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Esquadrões da morte, milícias, práticas de corrupção e de execuções extrajudiciais, 
sobretudo contra a população mais pobre. A péssima fama internacional da Polícia Militar 

brasileira piorou ainda mais com a divulgação de duas recentes publicações; uma do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU e outra da Anistia Internacional. Dados que 
causam ainda mais impacto quando relatados por familiares das vítimas.          Pág. 4

Polícia de extermínio

Guilherme C. Delgado

Sobre o crescimento
Os padrões de bem-estar social, a expansão 
dos direitos sociais e a exploração 
racional dos recursos naturais não estão 
necessariamente nos planos da agenda  
econômica do governo federal.          Pág. 3 

Altamiro Borges

Dois pesos...  
A mídia colonizada brasileira, que fez 
tanto escarcéu contra o abrigo concedido 
ao italiano Cesare Battisti, agora faz o 
papel de advogado de defesa do senador 
direitista do país vizinho.                Pág. 3
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Torturas de ontem e de hoje
A condenação dos torturadores da ditadura 
instalada a partir 1964 vai ser um passo 
importante para construir uma nova 
mentalidade. O povo vai ver que torturar não é 
tranquilo. Não é normal.                        Pág. 3
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Rio+20, sem luta, é teatro burguês

INICIADA NA SEMANA passada, 
a Rio+20 abrigou chefes de Estado, 
e ambientalistas e movimentos so-
ciais na Cúpula dos Povos. O evento 
corre o risco de frustrar expectativas 
por  não ter, como ponto de partida, 
compromissos assumidos na Agenda 
21 e acordos fi rmados na Eco-92 e 
reiterados na Conferência de Johan-
nesburgo, em 2010.

Houve uma verdadeira conspira-
ção de bastidores para, na Rio+20, 
escantear os princípios do desenvol-
vimento sustentável e os Objetivos 
do Milênio, e impor as novas teses 
da “economia verde”, sofi sma para 
encobrir a privatização dos recursos 
naturais, como a água, e a mercanti-
lização da natureza.

O enfoque dos trabalhos deveria 
estar centrado não nos direitos do 
capital, e sim na urgência de defi nir 
instrumentos normativos interna-
cionais que assegurem a defesa dos 
direitos universais de 7 bilhões de 
habitantes do planeta e a preserva-
ção ambiental. 

Caberia aos governos reunidos 
no Rio priorizar os direitos de sus-
tentabilidade, bem-estar e progres-
so da sociedade, entendidos como 
dever de garantir a todos os cida-
dãos serviços essenciais à melhor 
qualidade de vida. Faz-se necessá-
rio modifi car os indicadores de de-
senvolvimento, de modo a levarem 
em conta os custos ambientais, a 
equidade social e o desenvolvimen-
to humano (IDH).

A humanidade não terá futuro sem 
que se mudem os padrões de produ-
ção, consumo e distribuição de ren-
da. O atual paradigma capitalista, de 
acumulação crescente da riqueza e 
produção em função do mercado, e 
não das necessidades sociais, jamais 
haverá de erradicar a miséria, a desi-
gualdade, a destruição do meio am-
biente. Migrar para tecnologias não 
poluentes e fontes energéticas alter-
nativas à fóssil e à nuclear é impera-
tivo prioritário.

Nada mais cínico que as propos-
tas “limpas” dos países ricos do he-
misfério Norte. Empenham-se em 
culpar os países do hemisfério Sul 
quanto à degradação ambiental, no 
esforço de ocultar sua responsabili-
dade histórica nas atividades de suas 
transnacionais em países emergen-
tes e pobres. Há que desconfi ar de 
todas as patentes e marcas qualifi ca-
das de “verdes”. Eis aí um novo me-
canismo de reafi rmar a dominação 
globocolonialista.

O momento requer uma conven-
ção mundial para controle das novas 
tecnologias, baseada nos princípios 
da precaução e da avaliação parti-
cipativa. Urge denunciar a obsoles-
cência programada, de modo a dis-
pormos de tecnologias que assegu-
rem o máximo de vida útil aos pro-
dutos e benefi ciem a reciclagem, ten-
do em vista a satisfação das necessi-
dades humanas com o menor custo 
ambiental.

À Rio+20 se impõe também o de-
safi o de condenar o controle do co-
mércio mundial pelas empresas 
transnacionais e o papel da Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC ) 
na imposição de acordos que legiti-
mam a desigualdade e a exclusão so-
ciais, impedindo o exercício de polí-
ticas soberanas. Temos direito a um 
comércio internacional mais justo e 
em consonância com a preservação 
ambiental.

Sem medidas concretas para fre-
ar a volatilidade dos preços dos ali-
mentos e a especulação nos merca-
dos de produtos básicos, não haverá 
erradição da fome e da pobreza, co-
mo preveem, até 2015, os Objetivos 
do Milênio.

Devido à crise fi nanceira, parcela 
considerável do capital especulativo 
se dirige, agora, à compra de terras 
em países do Sul, fomentando proje-
tos de exploração de recursos natu-
rais prejudiciais ao meio ambiente e 
ao equilíbrio dos ecossistemas.

A Rio+20 teria dado um passo im-
portante se admitisse que, hoje, as 
maiores ameaças à preservação da 
espécie humana e da natureza são as 
guerras, a corrida armamentista, as 
políticas neocolonialistas. O uso da 
energia nuclear para fi ns pacífi cos 
ou bélicos deveria ser considerado 
crime de lesa-humanidade.

Participei da Cúpula dos Povos pa-
ra reforçar a proposta de maior con-
trole da publicidade comercial, da 
incitação ao consumismo desmedi-
do, da criação de falsas necessida-
des, em especial quando dirigidas a 
crianças e jovens. 

Educação e ciência precisam estar 
a serviço do desenvolvimento huma-
no e não do mercado. Uma nova éti-
ca do consumo deve rejeitar produ-
tos decorrentes de práticas ecologi-
camente agressivas, trabalho escravo 
e outras formas de exploração.

Enfi m, que se faça uma reavalia-
ção completa do sistema atual de go-
vernança ambiental, hoje incapaz de 
frear a catástrofe ecológica. Um no-
vo sistema, democrático e participa-
tivo, deve atacar as causas profun-
das da crise e ser capaz de apresen-
tar soluções reais que façam da Ter-
ra um lar promissor para as futuras 
gerações. 

