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Nos anos 40 – e lá se vão mais de 60 anos – o Brasil ganhou fama de 
“país do futuro”. Petróleo, siderurgia, legislação trabalhista e desenvol-
vimentismo transpiravam esperança de progresso social. Na década de 
60, como os louros do desenvolvimento eram restritos a uns poucos, o 
clamor social era para que o “futuro” chegasse para mais gente. O cla-

mor foi calado pelo golpe militar aplicado contra as reformas de base – trabalho, terra, 
emprego para todos. Os anos de chumbo inauguraram também a era do “este é um país 
que vai pra frente” e do milagre econômico, mas era “preciso esperar o bolo crescer 
para depois dividir”. Ninguém podia chiar, e os ricos comiam o bolo sozinhos.

Os anos 80 trouxeram de volta a democracia. Do bolo dos militares não sobrou mi-
galha. E a farsa do milagre econômico, como a carruagem da Cinderela, virou abóbo-
ra. Entramos na chamada “década perdida”, e o que crescia no Brasil era a inflação. E 
a miséria, que continuava sem sua parte do bolo. Após dezenas de planos mirabolantes 
para domar a inflação, o Brasil começa a respirar um pouco de “estabilidade” a partir do 
Plano Real, no meio da década de 90. Quem pensou “agora vai!”  viu a nova economia 
entregar empresas para o capital privado, nacional e estrangeiro. Corporações se fun-
diram e passaram a concentrar mais riqueza e mais poder. Terceirização, deterioração 
e informalidade tomaram conta do mundo do trabalho. O desemprego dobrou em dez 
anos e, segundo os comedores de bolo de sempre, o culpado é – pasme – o trabalho de-
cente: seria preciso reduzir direitos para gerar mais empregos. Mais algumas semanas 
de mandato e o governo anterior teria reformado a lei para vigorar esse raciocínio...

O país entrou no século 21 com desemprego em massa, a distribuição de renda não 
aconteceu, educação e saúde pública degringolaram, a violência explodiu. Para que 
queríamos a estabilidade econômica mesmo? Ninguém quer a inflação de volta, nem 
as privatizações, a ditadura. Mas olhe um pouquinho para esse resumo do passado. 

Foram 60 anos que pouco geraram para a imensa maioria da população, embora ri-
queza nunca faltasse ao país. Faltou foi vontade política para eliminar as injustiças. 
Agora, olhe para o futuro: a hora do voto é o horizonte. Eleições não resolvem tudo, 
mas podem colocar a solução dessas questões na pauta do dia e determinar para que 
lado nosso país será conduzido. É você e seu poder de escolher: vai querer o Brasil para 
hoje, ou fica de novo para depois? 

Carta ao Leitor
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Carta do Leitor
Quem não  
faz, toma
A matéria de capa 
(Mexe com to-
dos, edição nº 3) 
aborda o assun-
to da consciência 
na hora de votar e 
sugere que o voto 
nulo é uma forma
de protesto que 

não dá resultados. Mas na matéria não 
há nada que diga sobre os votos bran-
cos, que são muito mais perigosos, pois 
estes realmente vão para os partidos que 
possuem mais votos. E outra coisa: vo-
cês falam do voto nulo, mas não expli-
cam por que ele existe e o que o eleitor 
tenta mostrar ao votar nulo, ou seja, “que 
nenhum candidato é digno do seu voto”. 
Vocês são um meio de comunicação for-
mador de opinião. O que foi passado na 
matéria é que devemos votar em algum 
candidato, mesmo que nenhum seja dig-
no de voto. Com isso eu não concordo. 
Gostaria de dar uma sugestão. Vocês po-
deriam fazer uma edição com os candi-
datos a presidente: prós e contras, para 
que o eleitor possa conhecer melhor seus 
candidatos.
Alice Calisto da Silva
Nota da redação: Alice, votos nulos e votos em 
branco não são computados para ninguém. Ape-
nas são desconsiderados. Os votos admitidos 
como válidos são os que vão para algum candi-

dato ou legenda.

A nova revista
Gostaria de expressar a alegria de ter lido 
com tanto prazer uma revista que fala, 
com responsabilidade e transparência, 
de tantas verdades que a “imprensa ofi-
cial” não faz. Li todas as reportagens e 
fiquei muito feliz de saber que agora nós, 
trabalhadores(as), teremos um órgão de 
comunicação com mais credibilidade. 
Faço votos que esse sucesso continue em 
todos os próximos números, que serão 
muitos, se Deus quiser.
Silvanar Soares Pereira, 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Araçoiaba (CE)

Estou indignada com o gasto que es-
tão fazendo com uma revista tão ruim! 
O duro é que nós sindicalizados esta-
mos pagando por esse tipo de imprensa. 
Acredito que devam usar uma redação, 
se preciso for, voltada ao interesse do 
usuário, e não a interesses partidários, já 
que hoje nós brasileiros já temos condi-
ções de poder ver, ouvir, ler sem nenhum 
tipo de pressão. 
Maria Isabel Martins

Li os dois primeiros exemplares da Re-
vista do Brasil na casa do meu pai, que 
a recebe pelo Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, e gostei muito do conteú-
do. Gostaria de recebê-la em casa tam-
bém. E de parabenizá-los pelo conjunto 
da obra. Axé!
Émerson Felix da Silva

Agradeço por ter recebido a Revista do 
Brasil. Da primeira à última página, en-
contrei muita qualidade. Parabéns a todos 
vocês, que fizeram um informativo gos-
toso de ver, gostoso de ler. Obrigado por 
lembrarem de mim.
Francisco Agostinho Filho

Censura
A atual ditadura 
do TSE é só mais 
uma tentativa de 
golpe contra o 
povo brasileiro. A 
Revista do Brasil 
já é a voz do tra-
balhador, já ga-
rantiu seu nome 
na história e na

comunicação do Brasil. Não tenho dúvi-

as mensagens para a Revista 
do Brasil podem ser enviadas para 
leiardb@spbancarios.com.br. 
Pede-se que as mensagens venham 
acompanhadas de nome completo, 
telefone, endereço e e-mail para contato.
algumas comentários publicados nesta 
edição foram enviadas ao sítio carta 
Maior (www.cartamaior.com.br). 

MANTENHA CONTATO
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das, serei uma leitora assídua.
Denize Lial

Apoio integralmente a postura do PSDB 
e PFL. Não é função do sindicato se posi-
cionar partidariamente e transparecer que 
é a opinião de seus sindicalizados.
Pedro Galuchi

É triste verificar que essa banda podre e 
rica do nosso país não muda e não pre-
tende largar o osso. A resposta está sendo 
dada nas urnas e nas ruas. Os patetas não 
conseguem perceber que está ocorrendo 
uma mudança na percepção das pessoas? 
Chega de autoritarismo!
Josué Mecenas

Demissões 
na Volks
A verdade é que 
a Volkswagen do 
Brasil (Linha 
de desmonta-
gem, edição nº 
2), acostumada 
por longos anos a 
faturar altas mar-
gens de lucros,

viu-se encurralada por uma avalanche de 
concorrentes nacionais e internacionais e 
sem um plano estratégico, perdeu mer-
cado e capacidade de reação. O governo 
não deve intervir. Deve, sim, cobrar a dí-
vida que a empresa tem com a sociedade 
quando toma dinheiro emprestado a juros 
baixos no BNDES. Empresas de pequeno 
porte que levam o país na costas não têm 
essas “mordomias”.
Rene M. Medina

Se a Volkswagen demitir, eu nunca mais 
vou comprar veículos dessa marca. Só 
comprarei de quem investe no Brasil!
Alex João

E eu que gostava dos Volkswagens... 
Vamos fazer como os alemães, quan-
do lançaram em seu país um trocadilho 
com os carros da Mazda que, traduzi-
do, significa: “Meu carro deixa um tra-
balhador alemão desempregado”. Sou a 

favor do produto nacional ou de produ-
tos nacionalmente geradores de empre-
gos em meu país e não somente aqueles 
que transferem royalties para os estran-
geiros!
Dennis S. Faria

Porque não fazemos uma campanha, para 
que ninguém mais no Brasil compre car-
ros com as marcas do grupo VW? Nos 
EUA eles fazem qualquer negócio para 
vender os carros da marca, pois ainda 
não conseguiram apagar a imagem do 
pós guerra.
Iwerson José Cordeiro

Pois a todas essas a Volks ainda toma 
recursos emprestados no BNDES, uma 
instituição estatal. Não deve haver con-
trapartida quando um banco estatal em-
presta vultosos recursos a uma grande 
empresa? Eis uma boa pauta para os edi-
tores desta revista.
Cristóvão Feil

Meio ambiente
Gostaria de parabenizar os realizado-
res da Revista do Brasil. E, como estu-
dante de Tecnologia em Gerenciamento 
Ambiental, gostaria também de fazer um 
pedido: que nas próximas edições fosse 
reservado um espaço que fale a respei-
to de meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável.
Jailson Jerri Nunes

Desavisado
Ah, o revisor desavisado... Onde “corri-
giu” para “crucial pena”, na letra de Ca-
tulo da Paixão Cearense, leia-se “crúcia 
pena”, que é muito mais bonito, poético, 
adequado, válido e inserido no contexto 
(O Código da Venda, edição nº 3).
Flávio Aguiar
Nota da Redação: Vai aí o trecho correto, devida-
mente “desrevisado”, a pedido do autor: “No Bra-
sil, essa paixão (de Cristo e Maria Madalena) foi 
tema de um poema musicado de Catulo da Paixão 
Cearense, A Dor da Paixão, que terminava cantan-
do que a dor maior do crucificado não era a de não 
poder salvar a humanidade ‘da eterna atrocidade 
do sofrer’, mas sim ‘a crúcia pena / de sentir por 
Madalena / o coração desfalecer’”.
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Por Paulo Donizetti (leiardb@spbancarios.com.br)Resumo
É da sua conta

O trabalhador vai poder de-
cidir com qual banco quer ope-
rar. Se quiser transferir todo o 
seu salário do banco escolhido 
pelo patrão para o seu banco, 
não pagará CPMF nem tari-
fas. É o fim da senzala na con-
ta bancária. Com a decisão, o 
Ministério da Fazenda espera 
liberdade de concorrência en-
tre os bancos para baixar juros 
e tarifas. 

Acerto de cotas
Pesquisa nas universidades 

federais de Brasília e Alagoas 
e estaduais da Bahia e do Rio, 
pioneiras na adoção do siste-
ma de cotas para afrodescen-
dentes, revela que 73,7% dos 
professores aprovam o siste-
ma. A pesquisa foi realizada 
pelo Laboratório de Políticas 
Públicas da Universidade Es-
tadual do Rio de Janeiro e ou-
viu 557 professores.

Carro elétrico 
A Itaipu desenhou a idéia e a 

Eletrobrás vai pagar para ver. 
Até o final do ano fica pronto 
o protótipo do carro brasileiro 
movido a eletricidade – com 
taxa zero de poluição sonora e 
do ar. A estatal já encomendou 
dois veículos para apresentar 
durante os Jogos do Pan-Rio 
2007. O preço estimado do 
novo carro elétrico é de 22 
mil dólares.

Não foi a azeitona
Novo estudo do coorde-

nador do Instituto Fernando 
Braudel de Economia Mun-
dial, Nilson Vieira de Oliveira, 
o mesmo que havia proposto a 
restrição no horário de funcio-
namento dos bares em Diade-
ma, na Grande São Paulo, re-
velou que a lei seca foi uma 

“Eles podem tudo. Mas 
querem calar os trabalhado-
res.” Empunhando cartazes 
com esses dizeres ironizando 
o pode-tudo da “grande im-
prensa” – veja reportagem de 
capa desta edição –, centenas 
de manifestantes protestaram 
no dia 9 de agosto contra o 
veto à edição nº 1 da Revista 
do Brasil, imposto pelo TSE 
a pedido da coligação PSDB-

PFL. O ato foi realizado em 
frente à prefeitura paulistana 
por representantes de sindi-
catos e movimentos sociais. 
O vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa 
(ABI), Audálio Dantas, disse 
que toda censura é condená-
vel: “As publicações da gran-
de mídia não sofrem censura 
porque a Constituição garan-
te que não haja essa práti-

ca. Então por que uma revis-
ta como esta, justamente um 
veículo dos trabalhadores, é 
censurada?” Salvo honrosas 
exceções – como a revista 
Carta Capital, em sua edi-
ção de 23 de agosto, o Cole-
tivo Brasil de Comunicação 
Social (Intervozes), a Carta 
Maior, que destacaram a crí-
tica à censura –, a mídia, no 
geral, silenciou.

Chamaram a censura de volta

Manifestação em 
frente à prefeitura de 
São Paulo: a imprensa 
patronal pode tudo
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de câmeras de monitoramen-
to pela cidade e a existência 
de uma ampla rede de políti-
cas públicas, sobretudo desti-
nadas à juventude, foram fato-
res decisivos. 

Lucraram mais 
que bancos

A consultoria Economática 
pesquisou 180 empresas não-
financeiras e constatou que 
elas lucraram muito mais que 
os bancos no governo Lula 
que na era FHC. Foram 213 bi-

lhões de reais entre 2003 e ju-
nho de 2006 – 199% acima dos 
71,5 bilhões de reais apurados 
entre 1999 e 2002. Os bancos 
também se deram bem, seus 
lucros cresceram 80%, de 32 
bilhões para 57,6 bilhões de re-
ais. Parte do resultado é expli-
cada pela valorização do real 
frente ao dólar. Na era FHC o 
real desvalorizou-se 192,3%, 
aumentando o endividamento 
das empresas na moeda ame-
ricana. Na gestão Lula, o real 
valorizou-se 38,73%.

coincidência que tinha por 
trás a gestão integrada dos po-
deres públicos, reuniões men-
sais das polícias militar e civil 
e da guarda municipal com li-
deranças comunitárias, vere-
adores e prefeito, bem como 
rondas noturnas com várias 
viaturas da PM e da guarda 
municipal. O aumento da con-
fiança da população nas auto-
ridades, a melhora das con-
dições de acessibilidade e da 
iluminação pública voltada 
para a segurança, a instalação 
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Escola Base, 12 anos depois

O ministro Celso de Mello, do STF, arquivou no dia 7 de 
agosto recurso da TV Globo de São Paulo que tentava livrar 
a emissora da indenização dos proprietários da Escola Base 
por danos morais. A decisão mantém a condenação fixada pela 
Justiça de SP, de 1,35 milhão de reais. Trata-se de um caso 
histórico de sobreposição do espetáculo ao fato. Em março de 
1994, os donos da escola de educação infantil Base, no bairro 
da Aclimação (zona sul de São Paulo), acusados de usar crian-
ças como modelos de fotos e filmes pornográficos, sofreram 
depredações e saques por parte de moradores e pais de alu-
nos. Dois meses depois de linchamento pela mídia, o inquérito 
comprovou a inocência dos acusados. Além da TV Globo, já 
foram condenados Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, as 
editoras Três e Abril, das revistas IstoÉ e Veja, e o SBT.

Escola depredada e vidas destruídas: a imprensa, 
no papel de juiz, condenou sem provas
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No fechamento desta edi-
ção, em 30 de agosto, os 
trabalhadores da Volkswa-
gen estavam no segundo dia 
de greve. Um dia depois de 
o BNDES suspender a libe-
ração de um empréstimo de 
497 bilhões de reais à mon-
tadora, a Volks enviou cartas 
lacônicas a 1.800 “colabora-
dores” comunicando sua de-
missão em 21 de novembro. 
Boa parte deles, portadores 
de doenças ocupacionais; ou-
tros, muito perto da aposen-
tadoria. O sentimento de trai-
ção foi generalizado.

Antes, em negociações que 
consumiram dias, a empresa 
havia recusado todas as al-
ternativas do sindicato ao seu 
plano de reestruturação. Para 
cada item proposto pela em-
presa havia uma contrapro-
posta do sindicato, sempre ne-
gada. A Volks queria aval para 
dispensar 3.600 empregados 
do ABC e reduzir direitos dos 
demais. Sem acordo, passou 

a ameaçar com a ampliação 
dos cortes para 6.100 e o fe-
chamento da unidade de São 
Bernardo. A empresa não ad-
mite rever os erros de gestão 
que contribuíram para chegar 
ao que chama de crise.

Pesou o social
Na decisão do BNDES de 

suspender o empréstimo en-

quanto não se tem um acordo, 
pesou a indefinição quanto 
ao destino dos recursos. “Se 
os recursos eram para inves-
tir em expansão da produção, 
seria absolutamente estranho 
que a gente financiasse algo 
sem base material”, disse a 
ministra Dilma Roussef, da 
Casa Civil. O Dieese calcu-
la que 3.600 demissões cogi-

tadas pela Volks podem acar-
retar o fim de outras 29 mil 
vagas e de recursos da ordem 
de R$ 717 milhões/ano, em 
salários, contribuições à Pre-
vidência e FGTS. “A irres-
ponsabilidade da empresa é 
contra o país”, alertou o pre-
sidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, José Lo-
pez Feijóo.

Assembléia na 
Volks, no dia 29: 
não às ameaças

Volks: reação 
à chantagem
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POLíTICA

 Por Glauco Faria
 

Para muitos, o problema do Brasil é o ta-
manho do Estado. Inchado, ele desperdi-
ça recursos, onera o trabalho, o setor pro-
dutivo e freia o crescimento. Para outros, 
é o contrário. O poder público peca por 

omissão e não consegue chegar às classes mais bai-
xas, não garante a todos direitos básicos como saúde e 
educação e contribui para o aumento da desigualdade 
no país. Essa não é uma discussão à-toa. Embora nem 
todos possam notar, a próxima eleição presidencial, 
mais que o natural confronto entre as personalidades 
de cada candidato, envolve orientações e projetos bas-
tante diferentes.

Nem sempre é tarefa fácil distinguir as candidaturas. 

Mas com atenção ao histórico dos partidos e às decla-
rações dos candidatos é possível delinear o perfil de 
cada um. Nesse aspecto, a candidatura à reeleição do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva baseia-se na con-
tinuidade da gestão atual. Seu partido costuma desta-
car o mérito de ter superado o que chama de “herança 
maldita” dos oito anos do governo anterior. “Foram 
quatro anos que mudaram a qualidade do debate po-
lítico no Brasil”, explica o presidente nacional do PT, 
deputado federal Ricardo Berzoini (SP). “Hoje as dis-
cussões não são mais calcadas em crises, mas em es-
tratégias para os próximos anos. E aí é que queremos 
centrar o nosso programa: educação, distribuição de 
renda e desenvolvimento econômico”, afirma.

O mote da campanha lulista é a superação das difi-
culdades iniciais de sua administração, principalmente 

Eleição presidencial põe em jogo 
projetos diferentes quanto ao papel do Estado 
e do poder público nos rumos do país

Projetos diferentes
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Presidente 
Lula, após 
visita às obras 
do campus da 
Universidade 
Federal do 
Recôncavo 
da Bahia

Berzoini: 
“Foram quatro 
anos que 
mudaram a 
qualidade 
do debate 
político no 
Brasil”
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na área econômica. A principal delas seria o controle 
da inflação, que, nos últimos três meses do governo 
FHC, chegou a 1,31% em outubro, 3,02% em novem-
bro e 2,10% em dezembro. Esse índice, anualizado, 
poderia superar os 30%, o que não ocorreu. “Não te-
mos mais angústia com crises externas, pois há um sal-
do na balança comercial que nos dá segurança cambial 
e, graças a isso, temos uma perspectiva nos próximos 

Geraldo Alckmin, no 
dia da formalização da 
aliança entre PSDB e 
PFL para as eleições 
de outubro
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anos de geração de empregos de forma não apenas a 
sustentar o crescimento da massa salarial, mas tam-
bém aumentar a contribuição para a Previdência So-
cial”, assegura. 

