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E
m São Paulo, num espaço embaixo de um viaduto, um ex-pugilista 
criou uma academia e proporciona, sem aceitar um tostão, lições de 
cidadania. Uma professora, depois de contrariar os médicos e superar 
um derrame, montou uma escola de capoeira para dezenas de crianças, 
quem não pode não paga. E o Sesi, famoso pela qualidade de seu ensino 

gratuito, quer passar a cobrar por cursos do ensino infantil ao médio.
Por que, num país em que gente da comunidade faz das tripas coração para al-

cançar uma conquista social, uma instituição que vive de impostos arrecadados da 
indústria toma o caminho inverso? É questão para o Sesi e as autoridades respon-
derem. Mas que ensina: nem tudo que a sociedade precisa acontece por si só.

A sociedade tem sempre de estar organizada, pronta para influenciar nos ru-
mos do país e fortalecer a democracia. No jogo político, por mais bem-intencio-
nado que seja o governo de plantão, a elite nunca larga a briga por seus interes-
ses e seu poder.

Os setores que sempre quiseram mandar na política, por exemplo, não passam 
um dia sem falar que o Brasil gasta muito com seus aposentados e que é preciso 
reformar a Previdência. E qual é a deles? Convencer que o Estado não devia ter tan-
to “gasto” social e deixar que a iniciativa privada cuide dessas coisas “custosas”.

A Previdência precisa de gestão democratizada, eficiente e de controle público 
– não de reforma. Programas sociais não demandam gastos, mas investimentos. 
Num período em que a política econômica custa a se soltar do modelo implan-
tado anteriormente, esses investimentos – Bolsa Família, valorização do salário 
mínimo, recuperação da renda, desoneração dos impostos nos gêneros de con-
sumo dos pobres e da classe média assalariada – têm sido fundamentais para que 
o país ande para a frente.

Os trabalhadores precisam estar prontos para disputar o poder e influir nas 
decisões. Os tais “de cima” sempre disputam espaço para seus interesses. Por en-
quanto, pautam o noticiário. Logo vão querer pautar o poder. A Revista do Brasil 
estará nesse debate, reforçando com informação os que lutam por um país que 
invista na qualidade de vida das pessoas, modere os apetites do mercado e pro-
mova justiça social. 

Carta ao Leitor

Mexer com o poder
Soco do bem: embaixo de um viaduto, Garrido dá exemplo de cidadania
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Carta do Leitor
Raça
A entrevista com 
o antropólogo 
Kabengele Mu-
nanga ressalta 
que já passou da 
hora de nós, bra-
sileiros enraiza-
dos na cultura 
negra, africana, 
termos orgulho 

de nossas raízes e de nossa história, que 
se funde com a história do nosso país.  
Renato Gonçalves da Mota, S.Paulo (SP)

Parabéns pela cobertura da raça negra no 
mês da Consciência Negra.
Jorge Ferreira da Silva, S. Paulo (SP)

Aula de civilidade
Quero cumprimentar a Revista do Brasil 
pela coragem de mostrar a notícia por 
outro ângulo e pela matéria da edição 
nº 6 “Aula de Civilidade”, que expressa o 
sentimento e o comportamento da maio-
ria do povo brasileiro em relação à mí-
dia. Que sirva de lição para aqueles que 
se julgavam supra-sumo da inteligência 
humana. O quarto Poder não será mais 
o mesmo a partir dos resultados da elei-
ção de 2006.
Paulismar Duarte, S.B. do Campo (SP)

Fantástica a matéria que relata o papel 
da imprensa nos últimos anos no Brasil, 
e principalmente antes das eleições pre-
sidenciais. Isso é liberdade de imprensa? 
Hoje não vivemos mais um regime mi-
litar, mas nossa imprensa condena antes 
do julgamento e julga sem ter provas.
João Henrique de Pauli, Santo André (SP)

Reciclagem
Gostaria de agradecer a todos desta re-
vista por prazerosas horas de leitura. To-
dos os assuntos abordados têm me cha-
mado atenção. Em especial a reportagem 
“Longa vida para a reciclagem”, da edição  
nº 6. Há muito eu e minha família faze-
mos a separação do lixo reciclável e la-
mentávamos as caixinhas de longa vida 
não terem reaproveitamento. Precisamos 
pôr isso em prática.
Silvana Batalini, Presid. Prudente (SP)

Sobre a revista
Com grande surpresa recebi em mãos 
um exemplar da edição nº 5 da Revis-
ta do Brasil. Excelente conteúdo, enfim 
uma reação para se somar à CartaCapital 
nessa nossa luta pela democratização da 
mídia no Brasil. Simplesmente “xonei”! 
Quero ler e colecionar. Meu exemplar 
roda mais do que nota de 1 real.
Lilia Dalva Michailowsky Gomes, Belo 
Horizonte (MG)

É um prazer poder contar com um novo 
veículo de comunicação com a minha 
cara. Agora, tenho uma nova e interes-
sante opção de leitura.
Cristine Kaufmann, São Paulo (SP)

Acompanho a Revista do Brasil desde a 
sua primeira edição. A edição de outubro, 
coisa rara, há de ser destacada – excelen-
tes matérias em uma só revista. Este é o 
trabalho jornalístico de qualidade que to-
dos nós queremos e merecemos.
Juraci Silva, poeta, historiador,
S. Paulo (SP)

Recebi a revista aqui no Nordeste, onde 
moro atualmente. Após 30 anos de luta e 
trabalho na região do ABC, fiquei muito 
contente pela publicação de ótima qua-
lidade e, sobretudo, com assuntos atuais 
do nosso país. Minha filha gostou muito, 
pois vai ajudá-la nas pesquisas escolares. 
Parabéns pela publicação.
Melquíades J. dos Santos, Aracaju (SE)

Leitor sintonizado
Precisamos conquistar leitores para a re-
vista, portanto sugiro mais cuidado com 
o cartão de visitas. É desagradável, lo-
go na primeira folheada, tropeçar na pa-
lavra “sintonize” grafada de forma erra-
da e em letras garrafais.
Gilberto Perissinotto, S. Paulo (SP)

as mensagens para a Revista do Brasil 
podem ser enviadas para revista@
revistadobrasil.net ou para Rua são Bento, 
365, 19º andar, centro, são Paulo, cEP 
01011-100. Pede-se que as mensagens 
venham acompanhadas de nome completo, 
telefone, endereço e e-mail para contato. 

MANTeNhA CoNTATo



  2006   )   dezembro   )   Revista do Brasil   ( 5 

O triunfo de Rafael Correa 
no Equador e a reeleição 
de Hugo Chávez, além 
da  de Nestor Kirchner 
praticamente assegura-

da, concluem o longo ciclo eleitoral la-
tino-americano, iniciado com Evo Mo-
rales na Bolívia, em dezembro de 2005, 
seguido de Michelle Bachelet no Chile, 
Óscar Arias na Costa Rica, Alan García 
no Peru, Lula no Brasil, Álvaro Uribe na 
Colômbia, Daniel Ortega na Nicarágua 
e Felipe Calderón no México.

Das 11 eleições, incluindo os países de 
maior peso no continente (Brasil, México, 
Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, 
Peru), seis foram reeleições (Lula, Uribe, 
Chávez, Kirchner) ou continuações dos 
governos anteriores (Calderón e Bache-
let); com três mudanças significativas de 
políticas (Bolívia, Equador e Nicarágua).

O pólo que prioriza os processos de in-
tegração regional viu a incorporação da 
Bolívia e do Equador – talvez até mesmo 
da Nicarágua −, mantendo o Brasil, a Ar-
gentina e a Venezuela, enquanto o pólo 
favorável aos tratados bilaterais conser-
vou a Colômbia, o México e o Chile, ga-
nhando o Peru e a Costa Rica. (Ainda que 
a nova maioria democrata no Congresso 
dos EUA questione os tratados que estão 
por ratificar com a Colômbia e o Peru, 
deixando aberta essa possibilidade.)

Poderia parecer, aritmeticamente, um 
resultado empatado. No entanto, fortale-
ceu-se o bloco favorável aos processos de 
integração regional. As vitórias de Lula, 
Kirchner, Chávez consolidam o eixo fun-
damental nesses processos, que ganham 
alguns anos para avançar na consolida-
ção, extensão e aprofundamento no Mer-
cosul, na Comunidade Sul-Americana de 

Nações, na Alba. O ingresso da Venezue-
la como membro pleno do Mercosul e a 
reunião de Córdoba expressam novo di-
namismo do acordo, com a integração da 
Bolívia e a aproximação de Cuba. A par-
ticipação do Equador bloqueará a forma-
ção de um bloco andino favorável ao livre 
comércio, além das mencionadas dificul-
dades trazidas pela maioria protecionista 
democrata no Congresso dos EUA.

Além disso, a vitória de Calderón foi 
muito questionada no México e tanto 
nesse país quanto na Colômbia – com 
López Obrador e com Carlos Gaviria – 
a esquerda teve um desempenho muito 
bom, situando-se como a segunda força 
política. Da mesma forma a disputa no 
Peru foi acirrada, com a candidata aber-
tamente neoliberal – Lourdes Flores – fi-
cando fora do segundo turno.

Essas observações configuram um des-
gaste significativo da votação dos parti-
dos que defendem programas neoliberais, 
com expansão do voto à esquerda – mais 
radical nos casos da Bolívia, do Equador e 
da Venezuela −, mais moderada nos casos 
do Brasil, da Argentina e da Nicarágua.

O triunfo de Rafael Correa no Equa-
dor é a culminação das mobilizações po-
pulares que, em abril deste ano, impedi-
ram que o país assinasse um tratado de 
livre comércio com os EUA. Ainda assim, 
Álvaro Novoa pretendia retomar essa via, 
fazendo com que, em parte, o segundo 
turno tivesse sido um plebiscito sobre o 
futuro do Equador. A vitória de Correa 
consolida a opinião majoritária dos equa-
torianos de crítica às vias adotadas pelos 
três últimos presidentes eleitos, todos der-
rubados por mobilizações populares, por 
tentar manter o modelo neoliberal.

O cenário político continua favorável 
à esquerda no continente – que, agora, 
ainda pode contar com eventuais defec-
ções no outro campo, especialmente do 
governo de Alan García, pela resistência 
democrata no Congresso dos EUA −, que 
pode aproveitar para consolidar e avan-
çar decididamente no caminho da inte-
gração latino-americana. 

Artigo publicado na Carta Maior

Por emir SaderPonto de Vista

emir Sader, articulista da Carta Maior (www.cartamaior.com.br), é professor da Universidade 
do estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj 
e autor, entre outros, de A Vingança da História (Boitempo, 2004)

ciclo de avanços na américa
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A vitória de Rafael Correa 
no Equador é a culminação 
das mobilizações que 
impediram a assinatura do 
tratado de comércio com 
os EUA. Somada às de 
Lula, Kirchner e Chávez, 
favorece a integração 
latino-americana
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Por Paulo Donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo
Na boca do Leão

As centrais sindicais, CUT à 
frente, terminaram novembro 
e começaram dezembro em 
estado de prontidão pelo rea-
juste na tabela do Imposto de 
Renda e por aumento real do 
salário mínimo. Com manifes-
tações em diversas capitais – 
como a do centro de São Pau-
lo, que reuniu 2.500 pessoas no 
último dia 29 – e a 3ª Marcha 
do Salário Mínimo e Imposto 
de Renda, em Brasília, no dia 6 
de dezembro, os sindicatos exi-
gem o cumprimento do com-
promisso firmado pelo gover-
no no ano passado, de corrigir 
a tabela do IR em 7,77% e zerar 
a inflação da era Lula. Querem 
ainda a elevação do salário mí-
nimo de 350 reais para 420.

A queda-de-braço com a 
equipe econômica promete. 

Contrariando o acordo feito 
em dezembro de 2005, após a 
2ª Marcha, o governo e a Co-
missão Mista de Orçamento 
do Congresso previram rea-
juste de 3% na tabela do IR e 
salário mínimo de 375 reais. 
Os sindicatos propõem, além 

Mais que básica
Se dependesse das clas-

ses D e E da pirâmide social 
brasileira, o Produto Inter-
no Bruto estaria crescendo 
mais. Segundo o estudo O 
Consumo na Era Lula, fei-
to pela empresa LatinPanel, 
especializada em consumo 
domiciliar, as famílias com 
rendimento médio até qua-
tro salários mínimos consu-
miram 11% mais nos últimos 
quatro anos. 

Nesse segmento, em 8.200 
famílias analisadas entre ja-
neiro de 2003 e agosto de 
2006, cresceu 35% o gasto 
médio com alimentos, bebi-
das, higiene pessoal e lim-
peza e passaram a integrar 
a cesta-padrão sucos em pó, 
massas instantâneas, caldos 
para tempero, esponjas sin-
téticas, extrato de toma-
te, salgadinhos, leite lon-
ga vida e maionese. Nota 
divulgada pela LatinPanel 
constata “uma sofisticação 
da cesta de consumo na bai-
xa renda”. 

Desigualdades
Ranking divulgado no mês 

passado pelo Fórum Econô-
mico Mundial coloca o Bra-
sil em 67º lugar – de 115 paí-
ses analisados – na ostentação 
de diferenças entre homens e 
mulheres nos quesitos parti-
cipação política, salários e ní-
vel de escolaridade e acesso 
à saúde. Destes, se conside-
rada apenas a atividade eco-
nômica, o Brasil seria o 98º, 
dada a discrepância entre os 
gêneros nos salários. O aces-
so à saúde – que leva em con-
ta expectativa de vida e taxa 
de nascimento de cada sexo 
− é o único quesito em que o 
Brasil se sai bem, dividindo a 
primeira posição com outros 
33 países.

guerra dos pneus
O Brasil pode ser o desti-

no final de mais de 80 mi-
lhões de pneus usados vin-
dos da Europa. Depois que a 
União Européia foi proibida 
por lei de depositar os pneus 
em aterros sanitários, o bloco 
entrou com um contencioso 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) para pres-
sionar o governo brasileiro a 
liberar a entrada dos resíduos. 
O relatório final deve sair em 
janeiro. “Se perdermos, tere-
mos uma avalanche de pneus 
vindos da Europa, de graça 
ou a preço de banana. Resol-
vem um problema ambiental 
deles e o transmitem para 
nós”, alerta o secretário-exe-
cutivo do Ministério do Meio 
Ambiente, Claudio Langone.

Para Francisco Simeão, da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Pneus Remolda-

dos, a “guerra dos pneus” 
nada tem a ver com a prote-
ção ao meio ambiente e à saú-
de, mas com aspectos comer-
ciais: “Precisamos importar 
porque não temos carcaças 
em quantidade suficiente no 
Brasil”. Segundo o diretor-
geral da Associação Nacional 

da Indústria de Pneumáticos, 
Vilien Soares, em 2005 entra-
ram no país 10,5 milhões de 
pneus usados do mundo in-
teiro, dos quais aproximada-
mente 30% foram vendidos 
como “meia-vida” e 15% não 
tinham condições de uso. “Es-
tamos trazendo lixo de fora.”
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Protesto em Brasília: 
importação de lixo 
do Primeiro Mundo

da correção da base de cálcu-
lo do IR, a substituição da atu-
al fórmula, com duas faixas de 
alíquota – de 15% e 27,5% –, 
por uma que preveja faixas  de 
10%, 20%, 25%  e 27,5% e o 
fim do limite de deduções para 
despesas com educação.

Marcha em São Paulo: menos imposto, mais salário
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Papel reaproveitável
A batalha contra o desperdí-

cio de papel tem levado com-
panhias como Xerox e Toshi-
ba a desenvolver tecnologias 
para reaproveitamento rápido 
das folhas de impressão para 
utilização por empresas. Uma 
nova tecnologia da Xerox per-
mite que documentos possam 
ter sua impressão auto-apaga-
da após 16 horas e cada folha 
ser reutilizada até 50 vezes. Já 
a Toshiba anunciou uma im-
pressora capaz de imprimir e 
apagar folhas até 500 vezes, 
com papéis semelhantes aos 
das primeiras máquinas de 
fax, feitos com resíduos plásti-
cos que ainda possam ser reci-
clados ao fim da vida útil. Pes-
quisas da Xerox verificaram 
que um funcionário de uma 
empresa imprime, em média, 
1.200 páginas por mês e 21% 
delas são jogadas fora no mes-
mo dia da impressão. 

Primeira leitura
A primeira lição de casa que 

o próximo secretário paulis-

ta de Segurança Pública, Ro-
naldo Marzagão, deve fazer é 
ler Direitos Humanos e Mu-
lheres Encarceradas, editado 
pelo Instituto Terra, Traba-
lho e Cidadania e pela Pas-
toral Carcerária. O estudo 
junta dados oficiais com le-
vantamentos realizados por 
equipes das instituições e faz 

um raio X de como as seqüe-
las sociais das prisões recaem 
com maior intensidade sobre 
as mulheres. Por 10 reais, para 
ajudar no custeio do trabalho, 
o livro pode ser pedido pelo 
telefone (11) 3331-3355.

As armas do crime
A CPI do Tráfico de Armas 

rastreou 10 mil armas apreen-
didas com bandidos e consta-
tou que a imensa maioria é de 
fabricação nacional. Segundo 
o Instituto Sou da Paz, o des-
vio ocorre a partir de lojis-
tas inescrupulosos, empresas 
privadas de segurança, po-
liciais e militares das Forças 
Armadas. 

Pela oportunidade
A Corregedoria da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo 
acusa um tenente e integran-
tes de um batalhão da Ron-
das Ostensivas Tobias Aguiar 
(Rota) de terem aproveitado 
a onda de atentados do PCC, 
a partir de maio, para execu-
tar inocentes. A Secretaria 
Nacional dos Direitos Hu-
manos solicitou análise peri-
cial de 493 mortes, das quais 
124 com indícios veementes 
de execuções. A Procurado-
ria-Geral de Justiça do esta-
do reservou o telefone (11) 
3119-9915 para recebimento 
de denúncias e apresentação 
de testemunhas.

são Paulo: terra arrasada
A cidade de São Paulo ter-

mina o segundo ano de ges-
tão Serra/Kassab em agonia. 
Quem anda pelo centro ve-
lho da capital tem de se des-
dobrar para desviar dos bu-
racos abertos como feridas 
no calçadão, enfrentar poei-
ra em dias secos ou lama em 
dias chuvosos. Nos bairros, 
os antigos CEUs construídos 
na gestão Marta estão aban-
donados. O projeto de escolas 
municipais integradas a clu-
bes de bairros – com o que a 
gestão tentaria fazer a popu-
lação esquecer os CEUs – não 
saiu do papel.

Terra sobretaxada
A atual administração pau-

listana, que discursava con-
tra as “taxas” da antecesso-
ra, procura manobras para 

“tucanar” o aumento da ar-
recadação. A mais famosa é 
o aumento do preço das pas-
sagens de ônibus e metrô, 
acompanhado da ameaça de 

acabar com o bilhete único. 
Outras são mais disfarçadas, 
como a que altera os enqua-
dramentos de imóveis para 
elevar seu IPTU. 

Quando constata que num 
endereço reside alguém que 
emite nota para formalizar 
um serviço prestado, a pre-
feitura tasca-lhe o carimbo 
de imóvel não-residencial, 
gerando aumento de mais 
de 35% no IPTU. Em tem-
pos em que o país discute 
regras para facilitar a vida 
de microempreendedores, 
a prefeitura convida à infor-
malidade.