Frei Betto é escritor, autor, em par-
ceria com Marcelo Barros, de O amor 

fecunda o Universo – ecologia e espiri-
tualidade (Agir), entre outros livros. 

Frei Betto

Desafi os à Rio+20

crônica Elaine Tavares 

DE 13 A 22 DE JUNHO, milhares de 
pessoas, representantes de governos, 
diplomatas, forças de segurança, mi-
litantes sociais, ativistas do meio am-
biente, representantes de povos indí-
genas e da população em geral, estão 
concentrados na cidade do Rio de Ja-
neiro, que virou uma verdadeira Tor-
re de Babel.

Em torno dessa conferência mun-
dial sobre o meio ambiente e o desen-
volvimento sustentável percebe-se a 
existência de pelo menos quatro pólos 
distintos e até antagônicos. Mas todos 
estão falando do mesmo tema, e se di-
zem representantes do povo.

O primeiro bloco - motivador do 
evento - é a conferência ofi cial, que 
inicialmente reúne os diplomatas dos 
ministérios de governos, e que, en-
tre os dias 20 e 22 reúne dezenas de 
chefes de nações. Esse bloco está pro-
duzindo um documento, que já veio 
meio pronto, o chamado Marco Zero, 
produzido em dezenas de consultas 
entre eles, os diplomatas, em diversas 
reuniões realizadas nos marcos da Or-
ganização das Nações Unidas. O do-
cumento não tem nenhuma novidade. 
Ao contrário, para a maioria dos espe-
cialistas, é muito pior do que o docu-
mento da Rio-92 - de vinte anos atrás. 

Em plena crise ambiental, de mu-
dança de clima, crise da energia nu-
clear no Japão, fome atingindo mais 
de um bilhão de pessoas, o documen-
to não aborda as causas fundamen-
tais dos problemas. Não há nenhu-
ma linha, por exemplo, sobre os pro-
blemas de saúde pública causados pe-
las agressões ao meio ambiente, como 

denunciou o presidente da Fiocruz. O 
documento fi ca apenas na perfuma-
ria, típica dos documentos diplomáti-
cos. Portanto, nada novo. E se houver 
algo de novo, ninguém de sã consci-
ência espera que algum governo cum-
pra. Como tampouco cumpriram o 
que assinaram em 1992. Essa turma 
está concentrada na Barra da Tijuca, 
Riocentro e nos hotéis luxuosos da zo-
na sul da cidade.

Mas para não dizer que não falaram 
em fl ores, como diz a canção, a ONU 
organizou debates com “representan-
tes da sociedade civil” escolhidos por 
eles para exporem suas ideias aos di-
plomatas. Um teatrinho para fi ngir 
a participação da sociedade civil nos 
documentos ofi ciais já prontos. 

O segundo bloco alugou o históri-
co Forte de Copacabana. É onde se 
reúnem os empresários mais esper-
tos, que querem adequar o discur-
so e o rótulo de suas mercadorias, pa-
ra dar um toque mais verde e pode-
rem vender mais. E, com isso, dispu-
tam, inclusive, espaço com outros em-
presários truculentos, sem cultura, 
que só pensam em lucro. Esses que 
foram ao Rio são mais espertos; que-
rem ter lucro, com preocupação am-
biental. Levaram cientistas para expli-
car para eles os problemas ambientais 
e vão produzir documento se compro-
metendo a respeitar o meio ambien-
te, desde que não afete o lucro de suas 
empresas. São os defensores da eco-
nomia verde. Ou seja, como oxigenar 
o capitalismo com produtos verdes. 
São também os que defendem uma 
“recompensa às comunidades rurais e 

indígenas, que preservarem as fl ores-
tas e o meio ambiente”. Em troca eles 
até pagariam um tributo, mas para is-
so transformam essas áreas conserva-
das em títulos de crédito de carbono, 
e já estão ganhando dinheiro com lei-
lões desses títulos. Tudo para que eles 
continuem poluindo com seu modo 
de vida sedentário e consumista em 
seus países desenvolvidos. 

O terceiro bloco está disfarçado. São 
os representantes do verdadeiro po-
der econômico. Representam as 500 
maiores corporações transnacionais, 
que controlam 58% do PIB mundial, 
que consomem a maior parte da ener-
gia do mundo e nos impõem um con-
sumismo desenfreado, predador da 
natureza e poluidor. São as grandes 
empresas mineradoras, petrolíferas, 
automobilísticas, as grandes fábricas e 
seus bancos fi nanciadores. São os fa-
zendeiros estúpidos aliados a eles, pa-
ra transformar a natureza em commo-
dity mundial. Eles não fi zeram reu-
niões, não vão tirar documentos. Fi-
caram quietos, escondidos do escár-
nio público. Mas estão fi nancian-

do a Rio+20, estão infi ltrados nas de-
legações dos governos, controlam os 
meios de comunicação de massa, para 
que saia apenas o que eles querem dos 
debates. E depois da conferência con-
tinuarão poluindo à vontade, já que 
nos tempos modernos, como nos ad-
vertiu o sociólogo Zygmunt Bauman, o 
poder econômico está afastado do po-
der político governamental. Opera nu-
ma lógica independente dos governos.

O quarto bloco, que se reúne em di-
versos espaços mais próximos do cen-
tro da cidade e longe das forças de se-
gurança, em especial no Sambódromo 
e no aterro do Flamengo, são milha-
res de jovens e militantes sociais liga-
dos a entidades, ONGs, movimentos 
sociais, povos indígenas, pastorais, 
centrais sindicais e partidos políticos. 
A chamada Cúpula dos Povos.

Nesse espaço acontecem mais de 
3 mil ofi cinas, reuniões e  seminá-
rios. Debate-se sobre tudo. Quem 
quiser se reúne e produz um docu-
mento. Alguns mais preocupados 
em conhecer as maravilhas da cida-
de, outros em eles próprios serem co-
nhecidos e aparecer.