Em discurso quando assumiu sua candidatura, Lula 
definiu o tom que vem sendo dado à sua campanha: 
“Se, com a tormenta política que enfrentamos, con-
seguimos recuperar o Brasil, imaginem o que não po-
deremos fazer, num segundo governo, com mais ex-
periência e com pleno conhecimento da máquina. Se 
reeleito, quero fazer um governo que reúna o que tiver 
de melhor na sociedade brasileira para mudarmos, ain-
da mais, o Brasil. Quero fazer um governo que amplie 
nossos compromissos com os mais pobres, pois o me-
lhor caminho de servir melhor a todos é atender pri-
meiro os que mais necessitam”.

A senadora Heloísa Helena, do PSOL, vem tentan-
do resgatar algumas bandeiras que eram utilizadas por 
boa parte dos petistas. Não à toa, atraiu com elas, para 
a formação do novo partido, alguns quadros do PT, 
entre eles o candidato ao governo paulista Plínio de 
Arruda Sampaio. “A candidatura do nosso partido tem 
coerência política. Fazemos alianças programáticas, e 
não pragmáticas, com partidos fisiológicos, como fa-

zem Lula e Alckmin”, provoca o deputado federal Chi-
co Alencar (PSOL-RJ).

O PSOL aposta na personalidade forte de sua can-
didata, encampando o slogan “Coração Valente” tam-
bém como forma de marcar diferença em relação ao 
PT no campo da ética. “A corrupção é sistêmica, não 
foi inventada pelo governo Lula ou pelo PT, mas pre-
cisa ser combatida de forma firme. Há uma tolerân-
cia em relação a esses desvios de conduta que alimen-
tam a violência e a criminalidade que nos assustam no 
dia-a-dia”, comenta Alencar. “Manteremos uma rela-
ção transparente com o Congresso Nacional, o fato de 
não termos maioria não significa que não possamos 
governar por meio de um diálogo franco, que possa 
inibir aqueles que querem fazer do seu voto uma ne-
gociata.”

José Roberto
Mendonça de 
Barros: “No 
governo FHC 
a concepção 
era de um 
Estado 
menor”

jE
FF

ER
So

n
 c

o
PP

o
la

/F
o

lH
a

 iM
a

g
EM



10 )   Revista do Brasil   )   setembro    )   2006

Uma vez na Presidência, a ênfase da senadora seria 
dada à criação e consolidação de meios de a socieda-
de participar diretamente nas principais decisões. “Pre-
tendemos fazer um governo com participação popular 
permanente, por meio de conselhos, com transparência 
total. Reduziremos o superávit primário e utilizaremos 
esses recursos para educação e saúde, com os conselhos 
municipais, estaduais e nacionais controlando a destina-
ção e aplicação desse dinheiro”, defende Alencar.

O candidato do PDT, Cristovam Buarque, como He-
loísa Helena, é egresso do PT. Embora aborde outros 
temas, tem mostrado como principal prioridade de 
governo a educação. Ex-ministro da área no gover-
no Lula e criador do Bolsa-Escola quando governador 
do Distrito Federal, vem defendendo o que chama de 
“revolução na educação”. “Ele defende essa idéia pelo 
que sempre fez e por aquilo em que acredita, e por isso 
é chamado de ‘candidato de uma nota só’. Apenas se 
cuidarmos da educação entraremos de fato no século 
21”, esclarece Elimar Pinheiro do Nascimento, um dos 
coordenadores do programa de governo de Buarque. 

Apesar dos baixos índices do candidato do PDT, 
Nascimento afirma que o foco na educação é uma op-
ção que vai além do programa de governo. “Cristo-
vam se recusa a trabalhar com projeto de poder, ele 
trabalha com projeto de nação. Ele não é um sabone-
te, tem consistência e acha que amanhã a educação 

pode ser realmente uma prioridade nacional”, acredi-
ta. Como planejamento governamental, as principais 
metas já estão definidas. “Em quatro anos, queremos 
erradicar o analfabetismo no país, mudar a escola no 
nível fundamental, melhorando a qualidade do ensino 
e fazendo com que a criança aprenda de fato desde a 
base. Com isso, o aluno estará mais preparado para as 
etapas seguintes do processo de aprendizagem”, ex-
plica Nascimento. 

Disputa de projetos
A candidatura do ex-governador paulista Geraldo Al-

ckmin (PSDB) é, entre as que postulam a Presidência da 
República, a de caráter mais dúbio. Sua campanha é cen-
trada em críticas à administração petista, de questões éti-
cas a temas como economia, investimentos no social e 
política externa. “A diferença que faz um homem público 
da estatura moral de Geraldo Alckmin, sobretudo nas atu-
ais circunstâncias da vida brasileira, é a sua própria histó-
ria de vida. Ele deu provas da sua competência e do seu 
compromisso com o seu povo todas as vezes que dele re-
cebeu a delegação pelo voto para representá-lo”, afirmou 
o senador Tasso Jereissati, presidente do PSDB. Mais do 
que questões pontuais, no entanto, o que distancia o can-
didato do PSDB dos seus principais adversários é a con-
cepção de atuação do Estado, seguida não apenas nos oito 
anos de mandato do presidente Fernando Henrique Car-

Convenção 
do Partido 
Socialismo e 
Liberdade  
(PSOL) que 
oficializou a 
candidatura 
da senadora 
Heloísa Helena

Cristovam 
Buarque, durante 
a Convenção 
Nacional do PDT
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Elimar: “Em 
quatro anos, 
queremos 
erradicar o 
analfabetismo 
no país”

g
ER

Vá
Si

o
 B

a
Pt

iS
ta

/a
BR



  2006   )   setembro   )   Revista do Brasil   ( 11 

doso, mas também na própria gestão de Alckmin no go-
verno de São Paulo. Nesse aspecto, José Prata Araújo, 
economista da PUC-MG e autor do livro Um Retrato do 
Brasil – Um Balanço do Governo Lula, destaca uma de-
claração de José Roberto Mendonça de Barros, expoente 
do PSDB, ao jornal Folha de S.Paulo em 2005: “A gran-
de diferença geral que há entre as duas administrações é a 
concepção de Estado. No governo FHC a concepção era 
de um Estado menor, voltado para os gastos prioritários 
na área social, privatizando, concedendo e terceirizando. 
No caso do governo Lula, até agora a orientação é mais 
Estado, mais funcionários, menos terceirização, menos 
privatização, menos capital privado, menos agências re-
guladoras, mais poder para os ministérios. Eu acho essa 
visão absolutamente ultrapassada e que não funciona”.

Para Araújo, essa é “uma típica distinção entre a vi-
são de esquerda e de direita e diz respeito ao papel do 
Estado”, lembrando que Mendonça de Barros era con-
siderado da “ala desenvolvimentista” do tucanato que, 
no entanto, se unificava com a “ala monetarista” no 
que diz respeito à elaboração de um amplo programa 
de privatização das estatais e dos serviços públicos. “O 
PSDB tem uma postura ideológica que objetiva reto-
mar as privatizações, como bem mostra o que aconte-
ceu no estado de São Paulo. Eles não teriam pudor em 
retomar o projeto neoliberal, restringindo a liberdade 
sindical e alterando pontos da legislação trabalhista”, 
prevê o cientista político da PUC-MG.  

Outra questão que será determinante para o futuro pró-
ximo do país, é a orientação da política macroeconômi-
ca. Heloísa Helena tem defendido a necessidade de redu-
ção das taxa de juros do país pela metade. “Isso pode ser 
feito com o Conselho Monetário Nacional definindo que 
o Brasil vai crescer 7%, portanto o dobro do que os sa-
botadores do desenvolvimento econômico no Ministério 
da Fazenda fazem”. Cristovam Buarque tem dito que não 
deve romper com a atual política econômica, caso seja 
eleito. A meta petista é acelerar o crescimento econômi-
co, mantendo a política de redução gradual de juros. No 
entanto, o superávit primário de 4,25% deve permanecer 
pelo menos no início de um eventual segundo mandato.

Para o cientista político Antônio Augusto Queiroz, 
do Departamento Intersindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap), a economia é o que tem determinado a 
opção dos eleitores e a polarização entre os dois pro-
jetos conhecidos – do PT e do PSDB – é inevitável. 
“Os dois têm centrado as campanhas na estabilidade 
econômica e na continuação das políticas sociais. Por 
conta disso, a população vem se inclinando por quem 
já é mais conhecido”, comenta. “Como as pessoas têm 
priorizado o aspecto econômico, Cristovam Buarque 
não consegue se destacar por sua campanha focar a 
educação. Já Heloísa Helena tem feito propostas como 
a redução da taxa de juros, mas os recursos não se-
rão revertidos automaticamente para projetos sociais, 
como ela sugere. “Não é tão simples assim.” 
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Chico Alencar: 
”O fato de 
não termos 
maioria não 
significa que 
não possamos 
governar 
por meio de 
um diálogo 
franco”
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OS CANDIDATOS NA ABORDAGEM DAS MATÉRIAS DOS JORNAIS DIáRIOS

Heloísa Helena Cristovam BuarqueAlckminLula (presidente)Lula (candidato)

Entraram no levantamento O Globo, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo,                              n positivo    n neutro    n negativo
Correio Braziliense e Jornal do Brasil, entre os dias 6 de julho e 25 de agosto.
Em quantidade de matérias e percentual.

229
(�1,20%) �48

(4�,41%)
15�

(21,�9%)

21�
(�1,2�%) ��0

(48,�9%)
1�9

(20,�8%)

21�
(44,56%)

15�
(�1,42%)

144
(64%)

52
(2�,11%)

40
(44,44%)

2�
(�0%)

2�
(25,56%)

11�
(24,02%)

29
(12,89%)

a mídia tem lado, sim
observatório de mídia mostra, em números, que o tratamento dispensado pela chamada 
‘grande’ imprensa aos candidatos a presidente pode desequilibrar o noticiário eleitoral

 Por Paulo Donizetti

O 
mês de março deste 
ano foi o ápice da-
quilo que os veícu-
los de comunicação 
transformaram em 

novela, com todos os temperos 
dramáticos: a escolha do candida-
to do PSDB para disputar contra 
Lula a eleição para presidente da 

República. No dia 14 daquele mês, 
o partido anunciou a opção pelo 
ex-governador Geraldo Alckmin 
em detrimento do então prefeito 
paulistano, José Serra. A busca por 
uma alternativa para enfrentar o fa-
voritismo do candidato do PT foi 
tratada como se o país todo tives-
se alguma dose de ansiedade pela 
definição tucana. No auge do dra-
ma, a segunda quinzena de março 

foi um festival de Alckmin por to-
dos os lados, na tentativa da mídia 
de tirá-lo do anonimato – embora 
fosse “o nome que os empresários 
preferiam desde sempre”, como as-
sinalou a Folha de S.Paulo em sua 
chamada de capa.

Para se ter uma idéia, somente 
Lula (o presidente, não o candida-
to) apareceu mais vezes que Alck-
min no noticiário do Estado de S. 
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OS CANDIDATOS NA ABORDAGEM DAS MATÉRIAS DAS REVISTAS SEMANAIS DE INFORMAçãO

Heloísa Helena Cristovam BuarqueAlckminLula (presidente)Lula (candidato)

Entraram no levantamento Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital,                                                        n positivo    n neutro    n negativo
entre os dias 26 de julho e 2, 9 e 16 de agosto.
Em quantidade de matérias e percentual. 

12
(54,55%)

�
(�1,82%)

�
(20%)

9
(60%)

2
(18,18%)

8
(80%)

�
(60%)

�
(20%)

�
(2�,2�%)

2
(40%)

1
(10%) 1

(10%)

6
(54,55%)

�
(1�,64%)

Paulo naquele período. Ainda as-
sim, apenas 13% das aparições de 
Lula tinham alguma conotação po-
sitiva, enquanto 42% eram negati-
vas. Já as citações ao tucano tinham 
aspecto praticamente oposto: 10% 
eram negativas e 41%, positivas.

Esse é um dos tipos de aferição 
feitos pelo Doxa, nome do Labo-
ratório de Pesquisa em Comuni-
cação Política e Opinião Públi-
ca, criado em 1996, no Instituto 
Universitário de Pesquisa do Rio 
de Janeiro (Iuperj), da Universi-
dade Cândido Mendes. O Doxa – 
www.doxa.iuperj.br – tem acervo 
de propaganda e jornalismo polí-
ticos e pesquisas de opinião, pro-
gramas eleitorais desde 1988, te-
lejornais, aparições de candidatos 
e documentários. Permite, mais 
que investigar históricos de polí-
ticos e partidos, analisar o com-
portamento da mídia.

Agora, no final de agosto, o Bra-
sil ganhou mais um centro de pes-
quisa empenhado em destrinchar 
de que forma os principais aconte-
cimentos do país são tratados pelos 
grandes meios de comunicação. O 
Observatório Brasileiro de Mídia, 
criado no Fórum Social Mundial e 
associado ao Media Watch Global, 
acompanha o noticiário dos jornais 
Folha de S.Paulo, O Estado de S. 
Paulo, Jornal do Brasil, O Globo 
e Correio Braziliense, além das re-
vistas semanais Veja, Época, IstoÉ 
e Carta Capital. E investiga os tra-
tamentos dispensados a quatro can-
didatos à Presidência da República 

– Lula, Alckmin, Heloísa Helena 
e Cristovam Buarque. Relatórios 
são divulgados semanalmente no 
www.observatoriodemidia.org.br.

O Observatório elaborou um re-
latório parcial que mediu como es-
ses candidatos foram tratados pe-
los textos dos jornais citados no 
período de 6 de julho a 25 de agosto 
(veja gráficos). Segundo o estudo, 
o candidato Lula recebe tratamento 
positivo em 31,2% das oportunida-
des em que aparece nesses jornais, 
enquanto 47,41% das matérias têm 
abordagem negativa. Já o presi-
dente Lula é citado de maneira ne-
gativa em 48,39% dos casos, ante 
31,23% das menções positivas. 
Quando o personagem é Geraldo 
Alckmin, as curvas se invertem: as 
citações positivas são 44,56% e as 
negativas, 31,42%.

Na média de quatro edições 
analisadas das revistas – da úl-
tima semana de julho até mea-
dos de agosto –, o presidente 
Lula aparece de forma negativa 
em 60% dos textos e positiva em 
20%. Alckmin tem 54,55% dos 
tratamentos positivos e 18,18% 
negativos.

De acordo com o sociólogo Ale-
xandre Nascimento, um dos co-
ordenadores do Observatório, as 
diferenças de tratamento não pa-
recem tão grandes quando vistas 
em termos relativos (percentuais), 
mas quando se verificam os nú-
meros absolutos – que é concreta-
mente a quantidade de vezes que 
o assunto aparece – são gritantes. 

O personagem Lula presidente é 
mencionado negativamente pelos 
jornais 330 vezes de um total de 
682; enquanto seu principal ad-
versário, Alckmin, recebe 153 
abordagens negativas de um total 
de 487 aparições. “A maior quan-
tidade absoluta agrava o peso das 
menções negativas e evidencia o 
desequilíbrio da cobertura”, ava-
lia Nascimento.

Para o diretor financeiro do Ob-
servatório, Kjeld Jacobsen, uma 
das finalidades do instituto é pro-
porcionar ao pesquisador uma pos-
sibilidade de leitura mais qualifica-
da das publicações. “A imprensa é 
tida como o quarto poder, mas a 
sociedade dispõe de pouquíssimos 
meios de verificar como esse poder 
é exercido”, explica. “A liberdade 
de imprensa é fundamental para a 
democracia, e a transparência tam-
bém. Não vejo problema em uma 
revista ou jornal ter preferência por 
algum candidato, partido ou proje-
to. Problema é esconder isso dos 
leitores.”

Jacobsen diz que o papel do Ob-
servatório Brasileiro de Mídia não 
se restringirá ao noticiário político. 
“No momento, é o tema mais rele-
vante. Mas tudo que disser respei-
to ao mundo do trabalho, direitos 
humanos, educação, movimentos 
sociais e outros temas de interes-
se direto do cidadão será objeto de 
análise”, afirma. “É proporcionar 
aos leitores meios de verificar se 
o seu direito à informação é res-
peitado.” 

“não vejo 
problema 
em uma 
revista ou 
jornal ter 
preferência 
por algum 
candidato, 
partido ou 
projeto. 
Problema 
é esconder 
isso dos 
leitores”
Kjeld Jacobsen
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 Por Cristina Charão, Fábio 
   de Castro e Flávio Amaral,  
   da Agência Repórter Social

Faltam poucos dias para 
a votação que escolherá 
presidente, governado-
res, senadores, deputa-
dos federais e estaduais. 

Neste período uma enxurrada de 
informações sobre os candidatos e 
os partidos invade a vida dos elei-
tores. Em especial, nos horários de 
propaganda no rádio e na TV. Se al-
guns artifícios de campanha foram 
vetados pela nova lei – como o uso 
de cartazes, distribuição de cami-
setas e os famosos showmícios –, 
nos programas eleitorais a fórmula 
não mudou muito.

Aparentemente, essa repetição 
cansa o eleitorado. Menos da me-
tade dos brasileiros e brasileiras 
aptos a votar assistiu aos progra-
mas dos candidatos à Presidência 
da República na TV na primeira 
semana de transmissão, segundo 
pesquisa do Datafolha. “Eu não me 
deixo levar pelos temas de campa-
nha. Não vejo horário eleitoral. É 
tudo já tão batido”, comenta a es-
tudante Jessicca Zuzzi.

O problema é que, num país-con-
tinente como o Brasil, a propagan-
da eleitoral pelo rádio e pela TV 
ainda é a forma que a imensa maio-
ria da população tem de conhecer 
os candidatos. Não é o ideal. Para 
o diretor da organização não-go-

o voto que decide
a forma como você 
decide seu voto tem 
a ver com o que você 
espera dos governantes 
e dos parlamentares. 
“Faça” você mesmo 
a sua cabeça e leve a 
sério essa escolha

Vidal Nascimento, piloto de avião, São Paulo
A classe média praticamente foi extinta no país. Ou você é rico, ou 
você não consegue manter o poder aquisitivo de dez anos atrás. Eu 
quero que o próximo governo dê um jeito nisso e seja íntegro. Só 
isso, mais nada. Temos hoje jovens procuradores, promotores e juízes 
federais fazendo um trabalho magnífico contra a impunidade, que tem 
condição de reverter o quadro atual a longo prazo. 
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vernamental Transparência Brasil, 
Cláudio Weber Abramo, os meios 
de comunicação poderiam fornecer 
mais informações sobre os candi-
datos. “Tanto os grandes veículos 
de alcance nacional quanto os veí-
culos locais, com informações so-
bre os candidatos locais. São infor-
mações públicas e relevantes para 
o eleitor”, afirma Abramo.