Buracos, sujeira e 
taxas: tucanaram 
a cidade

g
ER

a
Rd

o
 l

a
zz

a
Ri



8 )   Revista do Brasil   )   dezembro   )   2006

BRASIL

o desafio 
de disputar 
o poder

Por Patrícia Bonilha

As vésperas do início do se-
gundo mandato do governo 
Lula, o clima entre os movi-
mentos sociais ainda é um 
misto de balanço e ressa-

ca. Para esses movimentos, pratos como a 
ampliação da democracia, o fortalecimen-
to dos canais de participação popular em 
contraponto ao sistema político fisiológico, 
a ruptura com o modelo econômico foram 
apreciados pela primeira gestão Lula com 
excessiva moderação. “Houve um pouco de 

ingenuidade em achar que o governo iria, 
espontaneamente, valorizar e contar com 
os movimentos sociais. Isso não aconteceu. 
Caíram as ilusões”, considera dom Demé-
trio Valentini, coordenador da Semana So-
cial Brasileira da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e presidente da 
Cáritas Brasileira. 

Embora reconheçam a importância dos 
programas sociais adotados, parcelas dos 
representantes dos movimentos conside-
ram que o governo continuou privilegian-
do o mercado financeiro. “Em 2006 foram 
destinados ao programa Bolsa Família 

Enquanto o governo 
costura alianças para 
ganhar força no segundo 
mandato, movimentos 
populares buscam unidade 
para mudar da economia 
ao sistema político, 
disputar a agenda do país, 
fortalecer a democracia
e avançar nas conquistas 
sociais
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em frente ao Congresso, manifestantes pedem reforma política em ato 
de 2005. Já nos bastidores pós-eleição, orestes Quércia, Moreira Franco 
e Michel Temer traçam os rumos do PMDB dentro do governo
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8 bilhões de reais, enquanto 179 bilhões de 
reais foram para o pagamento de juros da 
dívida pública. Essa é a opção por um mo-
delo estéril, que não gera empregos, que 
não gera riquezas”, afirma Maria Lúcia Fat-
torelli Carneiro, coordenadora da Audito-
ria Cidadã da Dívida e vice-presidente da 
Unafisco Sindical, entidade que reúne os 
auditores da Receita Federal. 

O grande consenso entre os movimen-
tos sociais é de que é preciso ousadia para 
romper com o conservadorismo do mode-
lo econômico. “Nossa pauta ainda está sen-
do construída, mas a mudança da política 

econômica é, sem dúvida, a mais urgente. 
Queremos o fim da concentração de renda, 
de riqueza e de terra no país − o sistema que 
privilegia os lucros das empresas privadas, 
o superávit primário e os altos juros e só 
aumenta a desigualdade social”, declara a 
coordenadora nacional do Movimento dos 
Sem Terra (MST), Marina dos Santos.

As organizações criaram fóruns para 
formular propostas alternativas para 
apresentar ao país e ao governo e uma 
agenda de lutas comuns, tais como: au-
ditoria da dívida pública interna e exter-
na; anulação do leilão de privatização da 

Vale do Rio Doce; política de valorização 
do salário mínimo; reajuste da tabela do 
Imposto de Renda; redução do superávit 
primário; mudança na estrutura do Con-
selho Monetário Nacional (CMN).

O presidente nacional da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), Artur Hen-
rique da Silva Santos, afirma que a entida-
de pretende ir além dos slogans e palavras 
de ordem por mudança da política eco-
nômica. Ele diz que existem propostas 
concretas, mas é preciso conquistar espa-
ço para que tenham trânsito. E cita como 
exemplo a participação de representantes 
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dos trabalhadores e dos empregadores no 
CMN. “Também reivindicamos a inclusão 
de duas metas no debate das reuniões do 
CMN: crescimento econômico e geração 
de empregos. Esses são alguns dos meca-
nismos para construir uma inserção da so-
ciedade civil nas decisões sobre a política 
macroeconômica”, avalia o sindicalista. 

Artur Henrique defende ainda o esta-
belecimento de “contrapartidas sociais” 
para todos os contratos de empréstimos, 
de bancos públicos ou privados, para em-
presas nacionais ou internacionais. Ao 
tomar o empréstimo, as empresas teriam 
de assumir compromissos de aumentar 
ou manter o quadro de funcionários, de 
exigir a formalização dos empregos em 
toda a sua cadeia produtiva e de demo-
cratizar as relações de trabalho. “Solici-
tamos audiência com o presidente Lula 
para discutir essas propostas. Também 
reivindicamos a valorização do salário 
mínimo e uma rediscussão sobre o Im-
posto de Renda”, lembra. 

Como fazer
O desafio não é novo. Os movimentos 

sabem que têm de disputar poder com os 
outros setores para garantir espaço para 
suas demandas. “É de uma urgência ab-
solutamente indispensável que os movi-
mentos sociais atuem com seriedade e de 
modo cada vez mais organizado. Porque 
é agora ou nunca mais”, avalia a sociólo-
ga e professora da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de São Paulo (USP) 
Maria Victória Benevides, que aposta na 
força dos movimentos, no mundo rural 
e urbano. “A história evidencia: somen-
te com muita luta e reivindicação dos ‘de 
baixo’ foi que os ‘de cima’ foram se desa-
propriando de seus privilégios, de seus 
absurdos”, contextualiza. A socióloga cita 
Frei Betto, para quem o governo “é como 
feijão, só vai na pressão”.

Atuação mais ousada e ativa no segun-
do mandato é o que defendem também os 
representantes dos povos indígenas, reu-
nidos em Brasília no final de novembro. 
“Vamos avaliar se continuaremos ocupan-
do os espaços de participação criados pelo 
governo, pois os índios foram chamados 
para integrar conselhos, comissões e gru-
pos de trabalho, mas na prática nada acon-
tece”, afirma o assessor de comunicação da 
Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira, Paulino Montejo, 

para quem o governo Lula foi o que menos 
regularizou terras indígenas. O movimen-
to prepara o Abril Indígena de 2007, em 
que pretende alertar que demandas como 
exploração mineral, construção de hidre-
létricas e outras obras de infra-estrutura 
não podem desprezar os direitos das po-
pulações, as leis ambientais e as regras da 
sustentabilidade.

Para garantir uma atuação mais respei-
tada e robusta, as forças sociais precisam 
superar suas divergências e se articular 
melhor para construir alianças. Mari-
na dos Santos, do MST, diz que os movi-
mentos sociais demoraram para entender 
a natureza do atual governo, mas agora es-
tão caminhando para a construção de uma 
unidade maior para disputar o poder – o 
que significa entender que o latifúndio, 
as empresas, o setor financeiro, a mídia 
também exercem pressão. Sem essa uni-
dade, tão desafiadora para os movimentos 
quanto emplacar suas reivindicações, fica 
difícil construir um projeto para o país – já 
que não basta dizer “não”, é preciso propor 
alternativas ao que se nega.

Nesse sentido, há o reconhecimento das 

6 de dezembro
marcha Nacional pela Valorização do 
salário mínimo e luta pela correção 
da tabela do imposto de Renda.

Fevereiro
Na abertura da nova legislatura do 
congresso Nacional, ato público 
de entidades que participam das 
discussões sobre reforma política.

Março
Jornada pela Redução do Preço 
da Energia e Jornada Nacional em 
defesa das Águas.
n dia internacional da mulher, 
pautado pela luta contra as 
transnacionais e o agronegócio, com 
foco na segurança alimentar.
n seminário nacional sobre a 
auditoria da dívida pública.

Abril
abril indígena e lutas em defesa da 
Reforma agrária, do salário mínimo e 
pelo direito ao Trabalho.

Maio
Jornada nacional de lutas pela 
mudança na política econômica.

Junho
semana do meio ambiente.

Setembro
Jornada Nacional pela soberania 
Nacional e contra o Pagamento 
da dívida interna e Externa e 
plebiscito pela anulação do leilão de 
privatização da Vale do Rio doce.
n grito dos Excluídos.

outubro
semana de luta pela 
democratização dos meios de 
comunicação.
n 2ª assembléia Popular Nacional: 
mutirão por um Novo Brasil.
n semana mundial da alimentação. 

Novembro
mês da consciência Negra.

calendário de 
lutas 2006-2007

coNqUistar 
espaço 
Artur, da CUT, 
defende a 
ampliação 
do Conselho 
Monetário 
Nacional
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fragilidades da sociedade civil. Apesar de 
considerar o momento atual bastante sig-
nificativo, Maria Aparecida de Aquino, 
professora de História Contemporânea da 
USP, não sente que os movimentos sociais 
estejam suficientemente ativados para to-
mar parte do processo. Ela afirma que, his-
toricamente, em um período de explíci-
ta adversidade, como foi na ditadura, há 
maior arregimentação de forças. 

“No entanto, desde a década de 90, 

pela necessidade de garantir a manuten-
ção dos empregos, as mobilizações pelas 
questões mais sociais perderam espaço. 
Houve um refluxo muito grande e leva-se 
tempo para que aconteçam uma rearticu-
lação dessas forças e a percepção para as 
novas necessidades”, analisa a historiado-
ra, preocupada com o risco de o próximo 
governo passar como um trator com re-
formas como a da Previdência, “que po-
dem ser fatais para todos nós”.

Outros obstáculos dos movimentos 
que estão dentro de seus próprios quin-
tais são autonomia e capacidade de orga-
nização. No primeiro mandato de Lula, 
a expectativa de ver finalmente encami-
nhadas reformas (agrária, fiscal, urbana, 
de educação e saúde) prometidas durante 
décadas levou a sociedade organizada a 
um período de passividade, desmobiliza-
ção e desarticulação. 

Dom Demétrio Valentini ressalta que os 
movimentos sociais têm clareza da neces-
sidade de se organizar: “É urgente que ca-
minhemos para uma consistência maior 
da cidadania, que aglutinemos e nos arti-
culemos melhor”. A abertura de um canal 
de diálogo com o governo é vista como 
algo a ser conquistado. O ministro Luiz 
Dulci, da Secretaria-Geral da Presidência 
da República, afirma que o presidente Lula 
deve receber os movimentos sociais até o 
final do ano para debater as demandas da 
sociedade civil no segundo mandato. Se-
gundo ele, já está acordado que a primei-
ra reunião será conjunta com as maiores 
organizações sociais, como as centrais sin-
dicais, trabalhadores rurais, estudantes, 
ONGs, movimentos negro, de mulheres 
e dos índios. “Essas audiências deverão 
acontecer simultaneamente ao diálogo 
com os partidos políticos já iniciado pelo 
presidente Lula”, garante Dulci. 

Horizontes e bandeiras

Na busca do fortalecimento da democracia, tornando-a mais direta e partici-
pativa, os movimentos sociais têm se organizado em espaços mais abrangentes e 
plurais. A Coordenação dos Movimentos Sociais (CMS), criada em abril de 2003, 
procura articular a mobilização em torno de uma pauta mais imediata. A Assem-
bléia Popular (AP) vem de um processo mais longo, de 15 anos, e prioriza a or-
ganização na base com o objetivo de estreitar laços entre movimentos e construir 
uma estratégia comum a todos. 

Uma das principais bandeiras da AP e da CMS é a reforma do sistema político, 
com ampliação dos mecanismos de democracia direta e participativa previstos na 
Constituição – como plebiscitos, referendos e outros canais de decisão popular – e 
mudanças no sistema eleitoral e partidário. A democratização dos meios de co-
municação é considerada essencial para a quebra do monopólio do pensamento 
único neoliberal. Há pressões por mudanças nas formas de concessão de rádio e 
TV, na legislação que criminaliza os canais livres e comunitários, na distribuição 
de verbas publicitárias e por um novo sistema público de comunicação. 
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É urgente que caminhemos 
para uma consistência maior 
da cidadania no país, que nos 
articulemos melhor
Dom Demétrio Valentini

Só com muita luta dos ‘de 
baixo’ foi que os ‘de cima’ 
foram se desapropriando de 
seus privilégios
Maria Victória Benevides

Houve um refluxo muito 
grande das mobilizações 
e leva-se tempo para que 
aconteça uma rearticulação
Maria Aparecida de Aquino
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MíDIA

Por Ricardo Kotscho

Encerrei meu trabalho como 
secretário de Imprensa e Di-
vulgação no Palácio do Pla-
nalto há dois anos. Muita 
coisa mudou, mas o relacio-

namento beligerante com a mídia con-
tinua sendo, na minha opinião, um dos 
principais problemas do governo. Traba-
lhar em governo nunca tinha feito parte 
dos meus planos de vida, de quase 40 anos 
pelas redações. Mas a ida a Brasília foi 
quase conseqüência natural da vida. Era 
a oportunidade de tentar pôr em práti-
ca o que a minha geração sempre sonha-
ra: participar de um governo a serviço da 
maioria. Pela primeira vez desde Cabral, 
o poder mudava de mãos.

Durante o período de transição, cons-
tatamos estar à beira da insolvência, e que 
a diferença entre as demandas represadas 
no Brasil e a capacidade de atendê-las se-
ria grande. O primeiro desafio era não 
deixar o país quebrar. Na minha praia, a 
relação entre o presidente eleito e a im-
prensa, também havia um descompas-
so entre demanda e procura. Lula vinha 
de uma relação não diria amigável, mas 
aberta e franca com os jornalistas. Suas 
responsabilidades cresceram e cada pala-
vra dita por ele passou a ter outro peso.

Lições 
para 
o ano 
novo
a imprensa gosta de notícia 
ruim e o governante, de 
notícia boa. mas a relação 
entre ambos tem de ser 
franca e ética. se há guerra 
entre eles, a verdade é 
a primeira vítima

Os tempos da imprensa e do 
poder são diferentes. A impren-
sa tem pressa; o governo tem de 
ser ponderado. A imprensa vive 
do que é anormal, das polêmicas; 
aos governantes cabe zelar pela 
tranqüilidade das instituições. 
Os primeiros gostam de notí-
cia ruim; o governante, de notí-
cia boa. Nessa disputa, a verdade 
pode ser a primeira vítima. Não 
se pode fornecer informação er-
rada, tampouco desmentir notí-
cia verdadeira. Caso contrário, 
sua credibilidade não servirá mais – nem 
para o governo, nem para os jornalistas.

Se dependesse de mim – como disse o 
próprio Lula na minha despedida –, ele pas-
saria o dia todo só atendendo a imprensa. 
Como não é possível, a tensão é permanen-

te. É preciso separar os jorna-
listas e veículos que têm como 
objetivo a informação e os que 
adotam postura preconcebida 
de oposição. Sempre ouvi que 
a imprensa é o quarto Poder. 
Mas certos colunistas, e alguns 
veículos, se consideram o pri-
meiro – e único –, como se seu 
papel fosse o de eleger ou derru-
bar governos. Em períodos de 
crise, a beligerância se agrava. 
A mídia age em manada para 
atacar – e o governo, ao se de-

fender, culpa a imprensa pela crise. Sempre 
alertei que só teríamos a perder com esse 
ambiente. É da essência do jornalismo fis-
calizar e criticar ações do governo, mas não 
deve ser função dos governantes analisar o 
comportamento da imprensa.

teNsão
Mesmo 
quem ataca o 
tamanho do 
estado quer 
tirar uma 
casquinha, 
incluindo a 
mídia. há mais 
interesses em 
jogo numa 
manchete de 
jornal ou de 
revista do que 
os leitores 
imaginam
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Equiparo as relações do governo com a 
mídia às relações do governo com o Con-
gresso Nacional. É preciso conviver com 
a diferença. Às vezes até embrulha o estô-
mago, mas não tem outro jeito. O diálogo 
com o mundo da mídia deve ser uma ta-
refa cotidiana de qualquer dirigente, pú-
blico ou privado. A informação – interesse 
de ambas as partes – é moeda de troca, e a 
relação deve ser franca. O importante é ter 
a atenção voltada para a notícia que ainda 
vai sair – e não ficar se martirizando com 
alguma notícia negativa. Desmentidos e 
retificações nunca têm o mesmo destaque 
da informação original.

Muitos dos nossos problemas na área de 
comunicação começavam dentro do pró-
prio governo e às vezes eram amplificados 
por gestos infelizes dos seus membros. Um 
episódio emblemático foi o caso do jor-

nalista Larry Rother, do New York Times. 
Quando o assunto já estava morrendo no 
noticiário, com o governo recebendo so-
lidariedade da mídia, e até dos partidos de 
oposição, a decisão de expulsá-lo do país 
transformou um anônimo corresponden-
te num herói da “liberdade de imprensa”, 
causando desnecessários prejuízos à ima-
gem do governo. Tudo o que você tem de 
explicar depois já é prejuízo. Conto isso 
para mostrar que consertar um fato ne-
gativo no dia seguinte é muito mais difícil 
do que trabalhar para evitá-lo.

outro poder
De nada adianta reclamar que, em cri-

ses de governos anteriores, a mídia não 
bateu tanto nem se empenhou com tanta 
fúria em julgar e condenar pessoas, antes 
da Justiça – o que é verdade. São ossos 

do ofício de quem contraria os interesses 
dos eternos donos do poder de que falava 
Raimundo Faoro. De outro lado, por tudo 
que vimos de junho do ano passado para 
cá, chego à conclusão de que o poder da 
mídia já não é tão grande assim.

Engana-se quem imaginar que opinião 
da imprensa é sinônimo de opinião pú-
blica. A maioria dos grandes colunistas 
simplesmente não se conforma com o re-
sultado das urnas porque vive fechada em 
suas redomas e não conhece a vida real. 
Dizer que as populações das periferias e 
dos grotões apóiam o governo porque são 
pobres e ignorantes é simplificar as coisas, 
alimentar o preconceito e fugir da reali-
dade. O que move a opinião das pessoas 
são fatos concretos que interferem na sua 
vida. A vida de largas camadas da popula-
ção melhorou nos últimos anos pelas mais 
variadas razões, e não por causa de um 
único programa social nem da publicida-
de do governo, como boa parte da mídia e 
a oposição procuram desqualificar.

Diminuiu o desemprego, aumentaram a 
renda e o consumo, há menos gente pas-
sando fome e mais gente comprando co-
mida, houve melhora em todos os setores 
sociais. Jornalistas de oposição e seus lei-
tores que se atribuem inteligência superior 
debocham quando alguém diz essas coi-
sas. Mas o que decide eleição hoje é a res-
posta que as pessoas se dão a uma pergun-
ta muito singela: minha vida melhorou ou 
piorou nos últimos quatro anos? Isso vale 
tanto para ricos como para pobres. E é fato 
que, para uma ampla maioria da popula-
ção, a vida melhorou. E isso explica a força 
de Lula e o desespero dos setores que não 
se conformam com a perda de poder após 
cinco séculos de dominação, e sem pers-
pectivas de tão cedo recuperá-lo.

O poder não pode tudo e boas inten-
ções não transformam água em vinho. Há 
e haverá sempre muitos interesses em jogo 
que atrasam e dificultam as reformas ne-
cessárias, a começar pela reforma políti-
ca, sem a qual vamos estar sempre procu-
rando culpados para os nossos males sem 
nunca atacar suas causas. Ninguém quer 
abrir mão de privilégios e, mesmo aqueles 
que atacam o tamanho do Estado, nunca 
deixam de tentar tirar uma casquinha, in-
cluindo as grandes empresas de mídia. Há 
mais interesses em jogo numa manchete 
de jornal ou numa capa de revista do que 
os indefesos leitores podem imaginar. 