Mas há também gente séria, que vai 
aproveitar para se articular nas redes 
internacionais e fazer durante a sema-
na, diversas mobilizações de massa, 
na rua, para demonstrar suas ideias e 
descontentamento. Muitos movimen-
tos vão aproveitar para discutir quem 
são os culpados, as empresas capita-
listas causadoras dos problemas do 
meio ambiente, os governos servis 
aos interesses das grandes empresas, 
que colocam “o crescimento econômi-

co”, acima da vida e do bem estar das 
pessoas e de todos os seres vivos exis-
tentes no planeta. Os causadores das 
agressões e do desequilíbrio precisam 
ser identifi cados pela população, pa-
ra que possamos saber quem são nos-
sos verdadeiros inimigos, e como agir 
para conter sua sanha de ganância in-
controlável.

Disso, o que podemos esperar? Di-
zem que de discursos e documentos 
o inferno está cheio, e defi nitivamen-
te não são eles que mudam as estru-
turas injustas do capitalismo e do 
mundo. Porém, talvez o melhor sal-
do dessa Torre de Babel que se reú-
ne no Rio seja a oportunidade de que 
o tema do meio ambiente, sua impor-
tância, a gravidade dos seus proble-
mas tenham concentrado as energias 
dos meios de comunicação de todo o 
mundo, que se obrigaram a comen-
tar, analisar e repercutir.

Certamente, após a conferência, te-
remos inúmeros documentos, análi-
ses, material audiovisual, que os mo-
vimentos sociais e as entidades sérias 
levarão para suas bases, para seguir o 
debate de conscientização da popula-
ção brasileira, latina e mundial, sobre 
a necessidade de mudanças do modo 
de produção. Mas todos devemos ter 
a certeza de que as mudanças somen-
te virão se houverem mobilizações de 
massa. Para isso a população preci-
sa ter conhecimento e convencimen-
to sobre as ideias mais justas. E lutar. 
Fora isso, tudo é teatro burguês, me-
nos o teatro do oprimido – na expres-
são de nosso querido Augusto Boal – 
que reproduz a vida real!
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O peão é sempre o culpado

Todos devemos ter 
a certeza de que as 
mudanças somente 
virão se houverem 
mobilizações de 
massa

As empresas de transporte não se preocupam 
com a segurança de seus trabalhadores. 
Imaginem se vão cuidar da nossa

A humanidade não 
terá futuro sem 
que se mudem 
os padrões de 
produção, consumo 
e distribuição de 
renda

opinião

O CAPITALISMO DEPENDENTE é o “uó do borogodó”. As empresas se di-
zem “modernas”, cheias de tecnologia, adeptas do livre mercado. Alardeiam 
a baboseira do sistema capitalista que vende a promessa de vida boa, mas só 
para poucos. Para a maioria é a superexploração do trabalho, o medo, a po-
breza. E, no geral, a tal da “modernidade” das empresas só se faz por conta 
da desgraça dos que vendem sua força de trabalho para elas.

Dia desses vinha de Porto Alegre. Ônibus normal, nos quais vai a gente 
sem posses, o famoso convencional. Já é um pé no saco, porque para em tu-
do que é luzinha. Tudo bem. Lá vínhamos para Florianópolis. Eram três e 
meia da manhã. O pneu estourou. Até aí, tudo bem, acidentes acontecem. 
O motorista desce para trocar o dito cujo. Rec-rec-rec-rec. Só barulho e na-
da. Passam-se os minutos. Os passageiros se inquietam. É noite fechada, cai 
uma geada fria, tudo deserto. Depois de uns 40 minutos eu mesma não re-
sisto e desço. É tempo demais para um pneu furado.

Lá, na noite escura, está o pobre motorista deitado sob o ônibus tentando 
fazer funcionar o macaco. Não funciona. Todo mundo a dar palpite e o gu-
ri suando. Rec-rec-rec-rec, nada do macaco subir. Os passageiros fazem si-
nal para os caminhões, os ônibus, ninguém para. Dois da Santo Anjo fi nal-
mente param e oferecem o macaco, mas o deles também é incapaz de levan-
tar o ônibus. O fato é que os três veículos ali parados não tinham as condi-
ções adequadas para enfrentar uma simples troca de pneu.

O motorista, depois de ter tentado o que podia, inclusive arriscando a vi-
da, decidiu ligar para empresa – Eucatur – e pedir um carro para levar os 
passageiros. Do lado dele ouvi o trabalhador, no outro lado da linha, dizer: 
“te vira aí, dá jeito, faz sinal para algum caminhão”. Os pobres motoristas 
são obrigados a seguir um tipo de protocolo em que fazem das tripas cora-
ção antes de propor a vinda de um novo carro. O rapaz estava bem nervo-
so. De um lado, pressionado pelos passageiros, de outro, sofrendo aquele 
terrorismo psicológico por parte de um companheiro que deveria zelar pe-
lo seu bem estar e dos passageiros. O tal do Rodolfo, no outro lado da li-
nha, preferiu seguir a regra patronal: sugar o trabalhador ao máximo antes 
de deslocar um ônibus.

A noite se estendia pelo arrabalde Laguna, onde estávamos. O tempo pas-
sava e nada de o macaco subir. Não havia o que fazer. O motorista ligou ou-
tra vez e, de novo, era convidado a tentar mais. O rapaz, ainda jovem, era a 
própria imagem da culpa. Como se fosse responsabilidade dele o pneu ter 
furado e ele não ter força sufi ciente para levantar um ônibus cheio de gen-
te. Pressionado, voltou a ligar dizendo que não havia mais o que fazer. “En-
tão, aguardem que vamos mandar o ônibus”. E nisso tudo se passaram qua-
tro horas. Quatro horas de espera no meio da noite. 

Ao chegar fui fazer a reclamação na empresa. Nem bem entrei os funcio-
nários me cercaram. “É sobre o atraso. Aqui o formulário”. Eu disse: “não é 
o atraso. Quero reclamar do terrorismo psicológico que foi feito contra um 
trabalhador”. Eles se entreolharam. Uma mulher saiu, acusando: “O Geral-
do demorou a chamar ajuda”. Ou seja, o motorista já tinha sido julgado pe-
los colegas. Fora o culpado, exatamente como ele mesmo já se sentira lá na 
estrada. Aí alucinei e me parei a dar discurso. “Vocês são todos trabalhado-
res, iguais a ele. Deviam se proteger, se ajudar. Mas não, fi cam aí a defender 
patrão. Ele cumpriu as regras impostas pela empresa. Fez o que pode e o que 
não pode. Que ninguém agora vá culpar o cara por isso. Era o que faltava”. 
E tudo isso aos gritos, enquanto as pessoas paravam para ver. Fui à agência 
que fi scaliza o transporte: nada podem fazer. Saí dali desolada e impotente. 