É preciso estar bastante aten-
to para distinguir projetos de es-
tratégias de marketing. Promessas 

“bem embaladas” já custaram caro 
em outras eleições. Obras não po-
dem ser tratadas como espetáculo. 
Verificar o compromisso com pro-
gramas já existentes e que dão cer-
to também é importante. É comum 
as obras “espetaculares” acabarem 
em prejuízos para os cofres públi-
cos. Por outro lado, a descontinui-
dade de serviços essenciais – só 
porque foi obra da “gestão ante-
rior” – igualmente causa danos à 
população.

Além desses custos financeiros 
e sociais, promessas descumpri-
das ao longo dos anos alimentam 
o ceticismo em relação à políti-
ca. A bancária Andréa Aniella, por 
exemplo, diz que vai procurar “o 
candidato que mentir menos”. Para 
o metalúrgico Nelson Brilhante do 
Sol Gayno, “na realidade, a maio-
ria não está sendo sincera”.

Outro ponto a enfadar os eleito-
res é o bombardeio de acusações, a 
repetição constante de denúncias, 

Fernando Rossetti, secretário-geral do Grupo 
de Institutos, Fundações e Empresas (Gife)
independentemente de quem for eleito, espero que 
implemente políticas de Estado, e não só deste ou 
daquele grupo partidário. uma boa parte do atraso 
nas políticas públicas sociais brasileiras se deve à 
descontinuidade das propostas e projetos na área. 
com essa perspectiva de estadista, o Brasil poderia 
começar a ter planejamento de longo prazo. também 
espero que haja continuidade de boas políticas 
públicas sociais já implementadas. 

Andréa Aniella, 
bancária, São Paulo
Minha expectativa é de que 
haja mais trabalho, uma reforma 
na saúde e nas escolas. é o 
básico, que a gente fica sempre 
esperando que aconteça no 
próximo governo. é preciso 
gerar mais empregos. Se eu 
sair do banco hoje, não tenho 
onde trabalhar. Para gerar mais 
empregos é preciso diminuir 
impostos, para o empresariado 
poder investir e contratar mais. 

Juçara Zottis, militante de 
movimento pela democratização 
da comunicação, São Paulo
é importante a participação 
da sociedade de maneira mais 
democrática nas decisões, com a 
construção de um modelo social 
mais a cara do povo. acho que o 
governo tem de investir mais em 
questões sociais – não só com 
políticas compensatórias, mas via 
o aquecimento da economia e 
de geração de empregos. outros 
pontos cruciais são a reforma 
agrária, a demarcação das terras 
indígenas e a democratização dos 
meios de comunicação social. 

Geraldo Silva Oliveira, 
operário da indústria química 
e poeta, São Paulo
tomara que os projetos 
do governo atual tenham 
continuidade e que se procure 
avançar mais um pouco na 
parte da educação. acredito 
que, investindo na realidade das 
culturas oprimidas, o governo terá 
um grande avanço. Queria que 
houvesse uma integração maior 
dos setores de educação e cultura. 
Maiores investimentos na cultura 
tirariam muita gente, com certeza, 
do mundo do crime e das drogas. 

Jessicca Zuzzi, 
estudante, São Paulo
gostaria de ver um plano de 
governo para a população de baixa 
renda mesmo, para reverter esse 
quadro social. alguma coisa que 
dê para sentir não só por índices, 
por pesquisas, por notícias de que 
o país está desenvolvendo, mas 
também no cotidiano, na minha 
vida, na vida de quem está perto, 
na de quem está precisando.

Regina Facchini, vice-pres. 
da Associação da Parada do 
Orgulho GLBT, São Paulo
Espero um governo preocupado 
com questões sociais. Que 
procure equilibrar necessidades 
econômicas do governo em 
relação às necessidades sociais 
– ou seja, política econômica 
é necessária, sim, mas não se 
pode fazer isso em prejuízo 
dos segmentos carentes ou 
vulneráveis da sociedade.
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Sônia Coelho, 
diretora da 
Sempreviva 
Organização 
Feminina,
São Paulo
acho que 
o governo 
precisa mudar 

o modelo econômico de juros 
altos, que privilegia banqueiros e 
latifundiários. a prioridade deve 
ser o emprego, o trabalho e a 
distribuição de renda. o modelo 
atual mantém a concentração de 
renda – com isso é impossível 
haver mudança. outro ponto é 
que a democracia representativa 
não dá conta de responder às 
necessidades da população. Minha 
expectativa é de que a maioria da 
população tome parte nas decisões 
que definem os rumos do país, 
com novos espaços de controle, 
participação e fiscalização.

sem que haja tempo ou mesmo ar-
gumentos suficientes para sustentá-
las. Para a advogada Cleonice Inês 
Ferreira, a melhor maneira de fugir 
desse fogo cruzado e saber quem é o 
candidato de fato são os debates. “O 
horário eleitoral é meio massacran-
te, você tem de ouvir coisas péssi-
mas”, comenta a advogada. “Vou 
acompanhar o horário eleitoral no 
rádio e TV, mas a decisão será prin-
cipalmente pelo debate.”

Parte do eleitorado recorre ao 
artifício de determinar sua esco-

lha pelo envolvimento do can-
didato com determinada área ou 
tema. Fica mais fácil acompanhar 
informações e medir o compro-
misso dos candidatos quando eles 
têm um campo específico de atu-
ação. “Como sou militante GLBT 
(sigla de Gays, Lésbicas, Bissexu-
ais e Transgêneros), o que pesa no 
meu voto – há mais de dez anos –, 
especialmente para o Legislativo, é 
o compromisso do candidato par-
lamentar com relação às demandas 
feministas e os direitos do segmen-

to GLBT”, afirma Regina Facchi-
ni, vice-presidente da Associação 
da Parada do Orgulho GLBT de 
São Paulo.

As comunidades e associações 
ligadas às religiões de matriz afri-
cana até lançaram a campanha “Fi-
lho de axé vota em filho de axé”. 
“Estamos trabalhando para que o 
negro, respeitando seu passado e 
sua cultura, mesmo tendo outra re-
ligião, saiba avaliar a importância 
de representantes das religiões de 
matriz africana para combater pre-

Sandro 
Henrique 
da Silva, 
desempregado,
São Paulo
Queria que 
o próximo 
presidente 
investisse 
bastante em 
emprego, 
para nós, 
analfabetos, 
termos uma 
chance de 
trabalhar para 
ganhar o pão 
de cada dia 
para os filhos. 
é preciso 
ajudar os 
moradores de 
rua, que estão 
aí jogados, 
largados, sem 
condições, sem 
que ninguém 
dê uma chance 
para eles, que 
estão como 
eu, sem 
tratamento, 
passando 
fome, comendo 
comida do lixo.

Anilton 
de Souza, 
metalúrgico, 
São Bernardo
Espero 
políticas 
melhores para 
as populações 
mais pobres. 
Reconheço a 
importância 
deste governo 
nisso, mas tem 
de ir adiante. 
E a geração 
de emprego 
tem de 
continuar. 
o governo 
também 
precisa 
melhorar o 
sistema de 
previdência, 
que é 
uma coisa 
importante 
para o 
trabalhador. 
Vejo muita 
gente que já 
cumpriu 
muitos anos 
de serviço 
e não 
consegue 
se aposentar. 
não sei se 
precisa 
fazer uma 
reforma, 
mas isso 
tem de ser 
melhorado.

Regina Sena, professora e vice-
diretora de escola, São Paulo
Espero que o novo governo 
consiga levar adiante os projetos 
sociais. E que, em São Paulo, 
melhorem principalmente a 
educação, a saúde e a segurança. 
Espero que tenha sempre um 
canal aberto entre governo e 
sociedade, para que os problemas 
sejam resolvidos com contribuição 
de todos. no estado, a educação 
tem sofrido e precisa melhorar. 
na esfera federal, espero que 
haja continuidade da política 
responsável que está sendo 
aplicada tanto na área econômica 
quanto na social.

ísis Lima Soares, coordenadora 
do Projeto Cala Boca Já Morreu, São Paulo
uma coisa que já era esperada, e continuo esperando 
que aconteça, é uma solução para a legislação sobre 
radiodifusão comunitária. a grande expectativa 
é de que seja implantada uma nova política que 
inverta a lógica reinante hoje. uma política efetiva de 
comunicação comunitária dentro do Ministério das 
comunicações é fundamental e muito esperada.

Jorge Augusto Lourenço, fotógrafo, São Paulo
Espero do próximo governo o que todo mundo 
esperaria: que vá lutar contra essa violência que está 
acabando com o país. o Rio de janeiro já estragava 
um pouco a imagem do Brasil. agora São Paulo 
também está contribuindo para ela ficar pior. é 
preciso lutar contra isso – é uma das coisas que estão 
acabando com a gente.

José André, técnico de 
segurança do trabalho 
aposentado, São Paulo
Espero que o próximo governo 
continue investindo nas áreas 
sociais. E que deixe a Polícia Federal 
continuar trabalhando como nunca, 
combatendo a corrupção, que 
antigamente existia, mas ninguém 

combatia e ninguém ficava sabendo.
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Marina Santos, 
coordenação 
nacional do 
Movimento 
dos Sem Terra,
Brasília
Espero que o 
próximo governo 
institua um novo 

modelo agrícola que priorize a 
agricultura camponesa e familiar, 
o mercado interno, o povo 
brasileiro. Para isso, é necessário 
que sejam assentadas as 150 
mil famílias acampadas à beira 
das estradas e atualizados os 
índices de produtividade agrícola, 
além de ampliado o crédito 
para a agricultura familiar. o 
governo precisa mudar a política 
econômica em curso, para que 
sobrem recursos para resolver os 
problemas sociais do povo.

conceitos”, diz Egdomy Marisabel 
de Xangô, presidente da Comissão 
da Mulher da Associação Cultural, 
Religiosa e Beneficente Comuni-
dade de Oyá e de Ogun.

Nas eleições majoritárias (para 
presidente e governador), a co-
brança por compromissos monote-
máticos pode fazer parte da esco-
lha, mas o Poder Executivo exige 
abordagens mais amplas. A opção 
do secretário de relações interna-
cionais da Associação Brasileira de 
Organizações Não-Governamen-

tais (Abong), Sérgio Haddad, é 
pelo compromisso político. “Cons-
truo meu voto olhando para aque-
le ou aquela que melhor condição 
tem de implementar direitos, com 
justiça social e com democracia, a 
partir das pressões sociais e junto 
com elas, e que tenha respaldo de 
uma aliança partidária progressista 
e estruturada que lhe dê governabi-
lidade ao mandato”, diz.

Para Cláudio Weber Abramo, o 
exercício de traçar o perfil que “se 
gostaria de ver na Presidência ou 

em qualquer outro cargo” é um dos 
passos do processo de escolha. Mas 
o eleitor precisa levar em conta tam-
bém se os programas têm a ver com 
suas aspirações. A Revista do Bra-
sil foi às ruas perguntar a pessoas 
de diferentes perfis – ligadas ou não 
a alguma causa social – quais são 
suas expectativas para o próximo 
período no governo federal. A idéia 
é levar aos leitores a seguinte refle-
xão: o que você espera do próximo 
governo e como você constrói o seu 
voto nessa direção. 

Egdomy 
Marisabel 
de Xangô, da 
Associação 
Cultural Oyá 
e de Ogun,
São Paulo
Espero que 
continue a 
limpeza no 
meio político, 
no sentido de 
acabar com a 
impunidade. 
Em segundo 
lugar, que 
as políticas 
públicas 
relacionadas 
ao negro e à 
mulher saiam 
um pouquinho 
do sonho e 
sejam algo 
mais concreto, 
abrangendo 
educação e 
saúde. 
Houve 
avanços em 
relação ao 
negro, mas a 
religião 
de matriz 
africana não 
tem o respeito 
necessário. 
no campo 
ambiental, 
espero que 
o governo 
proteja a Mata 
atlântica e a 
amazônia. 

Sérgio Haddad, diretor de relações 
internacionais da Abong e coordenador-
geral da Ação Educativa, São Paulo
Espero que haja crescimento econômico 
com desenvolvimento sustentável, no sentido 
socioambiental. o novo governo tem de agir em 
relação ao maior problema do país: distribuição 
de renda e riqueza. além disso, precisamos de 
uma reforma política com o aprimoramento 
da democracia participativa e de melhorias no 
atendimento público da educação e da saúde. 

Nelson do 
Sol Brilhante, 
metalúrgico,  
Sorocaba 
investimento 
na área social, 
é o que espero, 
o que significa 
principalmente 
investir na 
educação. 
Eu tenho 
filhos e não 
vejo que 
esteja sendo 
investido em 
planejamento 
para os 
professores. 
o governo 
precisa investir 
no pessoal 
de base da 
escola, para 
evitar que ela 
vire espaço 
para o tráfico 
de drogas. 
Quem investe 
no jovem só vai 
colher coisas 
boas. 
E eu quero 
ver mais 
honestidade.
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Cleonice 
Inês Ferreira, 
advogada, 
São Paulo
o básico para o 
próximo governo 
é investir mais 
na educação. ia 
diminuir essa 

violência e até a corrupção. o 
que estamos vivendo hoje é o 
resultado da corrupção, entre 
os policiais, entre as pessoas 
do judiciário. Mas a culpa maior 
é da própria sociedade, que é 
conivente com bandido. Quero 
que o próximo governo invista 
em educação para todos mesmo: 
pobre, rico, sem diferença de 
classe, sem distinção.
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cresce a corrente de economistas, empresários, 
sindicalistas e gente do governo que considera 
superada a obsessão exclusiva com metas de 
inflação e superávit. é hora de a economia ter 
metas de emprego e crescimento

ECONOMIA

 Por Nelson Breve,  
   da Carta Maior

Em 1989 o Brasil ocupa-
va a 13ª colocação en-
tre os países com maior 
desemprego no mundo. 
Era cerca de 1,8 milhão 

de desempregados. Nos últimos 
anos, com perto de 8 milhões de 
trabalhadores à procura de uma co-
locação, o país passou a responder 
por 6% do desemprego mundial, 
tendo 3,5% da população econo-

micamente ativa do planeta, segun-
do a Organização Internacional do 
Trabalho. A conta não fecha, mes-
mo com a recuperação do merca-
do de trabalho, com saldo positivo 
de quase 5 milhões de contratações 
formais nos últimos quatro anos.

A década de 1990 foi uma tragé-
dia. Milhões de postos de trabalho 
foram queimados na fogueira do 
neoliberalismo. Na Região Metro-
politana de São Paulo, os 686 mil 
desempregados no final de 1990 se 
tornaram 1,5 milhão em 2000, se-

Metalúrgica em 
Diadema: hoje 
o Brasil tem de 
tirar o atraso da 
década de 1990
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Linha de produção na Zona Franca de Manaus: 
só expansão da economia abre mais vagas

a hora do emprego
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gundo o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos (Dieese) e a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de 
Dados (Seade). Terceirização, au-
tônomos, prestadores de serviços 
pessoais, atividades precárias, sem 
proteção social nem renda previsí-
vel, proliferaram. O emergencial 
tornou-se permanente e alterou a 
estrutura do mercado de trabalho. 
Hoje, mais de 5 milhões de ocupa-
dos nas seis regiões metropolita-
nas pesquisadas pelo Dieese – São 

Paulo, Belo Horizonte, Salvador, 
Recife, Porto Alegre e Brasília – 
estão na economia informal.

“Houve perda dos melhores em-
pregos e a expressiva tendência 
de deterioração continua, mesmo 
quando o emprego formal cres-
ce”, constata o economista Ansel-
mo Luiz dos Santos, do Instituto de 
Economia da Unicamp. Economis-
tas socialmente sensíveis atribuem 
o agravamento do desemprego à 
forma atabalhoada com que os go-
vernos neoliberais aplicaram seu 

receituário na tentativa de inserir 
rapidamente o país no mundo glo-
balizado. A economia nacional fi-
cou desprotegida.

Estátua de sal
Na época, quem questionasse os 

mitos criados pela cartilha dominan-
te virava estátua de sal. Segundo o 
“pensamento único”, o desemprego 
deveria ser combatido com políticas 
para melhorar o nível de educação 
dos trabalhadores e, especialmente, 
com a “flexibilização” dos contra-
tos de trabalho para baixar o custo 
da mão-de-obra. A causa do desem-
prego não era o arrocho econômi-
co, mas o excesso de direitos sociais 
que os trabalhadores levaram o sé-
culo 20 para conquistar e consolidar 
na Constituição de 1988.

O economista Cláudio Salm, pro-
fessor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, lamenta que duran-
te o período de estagnação os eco-
nomistas brasileiros tenham perdi-
do muito tempo com fórmulas que 
só mostraram alguma eficácia em 
países europeus em momentos de 
crescimento econômico. “Não ha-
verá expansão do emprego no Bra-
sil se não iniciarmos um ciclo de 
desenvolvimento mais acelerado. 
Com crescimento de 2,5% nós não 
vamos a lugar algum”, alerta.

Essa visão começou a ganhar 
força à medida que foram caindo 
os mitos construídos pelos condu-
tores da política econômica no go-
verno anterior. Com a liberalização 
do câmbio (1999), o valor do real 
em relação ao dólar passou a flu-
tuar conforme as leis do mercado, 
encontrando relação de equilíbrio 
favorável às exportações.

A partir dessa desvalorização, 
a curva do desemprego começou 
a reverter. Na segunda metade da 
década passada, de 1996 a 1999, 
foi fechado cerca de 1 milhão de 
vagas com carteira assinada. De 
2000 para cá, o saldo positivo da 
criação de empregos formais já su-
pera os 6 milhões de postos de tra-
balho. Mais de dois terços desse 
total foram incorporados à econo-

Apesar do 
crescimento 
do número 
de empregos 
com carteira 
assinada,
hoje a  
informalidade 
atinge 5 
milhões de  
trabalhadores 
nas seis 
maiores 
metrópoles 
do país
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mia durante o governo Lula. Além 
da mudança cambial, houve ajus-
tes na tributação dos exportadores 
e das pequenas empresas, endure-
cimento da fiscalização da Recei-
ta, dos ministérios da Previdência 
e do Trabalho. A maior aceleração 
nas contratações ocorreu a partir de 
2004, quando o país cresceu 5%.

Esse ritmo de crescimento requer 
investimentos da ordem de 23% a 
24% do PIB na expansão da capa-
cidade produtiva e da infra-estru-
tura para escoamento da produção 
– que os economistas chamam de 
formação bruta de capital fixo. De 
acordo com o diretor-executivo do 
Centro de Estudos Sindicais e Eco-
nomia do Trabalho (Cesit), do Insti-
tuto de Economia da Unicamp, Car-
los Alonso Barbosa de Oliveira, o 
papel do Estado é fundamental para 
impulsionar esses investimentos. 
“Os investimentos estatais saem na 
frente. Quando deslancham, fazem 
a sinalização para o setor privado de 
que pode investir também. Assim o 
empresário contrata”, observa. 