É tarefa do 
jornalismo 
fiscalizar 
ações do 
governo, 
e não 
deve ser 
função dos 
governantes 
julgar a 
mídia. Mas 
certos 
colunistas 
e alguns 
veículos se 
consideram 
não o 
“quarto 
Poder”, mas 
o único
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AMBIeNTe

 A QUIMICA da moRTE E da imPuNidadE

criMe seM 
castiGo
em protesto que 
marcou os 20 anos da 
tragédia de Bhopal, 
menino mostra a foto 
do parente morto: 
até hoje a empresa 
americana não 
revelou a composição 
dos gases que 
causaram a 
matança

Na jUstiça
elias processa a 

Lilly (ao lado) por 
exposição a resíduos 

tóxicos. A empresa, 
instalada às margens 

do Rio Jaguari, admitiu 
ter contaminado o 

solo em 2004
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Por Cida de oliveira

Dezembro de 1984. Na ma-
drugada do dia 3 uma nu-
vem com 40 toneladas de 
gases letais, como isociana-
to de metila e hidrocianeto, 

espalhou-se sobre áreas residenciais vi-
zinhas à fábrica Union Carbide Corpo-
ration, em Bhopal, na Índia. Três dias 
depois do maior acidente químico da his-
tória, causado por um vazamento num 
tanque durante operações de rotina, pelo 
menos 8 mil pessoas estavam mortas. Por 
omissão de informações por parte da em-
presa, o atendimento aos sobreviventes 
foi inadequado. Estima-se que mais de 
30 mil pessoas sofreram seqüelas graves, 
irreversíveis distúrbios respiratórios, le-
sões oculares e vários tipos de câncer. A 
tragédia ganhou destaque internacional, 
gerou grandes manifestações e levou a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) a desenvolver programas de pre-
venção de acidentes industriais. Passados 
22 anos, a água e o solo da região conti-
nuam contaminados. Segundo a organi-
zação ambientalista Greenpeace, a Dow 
Química, nova proprietária da fábrica, 

 A QUIMICA da moRTE E da imPuNidadE

agressões à saúde e ao meio ambiente por parte de 
indústrias – especialmente químicas – ainda são comuns. 
a impunidade favorece os agressores, torna o presente 
ameaçador e o caminho para o futuro insustentável

ainda não deu todas as informações so-
bre a composição dos gases e seus efei-
tos à saúde. A Union Carbide vendeu a 
empresa e tentou se esquivar da respon-
sabilidade, pagando ao governo da Índia 
uma indenização irrisória. Hoje, mais de 
150 mil sobreviventes com doenças crô-
nicas ainda necessitam de cuidados mé-
dicos e uma segunda geração de crianças 
continua a sofrer os efeitos da herança 
tóxica deixada pela indústria. A lição de 
Bhopal parece não ter sido totalmente 
assimilada. O descaso com a saúde e o 
meio ambiente ainda prevalece em mui-

tas corporações. De lá para cá, episódios 
semelhantes – em proporções menores, 
é verdade – continuam a ocorrer, inclu-
sive no Brasil.

No mês passado, o administrador de 
empresas Elias Soares Vieira levou ao 
Ministério Público do Trabalho de Cam-
pinas (SP) denúncia de contaminação e 
prejuízos à sua saúde por metais pesa-
dos. Ele acusa a companhia norte-ame-
ricana Eli Lilly, do ramo químico-far-
macêutico, onde trabalhou durante dez 
anos. Já se passaram outros dez desde 
que saiu da empresa. Segundo Vieira, 
ele e outros colegas foram contamina-
dos devido à exposição, durante o tra-
balho, a resíduos tóxicos, entre eles 
alumínio, arsênio, cádmio, chumbo e 
mercúrio. Essas substâncias provocam 
problemas neurológicos e câncer, entre 
outras complicações. “Tive o rim direito 
retirado por causa de um tumor malig-
no”, diz. Sua história, e a dos colegas, está 
contada em detalhes, fotos e documen-
tos no site www.casolillynobrasil.blogs-
pot.com. Em 2004 a indústria fez uma 
autodenúncia. Comunicou à Cetesb, a 
agência de meio ambiente do governo 
estadual, sua responsabilidade na conta-

minação do solo e se comprometeu a to-
mar providências para recuperar a área. 
Segundo afirmaram técnicos do órgão, 
do ponto de vista ambiental a situação 
já estaria sendo resolvida e restaria uma 
questão trabalhista. Para Elias, não. O 
ex-funcionário desconfia de um acor-
do entre a Cetesb e a Lilly. E diz que a 
indústria, logo depois de se autodenun-
ciar, pagou indenizações de 2,5 milhões 
a 10 milhões de reais a ex-funcionários 
“em caráter reparatório”, como mostram 
documentos anexados por ele ao proces-
so que move contra a empresa.c
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Até o fechamento desta edição, a mul-
tinacional não atendeu a reportagem da 
Revista do Brasil para dar sua versão. Lo-
calizada entre Cosmópolis e Paulínia, a fá-
brica foi construída próxima às margens 
do Rio Jaguari, que abastece três municí-
pios e deságua no Rio Piracicaba. Nos anos 
70 e 80 a Lilly foi uma das poucas empre-
sas químicas da região de Campinas que 
não depositaram seus resíduos no Aterro 
Montovani, em Santo Antônio de Posse. 
Em vez disso, segundo Vieira, cavou po-
ços e valas em seu terreno, nos quais en-
terrou o material tóxico, e construiu um 
incinerador que queimava a produção in-
terna e de terceiros. “Parte do terreno foi 
arrendada e usada para o cultivo de frutas 
e verduras, que chegaram, inclusive, a ser 
vendidas à população”, diz. 

espeto de pau
Por ironia, a irresponsabilidade faz 

parte do caráter até de quem fatura para 
garantir proteção à saúde e ao meio am-
biente. A Ultresa, empresa que presta 

Aterro Mantovani 
Em santo antônio da Posse 
(sP), entre 1974 e 1987, re-
cebeu 150 mil toneladas de 
solventes e metais pesados 
de 61 indústrias, entre elas 
Johnson & Johnson, merce-
des-Benz, Basf, duPont. Foi fe-
chado quando a cetesb iden-
tificou excesso de substâncias 
tóxicas. só oito de cerca de 
40 empresas envolvidas cum-
priram acordo para financiar 
obras de descontaminação.

Acumuladores Moura
No início dos anos 90, foi 
acusada de contaminar com 
chumbo trabalhadores, solo 
e água em Belo Jardim (PE). 
segundo o sindicato dos me-
talúrgicos local, 62,7% dos 
operários examinados tinham 
índices de chumbo no sangue 
quase duas vezes acima do li-
mite tolerável. o chumbo po-
de atingir o lençol freático. No 
organismo, causa problemas 
hepáticos e neurológicos.

Carbocloro oxypar 
atuando na área química e na 
petroquímica, usa mercúrio na 
produção. Em 1990 a cetesb 
publicou documento baseado 
na análise da contaminação 
das águas, dos sedimentos e 
dos organismos aquáticos no 
Rio cubatão (sP), que margeia 
a empresa, e multou a unida-
de várias vezes. Em 1998 um 
ex-funcionário se aposentou 
por invalidez por intoxicação 
de mercúrio e disse ter iden-
tificado outros dez casos. a 
empresa negou.

Cidade dos Meninos
o instituto de malariologia de 
duque de caxias (RJ), criado 
pelo ministério da saúde nos 
anos 40 para produzir insetici-
das, deixou 400 toneladas de 
BHc ao se transferir, em 1957. 
acredita-se que mais de 600 
crianças do abrigo cidade dos 
meninos, na região, tenham 
sido contaminadas nos anos 
80. Exames identificaram BHc 

no organismo de 31 morado-
res num raio de 100 metros 
da fábrica abandonada. 
 
Cofap
No início dos anos 90 uma 
área de 160 mil metros qua-
drados em mauá (sP) era uti-
lizada pela empresa como de-
pósito clandestino de mais de 
40 resíduos tóxicos. Em 1993 a 
cooperativa Habitacional Nos-
so Teto construiu ali o condo-
mínio Barão de mauá, onde 
se instalaram 7,5 mil pessoas. 
Em abril de 2000 um homem 
morreu e outro teve 40% do 
corpo queimado após explo-
são durante obras no condo-
mínio, devido a concentrações 
de gás metano, derivado da 
decomposição de lixo urbano. 
as famílias querem indeniza-
ção para sair do local.

Shell/Paulínia
Entre 1975 e 1993 a empresa 
contaminou o lençol freático 
nas proximidades do Rio ati-

baia, região de campinas (sP), 
com substâncias usadas na 
fabricação de inseticidas. Em 
1994 foi identificada uma ra-
chadura numa piscina de con-
tenção de resíduos. a empre-
sa teve de construir uma es-
tação de tratamento, mas ne-
gou qualquer contaminação. 
Exames feitos nos moradores 
dos sítios vizinhos mostraram 
que 88 apresentavam intoxi-
cação crônica, 59 tinham tu-
mores hepáticos e da tireóide 
e 72 estavam contaminados.

Shell/Vila Carioca
Nesse bairro da cidade de são 
Paulo a empresa manteve um 
armazém de combustíveis e 
agrotóxicos. Estima-se que 30 
mil pessoas que vivem num 
raio de um quilômetro podem 
ter sido ou poderão ser afeta-
das pela poluição gerada ali. 
Houve confirmação de conta-
minação das águas subterrâ-
neas da região por benzeno, 
tolueno, xileno, etilbenzeno, 

Para não esquecer

descoNtrole
A contaminação do 
Rio dos Sinos foi 
causada por quem 
deveria evitá-la
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serviço terceirizado de tratamento de 
efluentes das indústrias de couro lo-
calizadas na região do Vale dos Sinos 
(RS), foi apontada pelo Ministério Pú-
blico Estadual como culpada pelo de-
sastre ambiental do começo de outu-
bro passado. Mais de 100 toneladas de 
peixes foram mortos no Rio dos Sinos. 
A investigação apontou altas concen-
trações de mercúrio, cromo, benzeno e 
xileno, todos potenciais cancerígenos. 
Ficou constatado que a empresa lança-
va parte dos efluentes diretamente nos 
afluentes do rio.

O ambientalista Henrique Prieto, do 
Instituto Martim Pescador, fazia uma 
expedição pelo rio quando foi surpre-
endido pelos milhares de peixes boian-
do, a cerca de seis quilômetros do centro 
de São Leopoldo. Ele diz que o proble-
ma não vem de hoje. “Tem a questão do 
esgoto doméstico, já que a maioria dos 
municípios não oferece tratamento, e 
muitas empresas aproveitam o relaxo da 
fiscalização, insuficiente, para poluir as 

chumbo e outros metais pesa-
dos, além de aldrin, dieldrin e 
isodrin. No armazém foram de-
tectados até 220 miligramas de 
chumbo em um quilo de solo.

Solvay
a multinacional belga mantém 
em sua unidade de santo andré 
(sP) um depósito a céu aberto 
que contém mais de 1 milhão 
de toneladas de cal contami-
nada com dioxina, substância 
cancerígena. o resíduo tóxico é 
proveniente da antiga fabrica-
ção de PVc. Em 1999 a denún-
cia chegou a todos os meios 
de comunicação. a cetesb e 
o ministério Público obrigaram 
a companhia a empregar tec-
nologia para descontaminar a 
água que passa por ali antes 
de chegar ao Rio grande, que 
abastece a Represa Billings, 
responsável pelo fornecimento 
de água a mais de 2,5 milhões 
de habitantes daquela região.

Fonte: Greenpeace

águas”, diz. “O lado positivo da tragédia 
é mostrar que o rio ainda tem vida.”

O mesmo não acontece com o Rio Tie-
tê, no trecho que atravessa a região me-
tropolitana de São Paulo. E nem deve 
acontecer, segundo especialistas. “É di-
fícil explicar para as pessoas que o maior 
programa de despoluição deixará, no 
máximo, suas águas menos turvas”, la-
menta Maria Luisa Ribeiro, coordena-
dora da rede de águas da Fundação SOS 
Mata Atlântica. Símbolo do avanço urba-
no e industrial desordenado, o Tietê era 
fonte de abastecimento e lazer até o co-
meço do século 20. Entre as décadas de 
20 e 40 ganhou algumas barragens com a 
finalidade de produzir energia elétrica e 
passou a receber todo tipo de esgoto. Em 
menos de 20 anos, já estava morto. “As 
pessoas precisam se conscientizar do seu 
papel na preservação, na pressão sobre as 
indústrias. Não adianta ficar só culpando 
as empresas. Depois, mesmo que haja to-
dos os recursos financeiros, nem sempre 
é possível recuperar.” 

Para não esquecer

Em março de 2003 o rompimento num reservatório da fábrica de celulose instalada em 
cataguases (mg) derramou 1,2 bilhão de litros de substâncias tóxicas no Rio Pomba, um dos 
maiores afluentes do Paraíba do sul. a mancha tóxica atingiu rapidamente a calha principal, 
chegando a sete municípios do RJ. cerca de 600 mil habitantes ficaram sem água durante uma 
semana. das 169 espécies de peixe existentes no rio, 60 foram afetadas diretamente.

Cataguases
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Por ederson Granetto

Meses antes do Natal, milhões de pes-
soas em todo o mundo cristão cor-
rem para as lojas. Organizam-se as 
festinhas de “amigo oculto” ou “ami-
go secreto” (e até as muitas varian-

tes, como o “inimigo oculto” ou “amigo da onça”). Até 
quem não tem dinheiro sobrando se desdobra ou pede 
emprestado para presentear; se, por infortúnio, não 
for possível comprar alguma lembrancinha, vem logo 
aquele inevitável sentimento de culpa.

Para encontrar uma visão diferente dessa e de ou-
tras “fraquezas” da sociedade de consumo, a Revis-
ta do Brasil conversou com um budista praticante. O 
chinês Hong Tsu Ho é presidente da Budha’s Light 
International Association no Brasil (Blia – ou Asso-
ciação Internacional Luz de Buda), ligada ao templo 
Mahayana Zu Lai, em Cotia, Grande São Paulo. Para 
ele, os cristãos lembram pouco de Jesus no Natal.

O recado é importante. Em algumas famílias, as 
crianças têm tantos brinquedos que ao chegar o Na-
tal seguinte alguns ainda nem foram tirados da em-
balagem; a indústria do desejo nos fabrica a neces-
sidade de sempre comprar outros, mais modernos e 
sofisticados, de preferência iguais ou melhores que 
o do vizinho ou do colega da escola. Em outros la-
res, as crianças dependem de doações para ter com 
que brincar.

Hong Tsu Ho fala sobre como os budistas fazem 
para não cair nas tentações, como controlar nossos 
desejos, tão bem trabalhados pelos apelos da publi-
cidade e do marketing. Para ele, com força de von-
tade, paciência, meditação e muito treino é possí-
vel resistir.

o Natal está próximo e o Brasil é um país 
de maioria cristã que segue a tradição da 
troca de presentes entre parentes e ami-
gos, nesta época. Como o budismo vê essa 
tradição?

Para mim o nascimento de Jesus deveria ser co-
memorado de forma diferente: é preciso agradecer 
a vinda dele para ensinar a todos sobre o amor e 
a compaixão pelos outros como forma de constru-
ção da paz interior. Acho que as pessoas esqueceram 
isso – ou foram levadas a esquecer. A data é come-
morada apenas com troca de presentes. As pessoas 
esqueceram que naquele dia nasceu Jesus, que ele 
sacrificou a vida para ensinar muitas coisas a todos 
e que todos têm um papel para fazer do mundo um 
lugar mais justo. Esse é o fundamental, o principal, 
que foi esquecido. Todo mundo fica alegre, mas a 
maioria esquece. 

o budismo tem data parecida com o Natal?
O budismo tem no mês de maio uma data seme-

lhante ao Natal. Buda nasceu, foi iluminado e as-
cendeu ao Nirvana em maio. Então comemoramos 
todos esses acontecimentos com cerimônias na pri-
meira lua cheia do mês: é o Vesak, que faz parte, in-
clusive, do calendário oficial de São Paulo, no segun-
do domingo de maio. Essa data é muito importante 
para nós e a comemoramos com muito respeito e 
cerimônias religiosas. Também é fundamental dar 
alguma coisa de nós mesmos para os outros, mas 
alguma coisa interior. Não é para dar presentes às 
crianças que já têm muitos brinquedos e sempre que-
rem outros, mais avançados, mais cheios de tecnolo-
gia – é um pouco diferente. Esse é um momento que 
devemos dar algo de nós a quem necessita.

certa vez, diante de um 
homem que pensava em se castrar 
por causa de seu insaciável desejo 
sexual, Buda disse: “se a mente 
que está em desvio não for contida, 
de que serve cortar um órgão?” 
o budista Hong Tsu Ho diz que é 
preciso meditar para lidar com as 
fraquezas humanas

em tentação
como não cair
eNTReVISTA
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Se você 
tem muita 
vontade de 
comer, tem 
de controlar, 
senão vai se 
prejudicar. 
Desejo em 
excesso 
machuca 
as pessoas. 
É preciso 
transformar 
os desejos
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Nós vivemos numa sociedade de consumo, 
a cultura estimula o desejo das pessoas de 
comprar e fazer a roda da economia girar.

É certo que a sociedade se alimenta do consumo e 
se não houver consumo não há progresso, inclusive. 
As bases de nossa sociedade são econômicas. Infe-
lizmente, é difícil dizer para não comprar isso, não 
comprar aquilo… Acho que a sociedade usa o desejo 
das pessoas para estimular o consumo. Por isso é pre-
ciso separar o que é necessidade do que é desejo.

Só que as ferramentas são poderosas para 
criar também necessidades nas pessoas.

É verdade. Estimulam até quem não tem dinheiro 
para comprar: a sociedade empresta dinheiro para 
que as pessoas comprem. Isso faz parte do progresso, 
e não somos contra o progresso. O budismo de modo 
algum é contra viver melhor e nós estamos aqui para 
orar e pedir a Deus que proteja as pessoas para que 
elas vivam mais felizes. Como vamos retroceder? É 
verdade que a mídia faz propaganda e mostra que 
as coisas melhoram com o consumo. Por isso o fun-
damental é ter a cabeça no lugar: é importante que 
cada um saiba do que precisa ou não precisa.

Falando parece fácil, mas é difícil resistir...
É preciso vir mais vezes ao templo praticar… me-

ditar… (risos)

e quem não é budista?
Também precisa meditar. Mas não é algo rápido, 

que se consegue da noite para o dia: quando você plan-
ta uma árvore, demora para ter sombra. As pessoas 
precisam de ajuda, ser sempre lembradas de que, para 
uma vida feliz, não bastam presentes. Isso não é feli-
cidade! Para não se deixar levar pelo desejo é preciso 
ter a mente tranqüila e não sofrer quando o vizinho 
sai com um carro novo ou a vizinha aparece com um 
vestido muito bonito. Os desejos nascem na mente, os 
budistas praticam o controle da mente. Com as pes-
soas é a mesma coisa. Se você tem muita vontade de 
comer, tem de controlar, caso contrário vai se preju-
dicar. Desejos em excesso machucam as pessoas, por 
isso é preciso transformar os desejos.