E assim, seguimos. As empresas de transporte não se preocupam com a 
segurança de seus trabalhadores. Imaginem se vão cuidar da nossa. Estamos 
todos entregues ao azar.

 
Elaine Tavares é jornalista.
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governo brasileiro. O vice-presidente Álvaro García Line-
ra, que interinamente ocupa a presidência, foi enfático. 
“Considero desatinada a decisão do Brasil de dar asilo a 
uma pessoa que, aqui na Bolívia, não é acusada por suas 
ideias, e sim por crimes comuns”. Para ele, o senador Ro-
ger Pinto é um “assassino” e “corrupto” e foi processado 
por graves “prejuízos econômicos ao Estado”.

Roger Pinto está alojado na embaixada do Brasil em 
La Paz, capital boliviana, desde 28 de maio. Diante do 
fato consumado, o Itamaraty decidiu conceder asilo “à 
luz das normas e da prática do direito internacional la-
tino-americano”, segundo nota ofi cial. O senador ainda 
depende de “salvo-conduto” para deixar a Bolívia. Se de-
pender da mídia colonizada, o “delinquente” será recebi-
do como herói no Brasil.

Mídia defende delinquente
NA SEMANA PASSADA, o governo Dilma decidiu con-
ceder asilo político ao senador boliviano Roger Pinto 
Molina. A mídia colonizada, que fez tanto escarcéu con-
tra o abrigo concedido ao italiano Cesare Battisti, agora 
faz o papel de advogado de defesa do direitista do país 
vizinho. Apresenta-o como “vitima de feroz perseguição 
política” e nada fala sobre a sua biografi a sinistra.

Roger Pinto é um “delinquente comum”, garante o pre-
sidente Evo Morales, que anunciou que seu governo en-
viará a Brasília farta documentação do Judiciário que 
comprova a sua acusação. O senador responde a 21 pro-
cessos, inclusive por assassinato e corrupção. Em 2008, o 
direitista comandou o massacre de camponeses no esta-
do de Pando. Até denúncias por danos ambientais pesam 
contra o rico latifundiário. A Bolívia criticou a decisão do 
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O CRESCIMENTO econômico brasileiro, não obs-
tante medidas conjunturais de reativação, cami-
nha para estagnação relativa, (crescimento eco-
nômico abaixo do incremento populacional), ain-
da que sem indicadores traumáticos de desempre-
go generalizado.

Por outro lado, o debate técnico e ideológico so-
bre o crescimento, e conjunturalmente sobre as me-
didas de reativação econômica, compreende na ver-
dade argumentos em disputa de três distintas con-
cepções de desenvolvimento, com critérios ideológi-
cos completamente diferentes.

Temos em primeiro lugar a via do crescimento ou 
da defesa do crescimento econômico nos marcos da 
economia política hegemônica, contra as tendências 
conjunturais da estagnação econômica mundial, a 
que se vincula com convicção o governo Dilma. O 
governo faz uso do conjunto de políticas fi scais, mo-
netárias e cambiais para elevar a demanda interna 
(de consumo e investimento) e melhorar a compe-
titividade externa; no que se diferencia fortemente 
do receituário europeu atual, que muito se aproxi-
ma das concepções ortodoxas de austeridade, com 
necessária estagnação econômica imediata.

Por sua vez, a via keynesiana neodesenvolvimen-
tista do governo Dilma sofre crítica de duas verten-
tes bem distintas. De um lado o pensamento semi-
ortodoxo, herdado do período de hegemonia absolu-
ta do setor fi nanceiro nos governos FHC e Lula, que 
construiu todo o discurso da estabilização monetária 
a qualquer custo e da via desregulada para operação 
dos mercados, especialmente dos fi nanceiros.

Para esses setores não haveria no ciclo econômi-
co atual espaço para crescimento, haja vista as res-
trições do setor externo (reversão do ciclo expansivo 
da economia mundial na primeira década do sécu-
lo); e ainda uma agenda de reformas de orientação 
neoliberal (tributária principalmente), com tendên-
cia de diminuição e não de aumento da participação
do setor público no Produto Interno Bruto.

Outra perspectiva tem a critica à orientação da 
política econômica atual, que destaca os aspectos 
de subdesenvolvimento (dependência externa e de-
sigualdade social) e insustentabilidade (ambiental) 
do modelo de crescimento em evidência no último 
decênio, ora sob pressão estagnacionista. O neode-
senvolvimentismo posto em evidência, principal-
mente a partir de 2004, muito fortemente ancorado 
na expansão das commodities mundiais, na política
social e nos investimentos públicos em infraestru-
tura (principalmente energia), contém muitos dos 
ingredientes de um estilo “modernização conserva-
dora”, em contradição com o discurso da igualda-
de social.

Em síntese, o que parece de consenso do gover-
no e dos seus críticos à esquerda é a necessidade de 
manter o nível de emprego, acrescentando-lhe ano 
a ano o incremento normal da força de trabalho. Is-
to por sua vez requer um patamar mínimo de cresci-
mento econômico. Mas os padrões de bem-estar so-
cial, a expansão dos direitos sociais e a exploração 
racional dos recursos naturais não estão necessaria-
mente nos planos da agenda estritamente econômi-
ca do governo federal e das forças políticas e econô-
micas que lhe dão sustentação.

Finalmente, há certo consenso ideológico contra a 
estagnação, exceto no discurso estrito de austerida-
de fi scal; e acordo geral sobre a necessidade de pre-
parar condições para o desenvolvimento em sentido 
genérico; mas dissenso forte sobre os rumos que es-
se desenvolvimento assumiu no caso concreto do úl-
timo decênio.

Guilherme C. Delgado é doutor em economia pela Uni-
camp e consultor da Comissão Brasileira de Justiça e Paz.