Driblar os gargalos
Sem mexer na macroeconomia 

que dita a política de juros, as me-
tas de inflação e de superávit de 
4,25% do PIB, o governo provo-
ca suas outras áreas a elaborar 
propostas alternativas de investi-
mentos que estimulem a geração 
de trabalho e renda. O ministro do 
Trabalho e Emprego, Luiz Mari-
nho, propôs a utilização do FGTS 
– que tem patrimônio líquido de 
20 bilhões de reais – em obras 
de infra-estrutura e setores es-
tratégicos para o crescimento do 
país. “Se queremos um país que 
alargue sua capacidade de produ-
ção, temos de pensar em alternati-
vas para superar os gargalos”, ob-
serva o ministro. A proposta foi 
aprovada pelo Conselho Curador 
do FGTS no final de agosto e está 
pronta para ser debatida pelo Con-
gresso, na medida em que os re-
cursos do fundo só podem ser uti-
lizados para obras de habitação e 
saneamento básico.

Outro foco de ação governamen-
tal foram políticas públicas para a ju-
ventude – já que a taxa de desempre-
go na população entre 18 e 24 anos 
é o dobro da média nacional. Com o 
fracasso da parte mais badalada do 
Programa Primeiro Emprego, lan-
çado em 2003, o governo constatou 
que não se criam empregos por de-
creto. Não adianta dar uma ajuda fi-
nanceira para uma empresa contratar 
um jovem se este não se encaixa em 
suas necessidades.

Daí a ampliação das políticas 
para a juventude com foco na qua-
lificação, no aumento da escolari-
dade, na preparação e na interme-
diação para o mundo do trabalho. 
Nos últimos quatro anos, quase 
1,5 milhão de jovens entre 18 e 24 
anos foram atendidos pelo Sistema 
Público de Emprego, Trabalho e 
Renda (SPETR), que intermediou 
a colocação para 840 mil e propor-
cionou qualificação para cerca de 
800 mil. A carga horária média dos 
cursos aumentou de 60 horas para 
até 200 horas. As políticas públicas 
para a juventude passaram a envol-
ver 18 ministérios.

No sistema de aprendizagem, por 
exemplo, a idade máxima para fre-
qüentar cursos como os do Senac e 
do Senai foi estendida para 24 anos. 
No Senai, essa mudança significou 

aumento de 42 mil para 108 mil alu-
nos. Outra iniciativa, o Programa 
Jovem Cidadão (Pró-Jovem) – rea-
lizado com recursos federais e in-
termediação dos municípios –, paga 
uma bolsa de 100 reais para os jo-
vens que não completaram o ensino 
médio. Em troca, precisam caminhar 
para a conclusão do curso e realizar 
mais 350 horas de aprendizagem em 
ofício profissional. A estimativa é 
atender 250 mil jovens este ano. O 
Ministério do Trabalho e Emprego 
está propondo também ao Congres-
so a vinculação de 8% dos recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT) ao sistema público de empre-
go. Assim, os recursos em qualifica-
ção e intermediação poderiam ser 
quadruplicados, de 327 milhões de 
reais para 1,3 bilhão.

Agenda superada
A política econômica deve ter o 

emprego como meta estratégica de 
desenvolvimento. Essa preocupa-
ção foi discutida por representan-
tes de trabalhadores, dos empre-
sários, dos governos estaduais e 
federais num congresso sobre Sis-
tema Público de Emprego. Uma 
de suas resoluções foi propor que 
o Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que define as bases da po-
lítica econômica, passe a ser inte-

Mesa de 
câmbio em 
São Paulo: 
livre, hoje 
a moeda 
americana 
varia ao 
sabor da lei 
da oferta e 
procura
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Mesmo com um 
crescimento sustentável 
acima de 5% ao ano, serão 
necessárias ainda ações 
alternativas do governo 
para absorver a mão-de-
obra de baixa qualificação, 
que dificilmente conseguirá 
se encaixar no mercado 
de trabalho, cada vez mais 
competitivo. Em debate 
realizado pela tV carta 
Maior no início de agosto, 
economistas apresentaram 
algumas propostas para 
contornar essa dificuldade.

ladislau Dowbor, da Puc 
de São Paulo, defendeu 
políticas públicas que 
aproveitem a mão-de-
obra disponível para 

ações comunitárias com 
impacto social, como 
programas de redução do 
déficit de 7 milhões de 
moradias, universalização 
do saneamento básico e 
organização de cinturões 
verdes nas periferias, que 
melhoram a qualidade 
de vida e dinamizam a 
economia local. “temos 
de fazer uma ponte 
entre o problema do 
desemprego e o problema 
da desigualdade”, advertiu 
Dowbor. “é um absurdo 
econômico ter pessoas 
desempregadas.”

o professor Sergio leite, 
da universidade Federal 
Rural do Rio de janeiro, 

propõe mais investimentos 
para a reforma agrária e 
a agricultura familiar, que 
conseguiriam criar e manter 
ocupações no campo com 
um custo bem mais em 
conta que o necessário para 
induzir as contratações no 
setor urbano. Ele lembra que 
16,5 milhões de trabalhadores 
brasileiros estão no meio 
rural e diz que o agronegócio 
estaria expandindo as 
áreas plantadas em 14% 
ao ano, mas sem a mesma 
contrapartida em criação 
de empregos. o professor 
defende a vinculação do 
programa do biodiesel à 
política de assentamentos 
rurais.

Políticas públicas para gerar emprego

grado por representantes do Minis-
tério do Trabalho, de trabalhadores 
e de empregadores. Hoje, o CMN 
é composto apenas pelos ministros 
da Fazenda e do Planejamento e 
pelo presidente do Banco Central.

A proposta partiu da CUT e aglu-
tinou outras centrais e parte do em-
presariado na luta para introduzir 
duas outras metas na política eco-

nômica: de crescimento e de em-
prego. A sugestão foi incorporada 
pelo Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social da Presi-
dência da República e entregue ao 
presidente Lula no ano passado. A 
CUT pretende retomar a discus-
são logo após as eleições. “O cen-
tro da política econômica, num se-
gundo mandato, deve ser a questão 

Laboratório 
de informática 
do Senac: 
cursos foram 
estendidos 
para jovens 
até 24 anos

Investimento na agricultura 
familiar é um dos meios 
de manter a ocupação 
no campo
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do emprego”, sustenta o presidente 
da central, Artur Henrique da Silva 
Santos. A iniciativa é saudada pe-
los economistas que consideram a 
fixação excessiva do governo no 
controle da inflação uma agenda 
superada. Para Márcio Pochmann, 
da Unicamp, “falta pressão da so-
ciedade para colocar a questão do 
emprego no centro do debate”.

De acordo com Santos, está ha-
vendo uma pressão dos sindica-
listas para incluir a ampliação do 
CMN e as metas de emprego e 
crescimento no programa de go-
verno que o presidente apresentará 
ao eleitorado para conquistar a re-
eleição: “Se for para o programa de 
governo, passa a ser uma promessa 
que nós vamos cobrar. Se não for, 
vamos pressionar para que seja. É 
uma proposta viável e importan-
te do ponto de vista de ampliação 
da democracia”, avisa o presiden-
te da CUT, que pretende também 
retomar a discussão da redução da 
jornada máxima, de 44 para 40 ho-
ras semanais, tão logo o Congresso 
volte a funcionar normalmente. 
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ENTREVISTA

o ministro da Educação, 
Fernando Haddad, garante 
que o tripé composto 
pelos programas de 
formação de professores, 
pela avaliação do ensino 
básico e pela ampliação 
dos investimentos 
vai mudar a cara da 
educação brasileira. E 
alerta que o tema exige a 
mobilização social
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difícil 
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 Por Nelson Breve, da Carta Maior

Quando era secretário de Finanças da Pre-
feitura de São Paulo na gestão Marta Su-
plicy, o professor de Teoria Política Con-
temporânea da USP Fernando Haddad 
apresentou um projeto para que as esco-

las privadas dessem bolsas a alunos carentes em tro-
ca de abatimento no Imposto sobre Serviços (ISS). A 
proposta não foi implementada porque ele foi chama-
do para trabalhar no governo Lula como assessor es-
pecial do então ministro do Planejamento, Guido Man-
tega. Partiu da mulher dele, Ana Estela Haddad, que 
trabalhava no Ministério da Educação, a sugestão para 
que a reapresentasse, no nível federal. Os dois traba-
lharam em conjunto.

O projeto foi entregue em 2003 ao então ministro da 
Educação, Cristovam Buarque, que não se entusiasmou 
com a proposta. Em 2004, voltou à mesa de outro mi-
nistro, Tarso Genro, que comprou a idéia, entendendo-a 
como “estatização de vagas em universidades privadas”. 
Assim surgiu o ProUni. Hoje, a Educação é a área do go-
verno federal mais bem avaliada pela população. Haddad 
virou ministro da Educação e Ana teve de ir para o Minis-
tério da Saúde. Essa é uma história que pouca gente co-
nhece. Foi contada pelo ministro no dia em que concedeu 
esta entrevista, com exclusividade, à Revista do Brasil.

O presidente Lula colocou a Educação como 
prioridade absoluta para o segundo mandato. 
Isso é para valer ou demagogia eleitoral?

O presidente Lula estabeleceu, nos primeiros anos 
do seu governo, duas metas que foram plenamente 
cumpridas. No combate à pobreza, os dados recém-
divulgados comprovam que 6 milhões de brasileiros 
oriundos das classes D e E integram hoje a classe C. 
Por outro lado, ele definiu como prioridade manter as 
rédeas da economia, diminuindo e controlando uma 
dívida que vinha em uma espiral durante os oito anos 
anteriores e estava fora de controle. Isso criou as bases 
de um crescimento que tem como patamar mínimo 4% 
ao ano. A educação começa a ganhar mais destaque a 

partir de 2004. Em 2005 há uma forte recupera-
ção do sistema federal de educação superior e 
profissional e o presidente envia a proposta que 
cria a emenda constitucional do Fundeb, que 

multiplica por dez os recursos da União na educação 
básica. Não acho que é uma promessa, mas um movi-
mento calculado do presidente.

 
O atual governo, além do rigor fiscal, concen-
trou esforços em programas assistenciais, 
como o Bolsa Família. Haverá mais recursos 
para a educação se ele for reeleito?

Se nós somarmos os recursos adicionais do Fundeb, 
mais os recursos adicionais do salário-educação, eles 
equivalem a todo o Bolsa Família, já agora. Não é uma 
promessa. Aprovado o novo Fundeb, serão 5 bilhões de 
reais, contra 500 milhões de reais do Fundef: 4,5 bilhões 
a mais. Mais o salário-educação, que foi de 3,7 bilhões 
de reais para 7 bilhões de reais, agora em 2006. Na soma 
total de recursos adicionais para a educação básica – não 
estou nem falando de educação superior –, os recursos se 
equivalem ao investimento que é feito hoje no Bolsa Fa-
mília, que não considero um programa assistencial.

Por que o governo não tomou a iniciativa de 
restabelecer no Plano Nacional de Educação a 
meta de elevar o gasto público no setor para 
�% do PIB, que foi vetado pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso e estava previsto 
no programa de governo do PT? 

Tenho insistido na tese de que o país tem de atender, 
no mínimo, à recomendação da Unesco para países 
com as características do Brasil, que é investimento 
de 6% do PIB em educação, só de recursos públicos. 
Pelas nossas estimativas, este ano vamos ter saído de 
um patamar de 4% para um patamar de 4,5% de inves-
timento na área. Estamos falando de um investimento 
adicional de pouco menos de 10 bilhões de reais. Se a 
prioridade do próximo mandato for a educação, pode-
remos, ao final de 2010, estar com investimentos supe-
riores a 5% do PIB, apontando, tendencialmente, para 
os 6%, que me parece o patamar adequado para que o 
país consiga honrar a dívida educacional.

Será possível cumprir as metas do PNE de 
universalização e melhora da qualidade do en-
sino básico e ampliação do acesso ao ensino 
superior?

Nós promovemos algumas inflexões importantes. 
Ampliamos a gratuidade do ensino superior por meio 
da expansão da rede federal e do ProUni. O sistema 
federal oferecia 120 mil vagas de ingresso ao ano. Em 
2007 deveremos atingir 153 mil. Portanto, uma expan-
são de 25%. O ProUni, por seu lado, ampliou em 100 
mil vagas ao ano. Se somarmos as duas, quase dobra-
mos a capacidade de acesso à educação superior, so-
bretudo para a população de mais baixa renda. Isso 
ainda nos deixa distantes da meta do PNE. Vamos fi-
car com 22%, 23%, mas não vamos chegar aos 30% 
(de matrículas em relação ao contingente de jovens de 

Queremos 
a escola 
menos 
estatal e 
mais 
pública. 
Queremos a 
mobilização 
de pais, 
alunos, 
professores 
e dirigentes 
em torno da 
questão da 
qualidade da 
educação



18 a 25 anos). Outra iniciativa na qual con-
fio muito e que rebate na educação básica de 
uma maneira muito promissora é a Univer-
sidade Aberta. Ela prevê instalar, a partir do 
próximo ano, 333 pólos de educação superior 
nos municípios, para capacitação e formação 
de professores de educação básica – que es-
tão em serviço e novos professores que ainda 
não estejam na rede. No ano que vem, vamos 
oferecer 90 mil vagas de ingresso.

O melhor dos mundos é conciliar a educa-
ção superior com a educação básica. O cami-
nho da expansão da educação superior tem de 
passar pela formação de professores da edu-
cação básica. Outra questão em relação ao 
ensino superior foi o lançamento do catálogo 
de cursos superiores de tecnologia, em agos-
to. Queremos estimular esses cursos, que hoje 
respondem por 4% do total, enquanto nos 
EUA chegam a 47%. Podemos ter entre 2 mi-
lhões e 3 milhões de brasileiros matriculados 
em cursos superiores de tecnologia.

E em relação à escola básica? Os alu-
nos estão tendo acesso, mas não es-
tão aprendendo. Como vencer o desa-
fio da qualidade do ensino público?

Do ponto de vista estrutural, nossa con-
fiança é em três projetos que mudam a cara 
da educação básica no Brasil. Um é o Pro-
va Brasil, que é a divulgação de resultados 
de desempenho por escola. Queremos trans-
formar a escola, queremos que a escola seja 
menos estatal e mais pública. Queremos a 
mobilização da comunidade escolar, que en-
volve pais, alunos, professores e dirigentes, 
em torno da questão da qualidade da educa-
ção. É um erro imaginar que a partir do tra-
balho do secretário da Educação, estadual ou 
municipal, ou do ministro da Educação vai 
se transformar a educação no Brasil. A mo-
bilização social é um componente essencial 
dessa transformação, e a Prova Brasil, di-
vulgando os dados por escola, pretende mo-
bilizar a comunidade para cobrar metas de 
desempenho. Em segundo lugar, vem a Uni-
versidade Aberta, que é a ponte que preci-
samos estabelecer entre educação superior e 
básica. No Brasil, cultivou-se a tese inaudita 
de que o gestor, o dirigente da educação tem 
de optar, priorizar a educação superior ou a 
básica. Não conheço um educador que tenha 
proposto uma coisa dessas. É o mesmo que 
perguntar para um médico se ele é a favor do 
atendimento básico ou de alta complexidade. 
Ele vai dizer: depende do paciente.

E qual o tratamento para o paciente 
Brasil?

Nós precisamos ter um sistema em que os 
dois níveis de ensino estejam harmonizados. 
Para isso, ambos precisam de recursos adi-
cionais. Portanto, a reforma da educação su-
perior é tão essencial quanto a da educação 
básica. Por fim, o Fundeb, que aumenta subs-
tancialmente os recursos para a educação 
básica. Esse tripé – avaliação, formação de 
professores e financiamento – vai alavancar, 
junto com os programas de apoio ao estudan-
te e à escola, do ponto de vista da infra-estru-
tura, uma mudança qualitativa da educação. 
Registro que, desde que a qualidade da edu-
cação é medida – começou em 1995 –, neste 
governo aconteceu a primeira inflexão posi-
tiva. Vinha caindo sistematicamente de 1995 
a 2001. Teve uma estabilização e, a partir de 
2005, houve uma melhora.

Depois do sucesso do ProUni, o MEC 
tem mais algum coelho para tirar da 
cartola num eventual segundo man-
dato de Lula?

As pessoas não têm hoje a dimensão do 
impacto que esses três projetos que citei te-
rão na educação brasileira. Quando anun-
ciamos o ProUni, todos, em uníssono, fo-
ram contra, a esquerda e a direita. Hoje está 
estabelecido que é um programa inovador. 
Inclui muita gente que não estaria na uni-
versidade e vai ser diplomada em Medici-
na, em Direito, em Administração, em cur-
sos nobres em que você não encontrava um 
negro, não encontrava um pobre. Esses três 
programas: a Prova Brasil, a Universidade 
Aberta e o Fundeb vão mudar a cara da edu-
cação brasileira. É obvio que não se vai co-
lher isso no curto prazo, mas imaginar que 
a instalação de mil pólos de capacitação vai 
permitir que os 2 milhões de professores do 
sistema público de educação básica pos-
sam, em um prazo sempre inferior a cinco 
anos, passar por um processo de formação... 
Dificilmente se vai encontrar isso em um 
país em desenvolvimento, com uma rede 
tão capilarizada e tão abrangente que per-
mita fixar uma meta como essa. Acho que 
isso muda. Se o piso nacional do magisté-
rio for regulamentado adequadamente e os 
planos municipais de educação se tornarem 
realidade, como estará determinado na lei 
de regulamentação do Fundeb, teremos um 
leque de oportunidades e de ações que po-
dem surtir um efeito muito positivo.
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Pesquisas encomendadas pelo gover-
no mostram que a área da educação é 
a mais bem avaliada pela população. A 
propaganda ajuda nessa percepção?

Se fosse resultado da propaganda governa-
mental, estaríamos mal, porque estamos gastan-
do um terço do que foi gasto no passado com 
publicidade. O orçamento do MEC para a área 
de publicidade jamais, em quatro anos, superou 
os 20 milhões de reais, e no passado recente o 
gasto com publicidade chegou a 70 milhões de 
reais. Quero crer que não seja por aí. Em se-
gundo lugar, não acredito que a publicidade que 
não tenha aderência a ações concretas consiga 
ludibriar a população por quatro anos. Os in-
dicadores revelam que o movimento de maior 
simpatia pelas ações de educação vem subindo 
consistentemente. A população consegue não só 
perceber as ações da educação como nomeia os 
programas. Nas pesquisas qualitativas apare-
cem como motivos de certo orgulho da popula-
ção o ProUni, uma marca muito forte, o Brasil 
Alfabetizado, a expansão das escolas técnicas 
federais e a interiorização dos campi universi-
tários no projeto de expansão do ensino supe-
rior. Outro dado que aparece com muita força é 
a questão do Fundeb, que gerou uma mobiliza-
ção social muito importante.

 
Qual a diferença essencial na condução 
da política educacional deste governo 
para o governo anterior?

A expressão que me parece um resumo do 
conceito que nós optamos por imprimir é essa 
visão sistêmica da educação. Vou citar alguns 
dados importantes: o programa de alfabetiza-
ção antes deste governo estava a cargo de 
organizações não-governamentais, hoje são 
sistemas públicos de educação que são res-
ponsáveis pela alfabetização; a educação pro-
fissional estava sendo delegada a associações 
comunitárias, e hoje é de novo o apoio a es-
colas estaduais e federais públicas que dá o 
mote da nossa ação; na educação superior, o 
acesso hoje é pela ampliação do direito à edu-
cação gratuita, tanto no caso do ProUni, que 
amplia a gratuidade, quanto no caso do ensi-
no público, que é gratuito por determinação 
da Constituição; e a educação básica, que é 
majoritariamente pública e tem recebido mais 
apoio. Conseguimos construir um plano es-
tratégico para a educação, que é sistêmico, é 
orgânico, envolve todos os níveis e modalida-
des de ensino, que se inter-relacionam e se re-
forçam mutuamente. E sempre tendo a educa-
ção pública como elemento central. 