Como podemos fazer isso?
Pensar nas pessoas que sofrem mais que você e aju-

dá-las, por exemplo. É uma forma de fazer com que 
seus desejos se modifiquem com o tempo. Quando 
você tem compaixão, quando é solidário, encontra 
forças para resistir. Não dá para simplesmente cortar 
o desejo, acabar com ele – mas dá para guiá-lo para 
outro caminho. A mente em silêncio e serenidade 
não tem maus desejos. Quando você vê alguém que 
sofre mais que você, aprende a controlar os desejos. 
Não é sentir piedade, mas aprender a amar o que so-
fre mais que você. Não adianta apenas olhar e dizer 

“coitado”. É preciso fazer algo. Essas experiências são 
como gotas de água pingando que se acumulam: um 
dia você vai se dar conta de que tem saúde boa e está 
mais satisfeito com a vida. Quando uma pessoa per-
cebe isso, não sofre com as imposições.

Mas aí não corremos o risco de parar de lu-
tar e aceitar tudo passivamente? 

É preciso tomar cuidado para não se achar to-
talmente satisfeito e parar de evoluir. Temos, sim, 
necessidade de melhorar, de crescer. Quando cres-
cemos e ajudamos as pessoas a crescer também, a so-
ciedade evolui, progride, da maneira correta. Quem 
tem fortuna é porque já teve méritos – talvez em ou-
tra vida. Mas é preciso ter sabedoria para usar essa 
fortuna, junto com toda a sociedade, para o bem co-
mum. É preciso manter a mente sempre calma, con-
centrada, para não sofrer com as influências, com os 
desejos – e isso se transforma em sabedoria.

Mas também tem muita gente que passa 
anos estudando como vender qualquer coi-
sa para qualquer um.

E eu não sou contra as leis da economia e do pro-
gresso: para a sociedade evoluir, as pessoas precisam 
comprar. Mas é preciso ter mérito para alcançar a for-
tuna e é preciso ter sabedoria para saber como apro-
veitar a fortuna. A prática de ir até as pessoas carentes 
e sofredoras onde quer que elas estejam para ajudá-
las nos ensina a desenvolver a compaixão. É na cabeça 
que nasce a sabedoria que distingue o certo e o errado, 
e nos faz trabalhar para ajudar no crescimento de to-
dos. Um dia a sociedade vai se transformar e a civiliza-
ção vai evoluir. Hoje a felicidade é para poucos, e isso 
não é correto. Os poderosos também têm de praticar 
o budismo, principalmente eles, que têm mais força e 
mais poder para influenciar os de baixo. Esse tipo de 
pessoa precisa saber que não adianta somente ela ficar 
bem, pois ela faz parte de uma sociedade. 

Para o senhor, o que sobrevive no ser?
O corpo é uma casa onde moram os sentidos, a 

mente, e uma semente que concentra tudo que você 
é. Depois da morte, essa semente vai renascer em ou-
tro corpo. Por isso é preciso praticar o bem, para ter 
um karma positivo, um futuro positivo. Pode ser que 
você não colha nesta vida os frutos do que faz, mas 
em outra, certamente, colherá. Com as pessoas po-
bres é a mesma coisa. Veja, todo final de ano fazemos 
visitas a hospitais e entidades filantrópicas. Temos 
projetos com crianças carentes em que as levamos 
para conhecer pessoas que estão em situação pior 
que a delas. Algumas, na primeira vez, até choram. 
Por isso digo que quando alguém percebe e entende 
o sofrimento do outro consegue enxergar como está 
bem, pois é da natureza humana achar que o outro 
está melhor – e desejar a vida do outro. 
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Os poderosos 
também têm 
de praticar 
o budismo. 
Esse tipo 
de pessoa 
precisa saber 
que faz parte 
de uma 
sociedade, 
não adianta 
ficar bem 
sozinha
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Há 13 anos, a Ação da Cida-
dania Contra a Fome e Pela 
Vida, fundada pelo sociólo-
go Herbert de Souza, o Beti-
nho, promove a campanha 

para arrecadar alimentos que melhorem 
a mesa de famílias pobres. Este ano, a 
campanha Natal Sem Fome dos Sonhos 
propõe um novo passo na atitude solidá-
ria: a idéia é recolher até o dia 20 de de-
zembro milhares de brinquedos e livros 
infanto-juvenis para fazer a festa daque-
les que não têm acesso a mesa farta, brin-
cadeira e leitura durante todo o ano.

A coordenadora-geral da organização 
em São Paulo, Maria Aparecida Vieira, 
afirma que já em 2005 a sociedade civil 
tomou a iniciativa de doar brinquedos e 

livros. “É a primeira vez que fazemos a 
campanha nesses moldes, por isso ain-
da não temos idéia de quantos brinque-
dos vamos arrecadar, mas esperamos dei-
xar muitas crianças carentes felizes.” Os 
brinquedos arrecadados serão doados 
às crianças dos bolsões de pobreza onde 
atuam os comitês da Ação Cidadania e os 
livros infanto-juvenis formarão os Espa-
ços de Leitura que a ONG estima instalar 

em 2 mil comunidades no próximo ano. 
O lema da campanha neste ano é “Não 
guarde sonho em casa, doe!”

Veja como entidades, empresas e fa-
mílias podem ajudar a campanha: pa-
trocínio do veículo do “Espaço de Lei-
tura”; instalação de postos de coleta na 
sua empresa ou comunidade para arre-
cadação de brinquedos, livros infanto-
juvenis e alimentos não-perecíveis; doa-
ção de brinquedos, livros e alimentos; 
promoção de eventos para arrecadação; 
compra da camiseta da campanha; doa-
ções em dinheiro, via depósito bancá-
rios. Para saber a localização dos postos 
de coleta e outras informações, consulte: 
www.acaodacidadania.com.br, no link 
Ação pelo Brasil. 

CIDADANIA

Natal sem fome dos sonhos
campanha prioriza coleta 
de brinquedos e livros, 
porque a promoção da 
diversão e da cultura 
também alimentam
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Por Vitor Nuzzi

Com mais de 30 anos de ex-
periência profissional, José 
Manfredo não se animou 
quando soube que um de 
seus filhos pretende seguir 

seus passos quando ingressar no mun-
do do trabalho, apesar de ter orgulho do 
que faz. José Manfredo é controlador de 
vôo – profissão que pouca gente se dava 
conta de que existia e, de repente, se tor-
nou uma das mais comentadas do país. 
“Houve uma época em que eu ganhava o 
equivalente a 2,5 salários mínimos. Não 
tinha dinheiro para ir trabalhar”, lembra 
o profissional, que recebe salário de apro-

ximadamente 2.800 reais líquidos, além 
de um auxílio-alimentação de 140 reais. 
“Se eu fosse ganhar metade do que rece-
be um controlador nos Estados Unidos, 
seriam uns 10 mil reais”, calcula. 

A categoria dos controladores de vôo 
ganhou fama após as confusões para em-
barque e desembarque às vésperas de fe-
riados virarem notícia, lembrando as 
reportagens de apertos em rodoviárias 
abarrotadas que costumavam ser feitas 
nessas épocas. Para Manfredo, a fama é 
injusta, pois logo de início eles aparece-
ram na história como vilões. “Não existe 
operação tartaruga, greve branca, nada 
disso. É triste você pegar um jornal ou re-
vista e ver gente que não entende nada de 

aviação achar que estamos atrapalhando 
a vida das pessoas”, critica. “A nossa pre-
ocupação é com a segurança. Não pode-
mos errar.”

Segundo ele, os controladores operam 
com sobrecarga de trabalho há muito 
tempo. E nem é de hoje que parte dos 
vôos apresenta algum atraso. Mas por 
que a situação teria explodido só agora? 
“A verdade é que as autoridades não es-
tavam nem aí. Estávamos trabalhando 
acima da capacidade, controlando mais 
aviões do que deveríamos, e de repente 
um avião caiu”, afirma, referindo-se ao 
acidente com o Boeing da Gol e o Legacy, 
no final de setembro, no qual morreram 
154 pessoas.

TRABALho

de olhos bem abertos
A aviação brasileira e 
alguns aeroportos do 
país estão entre os mais 
avançados do mundo. 
Mas, se os profissionais 
que cuidam do tráfego 
aéreo não trabalham em 
condições adequadas e 
sua condição humana é 
desrespeitada, o céu que 
nos proteja
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Para entender melhor a situação, é pre-
ciso antes de mais nada ter em conta que 
se trata de um ambiente militarizado, o 
que provoca zonas de atrito no governo. 
Segundo a lei, cabe ao Comando da Ae-
ronáutica formular e conduzir a política 
aeronáutica nacional, civil e militar. “De-
pois da Segunda Guerra Mundial, com o 
desenvolvimento da aviação, houve a ne-
cessidade de implementar o controle de 
vôo em aeroportos civis”, observa o di-
retor-técnico do Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores na Proteção ao Vôo, Er-
nandes Pereira da Silva, um ex-ourives 
que trabalhou durante 23 anos no con-
trole aéreo do Rio de Janeiro. 

A Empresa Brasileira de Infra-Estru-
tura Aeroportuária (Infraero), por exem-
plo, foi criada ainda durante o regime 
militar, pela Lei nº 5.862, de dezembro 
de 1972. No artigo 2º, fica claro quem é 
quem: “A Infraero terá por finalidade im-
plantar, administrar, operar e explorar in-
dustrial e comercialmente a infra-estru-
tura aeroportuária que lhe for atribuída 
pelo Ministério da Aeronáutica”.

Situação indefinida
Para o sindicato que representa os 

controladores civis – fundado em 1986 
e sem filiação a central, apenas a uma 
federação internacional –, a crise pode 

aléM do liMite há anos os controladores de vôo (acima, no Cindacta de 
Manaus) e de torre (abaixo, em Congonhas) operam com sobrecarga de 
trabalho e ganhando pouco. Atrasos não são novidadesg
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O ministro da Defesa, Waldir Pires, 

acredita em uma normalização da situa-
ção. “Isso, aliás, já vem ocorrendo. Espero 
que nos feriados de Natal e Ano-Novo a 
situação esteja praticamente normaliza-
da. É bom lembrar que atrasos em horá-
rios de vôos ocorrem sempre, em todo o 
mundo. A normalização completa da si-
tuação, no Brasil, deve se dar já nos pri-
meiros meses do próximo ano”, estima.

O sistema tem hoje 2.706 contro-
ladores, dos quais 2.112 militares (a 
maioria sargentos), 499 civis (contra-
tados pela Infraero, que administra os 
67 aeroportos do país) e 95 servidores 
federais, que são subordinados ao Co-
mando da Aeronáutica.
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ser um ponto de partida para redefinir 
a situação dos trabalhadores. A reivin-
dicação básica é de que os controlado-
res sejam considerados carreira típica do 
Estado. “Isso precede qualquer regula-
mentação”, diz o presidente da entida-
de, Jorge Botelho, que já foi bancário 
e funcionário de ótica antes de entrar 
no setor, em 1974. A profissão não é re-
gulamentada, ao contrário de aeronau-
tas (pessoal de bordo, cuja lei específi-
ca é de 1984) e aeroviários (pessoal de 
terra, com função regulamentada des-
de 1962). “Agora, o importante é que as 
coisas se tornaram claras. No momento 
mais crucial da crise, dizíamos que não 
dava para resolver de imediato, que era 
preciso envolver todo o setor.”

Em tese, essa discussão conjunta come-
çou a ser feita a partir de 17 de novem-
bro, quando foi instalado um grupo de 
trabalho interministerial para discutir os 
problemas do setor e apresentar soluções 
em até 60 dias. Presidido pelo ministro da 
Defesa, Waldir Pires, o grupo tem ainda 
representantes dos ministérios da Fazen-
da e do Planejamento, da Advocacia-Ge-
ral da União, do Comando da Aeronáuti-
ca, da Agência Nacional de Aviação Civil, 
da Infraero, de trabalhadores e empresas 
aéreas. Em seguida, o Ministério da De-

fesa abriu concurso público para contra-
tação de 64 controladores – as exigências 
básicas são nível médio (2º grau) com-
pleto e noções de inglês, e o salário é de 
3.148,40 reais.

Também foi determinada a convocação 
emergencial de um grupo de controlado-
res aposentados, além do remanejamen-
to de 18 profissionais para Brasília, onde 
os gargalos costumam ser maiores. O que 
não deixa de ser motivo de preocupação 
para os sindicalistas. “Já estão jogando 
uma turma nova em Brasília. Depois de 
serem formados, eles deveriam ir primei-
ro para torres mais distantes, onde o volu-
me de tráfego é menor”, comenta o diretor-
técnico Ernandes Pereira da Silva.

Segundo Waldir Pires, a situação pro-
fissional da categoria é um dos temas que 
serão discutidos. “O grupo de trabalho 
já se dividiu em dois subgrupos, para 
aprofundar suas análises e sugerir medi-
das eficazes voltadas à solução definiti-
va dos problemas. Um desses subgrupos 
trata especificamente dos problemas re-
lacionados aos recursos humanos.” Sobre 
a falta de pessoal, o ministro diz que re-
cebe opiniões muito díspares: “Os núme-
ros vão, sem exagero, de 80 a 800. Vamos 
chegar a um diagnóstico correto à medi-
da que as discussões avançarem”.

crise das salas 
de eMBarqUe
Waldir Pires e 
representantes 
dos controladores: 
problema veio à  
tona com a gritaria 
nos aeroportos
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movimento
Ano Pousos e embarques e
 decolagens desembarques

2003 1.765.595 71.215.810

2004 1.790.303 82.706.261

2005 1.841.225 96.078.832

2006* 1.433.428 76.357.632

* Até setembro. Fonte: Infraero

Caos evitável
As condições de trabalho no setor e a 

sua influência na segurança dos vôos já 
foram tema de uma dissertação de mes-
trado defendida seis anos atrás na Facul-
dade de Saúde Pública da USP pela pes-
quisadora Rita de Cássia Seixas Sampaio 
Araújo. Na ocasião, alguns problemas já 
eram detectados – um dos pontos de par-
tida da pesquisa, por sinal, foi o acidente 
fatal com o grupo Mamonas Assassinas, 
em 1996. Além de diversos problemas de 

saúde relacionados à atividade, a pesqui-
sadora constatou dificuldades em se rea-
lizar qualquer tipo de mudança adminis-
trativa e de sistema. 

Segundo Rita, seis anos atrás já era pos-
sível imaginar os problemas que pode-
riam acontecer. “Naquele momento, em 
2000, foi constatada uma situação críti-
ca para o setor, que já operava em seu 
limite de capacidade. Assim, podia se 
prever que se não fossem implementa-
das mudanças na organização do traba-
lho, inclusive com adequações salariais e 
investimentos na melhor formação dos 
operadores, o caos seria inevitável.” 

Se algo mudou, foi para pior. “Nesse 
contexto crítico, deu-se no Brasil o au-
mento de mais de 100% do volume de 
tráfego aéreo nos últimos dez anos, sem 
que o contingente de controladores e a in-
fra-estrutura técnica fossem adequados 
na medida das necessidades”, observa a 
pesquisadora. “O discurso dos trabalha-
dores na pesquisa evidencia a necessida-
de de decisão política que possa modi-

ficar a situação de risco no controle de 
tráfego aéreo. Três pontos são ressalta-
dos: regulamentação da profissão, inves-
timentos em formação e aperfeiçoamen-
to e maior agilidade administrativa.”

Para sindicalistas e controladores civis, 
o controle militar representa um proble-
ma, já que nem todas as informações estão 
disponíveis e há dificuldade para conver-
sar. Os trabalhadores contam que a relação 
entre controladores civis e militares é boa 
– afinal, estão todos no mesmo barco, ou 
na mesma torre de controle. “São colegas 
de sofrimento, até maior, porque também 
têm a carga militar. A relação é difícil com 
o oficialato”, relata um deles.

A jornada de trabalho fica, geralmente, 
em torno de 144 horas mensais. Há um 
grupo de trabalhadores que no final dos 
anos 70 ganhou na Justiça o direito de 
cumprir 120 horas. E há casos em que a 
jornada ultrapassa 160 horas. Não exis-
te um padrão. No Rio, por exemplo, um 
controlador trabalha durante seis horas 
(das 12h30 às 18h30), depois novamente 
por seis horas (6h30 às 12h30) e, por fim, 
12 horas (18h30 às 6h30), com interva-
lo de 48 horas. Mas há casos de jornadas 
mais extensas.

José Manfredo – cujo nome é fictício –
nunca foi afastado por problemas de saú-
de, mas já viveu situações tensas e traba-
lhou, muitas vezes, acima do razoável. “Às 
vezes, em uma hora e meia eu falo com 
60 aviões. Você tem de restringir nível, 
coordenar velocidades, porque nem todo 
avião tem a mesma performance, tem de 
separar esses aviões em altitude e distân-
cia. O primordial é manter a separação 
dos aviões. Você não pode errar”, expli-
ca. Também já presenciou algumas cenas 
dramáticas. “Já vi pessoas que tiveram de 
ser retiradas praticamente de sua posi-
ção, porque parecia que iam explodir”, 
lembra. “Você já imaginou a agonia de 
tentar falar com o avião para passar uma 
instrução e não conseguir, porque a fre-
qüência de transmissão não funciona?”

Para o bem de todos, na terra e no ar, 
é preciso que tudo funcione com perfei-
ção. Controle é a palavra-chave: a torre de 
controle, o controle de aproximação e o 
centro de controle. Todos os envolvidos 
nessas áreas recebem os planos de vôo e 
têm de se comunicar continuamente. E 
ter, antes de tudo, o corpo e a mente sob 
controle. 
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Por Alceu Luís Castilho

Elenira tinha 4 anos quando seu 
pai foi assassinado. Ele levou 
os tiros de espingarda do fa-
zendeiro Darci Alves dos San-
tos e exclamou: “Me acerta-

ram”. Caminhou até o quarto das crianças 
cambaleando, enquanto os dois policiais 
militares encarregados de protegê-lo fu-
giam pela janela. A mulher, Ilzamar, e o 
filho, Sandino, de 2 anos, também teste-
munharam o último suspiro – nos braços 

da filha e tentando falar seu nome: “Ele-
ni... Elenira”.

Chico Mendes sabia que ia morrer. Era 
conhecido internacionalmente pela defe-
sa da floresta amazônica e dos interesses 
dos seringueiros, e vinha sendo cada vez 
mais ameaçado. Dias antes do crime, ele 
reuniu a família e se despediu. No dia 22 
de dezembro de 1988, o Brasil vivia sua 
crônica de uma morte anunciada.

Três fotos atestam o desejo do pai em 
ver a filha dar continuidade a seus ideais 
– entre eles o de uma Amazônia protegi-

da e sustentável, palavras que trouxeram 
a fúria dos fazendeiros da região e a enco-
menda de sua morte. No verso das fotos 
ele escreveu dedicatórias que, lidas com 
emoção por Elenira à reportagem da Re-
vista do Brasil em Rio Branco, no Acre, 
soam para ela como missão:

− Elenira, esta é a vanguarda da espe-
rança. Darás um dia continuidade à luta 
que teu pai não conseguirá vencer.

− Aqui o riso da esperança, a bandeira 
do amanhã. Espero que o destino saiba 
te decifrar.

Elenira, filha do 
seringueiro e herói 
da pátria chico 
mendes, viu o pai ser 
assassinado e dar o 
último suspiro em 
seus braços

em 
nome do 

CAPA
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− Querida Elenira, teu destino estará 
selado (a foto mostra a garota montada 
em um cavalo). Nunca deve ser igual ao 
do teu pai.

