
coragem e respeito. 
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Com a alegria do 
descobridor, ele 
alivia o estresse das 
estradas, faz delas 
sua grande fonte 
de conhecimento.  
Assim, Sapopemba, 
caminhoneiro 
e cantor, virou 
um dos maiores 
pesquisadores do 
folclore do país 
Por Tom Cardoso

P
ara o pianista e produtor musical 
Benjamin Taubkin, ele é a versão 
masculina de Clementina de Je
sus. De fato, há semelhanças en
tre a trajetória do alagoano José 

Silva dos Santos, o Sapopemba, e a da lendá
ria cantora fluminense. Ambos foram des
cobertos tarde demais. Ela, empregada do
méstica, aos 63 anos, e ele, motorista, aos 
45 (hoje está com 61). Talvez a comparação 
seja exagerada, até porque Sapopemba ain
da precisa ser realmente descoberto. Desde 
1991, ele é o cantor de frente do principal 
balé folclórico de São Paulo, o Abaçaí, uma 
honraria, certamente, mas que em um país 
como o Brasil o obriga a ter mais dois em
pregos.

Para ganhar a vida, Sapopemba trabalha 
duro. Mal tem tempo para cantar. Duran
te a semana bate ponto como motorista na 

forró, montar um grupo no estilo Calypso, 
ganhar dinheiro, mas não seria feliz.” 

Assim como Clementina de Jesus, desco
berta por acaso por Hermínio Bello de Car
valho, Sapopemba não esperava que fosse 
chamar a atenção de Guga Stroeter, então 
companheiro de banda do percussionista 
Ari Colares no grupo Heartbreakers. Guga 
pediu a Ari, fundador do Abaçaí, que ouvis
se melhor um cantor negro, de voz belíssi
ma, que sabia tudo sobre cantos e dialetos 
africanos, mas nunca havia cantado pro
fissionalmente, muito menos entrado em 
estúdio. “E foi meio sem querer que eu me 
tornei aos poucos o principal cantor do balé 
folclórico de São Paulo”, conta.

A partir daí, Sapopemba recebeu convi
tes para participar de vários projetos. Co
laborou para a trilha sonora do espetáculo 
Milágrimas, de Ivaldo Bertazzo, dividiu o 
palco com o rapper BNegão, seu fã con
fesso, e foi uma das estrelas do CD Ago: 
Cantos Sagrados do Brasil e Cuba, lança
do pelo selo Núcleo Contemporâneo, em 
2003, hoje fora de catálogo. O disco, que 
não chegou a fazer sucesso por aqui, rende 
até hoje convites para turnês na Europa. “Os 
europeus ficam malucos com essa miscelâ
nea, não entendem como os músicos bra
sileiros podem copiar ritmos estrangeiros 
se no próprio país há uma infinidade de 
gêneros musicais praticamente inexplora
dos”, afirma o cantor. 

Em 2005, durante o Ano do Brasil na 
França, três brasileiros fizeram um lendá
rio show no charmoso e aristocrático teatro 
Ópera Nacional de Paris. Sapopemba fazia 
parte do trio. Os outros dois eram Seu Jor
ge e Elza Soares. “De improviso, sem o me
nor planejamento, armamos o maior banzé 
no teatro. O Luis XV deve ter se revirado 
umas 500 vezes dentro do sarcófago”, brin
ca o cantor. “É, os franceses ficaram meio 
assustados, mas no fim adoraram.”

O próximo desafio de Sapopemba é trans
formar em CD um antigo projeto: “Baião de 
Orquestra – Sapopemba canta Gonzagão”, 
clássicos de Luiz Gonzaga revestidos com 
arranjos eruditos. Benjamin Taubkin já to
pou colaborar. Quem sabe ele também gra
ve um outro tributo, este em homenagem a 
Clementina de Jesus. O difícil é conseguir 
gravadora, tarefa que o caminhoneiro José 
Silva dos Santos garante tirar de letra. “Sou 
um batalhador, não desanimo, não. Sou um 
sexagenário, é verdade, mas o meu HD ain
da funciona direitinho.” 

sob a bênção dos orixás

Prefeitura de Santo André, no ABC paulis
ta. Nos fins de semana transporta carga país 
afora. E não se queixa. Graças à rotina de 
caminhoneiro, tornouse um profundo co
nhecedor do folclore brasileiro. Segundo o 
músico e produtor Guga Stroeter, Sapopem
ba é um dos maiores: “Ele conhece 70% do 
território do país e a cada ano descobre um 
tipo de manifestação cultural diferente”, diz. 