é um erro imaginar 
que o secretário da 
Educação, estadual ou 
municipal, ou o ministro 
vão transformar a 
educação no Brasil. 
a mobilização social 
é essencial para essa 
transformação
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 Por Juliana Cézar Nunes. Fotos de Marcello Casal

“Minha família virou alvo porque 
pensam que o chefe do Hiz-
bollah é nosso vizinho.” O de-
sabafo é de uma dona-de-casa 
de 44 anos, árabe-brasileira, que 

até julho deste ano vivia com o marido e os dois fi-
lhos em um bairro muçulmano xiita de Beirute, o Ha-
ret Hreik. A casa de Leila Nacerdin Madi está con-
denada. Os prédios em volta foram destruídos pelas 
bombas israelenses. Faltam água e luz. A tia de Leila 
morreu em um dos bombardeios. “Meu bairro é mui-
to bom. Algumas pessoas são mesmo do Hizbollah, 
mas ninguém se mete com ninguém. Tem até católico. 
É absurdo achar que o líder do grupo estaria aqui, ao 
lado de qualquer casa.”

Como 
estava 
linda!”
o conflito no oriente Médio entre o 
grupo libanês Hizbollah e o Exército 
de israel deixa o líbano destruído 
e cerca de mil civis mortos. o Brasil 
enviou ajuda humanitária e retirou 
3 mil pessoas do país

“Você precisava 
conhecer Beirute.
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Leila voltou para o Brasil com os filhos, mas o ma-
rido continua em Beirute. Um dia após o cessar-fogo, 
em 15 de agosto, ele e outras centenas de pessoas re-
gressaram a Haret Hreik com a esperança de encon-
trar escolas, lojas e apartamentos de pé. Viram ape-
nas escombros, fumaça, bombas que não detonaram e 
muita poeira. Os libaneses buscavam pertences ou até 
mesmo parentes entre os escombros. Muitos chega-
ram a varrer o chão, na tentativa de retirar os pedaços 
de cimento, passando a sensação de que acreditam na 
importância de recomeçar por algum ponto. Enquanto 
isso, crianças correm para todos os lados com cartazes 
em que estão estampadas fotos do principal líder do 
Hizbollah, Hassan Nasrallah. “Nem todo mundo aqui 
é do Hizbollah. Mas as coisas estão começando a mu-
dar”, conta o motorista libanês Avo Yeremian. “Vamos 
construir tudo de novo. Já fizemos isso uma vez.”

O comerciante Moussa Barakat, libanês naturaliza-
do paraguaio, diz ter visto cair o edifício onde morava 
com as duas filhas, ao sul de Beirute. “A sorte é que 
não estávamos em casa nessa hora. Fomos dormir em 
outro lugar com medo das bombas. Mas quatro vizi-
nhos meus morreram na hora”, lamenta. “Quero ficar 
bem longe daqui por algum tempo. Meus filhos não 
agüentam mais.”

Crimes de guerra
Depois de 35 dias sob ataques, as regiões de maioria 

cristã, centrais e litorâneas de Beirute ainda preserva-
vam o charme da cidade, outrora considerada a “Paris 
do Oriente”. Os cafés às margens do Mediterrâneo se-
guem movimentados. O porto está cheio. As pessoas 
tentam retomar a vida. Para quem apenas ouviu os es-
trondos, essa perspectiva parece mais fácil.

Bombardeios 
israelenses 
deixaram 
bairros 
inteiros de 
Beirute em 
ruínas. A 
violência 
contra 
inocentes  
acaba por 
aproximar 
o povo do 
Hizbollah, 
inclusive 
brasileiros

Imigração
de guerra
Os primeiros 
registros de 
migração 
libanesa 
em massa 
para o Brasil 
remontam ao 
período de 
dominação 
do Império 
Turco-
Otomano, 
que só 
perdeu a 
bem irrigada 
região após 
a Primeira 
Guerra 
Mundial. 
A partir da 
década 
de 70, 
conflitos 
com Israel 
e Síria 
fizeram com 
que mais 
uma leva de 
libaneses 
cruzasse o 
Atlântico. 
O Líbano é 
o país de 
origem de 
cerca de 9 
milhões de 
brasileiros.



É o caso do estudante de Engenharia Mynhem Ghieh, 
19 anos. Ele mora e trabalha em uma região predomi-
nantemente cristã. “Nunca caíram bombas aqui. Mas 
eu ficava assustado com o barulho”, conta. “Porém es-
tamos voltando a ficar bem.”

Dima Hamzé, 25 anos, também reside em uma área 
de Beirute tida como mais segura, próxima do litoral. 
Um farol considerado ponto turístico ao lado da casa 
dela, no entanto, foi bombardeado. “Meus pais resol-
veram ir embora. Vamos passar de um a quatro meses 
no Brasil, mas queremos voltar para Beirute. É uma ci-
dade linda, cheia de coisas para fazer. Eu adoro.”

O governo libanês estima que aproximadamente mil 
civis morreram durante os conflitos – iniciados em 12 
de julho, após o seqüestro de dois soldados israelenses 
pelo Hizbollah. O governo de Israel calcula em 55 os 
civis mortos no país. A diferença numérica é uma das 
bases do relatório divulgado pela Anistia Internacional 
em 23 de agosto, no qual a organização civil de proteção 
aos direitos humanos acusa Israel de crimes de guerra: 
“As evidências sugerem fortemente que a extensa des-
truição de serviços públicos, sistemas de energia, resi-
dências civis e indústrias foi deliberada e parte integral 
de uma estratégia militar, menos que ‘danos colaterais’ 
– danos acidentais a civis ou propriedades resultantes de 
bombardeios com objetivos militares”. Os ataques mais 
pesados do Exército israelense aconteceram ao sul do 
Líbano. Em uma das cidades, Qana, cerca de 30 crian-
ças morreram. Algumas foram encontradas nos braços 
das mães, também mortas. Quem sobreviveu enfrenta 
falta de comida, água, remédios e roupas.

Ajuda brasileira
O governo brasileiro enviou em 14 de agosto um 

carregamento de ajuda humanitária ao Líbano. Remé-
dios, cobertores e alimentos foram transportados em 
um avião da Força Aérea Brasileira. Um dos pilotos 
da missão, o major Luiz Márcio Pereira Dias, conta 
que  foi a terceira aeronave estrangeira a pousar no 
aeroporto internacional de Beirute desde o início do 
conflito entre Israel e o grupo armado Hizbollah. A 
pista foi recapeada, depois de ser destruída pelo Exér-
cito israelense. “Fico orgulhoso pelo caráter da missão 
– ajudar as pessoas é a melhor coisa que tem”, desta-
ca o major. O ministro das Relações Exteriores, Cel-
so Amorim, afirmou que o Brasil não tem expectativa 
de ser mediador do conflito entre Israel e o Hizbollah, 
mas está disposto a levar mensagens de paz aos dois 
lados, já que israelenses e libaneses vivem em harmo-
nia em solo brasileiro.

O Brasil também se envolveu no conflito resgatando 
cerca de 3 mil brasileiros que viviam em terras libane-
sas. Eles foram retirados em ônibus, mediante compro-
misso do governo israelense de não atacar os comboios. 
Para isso, os ônibus tinham de seguir em rota determina-
da por Israel, com bandeiras brasileiras bem visíveis.
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“Só quando colocaram a bandeira no teto do ônibus 
nos sentimos em segurança”, conta Sônia Habre, que 
mora há 24 anos no Líbano. Casada com um libanês que 
trabalha na Arábia Saudita, ela pensa na viagem ao Bra-
sil como uma visita longa. “É a primeira vez que tenho 
medo, que vejo uma guerra. Via pela televisão e achava 
que era em outro país. Que não ia chegar perto. Depois 
que tiver certeza que tudo está em paz novamente, vol-
to. Estou há muitos anos longe do Brasil. É um país mui-
to diferente hoje. Não conheço mais o Brasil.”

Caminhos trocados
Muitos dos brasileiros resgatados são de uma gera-

ção que nas últimas duas décadas fez o movimento con-
trário ao dos pais. Foram criados no Brasil e, depois 
de adultos ou aposentados, resolveram morar no Líba-
no ou visitar o país com freqüência. O comerciante Is-
mael Abas, 60 anos, chegou ainda jovem com os pais 
ao Brasil. Viveu e trabalhou em São Paulo por 35 anos. 
Há sete, voltou ao Líbano para trabalhar e proporcionar 
uma educação diferenciada aos filhos, mais próxima da 
cultura árabe. “Agora, infelizmente, vou voltar para o 
Brasil. É um país maravilhoso. Mas eu não queria voltar 

Ahmad 
Hamia saiu 
do Brasil com 
sua família 
em busca de 
segurança 
no Líbano. 
Depois que 
um foguete 
passou por 
cima da 
sua casa 
decidiu fazer 
o caminho 
de volta, 
deixando 
tudo o que 
construiu
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desse jeito”, afirma Abas, que ainda no início do con-
flito enviou os filhos para o Brasil pela Romênia. “Vi-
mos muito bombardeio. Fiquei abalado. Os brasileiros 
nunca viram isso. Uma desgraça na vida de um povo.” 
O aposentado Abdullah Fares, 61 anos, estava passan-
do uma temporada no Líbano quando os bombardeios 
começaram. Desde 1971 ele vive no Brasil. “Cheguei 
com 25 anos, mas sempre voltava para passear. Agora, 
aposentado, pensava em ficar mais tempo, até acontecer 
tudo”, lembra Fares, emocionado. “Acabei vendo fo-
guete caindo, pessoas morrendo. Fico triste de ir embo-
ra assim. A gente sente uma dor muito forte, muito.”

Se para os mais velhos os conflitos trouxeram sofri-
mento e dor, para os mais novos impuseram mudanças 
de sonhos. Filha de uma brasileira, Daniela Rabah, 20 
anos, foi enviada pelos pais ao Brasil quando o confli-
to se intensificou. Em São Paulo, ela pretende praticar 
o português que planejava aprimorar em uma viagem 
de estudos ao país, e não por necessidade. “Meus pais 
decidiram me mandar para o Brasil com medo da voz 
(barulho) das bombas, mas, assim que a situação me-
lhorar, eu volto”, garante a jornalista recém-formada, 
praticante do islamismo e adepta do véu.

“Quando começou a guerra, faltavam três dias para mi-
nha formatura. Tinha festa marcada e tudo. Mas faremos 
quando eu voltar para o Líbano. É um país lindo e calmo. 
Você precisava conhecer Beirute. Como estava linda!”

O professor de educação física e atleta Ahmad Ha-
mia deixou no sul do Líbano uma academia que havia 
montado com os filhos. Há dois anos ele fez o caminho 
contrário, saindo de Cubatão (SP). “Estava assustado 
com a violência e com medo de meus filhos se envol-
verem com amizades erradas. Acreditava que no Líba-
no eles poderiam estudar e viver com segurança. Deci-
dimos ir embora quando o foguete passou por cima da 
casa. Podia ficar lá e perder um filho. Eles gritavam a 
noite toda.” A filha de Ahmad, Nasside, fazia cursinho 
pré-vestibular, estudava árabe e inglês. “Estava gostan-
do muito, conhecendo a cultura do meu pai. Mas nos úl-
timos meses já não conseguia dormir em paz. Vi pessoas 
mortas na rua, pedaços de mão e perna. Agora, quando 
ouço barulho de avião, já começo a passar mal.”   

Os repórteres Juliana Cézar Nunes e Marcello Casal 
acompanharam a missão brasileira no Líbano a serviço 
da Agência Brasil. O texto e as fotos foram cedidos

Os pais 
de Daniela 
ficaram no 
Líbano, para 
onde ela 
pretende 
voltar assim 
que acabar o 
conflito

Brasileiros 
aguardam 
embarque 

no aeroporto 
de Adana, na 

Turquia
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SAúDE

 Aureliano Biancarelli 
   Fotos de Jailton Garcia 

Ninguém sabe, nin-
guém viu, por que 
órgãos como a Or-
ganização Mun-
dial de Saúde e o 

Ministério da Saúde escolheram 
este ano como o de homenagem 
à “gente que faz saúde”. É o que 
constatam as entidades que repre-
sentam os profissionais do setor. 
Eliana Maria Esteban Caldero-
li, de 49 anos, é oficial adminis-
trativa e cuida dos prontuários no 
Hospital Vila Nova Cachoeirinha, 
zona norte de São Paulo. Duran-
te 14 anos, trabalhou na recepção 
do pronto-atendimento e do pron-

to-socorro, porta de entrada da 
angústia e do desespero das pes-
soas. “Tem dia que a espera chega 
a três, quatro horas. As pessoas fi-
cam nervosas, agressivas. Já levei 
empurrão, xingamento, cuspiram 
na cara de uma colega minha. Não 
tem segurança para evitar tumul-
tos”, diz Eliana, que ganha cerca 
de 500 reais por mês. “Eu explico 
que o Estado não tem médico, que 
não faz concursos faz tempo, que 
muitos pediram demissão porque 
o salário é baixo. Mas as pessoas 
não têm de suportar tudo isso.”

Na maternidade do Hospital Ge-
ral de Vila Penteado, na mesma 
zona norte, a falta de pessoal atra-
palha o programa de humanização 
do parto. “Somos quatro auxiliares 

autoridades nacionais e internacionais 
elegeram 2006 como “ano dos trabalhadores 
da saúde”. Só esqueceram de avisar os 
interessados

caso 
para UTI

Eliana, do hospital Vila Nova Cachoeirinha:
 “As pessoas ficam nervosas, agressivas. 
Já levei empurrão, xingamento, cuspiram 
na cara de uma colega minha”
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de enfermagem por turno para aten-
der 30 mães e 30 bebês”, diz Hévi-
la de Oliveira Nunes, que, soman-
do todos os adicionais, recebe 1.145 
reais por mês. A copeira Maria das 
Graças (nome fictício) ganha salá-
rio líquido de 500 reais para servir 
refeições em um hospital da zona 
sul onde esse serviço é terceirizado. 
“É revoltante comparar a atenção 
que se dá ao paciente da rede pú-
blica com aquela que se oferece nos 
hospitais privados”, afirma. Nenhu-
ma dessas profissionais vê no ano 
escolhido para homenageá-las ra-
zões para comemorar. 

“Sem valorização profissional, 
não há ‘homenagem’”, diz Célia 
Regina Costa, 48 anos, presiden-
te do Sindsaúde, entidade que re-
presenta aproximadamente 91 mil 
trabalhadores da rede pública de 
saúde do estado de São Paulo. “Vi-
vemos sem perspectivas. Os profis-
sionais não têm como crescer nas 
suas funções. Falta plano de carrei-
ra”, denuncia. O profissional mais 
dedicado e empenhado, que procu-
ra fazer cursos e ampliar suas qua-
lificações, é tão valorizado pela ad-
ministração quanto quem trabalha 
para cumprir tabela. Essa desmoti-
vação do profissional afeta direta-
mente a vida do paciente e compro-
mete a almejada humanização dos 
serviços. “Como humanizar o ser-
viço se a relação com o profissional 
é desumana?”, pergunta Célia.

A insatisfação leva os trabalha-
dores a sair em busca de outras 
ocupações, de novas perspecti-
vas, inclusive os médicos. Segun-
do pesquisas feitas por entidades 
de classe, nos últimos anos os sa-
lários vêm caindo e a carga horária 
aumentando. Mais da metade dos 
médicos da rede pública tem três 
ou mais empregos e ganha menos 
de 6 mil reais por mês.

O neurocirurgião Cid Carvalhaes, 
60 anos, presidente do Sindicato 
dos Médicos de São Paulo, assina-
la que os profissionais da saúde tra-
balham em situações muito adver-
sas, com equipamentos precários, 
equipes reduzidas e até sob amea-

Hévila: 
“Gosto do 
que faço. 
Mas é 
preciso 
investir em 
pessoal e 
treinamento”

Segundo 
pesquisas 
feitas por 
entidades 
de classe, 
nos últimos 
anos os 
salários 
vêm caindo 
e a carga 
horária 
aumentando

Hospital 
Vila Nova 

Cachoeirinha:
estado crítico

ças físicas. “Não há uma política 
de recursos humanos nem uma po-
lítica de educação continuada, de 
qualificação, de adequação profis-
sional. Estamos à mercê de gover-
nos, de interesses eleitoreiros. As 
coisas acontecem ao acaso. Alguns 
são contratados pelas chamadas Or-
ganizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip), outros 
passam em concursos meio camu-
flados, e assim melhoram o salário. 
Não há política de incentivo.”

Nos últimos governos, segundo 
Cid Carvalhaes, o que se tem visto 
é a desobediência às leis do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com o ser-
viço público oferecendo suas insta-
lações e equipamentos à iniciativa 
privada e o Legislativo aprovando 
leis sem sequer ouvir os conselhos 
municipais e estaduais de saúde. 
Carvalhaes cita o exemplo da cria-
ção das unidades de Atendimento 
Médico Ambulatorial (AMA) pelo 
então prefeito de São Paulo, José 
Serra.

Cargos de confiança
O problema do congelamento 

dos salários vem sendo “enfrenta-
do” pelos governos à base de adi-
cionais já apelidados de “pendu-
ricalhos”. O caso de Eunice dos 
Santos, 60 anos, é exemplar. Auxi-

liar de enfermagem há 28 anos no 
Hospital do Mandaqui e funcioná-
ria pública há 33, seu salário “base” 
é de 125 reais. Para chegar a 1.400 
recebe cinco gratificações diferen-
tes, além de adicional por tempo de 
serviço, adicional por insalubrida-
de, auxílio-transporte e abono por 
aposentadoria.

Hoje Eunice trabalha no labo-
ratório, onde coleta sangue para 
exame. “Fui me cansando de ver 
tanta gente doente, malcuidada, 
eu mesma fui ficando doente”, 
diz. O laboratório é terceirizado. 
“Os cargos de chefia viraram car-
gos de confiança. Os chefes es-
tão mais preocupados em agradar 
quem os indicou do que em cobrar 
resultados. Os pacientes são man-
tidos em enfermarias de seis lei-
tos, sem respeito nem privacida-
de. As auxiliares de enfermagem 
não dão conta do trabalho, quem 
não consegue ajuda faz suas ne-
cessidades na cama.”