Ela só conheceu as fotos aos 15 anos. 
Diante de seu interesse crescente pela 
história do pai, a tia Deusamar levou-a 
a seu quarto, em Xapuri. Abriu uma cai-
xa e mostrou-lhe os registros que tinha. 
Ao ler as dedicatórias, Elenira ficou qua-
se sem fôlego. “Fiquei com muito medo 
de não alcançar as expectativas do meu 
pai.” Há menos de dois anos, Elenira re-

cebeu outra responsabilidade. Agora, da 
mãe. Ilzamar se cansara de tocar a Fun-
dação Chico Mendes, em Xapuri, que  
reúne um museu sobre a vida do serin-
gueiro e a casa da família. Chamou a filha 
e perguntou se estava disposta a assumir o 
trabalho, bancado pelo governo do Acre. 
A resposta foi positiva. “Quero preservar 
a história do meu pai”, diz a administra-
dora de empresas e estudante de Gestão 
em Serviços Públicos.

Elenira recebeu a reportagem em sua 
casa no loteamento Flora, em Rio Branco. 

Já se preparava para trocar a charmosa ca-
pital de 350 mil habitantes por Xapuri, ci-
dade natal, com 10 mil. “Aquela cidade que 
já foi considerada a princesinha do Acre 
está parada no tempo”, diz a filha de Chi-
co Mendes, cujo nome integra o Livro dos 
Heróis da Pátria (veja quadro pág. 29).

Infância abreviada
O governador eleito do Acre, Binho 

Marques, associa as qualidades de Ele-
nira à revitalização recente da Fundação 
Chico Mendes. “Ela é superativa, anima-
da e exigente. Tem trabalhado para uma 
gestão mais profissional. É muito equi-
librada – nem apaixonada demais, nem 
dura demais.” Binho observa ao menos 
uma característica herdada da maior li-
derança que a Amazônia já teve: “Depois 
da morte do Chico, muita gente ficou di-
vidida. Como o pai, ela tem a habilidade 
de apaziguar, chamar as pessoas”.

Elenira foi complementando a entre-
vista em diversos telefonemas nos últi-
mos meses. Parece estar acostumada com 
o assédio da imprensa – doloroso na pri-
meira infância. “Tínhamos uma vida pa-
cata em Xapuri, da cidade para o serin-
gal, do seringal para a cidade. Ninguém 
sabia o que era uma câmera, e de repen-
te, além de perder o pai, vem um monte 
de repórteres...”

Ela e o irmão são muito próximos. San-
dino estuda Administração de Empresas. 
Não gosta de falar do pai. Mas Elenira 
acredita que ele também abraçará a causa. 
“A mulher sempre amadurece mais cedo”, 
afirma. Os dois têm uma irmã, Ângela, 
35 anos, filha do primeiro casamento de 
Chico. Embora Ângela e Ilzamar não se 
dêem bem, Elenira costura uma política 
de boas relações.

FAMíLIA elenira com Chico, o irmão 
Sandino e a mãe, Ilzamar, em Xapuri
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elenira: “Meu 

plano é não 
deixar que a 

história do 
meu pai morra, 

impedir que 
a luta dele se 

apague”
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Da mãe ela ganhou o carinho, a edu-
cação, os valores. Elenira ressalta o papel 
dela na trajetória do pai – o casal convi-
veu entre 1983 e 1988. “Foram os anos 
mais difíceis; a luta, as brigas, as amea-
ças eram mais fortes.” Os capangas e fi-
lhos do fazendeiro Darli Alves dos San-
tos, mandante do crime, mostravam as 
armas em frente de sua casa e anuncia-
vam sua morte.

Dezoito anos depois do assassinato, é 
difícil andar pelo Acre sem ver em algum 
lugar o nome de Chico Mendes. A respon-
sabilidade pesa. “Perdi minha infância”, 
resume. Aos 22 anos, é solicitada a falar 
sobre a vida do pai desde criança – mais 
precisamente sobre a morte, a lembran-
ça da cena final, na casa de madeira azul, 
diante do surrealismo da fuga dos poli-
ciais, o corpo no chão, o sangue. Quem 

heRóI Do PoVo 
Na sua 
simplicidade de 
líder popular, 
Chico Mendes 
defendia o uso 
sustentável da 
floresta numa 
época em que 
ninguém sabia 
o que isso 
significava. 
Depois de sua 
morte, a casa 
onde morava 
virou sede da 
fundação que 
leva seu nome
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conhece a Fundação e a Casa Chico Men-
des revive tudo isso,  a história em fotos e 
pertences do seringueiro. A casa guarda 
o cenário da noite fatídica. Cartazes in-
formam o local da queda, a mesa onde os 
policiais jogavam dominó.

“Hoje sei que foi pela ausência do 
pai que comecei a namorar cedo (com 
15 anos) e casei cedo (com 19), com o 
Davi”, assume Elenira. A ausência de Chi-
co sempre soou meio paradoxal, por ser 
uma figura onipresente em fotos e rela-
tos em seu estado – e motivo de interesse 
de ambientalistas em todo o mundo, que 
ainda vão às centenas a Xapuri e ao Se-
ringal Cachoeira. “Mas senti falta de uma 
figura masculina que me cuidasse”, diz.

Elenira sobrevive da memória do pai. 
Ganha cerca de 1.000 reais para coorde-
nar a fundação. Ela e Sandino têm, até os 

24 anos, uma bolsa de seis salários míni-
mos para estudar. A mãe, Ilzamar, ganha 
como viúva um salário mínimo. Mas a 
principal herança está no sobrenome. A 
identidade da jovem parte das projeções 
do pai e se mistura a escolhas recentes. O 
próprio nome já traz uma carga ideoló-
gica: é homenagem a Elenira Resende de 
Sousa Nazareth, guerrilheira morta em 
setembro de 1972, no Araguaia.

Velho oeste amazônico
Evangélica desde 1999, ela diz que foi 

Deus quem a confortou do trauma. “Não 
conseguia entender por que Deus tinha 
tirado meu pai, e daquela forma tão trági-
ca. Então chorava escondido, achava que 
os traumas eram conseqüência de não ter 
um pai para me orientar. Vi meu pai ser 
assassinado na minha frente, mas o trau-
ma foi curado.”

A primeira vez que ela viu o fazendei-
ro Darli foi em março, em Xapuri. “Fi-
quei muito nervosa. Ofegante.” Ele vol-
tou a morar numa fazenda da região, após 
mais de dez anos na cadeia. Darci, o fi-
lho, autor do disparo, na época com 21 
anos, mora no Distrito Federal. Ambos 
foram condenados a 19 anos de prisão, 
mas cumprem pena em regime aberto, 
liberdade condicional.

Ilzamar, em acareação com Darli no 
programa Fantástico, em 2000, mostrou 
muita raiva. Mas Elenira diz que perdoou. 
Na segunda vez que viu Darli, também 
em Xapuri, conseguiu enxergá-lo com a 
razão. “O que eles fizeram está feito, e eu 
não posso viver minha vida com o cora-
ção magoado, cheio de ódio.”

Elenira conta que o roteiro catártico da 
visita ao cenário do crime não foi plane-
jado. Ela mesma evita entrar na casa. Mas 
diz que não chora mais. “Não gosto de 
pegar muitas fotos do dia em que acon-
teceu, como tenho no meu computador. 
São pastas em que eu não mexo.”

A história do Acre também é famosa 
por seus “monstros”. Na década de 90, era 
preso o ex-deputado Hildebrando Pas-
choal, aquele que percorria o corpo dos 
desafetos com motosserra. A prisão era 
um símbolo de que o Velho Oeste ama-
zônico ganhava, enfim, contornos de 
civilização.

O período de um século de confli-
tos no estado será tema de seriado de 
TV no início do ano. Uma das prota-

No panteão 
dos heróis

o Panteão da Pátria e da 
liberdade Tancredo Neves é o 
monumento na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília, que abriga o 
livro dos Heróis, criado em 1989 
para homenagear personalidades 
consideradas heróis nacionais. seus 
nomes precisam ser aprovados 
pelo congresso. o nome de chico 
mendes foi aprovado em setembro 
de 2004, por iniciativa da ministra 
marina silva (meio ambiente) 
quando senadora.

ainda em 2004 foi aprovada 
a inclusão de outro líder ligado 
à história do acre: o agrimensor 
gaúcho José Plácido de castro, 
que comandou, ao lado de 
seringueiros, índios e ribeirinhos, 
a resistência ao arrendamento do 
acre boliviano para exploração 
por uma companhia anglo-
americana, a Bolivian sindycate. a 
batalha começou a sacramentar 
a incorporação do estado ao 
Brasil. o livro dos Heróis, feito de 
bronze e aço, já inclui os nomes de 
Tiradentes, zumbi dos Palmares, 
marechal deodoro da Fonseca, 
d. Pedro i, duque de caxias e do 
almirante Tamandaré.
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gonistas é Elenira – em nome do pai: 
“Meu plano é não deixar que a história 
do meu pai morra, impedir que a luta 
dele se apague”. E com a filha, Maria 
Luísa, de 2 anos – em nome do avô: 
“Este aqui é o meeeeu avô”, costuma 
dizer ao ver imagens de Chico. Elenira 
explica que ele está no céu. “Ela já tem 
uma expectativa muito grande em rela-
ção à sua história. Tenho certeza de que 
também vai dar continuidade a ela.” 

Da Agência Repórter Social,  
em Rio Branco e Xapuri (AC)
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Por Xandra Stefanel 
Fotos de Mauricio Morais

O bairro do Bexiga, na re-
gião central de São Paulo, 
famoso pelas atrações gas-
tronômicas, arquitetônicas 
e o sotaque italiano, guar-

da também uma inusitada receita. Nada 
de massas ou pizzas, mas uma combina-
ção mais ampla, de educação física, cul-
tura, solidariedade e cidadania. Quem 
passa junto às ruas Santo Antônio e João 
Passaláqua depara com uma ampla “sala” 
com estantes repletas de livros, mesas, ca-
deiras, escritório, dois ringues de boxe e 
dezenas de aparelhos de musculação, al-

guns nada convencionais – como tanque 
de combustível de automóvel, geladeira 
pendurada e tambores de plástico cheios 
de água ou pedra que servem de sacos de 
pancada. A “academia” ocupa 2.500 me-
tros quadrados cercados por tela de metal 
e tem como teto o Viaduto do Café – na 
ligação leste-oeste da cidade. 

Diariamente, entre 8h30 da manhã e 
23h30, o projeto Corasol Nascente re-
cebe mais de uma centena de pessoas, a 
maioria moradores de rua e albergados. 
Tudo começou quando o ex-pugilista 
Nilson Garrido trabalhava como segu-
rança na região do Vale do Anhangabaú 
e via crianças cheirando cola e praticando 
pequenos delitos. Como tinha academia 

na zona leste da cidade, resolveu, com 
equipamentos improvisados, ocupar o 
dia dos moradores de rua e incentivá-los 
a praticar esportes. Depois, convenceu a 
prefeitura a liberar o uso do espaço.

O projeto vive do apoio de voluntários. 
“Nós reciclamos seres humanos. Muitos 
chegam rebeldes, mas ao entrar aqui pas-
sam a seguir regras e até a comer com a 
gente as sobras de comida que buscamos 
nos restaurantes. Nós, lixo, comemos 
lixo debaixo do viaduto, pegamos aque-
las pessoas que são consideradas lixo lá 
na rua e fazemos delas seres humanos”, 
afirma Garrido, um dos coordenadores 
do Corasol, junto com Corina Batista de 
Oliveira, que cuida da área social.

Projeto instalado debaixo do viaduto tem 
academia, biblioteca, aula de boxe, capoeira e 
até francês para moradores de rua. Tambor de 
plástico é saco de pancada. A miséria apanha 
da solidariedade. E dinheiro não entra

Jogar a 
toalha, 
jamais!

corpo e MeNte Não adianta ter 
força para arrastar pneus se a cabeça 
não sabe para onde vai. A Corasol 
mantém uma biblioteca livre

CIDADANIA
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Ele mora no local de trabalho e passa 
o dia acompanhando seus “alunos” nos 
exercícios físicos, checando o que cada 
um faz, na academia, na biblioteca ou 
dormindo nos sofás. Durante todo o dia 
o entra-e-sai é constante. Gente que che-
ga, assina uma lista de presença e vai trei-
nar, ler, conversar, comer ou dormir. Tem 
aula de boxe, capoeira, francês e, em bre-
ve, informática. O estilista Isaac Markan 
prepara um curso de desenho de moda e 
um desfile com os moradores de rua para 
2007, o Black Fashion Week.

Mais que malhação
Um jovem calçando chinelos de dedo 

entrou, assinou a lista e seguiu em direção 

aos aparelhos de musculação. No mes-
mo instante, Garrido abriu um armário 
e tirou um par de tênis e meias para o 
garoto usar. Os olhos do mestre umede-
ceram-se diante do sorriso de gratidão 
do menino. Enquanto o aluno treinava 
com seu tênis “novo”, uma mãe alimen-
tava seu bebê, que parecia não ter mais de 
1 ano, sobre a grande mesa que fica logo 
na entrada do “salão”, em frente a uma 
das estantes. Minutos antes, um grupo de 
quatro moradores de rua estava fazendo 
provavelmente a primeira refeição do dia, 
às 16 horas.

Apesar de o foco do projeto estar nos 
moradores de rua, o Corasol Nascente 
também recebe pessoas que querem se 

exercitar ou utilizar a biblioteca, inde-
pendentemente de classe social. A regra 
é “quem pode paga 20 reais para treinar”, 
mas se não puder treina do mesmo jeito. 
Por isso, enquanto um garoto não tem tê-
nis, outros calçam Nike e Adidas. Tudo 
na maior harmonia. Conversam, treinam 
juntos e se respeitam. 

Quando Nilson Garrido não está, quem 
supervisiona as atividades é João Batista 
dos Santos, o JB, um negro de 38 anos 
com corpo moldado pelos exercícios que, 
embora muito simpático, não dá moleza 
para os alunos. Aliás, moleza é uma pala-
vra que não faz parte do vocabulário des-
se ex-presidiário que deixou dentro das 
celas 12 anos de sua vida.

MeNiNos e MeNiNas  Acima, JB, que passou a dedicar 
todo o seu tempo ao projeto, orienta o treino de uma 
freqüentadora: o Corasol também recebe mulheres 

UM soco Na 
iNdifereNça
Garrido abriu a 

academia como um 
espaço para “reciclar 

seres humanos”
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Há seis anos livre, JB fazia serviços ge-
rais numa administradora de bens. De-
sempregado desde agosto, viu-se no-
vamente no mundo das drogas e bem 
próximo de cometer os mesmos delitos 
de antigamente – roubo e furto. O medo 
de perder sua filha Catarina fez com que 
procurasse o projeto e passasse a dedicar 
o dia todo ao seu treinamento e dos ou-
tros. “Quando entrei, o mestre falou que 
se eu quisesse ser um campeão não po-
deria usar drogas. Parei com os quími-
cos e fui deixando a maconha aos poucos. 
Agora quero voltar a fazer o cursinho da 
USP e vou prestar vestibular para Educa-
ção Física. Depois, vou continuar ajudan-
do o Garrido”, planeja.

Enquanto contava sua história, JB 
mantinha os olhos nos alunos. Acompa-
nhava cada movimento de Sérgio Viei-
ra de Barros, um analfabeto desempre-

deterMiNação
Joaquim trabalha 
como segurança e 
sonha em abrir uma 
academia em sua 
cidade natal, 
no Ceará

UM lUGar para ficar Sérgio, desempregado, passava o dia todo na rua
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gado de 40 anos que mora no Albergue 
Franciscano, no bairro do Glicério. “Es-
tou desempregado há um ano. Não tinha 
mais condição de sustentar minha mu-
lher e filha, e fui para um albergue. Já 
tive que dormir na rua, debaixo do via-
duto. Passava o dia inteiro na rua, agora 
eu encontrei um lugar legal pra ocupar 
minha cabeça.” Parece pouco, mas o úni-
co desejo de Sérgio é ser tratado igual a 
todo mundo, e é isso que o leva ao Co-
rasol. “As pessoas acham que a gente é 
ladrão. Eu não quero dinheiro, só dig-
nidade, dar um abraço e bom-dia para 
as pessoas. Mas todo mundo me vira a 
cara. É triste”, lamenta.

Ivonildo Paiva da Silva, de 28 anos, é 
companheiro de Sérgio na musculação. 
Perdeu o emprego de jardineiro que man-
tinha em Goiás e foi “tentar a sorte na 
cidade grande”. Sem dinheiro e sem em-

prego, sua moradia não poderia ser outra 
senão um albergue na região central da 
cidade. “É meio ruim ficar em albergue 
porque ninguém dá valor se você mora lá. 
É mais difícil ainda conseguir um traba-
lho. Essa academia ajuda porque tira as 
pessoas da rua e a gente não fica pensan-
do em fazer besteira. Se eu não estivesse 
aqui, estaria sentado numa praça sem fa-
zer nada.” Ele conta que nunca tinha feito 
academia e o aparelho de que mais gosta 
é a bicicleta. Não quer saber do boxe por-
que considera um esporte violento. “Não 
gosto de violência.”

Joaquim Carneiro Batista, de 19 anos, 
idem: “Pago para fugir de briga”. Treina 

quatro horas por dia há três meses e sabe 
que tem de se esforçar se quiser ser um 
grande pugilista. Faz bicos de seguran-
ça em estacionamentos e restaurantes e 
quer montar uma academia na sua cida-
de, no Ceará. “Estou plantando meu fu-
turo. Nunca tinha feito boxe, só capoeira 
e futebol. Quero ser um campeão. Se me 
esforçar, com um ano de treino acho que 
consigo ser campeão peso-pena.”