Sapopemba lembra que outro dia estava 
viajando de caminhão para o Pará e quando 
menos esperava se viu diante de uma Maru
jada de Bragança, manifestação folclórica 
da região, dividida em várias danças. “Fi
quei completamente alucinado. Nunca ti
nha visto algo tão bonito”, conta, e não teve 
dúvida: pegou um tambor e foi participar 
da festa. “Fiquei mais feliz que um lorde, 
satisfeito como um preá”, brinca.

A alegria do “pesquisador” se divide com 
o estresse do caminhoneiro. “Além de enca
rar os buracos nas estradas, é preciso fugir 
da bandidagem, e de alguns policiais que 
também querem te roubar”, diz Sapopem
ba, que, recentemente, escapou de “virar 
presunto” em Goiás. “Roubaram a minha 
carga e queriam me matar. E lá eles ma
tam mesmo, sem a menor cerimônia.” Sa
popemba evocou os orixás e saiu da encren
ca vivo, sem nenhum arranhão. 

José Silva dos Santos virou Sapopemba na 
adolescência, aos 14 anos, quando sua famí
lia deixou Penedo (Alagoas) e fixouse no 
popular bairro da zona leste de São Paulo. 
O menino gostou do apelido: “Descobri que 
sapopemba é uma árvore de raízes fortes”. 
Dividido desde a infância entre a devoção da 
mãe pela igreja católica e a paixão do pai pela 
cultura africana, José Silva acabou seguindo 
os passos do pai, um gajeiro de chegança, 
dança que mistura a tradição das mourisca
das portuguesas com cantos africanos.

Ainda menino, em Penedo, Sapopem
ba passou a freqüentar o terreiro de Pedro 
Tamanquinho, onde descobriu todo um 
universo musical, até então desconhecido. 
“Sempre houve, e ainda há,  muito precon
ceito em relação a qualquer manifestação 
cultural africana. Eu não queria saber se 
aquilo era coisa do demônio, ou bobagens 
do tipo – o que me interessou, de imediato, 
foi a riqueza musical dos rituais. Eu somei 
essa vivência nos terreiros com a influência 
da chegança e comecei a cantar”, lembra o 
músico que, liberto da pressão católica da 
mãe, só foi mergulhar de cabeça na cultura 
africana quando chegou a São Paulo.

Antes de tornarse motorista profissio
nal, Sapopemba fez de tudo: foi officeboy, 
pintor, soldador e cantor nas horas vagas. 
“Se não consegui ganhar dinheiro gravan
do discos, tendo um grupo, imagine can
tando entre amigos. Tinha absoluta certeza, 
pé no chão, que viver de música no Brasil, 
ainda mais cantando música folclórica, é 
algo impossível”, confessa. “Poderia cantar 
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viagem

Metáfora do sistema 
triunfante, o vampiro 
das trevas foi parar 
na romênia pela 
imaginação do irlandês 
bram Stoker. e como 
sugar o sangue 
alheio não bastasse, 
ele acabou sendo 
imortalizado por 
outros meios
Por Flávio Aguiar

Na 
terra de 
drácula

A Transilvânia, região hoje si
tuada quase toda em territó
rio da Romênia, fazia parte da 
Dácia, antiga província do Im
pério Romano, a noroeste do 

Mar Negro. Os romanos ali deixaram o idio
ma como herança – o romeno é língua lati
na. Transilvânia quer dizer mais ou menos 
“Além da Floresta”. “Silvânia” vem de “silva”, 
“selva”. Evoca Silvano, deus da mitologia ro
mana que, como Fauno e seus descendentes, 
habitava e protegia os bosques. A região é 
lembrada em narrativas do imperador Júlio 

César sobre suas conquistas (De Bello Galli-
co, ou Das Guerras da Gália) como situa
da “além da floresta das Hercínias”, que se 
estendia do rio Danúbio até quase os Cár
patos, cadeia de montanhas no coração da 
Transilvânia. 

Ao longo dos séculos, e depois da que
da do Império Romano, a região foi dividi
da numa série de províncias, principados e 
reinos. Foi cenário de disputas ferozes entre 
impérios (como o da Áustria e o Otomano) 
e religiões (como a católica, a cristãortodo
xa, a muçulmana e depois o protestantismo). 