Para maquiar essa situação, têm 
sido apresentadas soluções como 
as organizações sociais (OS), que 
recebem do Estado a administra-
ção de hospitais e unidades bá-
sicas de saúde. “As OS são mais 
ágeis, mas restringem o atendi-
mento. Cumprem o contrato. Já o 
serviço público sempre atende to-
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dos, ninguém fica fora”, observa 
Eunice, preocupada com a possibi-
lidade de terceirização do pronto-
atendimento e do pronto-socorro. 
Eunice é uma dos 20.121 auxilia-
res de enfermagem de um total de 
91.990 trabalhadores da saúde vin-

Ver o SuS como sinônimo 
apenas de filas, péssimos 
serviços e desrespeito ao 
paciente é contribuir para o 
retrocesso do maior e mais 
ousado programa de saúde 
pública do mundo. Dizer 
que é um sistema pobre 
para pobres é entregar a 
saúde dos nossos filhos 
e netos nas mãos dos 
convênios e seguros, em 
que predominam as leis de 
mercado.

o SuS realiza cerca de 2,21 
bilhões de procedimentos 
por ano, 12 milhões de 
internações. conta com 6.200 
hospitais vinculados e 63 mil 
unidades de saúde. cuida de 
140 milhões de brasileiros 
que não têm acesso a 

nenhum outro serviço 
médico. E ainda se ocupa 
de boa parte dos 41 milhões 
que têm planos de saúde, 
mas são “abandonados” 
quando passam a “custar” 
caro demais. 

Esse é o tamanho do 
SuS. Mas o retrato que fica, 
reforçado pela mídia, é o das 
longas esperas, profissionais 
insuficientes, falta de vagas e 
leitos, exames que demoram 
e cirurgias que chegam 
tarde demais. Principalmente 
quando alguém morre na 
fila, mesmo que a morte 
nada tenha a ver com falta 
ou demora no atendimento. 
toda vez que isso acontece, 
mais pessoas passam a 
sonhar com um plano 

de saúde, como se fosse 
garantia de vida para elas e 
seus familiares. 

a criação do SuS é 
resultado de décadas de 
militância dos movimentos 
sanitaristas, serve de modelo 
para países pobres e em 
desenvolvimento e nada 
deve a modelos como o 
sistema canadense e de 
alguns países europeus, nos 
quais não se paga nada pela 
saúde. Mas o investimento 
do Brasil em saúde é pelo 
menos quatro vezes menor 
que a média de países 
europeus. união, estados e 
municípios investem cerca 
de 72 bilhões de reais por 
ano, o que significa 411 reais 
por habitante – pouco mais 

de 1 real por dia por pessoa, 
para um atendimento que 
inclui todas as cirurgias mais 
caras, os transplantes mais 
complexos, 150 milhões de 
consultas e 300 milhões de 
exames ambulatoriais. 

Se o SuS não andar bem, 
todo o sistema de saúde 
andará mal. o crescimento 
dos gastos privados – já 
são 87 bilhões de reais por 
ano – indica que o Estado 
está deixando de fazer 
sua parte. E que o sistema 
está passando do modelo 
público e universal – como 
prevê a constituição 
– para um sistema de 
mercado, que gera renúncia 
fiscal de até 9 bilhões de 
reais por ano. Hospitais 
públicos atendem planos 
privados. infra-estrutura 
e equipamentos públicos 
beneficiam empresas e 
uma parte privilegiada da 
população. os planos não 
reembolsam o SuS, como 
deveriam, quando um 
“cliente” seu é atendido na 
rede pública.

o sistema sofre, ainda, 
com investidas que 
defendem, por exemplo, a 
transferência de instituições 
públicas para o comando 
das oS ou para as oscip. 
Salvar o SuS requer dinheiro 
e credibilidade que só virão 
com o apoio da classe 
média, das forças sindicais 
e de atitude política. assim, 
poderia atuar como um 
sistema ágil e mais humano. 
E não correria os riscos que 
corre diante dos interesses 
econômicos.

SuS: 1 real por dia, 2 bilhões de procedimentos 

culados ao serviço público de São 
Paulo. Em números, os médicos 
são 13.929 no estado, seguidos dos 
auxiliares de serviços, com 9.999. 
Os enfermeiros são 3.879.

Eliana Calderoli, do Nova Ca-
choeirinha, conhece bem essa ca-

deia de profissionais fundamentais 
para a cura do paciente e a humani-
zação no atendimento. A partir da 
recepção, o paciente vai se sentir 
seguro e bem encaminhado, ou de-
sassistido e em pânico. A tarefa não 
é fácil. Em dias normais, um médi-

Maternidade Cachoeirinha: referência e prova de que a saúde pública é viável
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co atende na emergência e dois no 
pronto-atendimento, um ortopedis-
ta e um pediatra. “Chegou com um 
problema cardíaco, vai para outro 
hospital. Quando falta profissional, 
o chefe do plantão já avisa o Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) e o Resgate dos Bombei-
ros para que não tragam pacientes 
com esse tipo de problema”, rela-
ta Eliana. A situação é pior no fim 
de semana.

SUS, sem direitos
A falta de funcionários dificul-

ta a implantação do parto humani-
zado nos hospitais da rede públi-
ca de saúde. No Hospital Geral de 
Vila Penteado, zona norte, o pro-
grama é introduzido aos poucos. 
Já foram implantados o alojamen-
to conjunto, o “projeto canguru” 
– quando a criança é mantida so-
bre a barriga da mãe –, reduzido 

o número de cesáreas e evitada a 
episiotomia, corte no períneo que 
supostamente facilitaria a passa-
gem do bebê. “Mas faltam tem-
po e gente para dialogar com as 
mães, o mais importante”, diz a 
auxiliar de enfermagem Hévila 
Nunes. Hévila tem 30 anos e está 
há sete no serviço público. “Gosto 
do que faço e quero continuar fa-
zendo. Mas é preciso investir em 
pessoal e treinamento. Em muitos 
lugares, o pré-natal é terrivelmen-
te malfeito. As mães chegam aqui 
sem noção de nada”, lamenta.

As diferenças revoltam a copei-
ra Maria da Graça, que está fazen-
do faculdade de Nutrição e preten-
de trabalhar em hospital público. 
“Não me conformo que um pacien-
te do SUS receba menos conside-
ração que um paciente de convê-
nio”, reclama. O paciente do SUS 
não conhece seus direitos, por isso 

não se queixa. Agradece quando 
consegue um leito e um prato de 
comida.

A auxiliar de enfermagem re-
cebe o paciente, mede a pressão, 
a temperatura, higieniza e muitas 
vezes serve alimentação e medi-
ca.  É peça-chave na cadeia de 
atendimento, que pode salvar ou 
não o paciente. “Os profissionais 
de saúde funcionam em equipe. 
Se o trabalho não for bem-feito 
na lavanderia, o esforço do cirur-
gião pode ser inutilizado por uma 
infecção”, explica Célia Regina, 
do Sindsaúde. Se o desempenho 
de todos forma uma cadeia de tra-
balho, o ideal seria que nos orga-
nizássemos numa mesma institui-
ção. “Entre as nossas prioridades 
está a unificação de todos”, diz 
Célia. “A divisão entre os pro-
fissionais também é prejudicial à 
saúde.” 

Eunice é 
auxiliar de 
enfermagem 
há 28 anos. 
Salário “base”: 
R$ 125



 Por Krishma Carreira

O 
advogado Fábio Mor-
tari é apaixonado por 
natação, corrida e 
alpinismo. Há dois 
anos, dedicou-se a 

um intenso treinamento para poder 
passar o Natal num lugar inusita-
do. O monte Aconcágua, a 6.959 
metros do nível do mar, ponto 
mais alto do continente, nos Andes 

Argentinos. E, para mostrar que 
dá valor como poucos ao sangue 
quente que corre em suas veias, 
plantou em plena cordilheira uma 
bandeira da Fundação Pró-Sangue. 
Fábio não trabalha em hemocentro. 
Mas ajuda a causa como poucos e 
faz de tudo para estimular a doa-
ção. Aos 39 anos, já doou sangue 
mais de 50 vezes.

“Gosto de ajudar alguém sem sa-
ber quem é essa pessoa. Além de 

Doar sangue é simples, salva muitas vidas e mais 
da metade dos brasileiros só doa quando alguém 
conhecido precisa. Mas tem gente entendendo 
bem a importância de levantar essa bandeira

CIDADANIA

Sangue bom

Fábio Mortari, doando plaquetas 
(no alto) e com a bandeira da Fundação 
Pró-Sangue no Aconcágua
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colaborar com o outro, doar sangue 
faz com que a gente passe a pres-
tar mais atenção na própria saú-
de”, explica Fábio. E dá um recado 
para quem não tem o hábito: “Nun-
ca tive problema na hora de doar, 
jamais passei mal. E sangue doado 
não faz falta a ninguém. É reposto 
em poucos dias.” De fato, a repo-
sição do plasma ocorre em 24 ho-
ras e a dos glóbulos vermelhos em 
quatro semanas, para quem doou 
450 mililitros de sangue. Um ges-
to, portanto, muito simples para o 
tamanho de sua importância. Uma 
em cada cinco pessoas que são in-
ternadas vai precisar de transfusão 
de sangue. Cada doação pode sal-
var, em média, três vidas.

Um desses destinatários desco-
nhecidos de Fábio Mortari pode ser 
Isabel Olinda Santos, de 24 anos, 
que procura emprego como bancá-
ria e quer estudar jornalismo. Ela 
recebeu a primeira transfusão aos 
3 meses de vida. Aos 8 anos, des-
cobriu que tem aplasia pura de sé-

rie vermelha. Em outras palavras, 
a medula de Isabel não produz gló-
bulos vermelhos e, por isso, ela 
precisa receber sangue em inter-
valos médios de 20 dias. A doença 
causa-lhe dores terríveis de cabeça, 
irritação e fraqueza.

“Às vezes, não tenho força para 
dobrar o cobertor. Quando rece-
bo sangue, muda tudo. Eu me sin-
to forte de novo. Quem doa está 
passando um pouco de sua vida 
para mim, mesmo sem saber que 
sou eu que vou receber. Agrade-
ço a Deus toda vez que vou ao 
hemocentro e tem sangue no es-
toque. Já teve vez que precisei 
e as prateleiras estavam vazias. 
Foi um desespero!” Enquanto a 
doença rouba as forças de Isa-
bel, a solidariedade de quem doa 
as devolve rápido, e permite que 
mantenha seu sonho de estudar 

e se realizar profissionalmente. 
Mas para isso ela precisa de san-
gue. “Perca o medo”, pede Isabel. 
“Você vai fazer um bem inimagi-
nável para gente como eu.” 

A transfusão de sangue é neces-
sária em situações que vão des-
de sua perda aguda em cirurgias e 
acidentes até o tratamento de doen-
ças como hemofilia, câncer – prin-
cipalmente leucemia –, anemias, 
transplantes e hemorragias inter-
nas. Acredita-se que o brasileiro, 
em geral, não doa sangue por uma 
questão cultural. Em países onde 
ocorreu guerra ou catástrofe, as 
pessoas desenvolveram o hábito de 
doar regularmente. Cinqüenta por 
cento dos brasileiros que doam 
sangue o fazem para alguém co-
nhecido. 

TUDO O QUE VOCê PRECISA SABER PARA SALVAR VIDAS, COMO A DE ISABEL

Para doar é preciso
 Estar em boas condições de saúde
 ter entre 18 e 65 anos
 Pesar no mínimo 50 kg
  Estar descansado e alimentado (evitar 
alimentação gordurosa nas 4 horas 
que antecedem a doação)

Impedimentos temporários
 gripe (aguardar sete dias)
 gravidez
  90 dias após o parto normal e 180 
dias após cesariana

 amamentação (se o parto ocorreu há 

menos de 12 meses)
  ingestão de bebida alcoólica nas 4 
horas que antecedem a doação

 tatuagem nos últimos 12 meses
  Situações nas quais há maior risco 
de adquirir doenças sexualmente 
transmissíveis, como não usar 
preservativos com parceiros 
ocasionais ou desconhecidos: 
aguardar 12 meses

Intervalos para doações
  Homens: podem fazer nova doação 
após 60 dias da última, até o limite 

de 4 por ano. Mulheres: podem fazer 
nova doação após 90 dias da última, 
até o limite de 3 doações por ano

Impedimentos para doação
 Hepatite após os 10 anos de idade
  Evidência clínica ou laboratorial das 
seguintes doenças transmissíveis 
pelo sangue: hepatites B e c, aiDS 
(vírus HiV), doenças associadas 
aos vírus HtlV i e ii e doença de 
chagas

 uso de drogas injetáveis ilícitas
 Malária

Fundação Pró-Sangue. Posto de coleta clínicas: av. Dr. Enéas carvalho de aguiar, 155, 1º andar, consolação, São Paulo. 
Segunda a sexta, das 7h às 19h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Estacionamento gratuito por até 2 horas, Estapar 
- garagem clínicas. outras informações sobre sangue e pontos de coleta: www.prosangue.sp.gov.br. 0800 55 0300.

Isabel precisa 
de transfusão 
de sangue a 
cada 20 dias, 
numa rotina 
que vem 
desde os 8 
anos de idade
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PERFIL

 Por Letícia Vidor de Sousa Reis

Getúlio Vargas suici-
dou-se em agosto de 
1954, mas continua 
sendo uma das fi-
guras políticas mais 

vivas na memória nacional. Ora 
lembrado como “pai dos pobres”, 
ora como “manipulador das mas-
sas”. Grande ditador ou grande 
estadista. Seja como for, ele foi o 
governante de maior popularidade 
que o Brasil já teve. O mito é pau-
ta obrigatória na agenda de quem 
investiga a história do Brasil. A 
professora Angela de Castro Go-
mes, do Centro de Pesquisa e Do-

cumentação de História Contem-
porânea do Brasil, analisa em seu 
trabalho A Última Cartada que o 
prestígio alcançado por Vargas re-
sulta de sua obsessão pela cons-
trução de um Estado forte como 
estratégia de desenvolvimento.

A unidade nacional, demanda 
histórica para as décadas de 30 e 
40 do século passado, acaba perso-
nificada na figura do líder. A propa-
ganda de massa visando à constru-
ção do mito intensificou-se durante 
o Estado Novo (1937-45). O De-
partamento de Imprensa e Propa-
ganda (DIP), criado em 1939, exer-
cia forte censura sobre a imprensa 
com a finalidade explícita de pro-

teger e promover a figura do pre-
sidente. O “pai dos pobres” soube 
como poucos se comunicar com o 
povo. Datas nacionais, como o 1º 
de Maio, eram um grande canal de 
acesso entre Vargas e o povo – so-
bretudo os comícios e sua trans-
missão radiofônica. 

Porém, toda essa propaganda só 
teve efeito junto à população por-
que foi amparada na realização 
de políticas públicas pela primei-
ra vez postas em prática no país, 
como lembra Angela de Castro. Na 
esfera do trabalho, uma nova forma 
de relacionamento entre os patrões 
e trabalhadores passou a ter a in-
tervenção direta do Estado – com 

a eternidade 
de getúlio

Da chegada ao poder ao tiro 
fatal que o eternizou como 
mito nacional, não houve gesto 
político de Getúlio Vargas que 
não tenha deixado seu impacto 
na história do Brasil

A política 
econômica de 
Vargas teve o 
Estado como 
o principal 
agente da 
modernização 
do país

FunDação gEtúlio VaRgaS/cPDoc
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a criação, já em 1931, do Ministé-
rio do Trabalho, que se atribuiu po-
deres não só de formular leis, mas 
também de abrir e fechar sindica-
tos de classe, bem como de substi-
tuir suas diretorias de acordo com a 
circunstância. Com uma mão, Var-
gas atendia reivindicações dos tra-
balhadores; com a outra, monito-
rava rigorosamente o movimento 
operário para impedir guinadas à 
esquerda.

E assim avançava o Estado Novo. 
Gradualmente, ampliava direitos 
trabalhistas, como a regulamenta-
ção da jornada de trabalho, férias, 
do trabalho das mulheres e dos me-
nores e a expansão da 
previdência social a di-
versas categorias de tra-
balhadores. Em igual 
ritmo, aprimorava os 
mecanismos de tutela 
sobre as relações de tra-
balho, com a criação da 
Justiça do Trabalho, em 
âmbito nacional; do im-
posto sindical, para ga-
rantir a sustentação fi-
nanceira de sindicatos 
mesmo que sem asso-
ciados; e da Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
(CLT), sistematizando a 
legislação trabalhista até 
então vigente. 

Como a democracia e 
a participação social nas 
decisões do governo não 
estavam em voga, a in-
trodução de direitos tra-
balhistas – reclamados 
pelo movimento operá-
rio desde o início do sé-
culo 20 – foi capitaliza-
da por Vargas. Ainda que 
a legislação tenha ficado restrita aos 
trabalhadores urbanos – excluindo a 
então maioria dos trabalhadores do 
campo –, até mesmo na população 
do meio rural havia a sensação de 
que, enfim, direitos do povo come-
çavam a ser atendidos.

Na realidade, o mito Vargas é 
formado por muitas imagens, às 
vezes contraditórias. “Em muitos 

aspectos, tanto o ditador como o 
presidente eleito Getúlio Vargas 
realizaram reformas na economia 
e na sociedade brasileiras, sendo 
que muitas de suas diretrizes al-
cançaram sucesso e continuida-
de no tempo”, observa Angela de 
Castro Gomes.

último ato
Ainda que a CLT seja conside-

rada o maior legado do varguismo, 
é preciso lembrar também que a 
política econômica de Vargas teve 
o Estado como o principal agen-
te da modernização do país. Sua 
meta principal foi superar o atra-

so por meio do impul-
so à indústria de base. 
São então nacionali-
zados vários ramos de 
produção, destacando-
se a fundação da Com-
panhia Siderúrgica Na-
cional (1941) e a da 
Petrobras (1953).

A herança da era 
Vargas continua sendo 
uma referência funda-
mental para a compre-
ensão da história polí-
tica brasileira. Durante 
décadas, sua persona-
lidade conseguiu ge-
rar repulsa à direita e 
à esquerda. Hoje, parte 
da esquerda já reava-
lia o papel de Getúlio 
Vargas na história, so-
bretudo em virtude das 
conquistas decorrentes 
de seu traço naciona-
lista e do papel pionei-
ro atribuído ao Estado. 
A polarização entre o 
Estado influente e ati-

vo e o ideário neoliberal – com 
sua tese de liberalização máxima 
e Estado mínimo –, favorece essa 
revisão.

Para a cientista política Maria 
Victoria Benevides, professora de 
Sociologia da Faculdade de Edu-
cação da USP, o importante é en-
fatizar que Getúlio Vargas tinha 
um projeto para o país. “Aque-

Osvaldo 
Aranha 
discursa no 
funeral de 
Getúlio, em 
Sao Borja. 
No destaque, 
Tancredo 
Neves e 
João Goulart. 
No alto, 
comemoração 
do 1º de Maio 
de 1942 no 
estádio do 
Vasco da 
Gama, no Rio 
de Janeiro
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le desenvolvimentismo dele e de 
Juscelino Kubitschek não é mais 
possível atualmente. No entanto, 
creio que vale a pena tomar seu 
exemplo para exigir um projeto de 
desenvolvimento global – econô-
mico e social – e sustentável, o que 
faz muita falta hoje. Vargas foi au-
toritário e uma figura carismática, 
mas o grande estadista brasileiro 
do século 20 foi ele. Certamente 
é a melhor lembrança para esses 
tempos de neoliberalismo.”