Se isso acontecer, Joaquim poderá trei-
nar com os pugilistas profissionais que 
freqüentam o projeto. Um boxeador ilus-
tre que está sempre por lá, pelo menos 
uma vez por semana, é o campeão Fábio 
Garrido, cria de Nilson na vida e nos rin-
gues. Com ele, outros profissionais trei-
nam na metodologia oferecida pela aca-
demia: marretadas em pneus, socos nos 
barris e corrida arrastando pneus. Não é 
para qualquer um. 

dinheiro não entra
o projeto corasol Nascente 

não tem fins lucrativos, não 
recebe verbas públicas nem tem 
parceiros privados. depende 
de doações. Todos os dias 
chegam tapetes, livros, móveis, 
computadores e mantimentos. o 
pugilista Nilson garrido não aceita 
dinheiro: “somos a resistência, a 
modernidade. dinheiro aqui pra nós 
é lixo. Precisamos de pessoas que 
acreditem que isso aqui é uma nova 
forma de fazer no novo milênio”.

o ex-morador de rua Ezequias 
caetano Neto, 41 anos, teve de ir 
ao supermercado mais próximo 
para comprar quatro litros de leite: 
“Eu cheguei aqui com dinheiro e o 
garrido disse que se eu quisesse 
ajudar que fosse com litro de 
leite”, declarou, já com os olhos 
encharcados. durante oito meses 
Ezequias dormiu pelas ruas e viu 
coisas que nunca vai esquecer. “Eu 
fugi da morte muitas vezes. Escapei 
da chacina da Praça da sé, em 
2004. Eu sempre quis poder ajudar 
essas pessoas porque sei o que elas 
passam. mesmo desempregado, 
hoje posso doar um pouco.”

o projeto começou apenas com 
os aparelhos rústicos de garrido. Em 
outubro, depois de ter sido tema do 
programa Pânico!, a rede paulistana 
de academias Runner doou mais 
aparelhos seminovos para todos os 
grupos de exercícios musculares. 
segundo Juliano Russo, gerente de 
marketing, foram cerca de 15 mil 
reais em equipamentos. “Vimos 
que ele, mesmo de forma precária, 
está incentivando e disseminando o 
esporte para aqueles que não têm 
acesso.”

cada um ajuda como pode. a 
estudante do ensino médio gabriela 
cristina Victorino, 18 anos, além 
de manter a forma na academia, 
doou livros, seu freezer e a única 
máquina de lavar que tinha em 
casa. “Estou lavando roupa no 
tanque, mas eles precisam mais 
que eu, tenho uma mãe que me 
sustenta. acho importante fazer isso 
porque os moradores de rua nunca 
teriam oportunidade de fazer uma 
academia. Quero incentivar outras 
pessoas a ajudar.”

espaço aBerto o estilista Isaac 
encontrou no Corasol um lugar para 
desenvolver seu trabalho



�4 )   Revista do Brasil   )   dezembro   )   2006

instituição que já recebe 
verbas públicas originadas 
de contribuições das 
indústrias diz que precisa 
cobrar para melhorar ensino

sesi taxa trabalhadores

Por Krishma Carreira

O metalúrgico Mairo Apare-
cido dos Santos passou os 
últimos três anos tranqüilo 
com relação à educação da 
filha Gabrielle, de 6 anos. A 

vaga numa escola do Serviço Social da In-
dústria (Sesi), em Diadema, Grande São 
Paulo, era garantia de ensino gratuito e de 
qualidade. Mas no final de outubro veio a 
má notícia: o Sesi vai passar a cobrar. Com 
salário de 500 reais e a mulher desempre-
gada, Mairo, pai de outro filho, não tem 
como bancar os estudos da pequena. “Eu 
fico chateado em ter de tirar minha filha 
dessa escola. E ninguém explica nada di-
reito”, desabafa. O Sesi alega que tem pro-
blemas no caixa da instituição e precisa 
cobrar para melhorar a qualidade da edu-
cação. A Revista do Brasil encaminhou pe-
dido de entrevista ao presidente do Conse-
lho Regional, Paulo Skaf, mas não obteve 
resposta. Na internet, o Sesi regional SP 
informa que a taxa escolar vai cobrir cer-
ca de 30% das despesas com a educação 
infantil e o ensino fundamental.

Em reunião solicitada pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, dados apre-
sentados pelo Conselho Nacional do Sesi 
descartam a hipótese de caixa deficitário. 
Em São Paulo, houve superávit em 2003, 

CIDADANIA

2004 e 2005 – ano em que as receitas so-
maram 599 mil reais e as despesas, 451 
mil. Ninguém no Sesi garante que as ta-
xas, uma vez criadas, não passem a ter au-
mentos sucessivos. “No próximo ano ela 
vai cobrir 30% das despesas com ensino, 
no outro pode ser 40%, depois, ninguém 
sabe onde isso vai parar. Pode se igualar 
à rede privada?”, questiona o secretário-
geral do sindicato, Rafael Marques.

O Sesi tem como função promover a 
qualidade de vida do trabalhador. Desen-
volve ações nas áreas de saúde e seguran-
ça no trabalho, meio ambiente, esporte, 
lazer, cultura e educação básica. Oferece 
educação infantil, ensino fundamental e 
médio, algumas vezes em parceria com 
prefeituras. As vagas são prioritariamen-
te dos filhos de trabalhadores da indús-
tria e distribuídas por sorteio. No estado 
de São Paulo há 116 mil alunos.

O chamado Sistema S (veja quadro)  
reúne 11 instituições similares mantidas 
por contribuições feitas pelas empresas 
com base em sua folha de pagamentos 
– os trabalhadores associados também 
contribuem, mas geralmente com valo-
res irrisórios. O governo recebe o dinhei-
ro das empresas e o repassa para as ins-
tituições do sistema. As indústrias, por 
exemplo, recolhem 3,1% sobre sua folha 
salarial para o Sesi – cujas escolas são, 
portanto, direito do trabalhador.

“Cobrar mensalidade, independen-
temente do valor, é absurdo e configu-
ra bitributação”, afirma José Lopez Fei-
jóo, presidente do sindicato. Federações 
de trabalhadores ligadas à CUT e à For-
ça Sindical prometem fazer barulho entre 
autoridades e opinião pública para pres-
sionar o Sesi a voltar atrás.  

o sistema s
serviço social da indústria (sesi), serviço Nacional de aprendizagem industrial 
(senai), serviço social do comércio (sesc), serviço Nacional de aprendizagem do 
comércio (senac), serviço Brasileiro de apoio às micro e Pequenas Empresas 
(sebrae), serviço Nacional de aprendizagem Rural (senar), serviço social do 
Transporte (sest), serviço Nacional de aprendizagem do Transporte (senat), 
serviço Nacional de aprendizagem do cooperativismo (sescoop), instituto 
Nacional de colonização e Reforma agrária (incra), diretoria de Portos e costas 
do ministério da marinha (dPc) e Fundo aeroviário.

o sesi quer cobrar (por ano)
Educação infantil R$ 700

Fundamental parcial R$ 300 a R$ 500

Fundamental integral R$ 1.000

Ensino médio R$ 3.000

Caso tenha de 
pagar, Mairo terá 
de tirar Gabrielle 
do Sesi
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Retrato

Quem sabe de mim sou eu

D ezenas de crianças de 3 a 12 anos estão sentadas 
em roda no salão da Igreja de Santa Rita de Cássia, 
no Pari, zona leste da capital paulista. A professora 
Djane Correia de Andrade, 51 anos, começa a aula 
com o cumprimento habitual do grupo Escola de 

Capoeira Caminho dos Pés e das Mãos: “Atenção, capoeira. Iê! 
Atenção, capoeira. Saúde. Brasil!” Os alunos vestem o abadá. 
“Quem pode compra, mas quem não pode tem do mesmo jeito. 
A gente pede uma contribuição de 3 reais e faz rifa para manter 
a água, o material de limpeza, uniformes e instrumentos.” Para 
entrar no projeto – que ensina também a tocar berimbau, ata-
baque e pandeiro – é preciso ter mais de 10 quilos, bom rendi-
mento escolar e não usar a capoeira para brigar.

Djane era educadora na Pastoral da Criança, aonde levava 
seus filhos para treinar capoeira. Seu namorado, o professor de 
capoeira Cléber Alves da Silva, de 24 anos, foi quem a incen-
tivou, ainda mais depois de sofrer um acidente vascular cere-
bral que a deixou com um lado do corpo paralisado. Os médi-
cos não acreditavam que ela recuperaria os movimentos, talvez 
por não conhecer os poderes de Djane, de Cléber e da capoei-
ra: “Só não faço saltos mortais”, garante a mestra, que aponta 
como dificuldades a superar a falta de um lugar próprio para 
aulas e para dar conta da fila que as crianças fazem para jogar 
com ela. “Para muitas delas, é o único divertimento que têm 
nos dias de maior movimentação do crime aqui no bairro.”   
(Por Xandra Stefanel)
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CULTURA

Por Bia Lessa

João Guimarães Rosa une a antropo-
logia da palavra com a liberdade de 
poder recriá-la: “Meu lema é: a lin-
guagem e a vida são uma coisa só. 
Quem não fizer do idioma o espe-

lho de sua personalidade não vive; e, como 
a vida é uma corrente contínua, a lingua-
gem também deve evoluir constantemen-
te. Isto significa que como escritor devo me 
prestar contas de cada palavra e considerar 
cada palavra o tempo necessário até ela ser 
novamente vida. O idioma é a única porta 
para o infinito, mas infelizmente está ocul-
to sob montanha de cinzas”.

Nosso trabalho começou quando soli-
citamos que a obra de restauro da sala fos-
se interrompida e permanecesse inacaba-
da. Percebemos logo que não poderíamos 
trabalhar com imagens. Não há imagens 
possíveis do sertão de Guimarães Rosa. 
As imagens seriam sempre simplificado-
ras de um sentido mais amplo, e por isso 
optamos por expor apenas palavras, num 
contexto de construção – da linguagem, 
do indivíduo –, com tijolo, terra, entu-
lhos, latas de tinta, restos do restauro do 
edifício. Uma metáfora simplória.

Mas como usar palavras, trechos, frag-
mentar uma obra como Grande Sertão: 
Veredas, que não tem capítulos ou divi-
sões internas? Decidimos expor a íntegra. 
Usamos todo o espaço do teto da sala para 
a colocação de cada uma das páginas. Es-
taríamos todos, o tempo todo, dentro da 
obra, bastaria acioná-la. Dividimos a ex-
posição em sete percursos, sem dividir 
o ambiente – mas o olhar. O espectador 
caminharia pela sala sete vezes, cada vez 

um museu dedicado à língua portuguesa só podia 
ter inaugurado sua sala de exposições lembrando os 
50 anos de Grande Sertão: Veredas, obra de guimarães 
Rosa que define a identidade brasileira

a viagem ao
grande sertão
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direcionando sua visão para um foco. 
Construídos a partir de fragmentos do 
texto – Estudos para Obra e Original, In-
terlocutor, Batalhas, Diabo, Fragmentos, 
Riobaldo e Diadorim –, os percursos se-
riam mapeados no chão, e o espectador 
escolheria que caminho seguir.

De posse dos percursos, começamos a 
estudar como expor as palavras a partir 
do sentido de “mire e veja” que se apre-
senta no romance. Não basta olhar, te-
mos de enxergar. As palavras teriam de 
ser conquistadas. Então, para cada per-
curso criado, o espectador teria de se dis-
ponibilizar para compreender.

No caso de seguir a trilha de Riobal-
do, o caminho o levaria a ilhas de entulho 
com palavras soltas, ilegíveis. Uma escada 
construída com restos de madeira o dire-
cionaria para um ponto. Desse único pon-
to, o texto, que parecia ilegível, se tornaria 
claro. Na trilha de Diadorim se encontra-
riam frases (escritas no avesso) cobertas 
por uma lâmina de água, contidas em ga-
lões. Para ler, o visitante precisa fazer uso 
de um espelho, que estabelece um diálogo 
com o ilegível. Diadorim se esconde e se 
revela durante todo o romance.

Sem procura não há revelação. “Visita, 
aqui em casa, comigo, é por três dias!”, diz 
Guimarães. Por isso o percurso do Inter-
locutor propõe que o visitante preste aten-
ção e dedique um tempo até a descoberta 
das frases completas. De um único ponto 
do chão, com a ajuda de uma mira, o olhar 
do espectador consegue unir as consoan-
tes e vogais e ler o texto, exposto em duas 
lâminas de acrílico. 

No caso do Diabo, o percurso levaria o vi-
sitante para os cantos. Os textos estão escri-

tos no chão numa pequena camada de ter-
ra, podendo se desfazer num sopro. Como 
num sopro, vem o medo,  que nos atinge e 
nos abandona. O Diabo. Na trilha dos Frag-
mentos, textos escritos em tapetes e paredes 
de tijolos, cada palavra num tijolo. A lin-
guagem explicitamente sendo construída. 
No caminho das Batalhas, a batalha – uma 
atitude extrema. Uma ação que Riobaldo 
não consegue explicar, e que só encontra 
sentido pela falta de sentido. Concretiza-
mos esse conceito forçando a mão a bordar 
as palavras em painéis de madeira. A mão 
fere, não se borda madeira.

Os Estudos para a Obra estão expostos 
na janela – lugar  simbólico da observação 
do mundo. O olhar de Guimarães varria 
os ambientes, colecionando e catalogando 
o mundo. Dos estudos a trilha leva para a 
obra, o Original, exposto em uma vitrine 
solta num corredor, onde não há nada – 
apenas bancos de frente para janelas, con-
vidando o espectador ao descanso. Nas ja-
nelas cobertas por uma película, vemos a 
realidade do Parque da Luz, com a inter-
ferência da cor amarela – uma realidade 
transformada e inventada –, os sertões de 
Guimarães Rosa. Nossos percursos termi-
nam assim – na obra original.

No todo, uma neblina interfere no espa-
ço, dificultando um pouco o olhar – “Dia-
dorim é a minha neblina”. No único espa-
ço vazio e recluso da sala, o espectador é 
convidado a apenas ouvir a voz de Maria 
Bethânia lendo um trecho do romance, 
transformando os sons das palavras em 
palavras concretas. Como só ela faz.

No ambiente, uma composição sono-
ra de Dany Roland, feita a partir de sons 
do sertão (captados por Julio de Paula), 
sons de metrópole, gravações de trechos 
do Fausto de Goethe (em alemão), do Cri-
me e Castigo de Dostoievski (em russo), 
obras que dialogam com Grande Sertão: 
Veredas e compõem o universo de Gui-
marães Rosa. Juntando-se a esses sons, 
uma composição para piano pontua o 
universo misterioso de Diadorim.

Rompendo a nossa própria regra, o 
encontro de Riobaldo e Diadorim se faz 
presente numa única imagem na exposi-
ção. Dividindo o olhar, fomos em busca 
do todo da obra: “O sertão está em toda 
a parte”. 

a obra
Em Grande Sertão: Veredas, João 
guimarães Rosa constrói nova 
dimensão para o ambiente e as 
pessoas do sertão de meio século 
atrás, cenário do amor proibido de 
Riobaldo, o narrador, por diadorim.  
os conflitos psicológicos, a linguagem 
reinventada, a incomunicabilidade 
entre as classes são temperos da 
trama, que, para muitos especialistas, 
define a identidade brasileira. ao 
completar 50 anos, o livro inspirou a 
diretora teatral e cenógrafa Bia lessa 
a inaugurar o espaço de exposições 
temporárias do museu da língua 
Portuguesa, em são Paulo. Quem já 
leu verá um espetáculo. Quem não leu 
verá dois. 

 Serviço
Museu da Língua Portuguesa, Praça da 
Luz, 1, Luz, São Paulo. Terça a domingo, 
das 10h às 18h. Até 28 de fevereiro

descoBerta
exposição faz o 

público interagir
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Por Maria Angélica Ferrasoli

O primeiro Clube da Esqui-
na, disco com o qual muita 
gente boa pôs o pé na pro-
fissão de tocar um instru-
mento e de cantar, comple-

ta três décadas e meia no ano que vem. Se 
você sempre gostou do som dos minei-
ros, já começou a listar: Lô Borges, Beto 
Guedes, Márcio Borges, Fernando Brant, 
Ronaldo Bastos, Wagner Tiso, Toninho 

Horta... A constelação é grande e à frente 
está a estrela de Milton Nascimento. Não 
se preocupe se a memória falhar, nem se 
o espelho informar que o tempo passou. 
Prepare-se para voltar àquelas esquinas 
dos anos 60, onde tudo começou. Mais 
precisamente no bairro Santa Tereza, 
BH, ruas Divinópolis com Paraisópolis. 
Preste atenção e vai ouvir, ainda naquela 
esquina, a sonoridade das gargalhadas 
daqueles garotos e a voz inconfundível 
do jovem Bituca... Sintonizou?

A carona no tempo pode ser com 
Manuel, o Audaz, o jipe de Fernando 
Brant que mais tarde ganharia música 
dele e Toninho Horta (“Eu vejo mais a 
rua/ Luz, estrada/ Pó, o jipe amarelou/ 
Manuel, o audaz/ Vamos lá, viajar”). O 
talento escorria pelas ladeiras e, mais 
de três décadas depois, segue seu curso 
entre o que há de melhor na música do 
Brasil, inclusive conquistando novas e 
novíssimas gerações. “Eu ficava naque-
la esquina das 9 da manhã até o almo-

esquina 
de tantas ruas
disco de milton Nascimento e  
lô Borges, que revelou o som dos 
mineiros nos anos 70 e influenciou 
gerações, continua a seduzir

CULTURA
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ço, depois ia das 4 da tarde até as 7, e 
dali até 2 da manhã... Muitas e muitas 
vezes, muitas horas, sozinho ali, com 
o violão. Ou ficávamos compondo, 
na rua”, conta o mineiro Lô Borges, 
em entrevista por telefone à Revista 
do Brasil. Quando gravou o Clube da 
Esquina, Lô, co-autor de quase metade 
das músicas, ainda não tinha 20 anos. 
Gostava de tocar, cantar, mas pensava 
em ser universitário – não sabia ainda 
a carreira, queria agradar à mãe.

“Costumo dizer que fui abduzido pelo 
Milton Nascimento. Ele chegou lá com 
um disco voador, me levou para morar 
no Rio e logo tínhamos o disco pronto”, 
lembra. Das muitas vezes em que já foi 
questionado sobre aniversários deste 
disco – 10, 20, 30 e agora 35 anos −, duas  
considerações se consolidaram: “A pri-
meira, que eu era muito jovem. Outra, 
que a música está dentro de um contexto 
de eternidade, é composta, construída, 
os anos passam e ela continua a repre-
sentar aquilo. O Clube da Esquina para 
mim dá essa sensação, a sensação da mú-
sica ligada à eternidade”. 

Antes de entrar na nave e zarpar com 
o parceiro Bituca, como chamavam Mil-
ton, Lô Borges tinha uma banda com o 
amigo Beto Guedes, mas nenhum pro-
jeto profissional. Eram dois garotos que 
curtiam rock e amavam os Beatles, como 
os tantos que se reuniam naquela esqui-
na para cantar, beber, conversar, criar. 
Eles contam que não havia expectativa 
do que viria nem – como classificam al-
guns – a intenção de criar um movimen-
to, a exemplo da Tropicália.

“A gente não pensava muito pra fren-
te, não; o momento em si bastava. O 
Clube da Esquina foi minha iniciação 
profissional, convivi ali com grandes 
músicos e muito aprendi. Para mim o 
disco diz tudo, independentemente de 
mídia, modismos etc., ele tem um re-
cado forte, mostra uma maneira de ser, 
de pensar e de fazer música”, afirmou 
Beto Guedes. “Acho que o Clube da Es-
quina nunca pretendeu ser movimen-
to. A Tropicália tem toda uma estética 
em artes plásticas, música, cinema... Se 
você me perguntar o que foi o Clube da 
Esquina, respondo: foram dois discos, 
num dos quais estou envolvido desde o 
dedão do pé até o cabelo, e várias pes-
soas”, completa Lô.