Num dos principados, a Valáquia, notabili
zouse no século 15 o príncipe Vlad, cujo pai 
pertencera a uma ordem políticoreligiosa 
chamada Ordem do Dragão (Dracul).

Vlad (14311476) tornouse famoso pela 
sua luta contra os turcos e por tentar discipli
nar o comércio e a aristocracia locais. Adqui
riu o apelido de Vlad Tepes, ou O Empalador, 
por ter a fama de aplicar esse castigo aos ini
migos e condenados. A empalação consiste 
em enfiar uma estaca pontiaguda no corpo da 
vítima até que ela saia pela boca. Vlad teve um 
governo fragmentário e conturbado, morreu 
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num combate contra os turcos e teve sua ca
beça exposta no império vizinho.

A fama de Vlad Dracul, o Filho do Dra
gão, e também os horrores a ele atribuídos, 
cresceram graças a uma invenção contem
porânea: a imprensa. O futuro Conde Drá
cula ainda vivia e já circulavam manuscri
tos contando histórias tenebrosas a seu 
respeito, afirmando que ele mandara em
palar dezenas de milhares de comerciantes 
germânicos que viviam na região, além de 
mais de 100 mil turcos. Essas histórias logo 
passaram para folhetos impressos no sécu

lo seguinte, com ilustrações, vendidos aos 
milhares nas feiras dos emergentes burgos 
europeus, que se transformavam em fervi
lhantes cidades cheias de gente ávida por 
sensações fortes e por conhecer essa então 
nova maravilha, o livro impresso. Quer di
zer: de origem, Drácula, o vampiro, foi um 
fenômeno de mídia.

E os vampiros?
A crença nos mortos que procuram se 

saciar com o sangue dos vivos é antiga. Já 
estava presente na Antiguidade. Quando 
Ulisses, o herói da Odisséia, vai ao Inferno 
para ouvir profecias a seu respeito, ele deve 
sacrificar um vitelo e oferecer o sangue aos 
mortos. Embriagados pelo sangue que não 
possuem, os mortos então predizem o que 
vai acontecer com o herói.

Muito freqüentemente os cadáveres que 
saíam em busca de sangue, nessas crenças, 
eram mulheres jovens que morriam vir
gens. Por isso era preciso exorcizálas com 
a cruz e pregar seus corpos com uma estaca 
nos ataúdes. Outro poderoso exorcismo era 
obtido com o alho que, aliás, tinha e conti
nua tendo suas virtudes curativas de todo o 
tipo apregoadas em todos os quadrantes.

A lenda ganhou força por causa da histó
ria real de uma condessa húngara, Erzsébet 
(Elizabeth) Báthory, que no fim do século 
16 e começo do 17 foi condenada a reclusão 
perpétua por mandar matar jovens campo
nesas atraídas ao seu castelo – os serviçais 
que a ajudavam foram condenados à mor
te. A história passou a ser mais disseminada 
quando lhe atribuíram a fama de se banhar 
com o sangue de suas vítimas para se man
ter jovem. Algo dessa história contaminou 

a lenda de Vlad, até porque n’algumas gra
vuras que o representam divertindose com 
o suplício de suas vítimas ele é visto comen
do – algo sugestivamente antropofágico.

Essas crenças foram parar na Transilvâ
nia quando o irlandês Bram Stoker, ao es
crever seu romance na conservadora Grã
Bretanha do fim do século 19, deixouse 
impressionar pela história de Vlad, o Em
palador, pelo seu apelido, e criou o Conde 
Drácula, o vampiro das trevas. Os relatos 
sobre uma natureza agreste, hostil – a re
gião montanhosa dos Cárpatos, habitada 
até hoje por lobos e ursos selvagens – tam
bém o impressionaram. Então, ele lá se
diou o castelo do conde, embora boa parte 
da ação do romance se passe em Londres. 
Cercouo também de serviçais de um povo 
perfeito para a imaginação romântica: apá
tridas, perseguidos e misteriosos, rústicos 
e primitivos, falando uma língua que nin
guém entendia.