O derradeiro ato político de Var-
gas foi seu suicídio na madrugada 
do dia 24 de agosto de 1954. Sua 
morte provocou enorme comoção. 
O tiro perpetuou o mito. 
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Vargas foi 
autoritário e 
uma figura 
carismática, 
mas o 
grande 
estadista 
brasileiro do 
século 20 
foi ele
Maria Victoria 
Benevides
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HISTóRIA

Manuela

a história recontada na minissérie da 
globo causa encanto e perplexidade. 
é que estamos desacostumados 
a ver os acontecimentos do Brasil 
contados por combatentes 
ousados e idealistas

 Por Flávio Aguiar

Apesar do título A Casa 
das Sete Mulheres, a 
maior parte das per-
guntas a mim dirigi-
das quando da pri-

meira apresentação da minissérie 
da TV Globo dizia respeito aos ho-
mens e suas batalhas. O enredo se 
passa durante a Revolução Farrou-
pilha (1835-1845). A maior e mais 
longa guerra civil brasileira come-
çou durante o período regencial e 
terminou no Segundo Reinado, sob 
d. Pedro II.

Como sou gaúcho, e escrevi so-
bre a revolta, amigos e conhecidos 
vinham me perguntar: mas essa 
gente existiu mesmo? O general 
Netto era tão ousado assim? E Ben-
to Gonçalves, tão nobre? Teixeira 
Nunes comandou mesmo brigadas 

de ex-escravos, do lado dos revol-
tosos? Giuseppe Garibaldi era as-
sim, tão romântico?

Muitas perguntas se dirigiam 
também a respeito de Anita, que se 
uniu a Garibaldi quando os revol-
tosos tomaram Laguna, em Santa 
Catarina, em busca de um porto de 
mar, em 1839. Junto com o italiano 
ela foi para Montevidéu, e depois 
para a Europa, onde ambos lutaram 
pela unificação da Itália e onde ela 
morreu, em 1849, durante a fuga 
dos garibaldinos da Roma sitiada 
pelos franceses, austríacos e parti-
dários do poder terreno do papa.

Vamos por partes. A Revolução 
Farroupilha, ou Guerra dos Far-
rapos, começou em 1835, quando 
tropas rebeldes, comandadas por 
Bento Gonçalves, tomaram Porto 
Alegre e depuseram o presidente da 
província. A luta foi se alastrando 

pelo estado inteiro, com episódios 
dramáticos. No ano seguinte, em 
1836, o general Antonio de Sousa 
Netto proclamou a República Rio-
Grandense, separando do Brasil o 
estado do Sul, mas guardou a pos-
sibilidade de reunir-se ao restante 
do país caso as demais províncias 
aderissem ao sistema republicano e 
constituíssem uma federação.

Bento Gonçalves foi preso na-
quele ano e enviado ao Rio de Ja-
neiro. Conheceu Giuseppe Gari-
baldi, então exilado e perseguido 
político, condenado à morte na Itá-
lia por conspiração. Garibaldi ade-
riu à revolução e rumou para o Sul 
com outros italianos. Dois deles se 
notabilizaram: o conde Tito Lívio 
Zambeccari, que foi feito prisio-
neiro e voltou para a Itália depois 
de anistiado, e o galante Luigi Ros-
setti, que se tornou um dos princi-

o diário de
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pais escritores do diário oficial dos 
revoltosos, O Povo, e morreu em 
combate.

Como era costume nessas guer-
ras, os revoltosos recrutaram es-
cravos, a quem prometiam a liber-
dade. O coronel Teixeira Nunes 
comandou duas brigadas de Lan-
ceiros Negros, como eram conhe-
cidos, e elas tornaram-se o terror 
dos imperiais. Em 1839, os farrou-
pilhas, comandados por Garibaldi 
e Davi Canabarro, transportaram 
dois barcos por terra, da Lagoa dos 
Patos até o mar, e com um deles 
(o outro naufragou) atacaram La-
guna, onde o italiano conheceu a 
jovem Anita. Derrotados ao final 
do ano, os revoltosos retornaram 
ao Rio Grande do Sul, onde a luta 
continuava. 

Depois de dez anos de batalha, 
o fôlego dos rebeldes esgotou-se. 

Os imperiais, comandados por Ca-
xias, propuseram uma paz que foi 
considerada honrosa pela maioria. 
Durante o processo de negociação, 
o coronel Teixeira Nunes foi per-
seguido e morto. Netto partiu para 
o Uruguai, deixando para trás uma 
frase que fez fortuna: “Vou para o 
Uruguai. Lá é uma república. E o 
meu sombrero perdeu o costume 
de fazer barretadas para impera-
dor”, ou algo assim.

Baseada em fatos reais
As perguntas a mim dirigidas 

mostravam certa perplexidade das 
pessoas ao tomarem conhecimen-
to desses fatos e desses persona-
gens. É que não estamos acostu-
mados, na maior parte do Brasil, 
a ver nossa memória povoada por 
combatentes ousados, alguns deles 
verdadeiros idealistas. Nas escolas 

Rosário 
(Mariana 
Ximenes) 

e Manuela 
(Camila 

Morgado)

Garibaldi 
(Thiago 
Lacerda)
e Anita 
(Giovanna 
Antonelli)

Perpétua 
(Daniela 
Escobar) e 
Mariana 
(Samara 
Felippo);
no alto, 
Afonso Corte 
Real (Murilo 
Rosa) à frente 
dos rebeldes
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antigas ensinava-se um respeito 
quase religioso por figuras pátrias, 
sobre as quais decorávamos algu-
mas coisas. Depois, nossa história 
passou por um descrédito genera-
lizado, onde só se viam galhofas, 
traições e até palhaçadas, ou mas-
sacres vergonhosos, como o de Ca-
nudos. Assim, os acontecimentos 
narrados na minissérie da Globo, e 
com a glamorização inevitável dos 
personagens, surpreende a maior 
parte do Brasil, e provoca um cer-
to encanto. 

É uma adaptação, por Maria 
Adelaide Amaral e Walther Ne-
grão, com direção de Jayme Mon-
jardim e Marcos Scechtman, do 
romance homônimo de Letícia 
Wierzchowski. A novidade do li-
vro e da adaptação é contar a his-
tória da guerra do ponto de vista 
das sete mulheres que moram na 
casa de Bento Gonçalves, em sua 
estância perto do Rio Camaquã. 
Entre essas mulheres, sobressaem 
Dona Caetana (escrevia-se Caye-
tana), a uruguaia que era esposa de 
Bento e a matriarca da casa, vivi-
da por Eliana Giardini, e Manuela, 
sobrinha do general, interpretada 

por Camila Morgado. O romance é 
contado sob a forma de diário, es-
crito por Manuela. Na vida real, e 
na ficção, a jovem teve um envol-
vimento amoroso com Garibaldi, 
antes de ele ir para Santa Catarina 
e conhecer Anita. Mandada para a 
cidade de Pelotas, nunca se casou, 

e até a morte era conhecida como 
“a noiva de Garibaldi”.

A Revolução Farroupilha é hoje 
objeto de culto no Rio Grande do 
Sul, e foi e é também motivo de 
polêmicas por vezes veementes. 
Discute-se a respeito do papel dos 
escravos, se eles foram de fato in-
corporados aos revoltosos ou se 
eram só usados; sobre o caráter re-
publicano da revolta; os motivos 
da guerra, se eram apenas econô-
micos ou se havia razões também 
políticas.

O certo é que os farroupilhas ti-
nham muitas facções. Se os estan-
cieiros, grandes proprietários de 
terra, conseguiram manter a hege-
monia entre eles, apenas seus in-
teresses econômicos – obter van-
tagens para a produção de charque 
– não seriam suficientes para ex-
plicar uma guerra que mobilizou, 
de ambos os lados, 20 mil comba-
tentes durante dez anos e tornou-se 
a pedra fundamental da identidade 
cultural dos gaúchos. 

Flávio Aguiar é professor de 
Literatura Brasileira na Universidade 
de São Paulo e editor da  
TV Carta Maior

É indispensável que se 
leia O Continente, primeiro 
dos três romances de Erico 
Verissimo que compõem a 
trilogia O Tempo e o Vento 
(Companhia das Letras). Há 
também muitas biografias 
e romances disponíveis 
sobre o duo Giuseppe e 
Anita Garibaldi, inclusive as 
Memórias dele, trabalhadas 
por Alexandre Dumas (L&PM). 
Também há os romances de 
Tabajara Ruas, Netto Perde 
Sua Alma (Record) e Os 
Varões Assinalados (Mercado 
Aberto). O romance de Letícia 
Wierzchowski está publicado 
pela Record.

PARA LER MAIS

Depois de 
dez anos 
de batalha, 
o fôlego 
dos 
rebeldes 
esgotou-se. 
os 
imperiais, 
de caxias, 
propuseram 
uma paz 
que foi 
considerada 
honrosa 
pela 
maioria

Bento Gonçalves  
(Werner Shünemann)
comanda os farrapos
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Matemática na cabeça

Retrato

Bruno Resende Domingues, de 15 anos, foi um dos 
100 ganhadores de medalha de ouro na 1ª Olim-
píada Brasileira de Matemática em Escolas Públi-
cas (Obmep). Bruno, à época estudante da 8ª série 
da Escola Municipal Plínio Salgado, na zona sul 

de São Paulo, atribui seu desempenho aos mestres que teve e 
à vontade de ir além do que era apresentado nas matérias. Seu 
pai, Wilson Domingues, é aposentado e ainda faz bicos. “Faço 
de tudo para que ele tenha a oportunidade que eu não tive”, 
diz. A mãe, Elaine, faz e vende salgadinhos. A família – que 
também tem o caçula Matheus, de 7 anos – mora no Jardim 
Eliane, na zona sul da capital.

A Olimpíada foi realizada em meados de 2005 e a premia-
ção ocorreu no mês passado. Envolveu 10,5 milhões de alunos 

de 31 mil escolas municipais, estaduais, federais e militares de 
5.197 municípios do Brasil. A iniciativa é dos ministérios da 
Educação e da Ciência e Tecnologia, da Sociedade Brasileira 
de Matemática e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa). Cerca de 120 mil profissionais da educação participa-
ram voluntariamente da aplicação e correção das provas.

Os melhores alunos ganham bolsa de iniciação científica do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico. Os professores com maior pontuação terão estágio no 
Impa e as escolas públicas mais bem classificadas, um labo-
ratório de informática. As provas da 2ª Obmep começam em 
agosto, terminam em novembro e a divulgação dos premia-
dos será no primeiro semestre do próximo ano. Saiba mais em 
www.obmep.org.br.  (Jair Rosa)
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MEIO AMBIENTE

 Por Cida de Oliveira 
    Fotos de Paulo Pepe

Juvenal Balcino Pina, 55 anos, desempregado, 
chegou a Cubatão, na Baixada Santista (SP), 
em 1974. Ele saiu de Sergipe para trabalhar na 
Companhia Siderúrgica Paulista. No final dos 
anos 70 mudou-se para o bairro Cota 400, na 

Serra do Mar, onde vive até hoje. O vizinho Lúcio So-
dré, 47 anos, funcionário do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), nasceu ali. Seu pai foi para lá nos 
anos 40 para trabalhar nas obras da Via Anchieta, que 
liga São Paulo ao litoral. Marilza Pires Leal, 38 anos, 
casou-se, teve filhos e há duas décadas mora no local 
– onde não há posto de saúde, escola, açougue, merca-

Desde os anos 30, o estado de 
São Paulo vê, omisso, a ocupação 
desordenada da Mata atlântica que 
cobre a Serra do Mar, entre o aBc e 
o litoral. agora, ocupantes e ocupada 
têm futuro ameaçado

Descaso na Serra
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do, farmácia, padaria nem telefone. A infra-estrutura e 
as facilidades da cidade grande não podem chegar ali 
por restrições de leis ambientais, mas as desvantagens 
– como assaltos e tráfico de drogas – já chegaram.

Esses brasileiros são um pequeno retrato das 1.700 
famílias que moram nos bairros erguidos na encosta 
da Serra do Mar, às margens da Via Anchieta, a 400 e 
500 metros de altitude – números que dão nome aos 
bairros. Outras 16.300 vivem em condições semelhan-
tes, mais abaixo, nos bairros Cota 95, 100 e 200. Em 
1994 uma lei estadual retirou dessas três localidades 
mais baixas o status de área de preservação ambiental 
e transferiu sua jurisdição para a Prefeitura de Cuba-
tão. “Só que a transferência não saiu do papel. O esta-
do ainda não fez o desmembramento do terreno nem 
passou a escritura”, diz o secretário jurídico da prefei-
tura, Arthur Albino dos Reis. Enquanto isso, os mora-
dores de lá, como os vizinhos mais do alto, continuam 
ao deus-dará. Terra de ninguém? “Não, do Estado”, 
afirma o secretário, categórico.

Morador do Cota 95 e administrador regional de to-
dos aqueles bairros da encosta, Amaury José Leme diz 
que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não fisca-
liza como deveria, não impede o avanço das invasões e 
não permite que nada seja feito. “No máximo, obras de 
emergência”, afirma. Mesmo nessa situação de aban-
dono, nenhum dos moradores ouvidos pela Revista do 
Brasil deseja deixar sua casa.

“Querem mandar a gente morar em ‘pombal’ em 
Cubatão. Mas não podemos sair e deixar para trás a 
casa construída com tanto sacrifício”, diz Assis de Oli-

Cota 200 
visto pela 

Imigrantes:
agressão à 

mata

Cota 200 
visto de 

perto:
agressão ao 
ser humano

Adriane: 
políticos 
distribuem 
material de 
construção 
em época 
de eleição
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veira, 44 anos, neto de um trabalhador da construção. 
Ele se refere a um projeto de realocação dos morado-
res de áreas de alto risco, inclusive dos Cota, para pré-
dios que deverão ser construídos pela Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do 
governo do estado.

Virem-se
A ocupação cresce a cada dia – é bem visível à noite, 

para quem vem de Cubatão ou da Praia Grande rumo 
à Imigrantes. E é fruto do descaso de empreiteiras e 
do poder público. No final da década de 1930 tiveram 
início as obras da Via Anchieta, então orgulho da en-
genharia nacional. Como a tecnologia da época exigia 
muita mão-de-obra, grandes contingentes de trabalha-
dores se deslocaram do interior e de outros estados. 
“Para acomodá-los, o DER construiu vários alojamen-
tos ao longo da serra”, conta o jornalista e historiador 
Ademir Médice.

Concluída a obra, muitos moradores foram transfe-
ridos para um alojamento na região central de São Ber-
nardo e o DER parou de manter as habitações da mata. 

As autoridades fizeram várias tentativas para remover 
as famílias, mas nenhuma proposta agradou. “Como 
elas não queriam sair, disseram: ‘Então vocês se vi-
rem’!”, conta Médice. “O governo foi fechando os 
olhos para a situação.”

Hoje há ocupações ilegais em todas as áreas de ma-
nanciais, colocando em risco o abastecimento de água 
para toda a Baixada Santista. Os invasores vivem mal, 
com a falta de segurança, têm dificuldade de acesso 
ao trabalho e foram abandonados à própria sorte. A 
origem do problema, entretanto, não está somente na 
construção das estradas.

O ambientalista Mário Mantovani, diretor da Funda-
ção SOS Mata Atlântica, lembra que as obras do pólo 
industrial de Cubatão e dos grandes condomínios de 
luxo do Guarujá também exigiram farta mão-de-obra 
e levaram à expansão da área ocupada. “O problema 
vem de décadas. Mas agora ganha dimensões dramáti-
cas e nem sequer aparece no plano de governo dos can-
didatos ao governo paulista”, critica Mantovani.

Para ele, moradores têm sua cota de responsabili-
dade. Usufruem da água gratuita que desce das mon-

O lixo e o esgoto se misturam com a água que desce a Serra do Mar 
e abastece as cidades litorâneas. Moradores locais, Lúcio nasceu no 

Cota 400, Juvenal trabalhava na Cosipa e hoje está desempregado
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tanhas, da energia elétrica de graça obtida com “ga-
tos” e, em alguns casos, do material de construção 
doado por políticos que montam ali currais eleitorais. 
“É natural que numa situação assim ninguém queira 
se mudar para os apartamentos populares, onde além 
do pouco espaço disponível terão de pagar as próprias 
contas”, observa.

Catástrofe anunciada
A seqüência de cortes, aterros, fossas de infiltração, 

depósitos de lixo e outros resíduos urbanos, além de 
tantas outras intervenções, facilitam deslizamentos de 
terra numa área naturalmente suscetível a desmorona-
mentos. “É uma catástrofe anunciada”, diz o geólogo 
Alvaro Rodrigues dos Santos, ex-diretor de planeja-
mento e gestão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
de São Paulo e autor de A Grande Barreira da Serra 
do Mar (Ed. O Nome da Rosa, 2004), entre outros li-
vros. “São tragédias gratuitas, que seriam evitadas se 
a administração pública e os interesses privados des-
sem ouvidos aos diagnósticos e orientações técnicas 
dos especialistas em geologia.”

Se o prejuízo social é um lado dessa moeda chama-
da descaso, o outro é o risco ambiental: o processo de 
destruição de parte significativa do que sobrou de um 
dos mais importantes ecossistemas do planeta. Da área 
original, com mais de 1,3 milhão de quilômetros qua-
drados, distribuídos ao longo de praticamente toda a 
costa brasileira, restam hoje apenas 7,3%. É uma das 
áreas mais ameaçadas em todo o mundo.

Em Brasília, devido à resistência de deputados liga-
dos aos setores madeireiro e agrícola, o Projeto de Lei 
da Mata Atlântica é sucessivamente retirado da pauta 
das sessões da Câmara dos Deputados, sem ser vota-
do. O texto, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa da Mata Atlântica, caminha para 
ficar mais um ano parado. O projeto, apresentado em 
1992 pelo então deputado federal Fábio Feldmann, já 
foi aprovado na Câmara e no Senado e agora depende 
da aprovação das emendas.

A bióloga Waverli Neuberger, coordenadora do cur-
so de tecnologia ambiental da Universidade Metodis-
ta de São Paulo, em São Bernardo, observa que a área 
concentra nascentes dos rios que abastecem as cida-
des, tem grande influência sobre a qualidade do clima, 
dada a relação direta entre suas árvores e a distribui-
ção de chuvas, e conta com fauna e flora de rara rique-
za no planeta. “Por ser uma floresta muito mais velha 
que a Amazônica, teve tempo para desenvolver maior 
variedade de espécies vegetais e animais. Para se ter 
uma idéia, 90% dos anfíbios e 80% dos primatas são 
endêmicos, ou seja, só existem nela. Se a mata acabar, 
essas espécies somem do mapa”, diz.

À frente de programas de educação ambiental no 
bairro Cota 400, em parceria com a Ecovias, conces-
sionária privada das rodovias Anchieta e Imigrantes, 

Se em São Paulo é a ocupação desordenada que ameaça 
um trecho da Mata Atlântica, no Espírito Santo é a expansão 
agropecuária. “Quando as terras se tornam inférteis, agricultores 
e pecuaristas buscam solos não exauridos em locais com mata 
nativa”, diz o biólogo Sérgio Lucena Mendes, diretor do Instituto 
de Pesquisas da Mata Atlântica, em Vitória. 