JoVeNS e AUDAzeS
o “clube” grava especial 

para TV em 1�74: à frente, 
Lô e Milton. Atrás, Rubinho, 

Wagner Tiso, Novelli, Beto 
Guedes, Nelson Ângelo, 
Ronaldo Bastos, Márcio 

Borges e Fernando Brant
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clube da Esquina Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges

Noite chegou outra vez, / de novo na esquina os homens estão / Todos se acham mortais / 
dividem a noite, e a lua / até solidão / Neste clube, a gente sozinho se vê / Pela última vez / 
a esperar o dia naquela calçada / Fugindo de outro lugar / Perto da noite estou / 
o rumo encontro nas pedras / Encontro de vez / um grande país eu espero / 
Espero do fundo da noite chegar / mas agora eu quero tomar suas mãos / 
Vou buscá-la onde for / Venha até a esquina / Você não conhece o futuro / 
Que eu tenho nas mãos / agora as portas vão todas se fechar / 
No claro do dia o novo encontrarei / E no curral d’El Rey /  
Janelas se abram ao negro do mundo lunar... / mas eu não me acho perdido / 
do fundo da noite partiu minha voz / Já é hora do corpo vencer a manhã / 
outro dia já vem / E a vida se cansa na esquina fugindo, / Fugindo / Pra outro lugar....
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Playback
Neste ponto é preciso dar um tempo 

e prestar atenção nas coisas. A primeira 
música Clube da Esquina, na verdade, 
não faz parte deste disco. Ela está no LP 
Milton, lançado dois anos antes. O mes-
mo título batiza o tema instrumental de 
Lô Borges (Clube da Esquina 2), do re-
pertório do primeiro disco. Mais tarde, 
esse instrumental ganharia letra (“E o rio 

de asfalto e gente/ entorna pelas ladeiras/ 
entope o meio-fio...”) e, para muitos, fi-
caria conhecido simplesmente como Os 
Sonhos não Envelhecem.

Com tantos homônimos, quase muda o 
batismo do disco 1. Segundo depoimen-
tos ao museu virtual Clube da Esquina, 
uma das possibilidades era chamá-lo de 
“Documento Secreto nº 5”. Márcio Bor-
ges, um dos grandes parceiros de Milton 

Fernando Brant e
Milton Nascimento

Lô Borges e 
Beto Guedes
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Nascimento, que resgatou um pouco 
dessa longa história de música e amizade 
em livro (Os Sonhos não Envelhecem, Ge-
ração Editorial, 1996) e é o idealizador 
do museu, afirma que, como a canção já 
saíra em outro disco, a idéia era pôr um 
nome que fizesse relação à repressão no 
país. “(Mas) eu falei: (...) Clube da Esqui-
na é o seguinte, é essa galera aqui, esse 
monte de gente aqui nessa foto, esse que 
é o Clube da Esquina.”

As fotos, aliás, também renderam po-
lêmica. Por muito tempo se acreditou 
que os dois garotos da capa, um branco 
e um negro, fossem Lô e Milton – per-
sonagens que não guardam relação com 
os cantores quando crianças, embora a 
intenção seja óbvia. De acordo com o fo-
tógrafo Carlos da Silva Assunção Filho, 
o Cafi, os meninos viviam numa região 
rural, próxima à fazenda da família do 
compositor Ronaldo Bastos. No início, 
a gravadora não achou graça numa capa 
que não trouxesse o rosto de seus artis-
tas. A inspiração, segundo o próprio Cafi, 
veio de um disco de Bob Dylan, Portrait. 
Mesmo assim a Odeon exigiu que fosse 
feita contracapa com letreiros, já que não 
se admitia que a obra, além de não trazer 
fotos dos músicos na capa, nem sequer 
indicasse seus nomes.

Diletantismo
Os integrantes do clube pouco ou nada 

pareciam ansiar além do prazer de estar 
ali. Quando conheceu Milton Nasci-
mento, Lô Borges era só um menino de 
10 anos: Milton, na verdade, era contem-
porâneo de Marilton e Márcio Borges, 
dois dos dez irmãos de Lô, e começara a 
carreira anos antes, com o vizinho Wag-
ner Tiso, em Três Pontas. “Na época a 
gente morava no edifício Levi, em BH. 
Eu me lembro que estava descendo as 
escadarias, vinha do 17º andar, corren-
do, escorregando de bunda no corrimão, 
para comprar leite pra minha mãe. Então 
escutei um som maravilhoso e vim me 
aproximando da voz e violão até che-
gar no 5º andar e encontrar o Bituca... 
Ele tinha 20 anos; começou a me fazer 
perguntas, como se faz com qualquer 
criança, me fez cantar com ele... É claro 
que quando lembrei do leite já era tarde, 
tomei o maior esporro da minha mãe...”, 
conta, rindo. 

O cantor, que em novembro passado 



se preparava para lançar seu novo CD, 
Bhanda, parceria com jovens músicos 
de Minas, faz questão de destacar Bituca 
como “o grande centro gravitacional” do 
Clube da Esquina. “Tenho um carinho 
muito grande por ele, que oito anos de-
pois do nosso primeiro encontro veio me 
chamar para gravar, e aí começar minha 
carreira. Eu não podia imaginar... Hoje 
pego o livro do Robert Dimery, 1001 Al-
bums You Must Hear Before You Die (1001 
álbuns que você deve ouvir antes de mor-
rer) e vejo que nele está o álbum de Milton 
Nascimento e Lô Borges”, afirma.

Para Lô, embora o Clube da Esqui-
na não tenha buscado reconhecimento 
como movimento, cada um de seus par-
ticipantes, individualmente, caminhou 
nesse sentido. “Eu me sinto reconhecido 
quando uma música minha é gravada 
pelo Tom e pela Elis (“Trem Azul”), ou 
quando recebo a visita do Pat Metheny, 
guitarrista norte-americano de jazz, que 
veio tirar fotos no clube e disse que esse 
era seu disco de cabeceira” conta.

A renovação dos caríssimos ouvintes 
também ajuda a deixar de lado qual-
quer necessidade de aprovação da mí-
dia. “Costumo dizer que meu público 
procriou, passou de pai pra filho, por-
que 70% dos que vão aos meus shows 
têm idade para ser meus filhos”, revela. 
Depois do Clube da Esquina, Lô lançou 
mais dez discos. O trabalho inspirou 
e continua a inspirar home-
nagens de artistas nacionais, 
como as da cantora Vânia 
Bastos e de Flávio Venturini: 
“Não esqueço o dia de 1972 
em que, convidado por Beto 
Guedes, entrei no antigo es-
túdio da Odeon (...) Lá ficava 
o set de gravação do Clube da 
Esquina, e lá estavam, além 
de Beto Guedes, Milton Nas-
cimento, Lô Borges, Toninho 
Horta, Wagner Tiso e Roberti-
nho Silva, fazendo uma música 
maravilhosa. Foi como se eu es-
tivesse em Abbey Road assistin-
do a uma sessão de gravação dos 
Beatles. E, assim como os Beatles 
tinham feito a minha cabeça, 
naquele dia me dei conta de que 
fazia parte daquele universo, e de 
que ouvindo essa ‘nova música’ eu 
me sentia profundamente feliz”, 

soNhos Não 
eNvelheceM
Lô Borges e a 

capa do histórico 
LP: “Costumo 

dizer que 
fui abduzido 
pelo Milton 

Nascimento. ele 
chegou lá com 

um disco voador, 
me levou para 
morar no Rio e 

logo tínhamos o 
disco pronto”

histórias relacionadas ao som dos mi-
neiros. São muitas lembranças, pontos 
de vista e interpretações. Uma delas diz 
respeito ao próprio nome Clube da Es-
quina. Segundo Lô, acaba sendo “meio 
como o Grito do Ipiranga, alguém fa-
lou....” Mas, na avalizada opinião de dona 
Maricota, matriarca dos Borges, foi ela 
mesma quem fez o batismo, já intuindo 
que o point – para onde os filhos a toda 
hora escapavam, provocando a ira da 
vizinhança, que volta e meia chamava 
a polícia – ainda ia dar muito o que fa-
lar: “Eles iam para lá e eu precisava dos 
meninos aqui em casa, porque casa que 
tem 11 filhos não tem empregada. Então 
falava para uma das meninas: ‘Vai lá na-
quele inferno daquele clube da esquina, 
porque aquilo é um clube do inferno... 
Depressa, que estou chamando...” Como 
mãe não mente, nem erra, dona Marico-
ta só se enganou foi no adjetivo. 

afirma Venturini no tributo que faz aos 
mineiros em seu CD Trem Azul (1998).

Um Clube da Esquina 3, afirma Lô 
Borges, parece não ser possível. Beto 
Guedes lembra que hoje o relaciona-
mento entre a turma é “um pouco mais 
distante no dia-a-dia, pois cada um tem 
sua carreira, sua família e tudo o mais 
para cuidar, diferente daquela época em 
que éramos jovens, sem nenhum com-
promisso”. Mas, mesmo sem planos para 
festejar os 35 anos do disco, Lô Borges 
não descarta possibilidades. “De mim, a 
comemoração não partirá. Mas, se o Mil-
ton disser, eu aceito. Essa coisa de eter-
nidade ligada à música, se algo foi bom 
há 35 anos, continua a ser, porque muda 
muito pouca coisa. Tem gente que ainda 
não se deu conta de que nós passamos o 
milênio, viramos o século... E, se for pra 
comemorar esse grãozinho de areia, tô 
dentro!”, antecipa. A assessoria do cantor 
Milton Nascimento não retornou às 
solicitações de entrevista feitas 
pela revista.

Quem quiser saber mais 
sobre o clube pode aces-
sar o site www.museu-
clubedaesquina.org.
br. Há dezenas de de-
poimentos e é possí-
vel até contar 
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CoMPoRTAMeNTo

da macarronada dominical aos sofisticados jantares para 
os amigos, os homens estão cada vez mais íntimos do 
fogão. Para espanto – ou deleite – das mulheres

a 
cozinha 
é deles

qUalqUer receita
eustáquio começou a 

cozinhar para não ter de 
comer congelados
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Por Miriam Sanger 
Fotos de Gerardo Lazzari 

Foi-se a época em que o homem 
era convocado para a cozinha 
apenas na hora de preparar o 
churrasco ou, quando mui-
to, lavar os pratos. Por econo-

mia, necessidade, vontade, curiosidade, 
os “pilotos de fogão” estão ficando cada 
vez mais hábeis e comuns de encontrar 
– dos que usam e abusam da omelete bá-
sica aos que fazem questão de impor es-
tilo e criatividade. Há quem diga que essa 
aproximação seja fruto da emancipação 
feminina alcançada nas últimas décadas. 
Se antes o ato de cozinhar era essencial-
mente uma “obrigação” da mulher – e ho-
mem só ia para a cozinha por concessão 
ou vontade própria –, hoje o hábito com-
porta uma forma crescente de comparti-
lharem as coisas do lar.

O interesse do macho em dominar 
temperos e panelas não é pouco, não. Para 
espanto – ou deleite – das mulheres. Uma 
pesquisa conjunta da DBA Editora, rede 
de lojas Suxxar, construtora Gafisa, Pão 
de Açúcar e escola de culinária Wilma 
Kövesi revela curiosidades como: no Bra-
sil, 60% dos compradores de livros de gas-
tronomia são homens; nove em cada dez 
fogões dos mais sofisticados – que che-
gam a custar 7 mil reais – são escolhidos 
e comprados por homens; cortes espe-
ciais de carne e azeites importados são as  
“extravagâncias” preferidas por eles nos 
supermercados.

O hábito de concentrar as conversas 
da casa na cozinha sempre existiu, mas 
migrou recentemente do interior para as 
grandes cidades, segundo Carmem Lúcia 
Arruda Rittner, professora de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho da PUC-
SP. “À medida que o estresse aumenta, as 
pessoas procuram atividades para con-
trapor a essa sensação – e a culinária é 
uma das mais completas para relaxar, 
pois ativa todos os sentidos humanos”, 
diz a professora.

As diferenças entre homens e mulhe-
res também freqüentam a cozinha. Se-
gundo Carmem Lúcia, a menos que se-
jam profissionais no assunto, elas optam 
geralmente pelos pratos mais práticos, 
enquanto os homens “gostam de brin-
car, têm mais liberdade”. Ela credita esse 
comportamento à tradição da mulher de 

alimentar a família. “Esse era seu objeti-
vo quando ia para as panelas. Já o homem 
foi se aproximando dessa atividade por 
hobby, prazer ou curiosidade”, explica.

Copa democrática
Nesse assunto não há divisão de classes 

ou de faixa etária: entram na cozinha de 
adolescentes despojados a “coroas” cria-
tivos. O jornalista Eustáquio Moreira co-
meçou a cozinhar aos 19 anos, quando foi 
morar em uma república. “Comecei a co-
zinhar para não ter de recorrer a congela-
dos. Tomei gosto pela coisa, evoluí e hoje 
traço qualquer receita”, gaba-se. Mas, se-
gundo ele, há grupos distintos de cozi-
nheiros. “Entre os amadores, há os que 
preparam pratos complicados e buscam 
o exibicionismo e os que oferecem refei-
ções simples, mas capricham. Eu me en-
quadro no segundo grupo.” Sua mulher, 
Rose, admira seu talento, principalmente 
porque muitas vezes ele se incumbe das 
refeições da família, que inclui as filhas 
gêmeas adolescentes.

O estagiário de administração de em-
presas Rodrigo Soares Toducz foge de 
carnes ou peixes sofisticados e até do ar-
roz-feijão. Sua predileção é pelas pizzas 

– “a massa, claro, porque a cobertura é a 
parte mais fácil” – e massas. “Moro com 
meus pais e domingo é meu dia oficial de 
ir para a cozinha”, explica Rodrigo, que foi 
“iniciado” na atividade por uma ex-na-
morada. “Compro livros, busco receitas 
em sites e vou experimentando até acer-
tar.” O que ele não gosta é de bagunça na 
cozinha: “Enquanto cozinho, já vou lim-

rUMo ao 
Mercado
Steve está se 
profissionalizando e 
prepara kits de comida 
orgânica para vender
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cozinhando com Pimenta

pando e lavando tudo. Quando o prato 
está pronto, a cozinha já está limpa”.

O inglês radicado no Brasil Steve Win-
grove, casado, três filhos, é o cozinheiro 
oficial da família. Tatiana alegra-se em dei-
xar a tarefa para o marido. “Ele é muito 
rápido e bagunceiro. Muitas vezes sou eu 
quem arruma a cozinha. É justo, já que ele 
fez todo o resto”, conta. Essa combinação 
permitiu uma divisão de tarefas equilibra-
da: ela, que é assessora da diretoria de uma 
multinacional holandesa de eletroeletrô-
nicos, cuida mais das coisas das crianças 
e da casa. A vocação de Steve está, inclu-
sive, virando ofício. Ele começou a elabo-

rar kits semanais com refeições orgânicas 
para crianças: “Para meus filhos, eu já fa-
zia em grandes quantidades e congelava. 
Agora estou expandindo a idéia”.

Profissional em cena
Se no meio doméstico emerge a divi-

são de tarefas, no campo profissional a 
gastronomia ainda é predominantemen-
te masculina. Giancarlo Marcheggiani, 
nascido na Úmbria, região da Itália, des-
cobriu a vocação aos 7 anos, enquanto 
ajudava a mãe e a avó. Em 1990, Gian-
carlo mudou-se para o Brasil e logo virou 
chefe de cozinha. Trabalha há nove anos 
no Terraço Itália, restaurante no alto de 
um dos edifícios mais tradicionais de São 
Paulo. “Coordeno uma equipe de 30 pes-
soas. É trabalho pesado e não tem horá-
rio para terminar”, conta Giancarlo, que 
testemunha o crescente interesse mascu-
lino. “Muitos homens me chamam à mesa 
após a refeição e me questionam sobre o 
preparo do prato, os ingredientes etc.”

Em filmes de época, a cena é clássica: 
os grandes chefs, principalmente aqueles 
que atendiam à nobreza européia, eram 

a mãe do educador João carlos da silva, 48 anos, servidor público do estado 
de são Paulo, sempre o incentivava a cozinhar, para aprender a “se virar sem 
depender de ninguém”. adolescente, João Pimenta, como ficou conhecido, já 
cuidava do “rango” nos acampamentos com a família e os amigos. Três vezes 
por semana, ele cozinha para os filhos e a mulher, a psicóloga cláudia afonso, 
que também passa boa parte do dia fora. “Temos de dividir o trabalho em casa, 
incluindo a cozinha. E, quando um prepara, o outro não se mete”, diz João. a 
picanha é um de seus sucessos: envolvê-la no sal fino, em papel-alumínio e 
levar ao forno com a capa de gordura voltada para cima por 45 minutos. “Fica 
uma delícia.” Em dias mais frios, capricha no caldo com pés de galinha. Em dias 
quentes, prefere o rocambole de carne e uma cerveja gelada. o cuidado com as 
panelas é fundamental. “Não deixamos aquele ‘pretume’ em volta.” o filho diogo, 
de 20 anos, estuda Engenharia na universidade de uberlândia (mg) e de vez em 
quando liga pedindo socorro. “Às vezes ele não sabe como fazer um torresmo.”

Salmão com alcaparras
Ingredientes: 1 salmão médio limpo, vinagre, 1 vidro médio de alcaparras, 
azeite, alho, cebola e sal a gosto.
Modo de preparo: Pique a cebola e o alho e deixe de molho no vinagre com 
sal. Forre uma assadeira com papel-alumínio e prepare o peixe nela. Faça cortes 
transversais no salmão e jogue o molho nos cortes dos dois lados e dentro. 
deixe descansando por 1 hora na geladeira e leve ao forno preaquecido. deixe 
assar por aproximadamente 45 minutos no forno médio. 
depois, jogue um fio de azeite sobre o salmão assado.

ajUda 
eM casa
Três vezes 
por semana, 
João Pimenta 
prepara a 
comida para 
a mulher e 
os filhos
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homens. Em Vatel, um Banquete para o 
Rei (de Roland Joffé, França, 2000), o per-
sonagem do ator Gérard Depardieu mos-
tra o cotidiano das cozinhas reais no sé-
culo 17 – a história retrata a preparação 
de um banquete para o rei Luís XIV. Eram 
necessários muita força física, talento e 
um plano de guerra para alimentar cen-
tenas de pessoas.

Atualmente, um dos chefs mais badala-
dos do mundo, o britânico Jamie Olivier, 
tem um divertido programa de TV – no 
Brasil transmitido pelo canal pago GNT. 
Jovem, descabelado, despojado e tagarela, 
ele abre a geladeira e prepara pratos que 
podem ser simples ou exóticos – alguns 
realmente esquisitos para brasileiros.

A descoberta dessa profissão pode 
ocorrer tardiamente, como no caso de 
Celso Vieira Pinto, que já abandonou fa-
culdades de História e Economia e abriu 
um bar. “Hoje em dia, a gastronomia é 
idealizada com glamour”, acredita. Sua 
especialização o levou a desenvolver o 
projeto Cozinha-Escola, com cursos di-
rigidos a jovens carentes de 17 a 21 anos, 
na vila de Paranapiacaba, em Santo An-
dré, no ABC paulista. 

seM 
GlaMoUr
Até virar 
chef, Celso 
abandonou 
faculdades 
de história 
e economia

o churrasco Por Frei Betto

Nada mais atribulado que um 
churrasco. Você já levanta ex-
citado, disposto a um café-

da-manhã frugal, para deixar o ape-
tite pronto a maminhas, picanhas, 
lingüiças, asas de frango e corações 
de galinha. 

Na hora combinada, dirige apressa-
do e despeja a família no local da co-
milança. Inicia-se então a saga carní-
vora: antes de indagar como vai você, 
o anfitrião gaba-se de que comprou as 
melhores carnes, possui a mais bem-
feita churrasqueira e sabe grelhar como 
ninguém.

Você acredita, mas, ao aproximar-se 
da churrasqueira, percebe que o anfi-
trião ainda nem abriu o saco de carvão. 
As carnes estão ali do lado, revestidas 
de sal grosso, expostas às moscas. 