Na cidade de Bran, sul da Transilvânia, 
há um castelo – na verdade uma fortale
za, construída no século 13 e reformada 
por Vlad no século 15. Ele nunca morou 
lá. Vivia em Bucareste, hoje capital da Ro
mênia, onde o personagem é cultuado, e em 
Targoviste, antiga capital do principado da 
Valáquia. Mas há indícios de que ele tenha 
passado alguma noite ou algum tempo no 
castelo. Bastou para a fortaleza tornarse o 
“castelo do Conde Drácula”. E uma flores
cente indústria turística emergiu desse en
redo intrincado entre antigas lendas, his
tórias reais de guerras e mídias emergentes 
em suas diferentes épocas, como o livro im
presso, o romance de terror, o teatro de efei
tos especiais e o cinema. 

ROMêNIA

MAR NEGRO

Bucareste

UCRâNIA

TURQUIA

BULGáRIA

HUNGRIA

o emPalador e a lenda
Vlad Dracul nunca morou no 

Castelo de Bran, hoje conhecido 
como Castelo de Drácula
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Bucareste
Embora os personagens dos romances e 

filmes cheguem à “capital dos vampiros” de 
diferentes pontos, o caminho mais seguro 
para chegar lá é a partir de Bucareste, cida
de devastada pelo fim do comunismo e pelo 
avanço do capitalismo. Demolição e cons
trução se confundem em imagens contun
dentes. O comunismo terminou em 1989, 
logo depois da queda do muro de Berlim, 
com o fim do governo de Nicolau Ceau
sescu (19181989), comandante do Partido 
Comunista Romeno e do país com mãos de 
ferro durante 24 anos.

O fim do governo de Ceausescu foi dra
mático. Deposto num misto de revolta po
pular e golpe de Estado em 22 de dezem
bro de 1989, ele e a mulher, Elena, fugiram 
de Bucareste para Targoviste. Houve tiro
teios nas ruas e mais de mil mortos. A fú
ria contra seu governo se ampliara durante 
os últimos anos, de grande privação para a 
população, devido ao plano de usar gran
de parte da produção romena para pagar a 
dívida externa. Abandonado por seus au
xiliares mais próximos, até por sua guar
da pessoal, Ceausescu e a mulher foram 
presos e, depois de passar por um tribunal 
de lisura duvidosa, foram fuzilados em 25 
de dezembro. A Romênia tornouse mais 
um território de conquista para o capita
lismo triunfante na Guerra Fria. A partir 
de 2007, passou a integrar a União Euro
péia, em meio a uma vertiginosa mudança 
de paisagem.

Bucareste é símbolo dessas contradições 
e cicatrizes. Do regime de Ceausescu res
taram obras faraônicas, como o esqueleto 
da exfutura Biblioteca Nacional, cujo des
tino não se sabe ainda qual será. Ou como 
o incrível Palácio do Povo, prédio quase do 
tamanho do Pentágono, hoje parcialmente 
aberto à visitação pública, construído com 
luxo apurado e até algum bom gosto, mas 
obra contraditória num regime que se dizia 
“pelo povo e para o povo”.

Em Bucareste, o viajante aventureiro se 
vê comprimido entre um trânsito caótico e 
sufocante e um patrimônio histórico belís
simo e difícil de visitar, mas que vale a pena 
percorrer. O Museu do Camponês guarda 
vivendas autênticas de três séculos. No Pa
lácio de Mogosoaia (dizse “mogochoaia”), 
museu de arte e cultura, o visitante ainda se 
depara com estátuas de Lênin e outros líde
res comunistas jogadas ao relento.

A cidade é também a capital da poluição 

visual. Na falta de espaço para outdoors em 
seu centro compactado, o mundo do con
sumo distribuiu cartazes pelas fachadas dos 
edifícios, cobrindo até as janelas. O novo 
sistema espalhou na cidade a febre de pre
ços (os aluguéis são altíssimos), a vibração 
monetarista, muita miséria e contradições. 
Os velhos estão entre os que mais sofrem. 

Também padece de um fenômeno curio
so: com a carestia, o aumento do custo de 
vida e as mudanças de residência, cente
nas de milhares de cães foram abandonados 
de uma hora para outra. Mesmo depois de 
campanhas de extermínio (!) muitos ainda 
vagam pela cidade, em bandos, perigosos 
como lobos ou ursos. 

Palácio 
do Povo
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E de suas torres e ameias se descortina uma 
paisagem deslumbrante, de matas, vilas e 
montanhas a perder de vista.