Guilherme C. Delgado

Crescimento 
e estagnação

O governo faz uso do conjunto 
de políticas fi scais, monetárias 
e cambiais para elevar a 
demanda interna

direita, pela voz da sua mídia, condena qualquer conde-
nação dos culpados. 

Esta é uma luta a ser travada e vencida pelo povo. Mas 
há outra, intimamente ligada a esta. É a luta para criar 
uma nova mentalidade, novos valores que convençam 
milhões que não se deve usar a tortura com ninguém, 
seja um preso político seja um pobre, negro e favelado. 
Sim, porque, na nossa sociedade, a tortura é tranquila-
mente aceita pela grande maioria do povo. Os programas 
policiais em todos os canais criam e recriam esta mentali-
dade de criminalizar os pobres, e defendem a tortura. 

A condenação dos torturadores da ditadura instala-
da a partir 1964 vai ser um passo importante para cons-
truir uma nova mentalidade. O povo vai ver que tortu-
rar não é tranqüilo. Não é normal. Que os torturadores 
são condenados (mesmo se com 40 anos de atraso). Que 
não se fi ca impune. A condenação dos culpados de tor-
turas na ditadura avança rumo a uma nova mentalidade 
que não aceita a impunidade. 

Desnaturalizar a tortura e a impunidade podem ser 
passos importantes para se acabar com a tortura que 
acontece todos os dias, em cada delegacia, como coisa 
normalíssima. Enquanto todos os torturadores estive-
rem soltos, livres e alegres andando por aí, a tortura se-
rá considerada natural. 

Torturas de ontem e de hoje
NA CÚPULA DOS POVOS, durante a Rio+20, cente-
nas de encontros aconteceram. Um deles, realizado na 
OAB, me chamou a atenção: “Mães do Brasil e da Ar-
gentina na luta por Memória e Justiça”. Evento forte-
mente emotivo e de tristes lembranças, mas cheio de es-
perança na vitória da luta para resgatar a memória de 
fi lhos, maridos, pais torturados e mortos, e de se res-
tabelecer a justiça com a punição dos culpados. Junto 
com as vítimas da ditadura estavam as mães que tive-
ram seus fi lhos vitimados pela violência do Estado, atra-
vés das mãos dos policiais.

Falou-se dos crimes de tortura, assassinatos e desapa-
recimentos a serem desnudados pela Comissão da Ver-
dade, recém-instalada no Brasil, se não fi zer o trabalho 
só pela metade. Na ocasião, fi z uma fala que levantou 
um duplo aspecto da tortura em nosso país. 

Primeiro disse que a condenação dos torturadores é 
um dever com a memória de suas vítimas que deram o 
seu sangue para construir um Brasil justo livre e para 
muitos, socialista. É preciso acabar com a farsa “legal”, 
imposta pela própria ditadura, de “anistia recíproca”. 

Na Argentina, os torturadores também fi zeram uma 
lei de “punto fi nal”. Mas lei se muda, com mobilização 
e luta popular. E lá mudou. Hoje há centenas de culpa-
dos presos: de general a soldado raso. No Brasil, nossa 

Vito Giannotti

Campanha vitoriosa!
Especial Privataria Tucana já está pronto
Após dois meses de campanha, o jornal Brasil de Fato encerrou, no dia 31 de maio, a arrecadação de fundos para levar 

o conteúdo do livro A Privataria Tucana a todos os recantos do Brasil. Graças à colaboração de 497 pessoas e organiza-

ções, nos foi possível arrecadar um total de R$ 56.883,13 - o que nos possibilitou a impressão de 400 mil jornais que já 

estão sendo distribuídos gratuitamente por várias regiões do país.

O jornal especial, obviamente, não reproduz todo o livro. Mas, com esta edição, o Brasil de Fato pretende somar-

se ao corajoso e incansável trabalho feito pela blogosfera (blogueiros progressistas) na tarefa de popularizar as de-

núncias feitas pelo jornalista Amaury Ribeiro Jr. em seu livro. Mais do que isso, o especial conclama a população a 

pressionar os parlamentares para que instalem uma CPI da privataria tucana, no Congresso, em Brasília.

O PDF do especial poder ser visto e baixado em nossa página www.brasildefato.com.br. E você que contribuiu pa-

ra a campanha e deseja receber alguns exemplares, por favor, entre em contato com o jornal pelo correio eletrônico 

juliana@brasildefato.com.br

O jornal Brasil de Fato agradece a todos e todas na certeza de que a divulgação do conteúdo desse livro é um grande 

serviço à sociedade brasileira, pois, acreditamos ser necessário que a população brasileira saiba quem sucateou e roubou 

o patrimônio público desse país, construído e legado pelas gerações que nos antecederam.

www.brasildefato.com.br
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EDIÇÃO ESPECIAL – PRIVATARIA TUCANA

Maringoni

E a CPI da privataria tucana?

É hora de prestar contas à nação
EM ABRIL DE 1999, o jornalista 
Aloysio Biondi, ao publicar o 
livro O Brasil privatizado, expôs 
ao povo brasileiro a pilhagem 
da riqueza nacional feita pelas 
privatizações comandadas pelo 
governo do tucano Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002). 
Ao assumir o governo, FHC se 
jactava de que iria “virar a página 
da Era Vargas”.  Foram pouco os 
que viram na frase o prenúncio de 
um conluio daquele governo com 
o grande capital para se apropriar 
das empresas estatais do país. O 
livro de Biondi escancarou esse 
conluio. A roubalheira foi tão 
grande, descarada e imoral, que 
motivou o jurista Fábio Konder 
Comparato  a fazer uma veemen-
te defesa para que FHC fosse res-
ponsabilizado pelo crime de lesa-
pátria. O aviltante governo que se 
auto-proclamou, já nos primeiro

dias do seu reinado, como porta-
dor de uma nova era, entrou para 
a história como um dos mais en-
treguistas e submissos ao capital 
internacional.