Pouco depois, inicia-se o ritual. Após 
muito custo – álcool derramado, jor-
nais amassados, fósforos brochados –, 
o carvão é aceso e a fumaceira envolve 
as carnes e entope o nariz dos comen-
sais. O anfitrião decide assar primei-
ro lingüiças, corações e asas de frango, 
como se quisesse encher a barriga de 
todos com tais acepipes e guardar para 
si as carnes nobres. 

Começa a dar aquele vazio no estô-
mago, as crianças estão impacientes, já 
comeram vários sacos de batata frita, e 
nada de churrasco. O mais novo chora 
de fome agarrado às suas pernas e re-
jeita o pão com pasta de atum que você 
lhe oferece. Ele quer sustança, carne, 
que ainda não está pronta. Sua mulher, 
que não come carne vermelha, fuzila-o 
com aquele olhar de “cadê a salada, o 
peixe, os camarões que você disse que 
ele ofereceria?” 

Você já bebeu umas tantas caipiri-
nhas, entra na cerveja, começa a ficar 
impaciente. O anfitrião – aflito com 
tantos convidados a se aproximar da 
churrasqueira para conferir o andar da 
carruagem – decide servir as lingüiças, 
as asas e os corações de galinha. Sem al-
ternativa, você come, percebe que não 
estão no ponto, um pouco duros, quei-
mados por fora, mas não há como cus-
pir; o jeito é engolir. 

Agora, as carnes nobres começam a 
suar sobre a trempe. Você fica ali do 
lado, copo de cerveja na mão, como se 
o seu olhar vigilante pudesse apressar 
a assadura. O álcool sobe-lhe à cabeça 
e, para segurá-la, você enche o prato de 
arroz e farofa, e faz uma boquinha en-
quanto aguarda o churrasco. 

Finalmente, maminhas e picanhas 
estão fatiadas e você, famélico, corre 
para a fila encabeçada por crianças e 
adolescentes. Quando chega a sua vez, 
servem-lhe um pedaço bem menor do 
que o esperado, e você percebe que a 
carne está esturricada, sem sabor. Ain-
da assim, você se empanturra – de rai-
va; raiva de estar ali, de comer tão tarde, 
de ter no prato uma carne mal cortada 
e fora do ponto que você gosta. 

E o pior é que o anfitrião, feliz com 
a própria arte, vem perguntar-lhe o 
que está achando e você, com aqueles 
olhos sonolentos de quem sonha com 
uma boa sesta, responde que está óti-
mo, nunca comeu carne tão saborosa, 
embrulhando o estômago com a pró-
pria mentira.

Passadas umas semanas, você esquece 
tudo aquilo e, de novo, aceita outro con-
vite para um churrasco, onde prometem 
oferecer-lhe as melhores carnes.

depois das caipirinhas vem aquele vazio no estômago. 
o anfitrião, aflito com tantos a conferir a churrasqueira 
e o andar da carruagem, serve as lingüiças, as asas e os 
corações. sem alternativa, você come

Frei Betto é escritor, autor de Comer como um Frade – Divinas 
Receitas para Quem Sabe Por Que Temos um Céu na Boca 
(José olympio, 200�), entre outros livros
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VIAGeM

Por Paulo Donizetti de Souza

Para os mapuches, nativos do 
sul do Chile, grandes estátu-
as em forma humana talha-
das em madeira eram parte 
essencial dos funerais de seus 

familiares. Elas eram colocadas junto ao 
defunto, enquanto parentes e amigos re-
cordavam em discursos as grandes reali-
zações do homenageado. Ao final, a es-
tátua gigante era posicionada como se 
fosse uma lápide. A morte é elemento de 
equilíbrio entre as forças que mandam no 
universo. E o ritual, bem executado, era 
a segurança de que o espírito do falecido 
viajaria direitinho, ao encontro de outras 
almas para, do além, olhar pelos vivos. 
Mas, se os familiares descuidassem do ri-
tual, a alma do ente querido poderia ser 
capturada por algum bruxo no trajeto e 
virar um espírito do mal.

Essa cultura é relativamente recente, já 
que, estimam os estudiosos, acontecia ape-

muito 
antes de 
colombo
O Museu Chileno de Arte Pré-
Colombiana, em Santiago, remete 
a civilizações que habitaram o 
continente até 5 mil anos atrás

estátuas de 
madeira dos 

mapuches: 
guardando os 

corpos para que as 
almas descansem

nas desde há 800 anos até o início do século 
passado, nos chamados Andes do Sul, uma 
das subdivisões da América pré-colombia-
na, onde civilizações genuinamente ameri-
canas já se sentiam em casa muito antes de o 
espanhol Cristóvão Colombo amarrar seu 
barco no continente, em 1492.

Centenas dessas culturas e civilizações 
têm parte de sua história ricamente orga-
nizada num dos mais importantes acer-
vos artísticos do gênero no mundo, o 
Museu Chileno de Arte Pré-Colom-
biana (www.precolombino.cl). O 
museu – bem no centro de Santiago 
– guarda histórias de mais de 5 mil 
anos de povoamento da América. Seto-
res da comunidade científica acreditam, 
inclusive, que o continente é habitado há 
cerca de 20 mil anos. 

Mas nem tudo é tão mórbido nessa 
rica e longa história. Os espanhóis que 
ocuparam a região onde hoje fica o Mé-
xico foram os primeiros a descrever, mui-
to antes do inglês Charles Miller batizar 

Proteção nos 
olhos, cintura 

e joelhos 
para o jogo 

de bola, 
espetáculo 

para os 
deuses dos 
astecas há 

2.500 
anos
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o futebol, um juego de pelota chamado 
ulamalixtli. Há mais de 2.500 anos, era 
uma atividade tradicional dos povos aste-
ca, olmeca, veracruz, zapotecas, toltecas e 
maias. A arquitetura urbana dessas civili-
zações favorecia a proliferação de campos 
e praças perfeitos para a prática do espor-
te – que na verdade era um ritual lúdico 
por meio do qual comunidades resolviam 
conflitos políticos e bélicos 
e ainda agradavam os deu-
ses encarregados de prote-
ger suas plantações.

O acervo artístico-arque-
ológico permite supor que 
os jogadores usavam pro-
tetores nos olhos, cintura, 
“partes-baixas”, joelhos. E 
tinham de fazer uma pesa-
da bola de cera passar por 
um aro situado no meio do 
campo. Só valia empurrá-la 
com os quadris ou braços. 
Dois times se enfrentavam 
e... aí acaba a parte espor-
tiva da coisa: os perdedores 
iam para o sacrifício, condi-
ção exigida pelas forças ce-
lestiais para manter a ferti-
lidade do solo. Ou seja, a decapitação dos 
perdedores era literalmente a salvação da 
lavoura.

história e poesia
Permanecer horas num museu como o 

precolombino, de preferência solicitando 
a ajuda de monitores para entender to-
dos os detalhes das obras, é uma das ex-
periências mais fascinantes das visitas à 
capital do Chile. Do norte do México ao 
sul do Chile, passando pelas culturas do 
Caribe (as primeiras a serem dizimadas 
pelos espanhóis), América Central, An-

des Central e até Amazônia, é possível 
conhecer como se organizavam as cente-
nas de sociedades que habitavam o con-
tinente americano e como o processo de 
colonização foi devastador para essas cul-
turas milenares.

Santiago tem ainda muitos outros mu-
seus, alguns nem tão preservados e qua-
se nenhum deles nos roteiros de visitas 

das agências que atendem 
os turistas. Quem quer co-
nhecer a riqueza cultural 
precisa garimpar, se orga-
nizar e aproveitar a ótima 
malha metroviária da cida-
de para andar para cima e 
para baixo.

Depois de um tour cultu-
ral, a atividade gastronômi-
ca vale ser apreciada, mas 
com moderação. Os tradi-
cionais pescados, mariscos 
e cortes diferenciados de 
carnes costumam ter tem-
pero forte. E preço salgado. 
Comer, aliás, é o que tem de 
mais caro por lá. Bom e ba-
rato, mesmo, são os vinhos 
– a propósito, são vários os 

vinhedos abertos ao público no entorno 
da cidade. Só é preciso cuidado para não 
exagerar.

Embriagar-se, mesmo, só de poesia. A 
casa de Pablo Neruda no bairro Bella Vis-
ta, um dos recantos boêmios da cidade, 
é uma viagem particular ao mundo do 
poeta. E uma das maneiras mais sabo-
rosas de lembrar a cidade que, nos anos 
60, abrigou milhares de exilados brasi-
leiros – até que sucumbisse ela própria 
à sua ditadura. Trauma do qual até hoje, 
ao que parece, os chilenos se esquivam 
de falar. 

Imagens nas cerâmicas 
são uma forma 

de literatura para 
descrever os hábitos 

dos maias, que 
utilizavam incensários 

(ao lado) em seus 
rituais de devoção

Tecnologia de mumificação desenvolvida por pescadores na costa 
do Pacífico até �.500 anos atrás, 2 mil anos antes dos egípcios 

escultura passa 
por restauro de 
especialista do 
museu
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Por Cláudia Motta (claudiamotta@revistadobrasil.net)Curta essa dica
A fé em preto e branco
A exposição Nossas Almas, do fotógrafo baiano Francisco Vieira, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, 
revela o espírito religioso dos romeiros de Juazeiro do Norte (CE). São 20 imagens em preto e branco de 
rostos anônimos e gestos devotados daqueles que buscam a proteção do padre Cícero. A curadoria é de 
Marcelo Reis. Entrada franca (Av. Chile, 230, 2º andar, minigaleria, Centro, RJ), tel. (21) 2262-5483. 
De segunda a sexta, 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, 11h às 15h. Até 7 de janeiro.

Comovente. É o mínimo que se 
pode dizer de Quase Memória, de 
Carlos Heitor Cony. A obra, de 
1995, é um dos relançamentos do 
selo Alfaguara, da editora Objetiva. 
Quase Memória (240 páginas) 
ganhou prêmio de livro do ano da 
Câmara Brasileira do Livro e o Jabuti 
de melhor romance. Nesta “quase-biografia” 
do pai Ernesto Cony e de si próprio, o autor passeia 
pela cultura urbana carioca e pelo mundo das 
redações de jornais de meados do século passado. 
Gosto de infância, nostalgia e um doce suspense 
deslizam deliciosamente pelo texto. R$ 37.

Quem somos e que imagem os outros têm de nós? 
Essa pergunta paira em Mãos de Cavalo (Companhia 
das Letras, 192 páginas), terceiro livro do jovem 
escritor gaúcho Daniel Galera. O autor descreve 
com leveza vidas que se cruzam num bairro de 
Porto Alegre. Narrativas poderosas e aparentemente 
desconexas encontram-se num belo desfecho. O tema 
poderia ser árido, mas Galera é surpreendente. É 
pegar e não largar. R$ 34.

Mãos de cavalo Segredos embrulhados

A cidade de São Paulo terá, no seu aniversário de 25 de janeiro, o primeiro show brasileiro do novo Mutantes. Rita Lee 
não participa. Com Zélia Duncan, os irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias mais o baterista Dinho Leme prometem 
repetir o show realizado em maio, no Barbican Theatre, em Londres. A atualidade da mistura beatle, psicodelia, rock, 
atitude e irreverência pode ser vista no CD e no DVD gravados ao vivo.
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�5 anos de estrada
O Quinteto Violado é especialista 
em resgatar e recriar a música 
tradicional e folclórica 
nordestina. Desde 1991, quando 
foi formado, no Recife, o grupo 
valoriza a pesquisa da cultura 
musical brasileira. O som, 
universal, mescla influências 
nordestinas e cosmopolitas, 
numa releitura do cancioneiro 
popular com toque de 
contemporaneidade e improvisos 
típicos do jazz. Com mais de 40 
discos lançados no Brasil e no 
exterior, o grupo criou também a 
Fundação Quinteto Violado, 
que promove ações socioculturais 
e o intercâmbio musical com a 
comunidade. Conheça 
www.quintetoviolado.com.br.

A música brasileira é pródiga em perder grandes talentos na flor da idade. 
Cássia Eller completaria 44 anos neste 10 de dezembro, mas morreu há 
cinco anos, aos 39. Provocadora, ela deixou dez álbuns gravados em 12 
anos de carreira, com interpretações poderosas do pop brasileiro – Cazuza, 
Nando Reis, Renato Russo −, de mestres da MPB e viajando mundo afora 
com Hendrix e Stones. Tinha predileção por gravações ao vivo. Uma delas 
pode ser conferida agora no registro de sua presença no Rock in Rio, em 
2001. São 13 faixas, com destaque para Faça o Que Quiser, Infernal, Coroné 

Antonio Bento e Come Together, com o Nação Zumbi. O CD é um dos históricos do “festival” 
que o produtor Marco Mazzola pretende resgatar. R$ 30.

e continuar aquela conversa...

Paixão por cinema Massacre da Lapa
A distensão política 
capitaneada pelo general 
Ernesto Geisel a partir de 
1974 demorou para “pegar” 
no órgãos de repressão. As 
mortes do jornalista Vladimir 
Herzog (outubro de 1975) 
e do operário Manuel Fiel 
Filho (janeiro de 1976) – após 
tortura nos porões do DOI-
Codi –, além do massacre 
dos dirigentes do PCdoB na 
Lapa (dezembro de 1976), 
marcaram o período de 
decadência da linha dura. A 
chacina representou também 
o fim de uma era para o setor 
da esquerda que pegou em 
armas e é descrita no livro 
Massacre na Lapa: Como o 
Exército Liquidou o Comitê 
Central do PCdoB, do jornalista 
Pedro Estevam da Rocha 
Pomar. A Fundação Perseu 
Abramo (www.fpa.org.br) 
lançou a terceira edição, com 
um caderno de 16 páginas com 
fotos relacionas ao ataque – 
que resultou no fuzilamento de 
Ângelo Arroyo e Pedro Pomar 
(avô do autor), na tortura até a 
morte de João Baptista Franco 
Drummond, na prisão de seis 
outros dirigentes e decepou o 
comando do partido. Ainda 
obscurecido pelo sigilo dos 
arquivos da repressão, o 
episódio deixou feridas abertas.

Em Cinema Paradiso (Itália, 1989), de Giuseppe 
Tornatore, Philippe Noiret vive o projecionista 
Alfredo, no único cinema de uma pequena cidade 
na Sicília. O menino Toto (Salvatore Cascio), que 
troca qualquer coisa por uma sessão de cinema, 
se transforma num discípulo e herdeiro de 
Alfredo. Noiret morreu aos 76 anos no dia 23 de 

novembro, de câncer. Quem é apaixonado 
por cinema se identifica nas primeiras 
cenas. Quem não é vai ficar. A versão 
original tem 123 minutos. A versão “do 
autor”, lançada este ano, vem em disco 
extra, de 174 minutos. 

Paixão pela vida
Durante exílio do poeta chileno Pablo Neruda, 
entre o final dos anos 1940 e início de 1950, um 
carteiro é contratado para cuidar exclusivamente 
da grande quantidade de cartas que chegam 
para o novo morador. O carteiro, assim, livra-se 
da sina de ser pescador e, apaixonado, tem no 
poeta um aliado de primeira grandeza para sua 
conquista. Em O Carteiro e o Poeta (Il Postino, 
Itália/França/Bélgica, 1994), Philippe Noiret é 
Neruda. Uma viagem poética e uma fotografia 
deslumbrante.
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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)

Tóquio pode ser 
uma reencenação 
do combate entre 
os conquistadores 
espanhóis e 
os libertadores 
do continente. 
mais que nunca, 
a américa é 
vermelha

o mundial de clubes e as vastas costeletas

Está para começar uma guerra intercontinental. Gru-
pos dos quatro cantos do mundo (desconfio que esta 
expressão surgiu quando ainda não sabiam que a 
Terra era redonda) se encontrarão em Tóquio para 
terríveis duelos. A Taça Mundial de Clubes vai reu-

nir, mais uma vez, os campeões da Europa, da América do Sul, 
da Concacaf (América Central e do Norte e Caribe), da Áfri-
ca, da Ásia e da Oceania. Na verdade, teremos times dos seis 
cantos do mundo. 

Nosso maior inimigo deverá ser o Barcelona, o campeão eu-
ropeu. O representante da América do Sul, como bem sabem o 
informado leitor e a formosa leitora, é o Internacional de Porto 
Alegre, vencedor da Taça Libertadores da América. 

Mas eu lhes pergunto: quem são esses tais Libertadores da 
América? E eu lhes respondo: são os principais líderes do pro-
cesso de independência das nações da América do Sul: Simón 
Bolívar, José de San Martín, Antonio José de Sucre, Bernardo 
O’Higgins e, quem diria?, d. Pedro I. 

D. Pedro I, com suas vastas costeletas, proclamou a inde-
pendência do Brasil contra o próprio pai. Depois teve de ab-
dicar do trono, fez guerra contra o próprio irmão e tornou-se 
rei de Portugal. 

O venezuelano Antonio José de Sucre, com suas vastas cos-
teletas, aos 22 anos foi nomeado coronel por Simón Bolívar. 
Venceu a batalha de Pichincha (não, não foi uma batalha para 
conseguir desconto), assegurando a libertação do Equador. De-
pois participou da independência da Bolívia e foi seu primei-
ro presidente com apenas 30 anos. Sucre morreu duas vezes. A 
primeira foi numa emboscada no desfiladeiro de Berruecos, aos 
35 anos. A segunda foi quando a moeda nacional do Equador, 
nomeada “sucre”, foi substituída pelo dólar, em 10 de setembro 

de 2000. Houve até um enterro simbólico.
O argentino San Martín, com suas vastas costeletas, partici-

pou das guerras de independência do Chile, do Peru e da Argen-
tina. Começou sua carreira militar combatendo pela Espanha, 
mas, por influência dos maçons, trocou de lado e foi lutar pela 
independência americana. Em 1824, depois de muitas vitórias, 
desistiu da vida militar e mudou-se com a filha para a França. 
Morreu em 1850 na bela e tranqüila Boulogne-sur-Mer.

Bernardo O’Higgins foi o primeiro chefe de Estado do Chile 
independente, com suas vastas costeletas, usando o modesto tí-
tulo de Diretor Supremo. Renunciou voluntariamente ao cargo 
em 1823 para evitar uma guerra civil, exilando-se no Peru. Aos 
64 anos permitiram que retornasse ao Chile. Morreu durante 
os preparativos para a viagem de volta.

Simón Bolívar nasceu em Caracas, numa aristocrática família 
de origem basca. Estudou na Espanha e ficou viúvo aos 20 anos. 
É considerado o maior de todos os libertadores. Com suas vas-
tas costeletas foi ditador do Peru e presidente da Grã-Colômbia 
(formada por Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá). Tinha 
sonhos de transformar a América do Sul numa federação como 
os EUA. Mas não alcançou seu objetivo. A Grã-Colômbia se di-
vidiu e ele foi exilado para a Venezuela. Morreu tuberculoso e 
pobre, aos 47 anos.

Agora, em Tóquio, há grande chance de um confronto entre 
Inter e Barça. Teremos, então, uma reencenação do combate 
intercontinental, um replay de grande confronto do século 16: 
conquistadores espanhóis x colonizados sul-americanos. Nos-
sa esperança é que o astro do Internacional, Fernandão, com 
suas vastas costeletas, vença os espanhóis, tal qual fizeram os 
primeiros libertadores da América.

Agora, mais que nunca, a América é vermelha. 