Dentro do castelo, nada lembra Drácula, 
nem Vlad Tepes. Ali há um museu dedica
do à rainha Maria (18751938). Nascida na 
GrãBretanha e casada com o rei Ferdinan
do, ela se tornou célebre por duas coisas: a 
defesa empolgante do reconhecimento da 
Romênia e da ampliação de seu território 
quando do tratado de 1918, ao fim da Pri
meira Guerra; e sua vida amorosa, agitada 
como a de Catarina da Rússia. Dois de seus 
seis filhos não eram de seu marido e haveria 
ainda um outro, não reconhecido, que teria 
sido entregue a um orfanato.

Fora do castelo nada lembra a rainha Ma
ria, e tudo lembra Vlad Tepes. Até os táxis 
são decorados com motivos vampirescos. 
Há uma feira onde se compram de másca
ras a vinhos da marca Vampiro. Os tintos 
merlot e os brancos riesling romenos, os 
queijos rústicos, as salsichas grelhadas e as 
cervejas Silva e Ursus são dignos de nota. 
Os sabores das aguardentes de ameixa e de 
uva lembram grapa e bagaceira.

Pululam os copos com o rosto de Drácula 
e as camisetas estampadas com o vampiro 
em poses diversas. A visita a Bran compro
va que Drácula, que sugou a vida e a ima
gem já lendárias de Vlad Tepes para a sua 
própria lenda, continua sendo um fenôme
no de mídia no sentido mais amplo da pala
vra, que vai dos meios de comunicação aos 
corações e mentes, atravessando os séculos 
e as distâncias.  

consumo e miséria Bucareste é 
conhecida como a capital da poluição 
visual. As fachadas estão tomadas por 
propaganda ou, longe do centro, caindo 
aos pedaços. Nessa cidade inflacionada, 
os velhos são os que mais sofrem

Em meio à confusão de imagens espanto
sas, encontrase a de Vlad Tepes por todo os 
lados: no museu municipal, em nomes de 
bares e restaurantes, nas vitrines que ven
dem suvenires do “vampiro” – espécie de 
herói nacional, e da cidade, tendoa valori
zado e fortificado. Ao lado dessas imagens 
deparase com outra, mais perturbadora: 
cartazes de propaganda de uma emissora 
de rádio, apregoando a “ditadura do bem
estar”, ilustrados com a figura de um meni
no que se disfarça de Hitler, “vampiro” mais 
atual e mais perigoso.

A rainha e as feras
As estradas em geral são bem asfaltadas, 

mas estreitas, sem acostamento, cheias de 
curvas e movimentadas. Para se chegar a 
Bran, a pouco mais de 100 quilômetros de 
Bucareste, o melhor é alugar um carro, mas 
viajar só durante o dia. É preciso ter cartei
ra de habilitação internacional.

O viajante vai conhecer um cenário de ti
rar o fôlego, com suas montanhas nevadas, 
suas estações turísticas, mosteiros e caste
los famosos, como o de Peles, em Sinaia, 
construído pela aristocracia romena. A ci
dade, pequena, é movimentada por turis
tas, sobretudo norteamericanos e ingleses, 
atraídos pelo cinema. O “Castelo de Drácu
la” impressiona. Ainda se vê que sua finali
dade primeira era a de fortaleza. Os muros 
altos parecem colunas hieráticas que imi
tam as escarpas abruptas dos Cárpatos. Seu 
interior é cheio de passagens que dão rápi
da mobilidade entre as salas e os andares. 
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Por xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)
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curtaessadica
Multiexposição  
para crianças
O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília 
promove até 18 de janeiro a exposição Arte 
para as Crianças, com 16 importantes artistas 
contemporâneos, brasileiros e americanos. 
Yoko Ono terá sete obras expostas, há animação 
inédita sobre a obra do russo El Lissitzky, 
espetáculos, homenagem a Athos Bulcão, 
esculturas de Amílcar de Castro, poesia de 
Manoel de Barros e sala de vídeohistórias. 
Confira a programação completa em 
www.bb.com.br/cultura

Natal de Gonzagão
Em 1954, Luiz Gonzaga gravou com 
Zé Dantas Cartão de Natal em 78 
rotações. O disco quase desconhecido 
foi resgatado por Elba Ramalho no 
CD Natal Bem Brasileiro, com 13 
faixas inéditas do cancioneiro natalino. 
Maria Bethânia, Flávio Venturini, 
Maria Alcina, Jane Duboc, Zezé Mota, Dominguinhos, Wanderléa, 
Miúcha, Olívia Hime, Marcos Sacramento e Célia também 
participam. O único fonograma que já existia é Poema de Natal, na 
voz de Vinicius de Morais, com Toquinho ao violão. O Poetinha 
completa o álbum com a faixatítulo, dueto com Francis Hime e 
Leila Pinheiro.