Agora, o livro A Privataria

Tucana, do também jornalista 
Amaury Ribeiro Jr., expõe a 
outra face da privatização: não 
foi apenas o grande capital que 
se locupletou com a pilhagem 
da riqueza pertencente ao povo 
brasileiro. Pessoas que ocuparam 
importantes cargos públicos no 
governo tucano, seus amigos e 
familiares, enriqueceram muito 
e rapidamente. Escoaram fortu-
nas para os paraísos fiscais, onde 
estariam desobrigados de dar 
explicações sobre as origens do 
dinheiro. Fortunas provenientes 
de atividades ilícitas, como das 
máfias ou do tráfico de drogas, já 
haviam ensinado o caminho dos 

refúgios tidos como seguros. O 
Privataria Tucana, após dez anos 
de exaustivo trabalho investiga-
tivo do autor, apresenta provas 
documentais da roubalheira pra-
ticada. Dá o nome dos surrupia-
dores, o método que utilizaram e 
o caminho que percorreu a rique-
za que açambarcaram. 

A mídia burguesa silenciou 
durante o processo da pilhagem 
e silencia agora diante das provas 
apresentadas. Entendem-se seus 
motivos: ela também foi benefi-
ciada com parte da riqueza priva-

tizada e deve obediência canina 
ao grupo de políticos que deve-
riam prestar contas à Justiça. 

A Procuradoria-Geral da Re-
pública, o Ministério da Justiça, 
com sua Policia Federal, fazem-
se de surdos e mudos, sem dar 
importância à gravidade das 
denúncias e as provas apresen-
tadas. Posturas que os aproxima 
ao nível da conivência com a 
prática criminosa dessas pessoas 
e consolida o sentimento que o 
peso da espada da Justiça está 
reservado apenas aos trabalha-

dores e aos pobres. Esta edição
especial do Brasil de Fato, ao
somar-se com o corajoso e incan-
sável trabalho feito pela blogos-
fera (blogueiros progressistas),
pretende popularizar as denún-
cias feitas pelo livro A Privata-

ria Tucana. É necessário que a
população brasileira saiba quem
sucateou e roubou o patrimônio
público desse país, construído e
legado pelas gerações que nos
antecederam.

Somente a mobilização popular
poderá romper com o boicote de
informações que nos impõe a mí-
dia conivente com a roubalheira
e com silencio e inoperância
das autoridades do país. Logra-
dos esses objetivos, teremos a
esperança de ver os larápios do
patrimônio público se sentarem
no banco dos réus para prestar
contas à nação.

É necessário que a população brasileira 
saiba quem sucateou e roubou o 
patrimônio público desse país, construído 
e legado pelas gerações que nos 
antecederam

editorial

A lavanderia tucana 
e o desmonte do país pág. 3

Sociedade exige 
apuração e punição págs. 2 e 3

Esta é a pergunta que o povo brasileiro faz.  Afinal, graves denúncias - com farta documentação 
obtida em juntas comerciais, cartórios, Ministério Público e Justiça – foram apresentadas no 
livro A Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Jr., que comprovam “o maior assalto ao 
patrimônio público da história do Brasil”. Entre os beneficiários do saque, o livro desmascara 

o falso ético José Serra, na época, ministro de FHC. O clã tucano e sua turma realizaram 
movimentações financeiras sinistras com a grana das privatizações. 
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A POLÍCIA MILITAR brasileira conse-
guiu a façanha de aumentar, ainda mais, 
sua péssima fama internacional. Refl exo 
da extrema violência praticada contra a 
população e levada a cabo por grupos de 
extermínio e milícias e pelas práticas de 
corrupção e de execuções extrajudiciais.

É o que sinalizam duas recentes publi-
cações internacionais. A primeira delas 
é o relatório do Grupo de Trabalho so-
bre o Exame Periódico Universal (EPU) 
do Brasil, do respeitado Conselho de Di-
reitos Humanos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). O documento é ela-
borado por uma comissão que avalia to-
dos os países sob a perspectiva dos direi-
tos humanos, e para a avaliação do Bra-
sil poupou eufemismos e falou claramen-
te em “esquadrões da morte” para se re-
ferir à polícia.

A outra publicação foi a da Anistia In-
ternacional, divulgada no mês de maio 
deste ano com dados relativos a 2011. 
Esta concluiu que no quesito Seguran-
ça Pública,“os agentes de aplicação da lei 
continuaram a usar a força de modo ex-
cessivo e a praticar torturas e execuções 
extrajudiciais”.

A fama de violenta não é só reconhe-
cida pelos próprios brasileiros, e por es-
sas publicações, mas comprovadamente 
indicada em uma série de pesquisas alar-
mantes. Confrontando somente os dados 
estaduais fornecidos pela Secretaria de 
Segurança Pública sobre a PM paulista, 
por exemplo, com o último relatório di-
vulgado pelo FBI (Departamento Fede-
ral de Investigação dos Estados Unidos, 
em tradução livre), é possível constatar 
que a PM matou no estado de São Pau-
lo 2.045 pessoas em confronto duran-
te 2005 a 2009, enquanto todas as for-
ças policiais estadunidenses mataram no 
mesmo período 1.915.

O Conselho da ONU recomendou ain-
da que o Brasil trabalhe para extinguir a 
Polícia Militar, e como a Anistia Inter-
nacional, disse que a corporação é acu-
sada de agir fora das leis vigentes no 

ONU condena atuação da PM 
SEGURANÇA PÚBLICA  Recentes 
publicações chamam a atenção para 
a violência cometida pela Polícia 
Militar brasileira e associa policiais 
a grupos de extermínio e milícias, 
corrupção e execuções extrajudiciais

da Redação 

O dia 13 de junho foi dolorido 
para Débora Maria da Silva. Nes-
te dia, foram exumados os restos 
mortais de seu fi lho, o gari Edson 
Rogério Silva dos Santos. Ele foi 
morto na Baixada Santista depois 
de tentar abastecer sua moto em 
um posto em 15 de maio de 2006, 
durante a crise defl agrada entre o 
Estado de São Paulo e integrantes 
do crime organizado do Primeiro 
Comando da Capital (PCC). 