No sul da Bahia, onde está a maior área de remanescentes 
da floresta na Região Nordeste, a expansão desordenada das 
atividades agrícolas, assim como a urbana, também constitui 
a maior ameaça – agravada pelo extrativismo madeireiro, pelo 
turismo predatório e, ultimamente, pela criação de camarões. De 
acordo com o secretário-executivo do Instituto de Estudos Sócio-
Ambientais do Sul da Bahia, Marcelo Araújo, a questão agrária e 
a falta de planejamento na localização dos assentamentos rurais 
são outros fatores que levam ao desmatamento.

No restante do Nordeste, o bioma, que se resume a fragmentos 
de floresta em poucos estados, enfrenta três grandes problemas: 
a falta de mapeamento adequado, de fiscalização e os 
assentamentos irresponsáveis – como os realizados nos últimos 
20 anos em área do Complexo Florestal de Murici, na Zona da 
Mata alagoana, que ocasionaram o desmatamento e a extinção do 
correspondente a 10% das espécies de aves do hemisfério sul. 

OUTRAS AMEAçAS à MATA ATLâNTICA

a bióloga conhece bem a região. E conta que, pela 
falta de consciência ecológica e por questões de so-
brevivência, muitos desses moradores retiram bro-
mélias, palmito e samambaias para vender; cortam 
madeiras para construir e cercar as casas e desmatam 
para cultivar hortas; caçam animais silvestres, têm 
de matar as aranhas e morcegos que se aproximam; 
e suas criações domésticas espalham doenças para o 
resto da fauna.

Segundo a SOS Mata Atlântica, o bioma abriga 
quase 50% de todas as espécies existentes no planeta, 
além de comunidades indígenas, caiçaras, ribeirinhas 
e quilombolas, que constituem a genuína identidade 
cultural brasileira. Segundo a organização ambiental 
Conservation International, a Mata está entre as cin-
co primeiras de uma lista de 25 áreas que, se forem 
preservadas, manterão vivas 70% de todas as plantas 
do mundo.

A engenheira florestal Adriane Tempest, chefe de um 
núcleo do Parque Estadual da Serra do Mar que com-
preende 139 mil hectares entre os municípios de Ber-
tioga e Mongaguá (Itutinga-Pilões), conta com cinco 
vigilantes desarmados para proteger as matas e indiciar 
quem transgride as leis ambientais. Ela ainda convive 
com as mazelas de políticos que distribuem material 
de construção em troca de votos. “Sou ‘aconselhada’ 
por muitos deles a não mexer com essas pessoas. E, se 
a gente derruba o que foi construído e aciona o Minis-
tério Público, ainda sofre retaliação. Já recebi ameaças 
de morte e ando com colete à prova de bala.” 

a 
ocupação 
da Serra 
teve início 
com a 
construção 
da Rodovia 
anchieta, 
na década 
de 30



VIAGEM

 Por Paulo Salvador

Seis da manhã de sábado. Um microônibus 
sai da capital paulista com 16 pessoas a bor-
do rumo a São Francisco Xavier, região do 
Vale do Paraíba. O amanhecer encantador, 
avermelhado, revela também poeira e po-

luição presentes no ar. De São Xico, a bucólica quase-
vila, o grupo inicia uma caminhada de 16 quilômetros 
pela Serra da Mantiqueira, em direção a Monte Verde, 
do lado de Minas Gerais. Trilhas e pequenos riachos, 
rodeados por bromélias, maritacas, tangarás, saíras, 
corujas e árvores seculares deixam para trás o estres-
se. O espírito coletivo e o acesso à natureza envolvem 
os caminhantes. Nenhum lixo é deixado na mata, nem 
mesmo orgânico. O que é encontrado é recolhido. 

Aos poucos, as conversas fluem. Alguém lembra um 
pouco de história – aquelas trilhas serviram ao trans-
porte de armas dos Constitucionalistas, em 1932, em 
direção a Minas. Outro repara nos liquens rosa encon-
trados nos troncos das árvores – algas e fungos que só 
se reproduzem em ambientes não-poluídos. 
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Dos pés à 
cabeça
Calangada, sabático, peregrinação, enduro 
a pé e caminhada por trilha aliam mais 
que turismo e esporte. Sem hotéis de luxo 
e diversões programadas, aonde vão e o 
que procuram esses andarilhos?

A 400 quilômetros dali, no centro-norte do estado, 
outro grupo chega a Águas de São Pedro, depois de 
caminhada de 11 dias e 12 cidades de percurso do Ca-
minho do Sol – versão brasileira do Caminho de San-
tiago de Compostela, no norte da Espanha. Entre eles, 
jovens e idosos, cansados, empoeirados e felizes.

O que procuram esses caminhantes? Os simples 
prazeres das trilhas, um turismo alternativo, um mo-
vimento contra o sedentarismo urbano, uma pausa no 
estresse. O guia Estevan Rosa, do Circo São Xico, diz 

A trilha entre 
São Xico e 
Monte Verde 
atravessa 
a Serra da 
Mantiqueira, 
entre São 
Paulo e Minas. 
O Caminho 
do Sol fica 
no interior 
de São Paulo

jailton gaRcia

Roberto Buzzo fez o 
Caminho do Sol em 
2004: “Não gosto do 
turismo-consumismo”
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que vê a transformação das pessoas na trilha: “Elas se 
sentem mais alegres, mais felizes, caminhando, suan-
do, carregando mochila. Reaprendem a conviver com 
a natureza”. Hilmo Pisseta, guia da Hilmotur com mais 
de 20 anos de excursões em cavernas e matas, é mais 
incisivo: “Aqui a pessoa se encontra com ela mesma, 
a posição social é medida pelo respeito, pela solida-
riedade e pelo conhecimento”. A caminhada propor-
ciona um repensar geral nos valores. Qual é mesmo a 
importância das quinquilharias que compramos, qual 

é mesmo o peso que se deve carregar na vida? “Aqui 
não tem lojinhas”, ironiza o guia. 

As refeições são pequenas, básicas, sem excessos, a 
mesa é um mirante no mar de morros, como é conhe-
cido o sul de Minas Gerais. Mudanças de comporta-
mento são estimuladas pelos guias. Nada de abraçar 
árvores ou procurar duendes, mas sentir a própria res-
piração. No meio do caminho, surge um típico bosque 
– imensidão de árvores altas varadas por muitos raios 
de sol e chão totalmente forrado de folhas secas. Al-
guns momentos de silêncio e ali se percebe como é di-
fícil parar tudo e não pensar em nada, ouvir a própria 
respiração, uma das formas mais simples de medita-
ção, que tantas civilizações procuram e está – literal-
mente – bem no nosso nariz.  

Passos largos
O casal Takeo e Margarida Kokubo, ele com 62 anos, 

ela com 58, é praticante de outro tipo de caminhada, a de 
longa distância. Eles já fizeram o Caminho do Sol, o Ca-
minho da Luz – de 195 quilômetros, de Tombos (MG) ao 
Pico da Bandeira, contornando as divisas de Minas, Rio 
e Espírito Santo – e se preparam para o Caminho da Fé,  
rota dos tropeiros no Brasil colonial, de 453 quilômetros, 
agora caminho de romeiros pela Serra da Mantiqueira. A 
mais recente aventura foi refazer os Passos de Anchieta, 
99 quilômetros no litoral do Espírito Santo.

Para Margarida, a caminhada é uma metáfora da vida. 
“A gente aprende o desapego, doei coisas no caminho. 
Dá vontade de desistir, mas quando acaba vem a emo-
ção da vitória.” Roberto Buzzo, de 50 anos, também co-
meçou pelo Caminho do Sol em 2004 e esticou até Fer-
nandópolis (SP), percorreu 640 quilômetros em 14 dias 
para visitar os pais e repetiu a viagem em julho deste ano. 
“Não gosto do turismo-consumismo. E não é promessa, 
porque não é sacrifício, nada do além. É suor mesmo.”

No mundo do trabalho, fazer longas caminhadas é 
uma forma de ingressar num período sabático – em re-
ferência à pausa para descanso que até Deus deu a si 
mesmo, ao sétimo dia da criação – e parar para repensar 
a vida. Outra modalidade, o enduro a pé, é uma prova de 
regularidade que empresas usam para integrar equipes: 
cumprem roteiros com mapas, bússolas e calculadoras 
para medir o trajeto pela quantidade de passadas. 

Em Piracicaba (SP), o grupo Calango Andando – 
com integrantes de todas as idades – reúne-se um sá-
bado por mês e organiza caminhadas de dia inteiro em 
lugares interessantes da região. Além de caminhar, os 
organizadores das calangadas buscam algo simples 
mas difícil de conseguir nestes tempos urbanóides: 
ampliar amizades.

Em seu livro A Semente da Vitória (Ed. Senac, 2001), 
o preparador físico Nuno Cobra, que treinou Ayrton 
Senna e Rubens Barrichello, declara que as conquis-
tas pessoais transitam dos músculos ao cérebro. Para 
os andarilhos, dos pés à cabeça. 

Margarida 
encara a 
caminhada 
como uma 
metáfora da 
vida, uma 
lição de 
desapego 
pelas coisas 
materiais
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Por Cláudia Motta (claudia@spbancarios.com.br)Curta essa dica

O fotógrafo Jesus Carlos há três décadas documenta os movimentos sociais e o cotidiano do 
Brasil e da América Latina. O testemunho humanista de seus cliques pode ser conferido na 
recém-instalada exposição Os Barranqueiros do Velho Chico – o dia-a-dia dos homens e 
mulheres que ganham a vida às margens do grande rio. Galeria Neuter Michelon, da Caixa 
Cultural São Paulo (Praça da Sé, 111, Centro). Até o início de outubro. Entrada gratuita.

às margens do Velho Chico

O bom e velho hábito de  
garimpar livros clássicos, 
raridades e curiosidades em  
sebos ganhou um grande aliado.  
O www.estantevirtual.com.br, 
criado há menos de um ano, 
reúne um catálogo de 235 sebos 
e livreiros em 69 cidades. Além 
de localizar e comprar, leitores 
cadastrados têm à disposição sua 
própria estante virtual e podem 
vender livros do seu acervo 
pessoal.

Sebo na internet

Depois de uma passagem rápida e discreta pelas salas de cinema, 
chega às locadoras Terra Fria. Baseado em livro de Clara Bingham 
e Laura Leedy Gansler, o filme retrata uma batalha judicial contra o 
assédio sexual. A jovem Josey Aimes (Charlize Theron, foto) termina 
o casamento com um marido violento e volta a sua cidade natal com 
os dois filhos. Enfrenta preconceitos até do filho adolescente, como 
mãe solteira e como empregada numa mineradora, onde o ambiente 
é dominado por homens que não aceitam a concorrência feminina. 
Vítima de abuso sexual, sua denúncia é desprezada pelos patrões. A 
saída é criar coragem e buscar justiça.

Coragem faz história

Aventura, suspense 
e romance fazem 
de Lobo Alpha 
(Editora Rocco, 
240 páginas), da 
jornalista Helena 
Gomes, um 
livro eletrizante 
para o público 
adolescente. As 
ilustrações de 
Alexandre Barbosa 
lembram histórias 
em quadrinhos e 
mangás. Wolfgang 
é um rapaz que faz 
parte do clã das 
criaturas – seres 
humanos mutantes 
que vivem no 
anonimato – e tem 
o poder e a sina 
de se transformar 

em lobo. Apesar de ser um dos mais fracos de seu 
clã, salva a vida de Amy, garota que pode definir o 
futuro das criaturas. R$ 31.

Ficção teen
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Os 100 Livros Que mais 
Influenciaram a Humanidade 
(Editoras Bertrand e Deifel, 2002, 680 páginas) analisam obras como 
o I Ching, A República, de Platão, o Velho e o Novo Testamento, 
A Ilíada e A Odisséia, de Homero, Dom Quixote, de Cervantes, 
O Príncipe, de Maquiavel, Guerra e Paz, de Tolstoi, O Manifesto 
Comunista, de Marx e Hengels, O Processo, de Kafka, Relatividade, 
de Einstein. Em seu desafio de traçar a “história do pensamento 
dos tempos antigos à atualidade”, o inglês Martin Seymour-Smith 
perfila livros, autores e contexto histórico das obras e oferece uma 
interessante fonte de pesquisa. A partir de R$ 42.

De tudo um pouco

Nada linear, cheio de idas e vindas no tempo, Efeito Borboleta é um tenso drama 
psicológico que narra de forma cativante a trajetória de um jovem estudante de 
psicologia, Evan (Ashton Kutcher, na foto), que ao longo da infância e da adolescência 
sofre uma série de traumas. Na juventude, descobre que por meio do seu diário sua 
consciência adulta pode voltar ao passado, em seu corpo de criança, e mudar o destino. 
Mas, ao invés de encontrar solução manipulando o passado, o jovem traz ainda mais 
problemas para o futuro. Somente para locação.

Louca viagem no tempo

Profissão repórter
Uma biografia que apresenta, 
com riqueza de detalhes, 
importantes episódios dos 
últimos 40 anos da história do 
Brasil. Do Golpe ao Planalto 
– Uma Vida de Repórter 
(368 páginas, Companhia 
das Letras) narra a trajetória do 
jornalista Ricardo Kotscho. Repórter por 
excelência, astuto no ofício de investigar e fluente 
na arte de escrever, Kotscho deixou sua marca nos 
principais veículos de comunicação brasileiros. O 
texto é delicioso e bem-humorado. Traz relatos do 
período do regime militar, passa pelos bastidores das 
primeiras greves no ABC paulista, no fim dos anos 
70, quando o autor conheceu Lula – de quem foi 
assessor de imprensa em três campanhas eleitorais –, 
e pelas Caravanas da Cidadania com que cruzaram 
o Brasil nos anos 90. Kotscho foi durante dois anos 
secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência 
da República. Desse posto, o repórter analisa fatos 
que levaram à crise política que se arrasta até os dias 
de hoje. De R$ 46 a R$ 32.

A banda 
Música 
Ligeira, 
criada em 
1990, já não 
existe, mas 
vale a pena 
garimpar seus 
dois CDs e o 
DVD, produzido por Fernando 
Meirelles. Formado pelos 
competentes Mário Manga (ex-
Premê, cello, violão, guitarra e 
bandolim), Rodrigo Rodrigues 
(morto em 2005, voz, violão, 
gaita e pandeiro) e Fabio 
Tagliaferri (ex-Rumo, viola 
de arco e violão), o grupo faz 
interpretações personalíssimas 
de Chico Buarque, Paul Simon, 
Lennon & McCartney, Arnaldo 
Antunes, Irving Berlin, Paulinho 
da Viola, Stevie Wonder, entre 
outros. No www.submarino.com.
br, DVD por R$ 29,90 e CD por 
R$ 28,50.

Tudo se transforma

O DVD The Making of Nigth at The Opera é uma edição especial 
para fãs do Queen que detalha a gravação do disco, lançado em 1975. 
O álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias e mudou a carreira da 
banda. Imagens de arquivo descrevem o processo de criação de uma das 
maiores bandas de rock de todos os tempos. Freddie Mercury (vocal), 
Brian May (guitarra), John Deacon (baixo) e Roger Taylor (bateria) 
apresentam clássicos como Love of My Life e Bohemian Rhapsody. A 
partir de R$ 35.

Nasce uma rainha
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a fila do juízo Final

Grossas nuvens se formam e sopra um vento gela-
do em mais um dia dos trabalhos do Juízo Final. 
Atarantados, os serafins tentam pôr em ordem, 
na imensa fila que reúne toda a humanidade, des-
de Shakespeare até um australopithecus, desde 

Newton até um cromagnon, desde Aristóteles até Alexandre 
Frota. Lá pelo meio da fila, usando um terno bem cortado, um 
velho senhor está logo atrás de um rapaz magricelo que pos-
sui um ar um tanto misterioso (talvez por usar chapéu, óculos 
escuros e luvas). O velhor senhor cofia seu bigode pintado de 
preto e puxa assunto:
– Friozinho, não? E dizer que ontem estava tão quente!
– Por mim, tudo bem. Estou acostumado a mudanças.
– Eu também, de certo modo. 
– Como assim?
– Eu fui um político.
– E eu um astro pop.
– Que interessante. Acho que temos algumas coisas em comum.
– Sim, falamos para as multidões e temos de nos preocupar 
com a aparência.
Querendo parecer simpático, o velho senhor elegante resolve 
fazer uma gentileza: compra duas canecas de chope de um dos 
querubins que voam sobre a fila com pequenos barris pendu-
rados a tiracolo.
– O meu com bastante colarinho. E você, rapaz, como vai 
querer o seu?
– Prefiro um garotinho, senhor.
Eles brindam à amizade e continuam a conversa:
– Mas você falava em mudanças, meu rapaz, e esse é um tema 
que me agrada. Sou inteiramente a favor delas. Mudanças re-
novam o espírito e ampliam os horizontes. 
– Não são muitos os que apreciam esse tipo de atitude.
– São uns desprovidos de imaginação.
– Essa gente tem medo de novas experiências. 
– E pior: chamam isso de coerência.
– Quem quer ser coerente?
– Eu, por exemplo, no começo da carreira fui de oposição.
– E eu tinha cabelo pixaim.
– Depois fui para a situação.
– Meu nariz já foi esparramado.
– Eu, depois que cheguei ao poder, nunca mais saí de lá. Mudei 
de opinião, de partido e de amigos, mas nunca saí do topo. 

– Já eu mudei até de cor. E sempre continuei por cima.
– É como diz aquela frase do Lampedusa: “É preciso que as 
coisas mudem para que tudo fique como está”.
– Já eu prefiro “só quem não tem criatividade 
é que não muda de idéia”.
– Creio que é hora de nos apresentarmos. Enquanto eu era 
vivo, me chamavam de José Sarney.
– Muito prazer, Jackson. Michael Jackson.
– Saiba, caro Jackson, que estou feliz por ter encontrado al-
guém que compartilha das minhas idéias.
– E eu também, senhor Sarney. Nós, os mutantes, somos uns 
incompreendidos. Sabe, posso até ser condenado a arder no 
fogo do inferno, mas, no dia do julgamento, vou dizer em alto 
e bom tom que o comportamento das pessoas é uma coisa de 
foro íntimo e não deve ser julgado pelas expectativas conser-
vadoras da moral judaico-cristã. As crianças, por exemplo...
– Que é que tem as crianças?
– Quem falou em crianças?
– Você.
– Eu não, Jesus. O senhor não conhece aquele versículo: “Vin-
de a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus”?
– Conheço.
– Então.
– Mas o que isso tem a ver com a nossa conversa?
– Nada, eu só estou treinando para o depoimento.
– Ah, claro. Bem, em todo caso, a verdade suprema é uma só: 
devemos ser como o ramo da palmeira, que se curva aos ca-
prichos do vento mas não quebra.
– O senhor é poeta?
– Já ouviu falar de Marimbondos de Fogo?
– Não. O senhor já ouviu falar de Thriller?
– Nunca. 
– Se o senhor quiser, posso lhe ensinar uns passos de dança.
– Vamos lá, meu caro. 
– Então faça assim.
– Assim?
– Muito bem! O senhor tem futuro.
– Eu danço conforme a música, meu caro.  

Por José Roberto ToreroCrônica

José Roberto Torero é escritor, roteirista de cinema e TV (Pequeno Dicionário Amoroso, Retrato Falado), 
 colunista de Esporte na Folha de S.Paulo e blogueiro (blogdotorero.blog.uol.com.br)
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