De mal a pior
Desta vez o polêmico Michael Moore resolveu fazer um raio X do sistema de saúde americano.  
O documentário Sicko – $O$ Saúde, indicado ao Oscar de melhor documentário, traça um perfil do sistema 
doente (sick, em inglês) a partir dos cidadãos comuns, que têm suas vidas destruídas porque não possuem seguro de saúde ou que, 
quando têm, precisam passar por uma burocracia sem fim. O documentarista mais odiado pelos republicanos mostra ainda os 
sistemas públicos de saúde do Canadá, da Inglaterra, França e de Cuba, onde o atendimento seria ótimo e gratuito. Já em DVD.

Futebol de batom
Futebol já é coisa de mulher faz tempo. Depois que a Marta foi 
eleita a melhor jogadora do mundo, no ano passado, tornou
se ainda mais. Por isso a jornalista baiana (porém vascaína) 
Clara Albuquerque lançou o útil e engraçado A Linha da Bola 
– Tudo O Que As Mulheres Precisam Saber Sobre Futebol 
e Os Homens Nunca Souberam Explicar! (Ed. Gryfus). 
Descontraído, o livro traz a história do esporte, modelos 
de uniformes, esquemas táticos, posições, principais 

técnicos e jogadores da história, incluindo breves 
biografias, estatísticas e muitas explicações. 

Um olé de salto alto. R$ 35, em média 

Michael 
Moore

Obra 
de 
Rubem 
Grilo
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Pontodevista Por 

Natalie Portman 
(foto maior)

Norah Jones e 
Jude Law

Falando em vampiro...

Entrevista com o Vampiro (de Neil Jordan, 
1994) fecha o pacote de “indispensáveis 
na prateleira” dos fãs do gênero – seja para 
quem gosta dessa metafórica associação 
entre as relações sociais e humanas, ou para 
quem apenas se diverte. Depois de 200 anos, 
Louis (Brad Pitt) decide contar sua história 
ao repórter Daniel (Christian Slater). Em 
crise de identidade, começa, junto à pequena 
Claudia (Kirsten Dusnt) e Armand (Antonio 
Banderas) a procurar vampiros como ele, 
diferentes de Lestat (Tom Cruise), impiedoso 
e perverso.

Fome de Viver é de longe o melhor filme “vamp” da década de 1980. É a história de seres imortais 
que se alimentam de sangue e da força vital dos seres humanos. Sensual e neogótico, foi a estréia 
de tony Scott (Ases Indomáveis) como diretor. A vampira Miriam (catherine Deneuve) vive com 
o também imortal John (David Bowie), até que ele começa a perder o apetite e a envelhecer. A 
entrada em cena da geriatra Sarah (Susan Sarandon) vai mudar a história.

Pós-moderno

A primeira versão 
cinematográfica inspirada 
em Drácula, o romance de 
Bram Stoker, é Nosferatu, 
Uma Sinfonia do Terror 
(Alemanha, 1922). O filme 
mudo conta a história do 
corretor de imóveis Hutter 
(Gustav von Wangenheim) 
e sua mulher Ellen (Greta 
Schröder), que cai nas 
graças do Conde Graf 
Orlock (Max Schreck). 
O filme de Friedrich 
W. Murnau, clássico do 
expressionismo alemão, 
sobrevive aos processos 
movidos pela viúva de 
Stoker contra o diretor. 
Drácula estreou no cinema 
falado em 1931, agora 
autorizado por Stoker. O 
filme de Tod Browning 
consagrou o ator húngaro 
Bela Lugosi como Conde 
Drácula. Quando morreu, 
em 1956, Lugosi foi 
enterrado com a capa do 
personagem. Christopher 
Lee foi outro eternizado, 
graças ao vampiro. A 
fotografia é show à parte 
em O Vampiro da Noite (de 
Terence Fischer, de 1958).
Em 1979, o alemão Werner 
Herzog refilmou Nosferatu, 
com Bruno Ganz e Klaus 
Kinski. Os primeiros 
planos, com múmias e vôos 
de morcego em câmera 
lenta são o prenúncio do 
que Lucy (Isabelle Adjani) 
irá viver, entre sonho e 
realidade.