A exumação foi feita pelo Ins-
tituto Médico-Legal (IML) de 
São Paulo depois de um pedido 
do Grupo de Atuação Especial de 
Repressão ao Crime Organizado 
(Gaeco) do Ministério Público e 
vai investigar se o projétil com o 
qual Edson Rogério foi enterrado 

da Redação

Estudantes da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), vítimas de violência policial durante uma ma-
nifestação política no câmpus de Guarulhos, realizaram
um ato na Avenida Paulista no dia 18 de junho e protes-
taram também contra a corporação. Eles foram agredi-
dos com balas de borracha por gritarem palavras de or-
dem que denunciavam a violência dos policiais aos estu-
dantes e à população.

Uma série de ações violentas e de repressão ao movi-
mento estudantil vem acontecendo recorrentemente des-
de o dia 7 de outubro de 2011, quando um efetivo de 400
homens da PM paulista retirou, à força, estudantes que re-
alizavam uma ocupação política da reitoria da Universi-
dade de São Paulo (USP). Houve denúncias de agressão, 
estudantes arrastados para dentro da reitoria para serem 
presos, e até torturados.

Depois disso, uma ocupação estudantil do Crusp foi 
reintegrada com uso excessivo de força policial em 19 de 
fevereiro. Em 3 de junho, a Polícia Militar também inva-
diu a moradia da Universidade Federal da Integração La-
tino-Americana (Unila) em Foz do Iguaçu. Alegando per-
turbação à ordem, agrediu ferozmente vários estudantes, 
conforme vídeo divulgado pelos manifestantes.

Para a coordenadora do Observatório das Violências
Policiais da PUC, Ângela Mendes de Almeida, a atitude
dos estudantes em denunciar a violência cometida pelos
policiais revela a lógica presente no Estado brasileiro des-
de o período militar. A ideia de combate a um inimigo in-
terno. “E o inimigo interno são os pobres e aqueles que
lutam pelos pobres. O papel da polícia acaba sendo então
de reprimir arbitrariamente e aleatoriamente os pobres e
os militantes”, conclui. Além dos estudantes, trabalhado-
res e movimentos sociais foram vítimas de violência poli-
cial este ano. (AS)

Estudantes denunciam 
violência policial
Aumenta repressão contra 
manifestações políticasé compatível com uma arma apre-

endida em Cubatão durante as in-
vestigações.

“Foi muito difícil desenterrar 
meu fi lho para fazer uma suposta 
investigação que deveria ter sido 
feita há seis anos”, conta Débora, 
integrante do grupo Mães de Maio, 
composto por familiares que per-
deram seus fi lhos no confl ito bati-
zado como “Crimes de Maio”. Para 
Débora, não há dúvidas de que Ed-
son foi morto por policiais. “Eu te-
nho familiares policiais que avisa-
ram que no dia da morte de Edson 
que haveria retaliação aos bandi-
dos. No fi m daquela noite mataram 
meu fi lho”, conta.

Débora aposta que o fi lho foi 
morto por ser pobre e negro, fenó-
tipo associado pela Polícia ao mar-
ginal e que é facilmente encontra-
do na população brasileira, da-
da a alta desigualdade e a heran-
ça escravagista que assola o país. 
“O Brasil é um dos maiores viola-
dores do direito à vida. A gente vê 
que quem morre nas mãos da po-
lícia é pobre, preto e da periferia. 
A pena de morte está decretada. A 
criminalização da pobreza está na 
moda. Hoje a PM mata, a Civil ve-
la e o Ministério Público enterra”, 
desabafa Débora.

Reivindicação antiga do movi-
mento de Direitos Humanos no 
Brasil, Débora defende o fi m da po-
lícia militar e a desmilitarização da 
Polícia. É pelo que luta também a 
coordenadora do Observatório das 

Violências Policiais da PUC, Ânge-
la Mendes de Almeida. “É necessá-
ria só uma polícia e que ela seja ci-
vil”, destaca. Segundo ela, a reco-
mendação do Conselho da ONU 
pela extinção da Polícia Militar ser-
ve como instrumento de pressão, 
mas ressalta que o Brasil tem pre-
cedentes de não aplicar as orienta-
ções internacionais. 

Outra reivindicação das organi-
zações de direitos humanos é uma 
medida paliativa, mas importante: 
que os crimes cometidos pela Polí-
cia Militar não sejam investigados 
pela própria Corregedoria da Polí-
cia Militar. “Se eles aceitassem não 
serem investigados pelos seus pa-
res nós daríamos um grande passo. 
O que não podemos ter é inclusive 
ameaças às vítimas que apresen-
tam queixas por policiais da pró-
pria Corregedoria”, acrescenta. O 
relatório da ONU também orienta 
o Brasil a investigar os crimes co-
metidos por agentes da ordem de 
forma independente. (AS)

país. Já a Anistia pontuou que a popu-
lação mais pobre continua refém tanto 
da violência de grupos criminosos quan-
to do “policiamento abusivo que geral-
mente trata os moradores como supos-
tos criminosos”. 

Violenta e criminosa
“A Polícia Militar representa o Esta-

do que é inimigo da população. O Esta-
do brasileiro não promove o bem estar 
social, que garante o direito das pesso-
as. Mas garante os direitos e o status quo 
quem se benefi cia com a desigualdade do 
país. A violência da polícia militar é uma 
prova da natureza do Estado garantidor 
das desigualdades”, analisa o sociólogo 
Renato Cinco.

Morador da cidade do Rio de Janeiro, 
Renato afi rma que a relação da popula-
ção carioca com a PM é marcada por des-
confi ança e medo. Denuncia também que 
o medo se estende aos policiais das Uni-
dades de Polícias Pacifi cadoras (UPPs) 
promovidas pelo governo federal, que 
são acusados de proibir até mesmo as 
atividades culturais das comunidades 
militarizadas, como os bailes de funk. “O 

que tem hoje nas favelas do Rio de Janei-
ro é ocupação militar, e não pacifi cação. 
Hoje está se naturalizando a ideia de que 
os ricos podem viver democraticamente 
enquanto os pobres têm que viver na di-
tadura militar”, destaca o sociólogo. 

Dados ofi ciais do próprio governo do 
Rio de Janeiro revelam um cenário de 
violência policial assustador. Eles mos-
tram que entre 2007 e 2010, não menos 
que 4.370 pessoas morreram em con-
fronto com agentes da lei, nos chama-
dos “autos de resistência”, medida ad-
ministrativa criada durante o regime 
militar e que indica a morte de um sus-
peito em confronto com a polícia. A mé-
dia é de três autos de resistência regis-
trados por dia.