Clássicos

em 1992, o consagrado diretor Francis Ford 
coppola eternizou para sua moderna linguagem 
cinematográfica o Drácula de Bram Stoker. Deu 
tão certo que arrebatou três oscar. o vampiro é 
Gary oldman e sua amada, elisabeta, é Winona 
Ryder. Antony Hopkins é Van Helsing. 

Direto da fonte

Elenco estelar

Klaus 
Kinski

Catherine 
Deneuve e 

David Bowie

Gary 
Oldman 

e Winona 
Ryder

Tom 
Cruise 
e Brad 
Pitt
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crônica Por Por Andréa del Fuego

H
á uns bons meses fomos, 
meu marido e eu, cruzar 
o Parque do Ibirapuera 
até o século 20 da plás
tica brasileira. Esse cru

zar o parque, margeando um lago, vai 
afrouxando o pensamento, você se pre
para para o bom, o belo e a verdade. 

Numa análise bem grosseira, 
posso dividir as obras de arte em 
três grupos: o que nos traz beleza, o que 
nos traz idéias e o que junta as duas coi
sas. Na turma da beleza, um quadro con
segue atravessar séculos deliciando as pessoas que fre
qüentam os museus, seu poder de epifania estética é 
ilimitado, os olhos não se cansam diante de sua existên
cia. No caso das obras que carregam idéias, assim que 
nossa razão a capta, e isso pode acontecer em segundos, 
a idéia, ou seja, a obra, se esgota. A idéia já está com você 
e não com a arte, vocês podem se despedir ali mesmo. 
Já as obras que somam conceito e beleza são transcen
dentes de nascença e continuarão a atravessar os séculos 
atualizando as questões que elas carregam. 

Mas a arte não é nada sem sua percepção, ela é o va
lor que você dá. Nessa hora a subjetividade é individual 
e intransferível, apesar de apelos coletivos que a todos 
tocam. O que pode me espantar não lhe causa nada, o 
que a mim causa beleza, a você entedia.

Posto isso, chegamos ao museu. 
O artista plástico usufrui uma liberdade que não te

mos com os objetos. Mistura tinta, tecido, louça da avó, 
caderno da primeira série, pote de azeitona. Tiraos de 
seus lugares originais e só esse ato faz dos objetos uma 
imagem, algo a ser visto e nunca mais tocado nem usa
do. O objeto perde a utilidade para a qual nasceu e as
sume outra personalidade, embora sua cópia em série 
seja vista em qualquer mercadinho. 

O objeto é retirado de seu contexto para que o pú
blico pense e reflita a função das coisas, quanto mais 
confusa fica a cabeça de um espectador, mais feliz fica 
o artista. A obra que não se desvenda facilmente é a 

Azeitona 
e Monet

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

Sempre há um dia gratuito 
nos museus e devemos 
aproveitar

mais cortejada. Um pote de azeitona quer te conven
cer de que a azeitona foi um passado remoto e que 
agora, sendo um pote vazio, está pleno de perguntas 
que você deve fazer ao olhar para ele. Talvez o pote o 
faça ter vontade de tirar do lugar todo objeto que se 
fixa a um propósito. 

Tudo o que é confuso distrai, está aí a arte, uma dis
tração que amplia outras. Essa locomoção sensorial me 
fez caminhar depois do museu, a exposição ao menos 
ajudou no combate ao colesterol. Uma pesquisa feita 
pelo Departamento de Ciências Psiquiátricas e Neu
rológicas da Universidade de Bari, na Itália, comprova 
que a percepção da beleza em obras de arte diminui a 
sensação subjetiva da dor. Perdoe o raciocínio simplis
ta, mas prefiro o que pelo menos não fere.  

Hoje colocam uma instalação rodeada por fita ama
rela para que não a confundam com o espaço ordinário, 
e tudo o que você recebe é um pensamento e não uma 
flecha de êxtase atirada por um Monet. 

Às vezes, ir ao museu é ir ver o próprio museu com 
sua roupa momentânea, com a mostra da vez. Como 
ver um ator famoso no palco, o que vemos não é o per
sonagem em si, mas um ator famoso fingindo que é ou
tro. Ou ver sua mãe de peruca, por mais que a peruca e 
ela sejam geniais nesse encontro.

Irei ao museu o quanto durarem os potes de azeitona. 
Não é birra com o museu nem com as obras, mas com o 
vazio que as protege de nós, o respeitável público.  