Assim foi inicialmente anunciada a 
morte da juíza Patrícia Acioli, morta 
com 11 tiros em 11 de agosto de 2011 em 
frente a sua casa, no bairro de Piratinin-
ga, região oceânica de Niterói (RJ). Para a 
Anistia Internacional, a execução foi mo-
tivada “por sua postura infl exível diante 
das milícias e da criminalidade policial”. 
Conforme o inquérito da Divisão de Ho-
micídios de Niterói comprovou, a morte 
de Acioli foi decretada depois que ela de-
terminou a prisão de um grupo de PMs 
pela execução do adolescente Anderson 
Matheus, de 14 anos, dentro da favela 
do Salgueiro, no bairro de São Gonçalo, 
em julho do ano passado. O crime contra 
ela teria sido articulado pelo tenente-co-
ronel Claudio Luiz Silva de Oliveira e pe-
lo tenente Daniel Santos Benitez Lopez, 
e contou com o apoio de 11 policiais mi-
litares. Os dois ofi ciais estão presos des-

de dezembro no presídio federal de Cam-
po Grande (MS). Segundo o relatório da 
Anistia, apenas nos estados do Rio de Ja-
neiro e São Paulo, 804 pessoas foram 
mortas em circunstâncias descritas como 
“autos de resistência” em 2011. Também 
reafi rma suspeita de que policiais, tanto 
da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, 
estejam envolvidos em grupos de exter-
mínio e com milícias “que praticam ações 
de limpeza social e extorsão, além de trá-
fi co de armas e drogas”. 

Entre algumas ações destacadas pelo 
documento está Operação Sexto Man-
damento, da Polícia Federal, que acabou 
com a prisão em fevereiro do ano passa-
do de 19 policiais militares do estado de 
Goiás, incluindo o subcomandante da 
PM coronel Carlos Cézar Macário. Eles 
são suspeitos de fazer parte de grupos de 
extermínio, que torturavam e executa-
vam pessoas sem nenhuma ligação com 
o crime. Na época, a investigação desse 
envolvimento afi rmou que havia indícios 
de participação de policiais militares em 
37 casos de desaparecimentos forçados.

Outro assassinato praticado por poli-
ciais que chocou o Brasil foi o do meni-
no Juan Moraes, de 11 anos. Ele desapa-
receu durante uma operação do 20º Ba-
talhão da Polícia Militar na comunidade 
Danon, em Nova Iguaçu, no estado do 
Rio de Janeiro. Seu corpo foi encontrado 
posteriormente dentro de um rio no mu-
nicípio de Belford Roxo, na Baixada Flu-
minense. A investigação da Polícia Civil 
conclui que ele foi morto pela Polícia Mi-
litar e que seu corpo também foi removi-
do por policiais.

“A pena de morte está 
decretada. A criminalização da 
pobreza está na moda. Hoje 
a PM mata, a Civil vela e o 
Ministério Público enterra” 

Mãe consegue exumar corpo 
de fi lho enterrado com projétil
Depois de seis 
anos, morte de gari, 
assassinado durante 
o período conhecido 
como Crimes de Maio, 
vai ser investigada. 
Mãe afi rma que 
policiais militares 
realizaram a execução

O Conselho da ONU 
recomendou ainda que 
o Brasil trabalhe para 
extinguir a Polícia Militar

“A violência da 
polícia militar é uma 
prova da natureza do 
Estado garantidor das 
desigualdades”

Marcello Casal Jr./ABr

Policiais militares da Unidade de Polícia Pacifi cadora (UPP) do Morro dos Macacos, em Vila Isabel (RJ)
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Frederico Daia Firmiano e 
Silvia Beatriz Adoue

DEPOIS DA CRISE do petróleo, na dé-
cada de 1970, que indiciava a profunda 
crise experimentada pelo sistema do ca-
pital, a pedido da Organização das Na-
ções Unidas, os países desenvolvidos 
constituíram a Comissão Brundtland, 
em 1983. Foi nesta que nasceu o concei-
to de “desenvolvimento sustentável” le-
vado, quase uma década depois, ao Rio 
de Janeiro, no encontro conhecido co-
mo Eco 92. 

A ideia de sustentabilidade nascida 
ali buscava conciliar três noções: desen-
volvimento econômico, desenvolvimen-
to social e desenvolvimento sustentável. 
Tem, portanto, uma contradição de ori-
gem, como se fosse possível que o capital 
se expandisse preservando os recursos 
ecológicos e os recursos humanos. 

É que sob o capitalismo, o desenvol-
vimento econômico corresponde à ex-
pansão do capital. Este é o primeiro im-
perativo do sistema. Por isso, as outras 
dimensões da “sustentabilidade capita-
lista”, a social e a ambiental, não só es-
tão subordinadas à acumulação de ca-
pital, como só podem se cumprir na 
medida em que não atrapalhem tal pro-
cessualidade. 

Além disso, desde logo, o “desenvol-
vimento sustentável” só interessou aos 
países “em desenvolvimento” à medida 
em que promovesse o “desenvolvimen-
to econômico”. Sob as condições atuais 
de reprodução de capital, a opção de-
senvolvimentista para os países da peri-
feria do capitalismo os leva a um esfor-
ço de aceleração do crescimento que não 
permite, como é o caso dos países cen-
trais, deslocar as contradições que es-
te processo engendra, como a superex-

ploração dos seus territórios, para ou-
tras áreas. Assim como não podem des-
locar a superexploração do trabalho pa-
ra outros países, economicamente de-
pendentes. Há, pois, uma correspon-
dência entre a transferência de mais-va-
lia das periferias para os países centrais 
com a transferência do ônus da degra-
dação dos bens da natureza para os paí-
ses periféricos. 

É que o capital tem a “compulsão” de 
resolver os problemas que sua expansão 
cria por meio de um novo impulso ex-
pansivo. Assim é na periferia desde o pe-
ríodo de expansão colonial, onde o cará-

ter predatório do capital se apresenta de 
maneira escancarada e é constituinte do 
desenvolvimento econômico. 

No momento da constituição do capi-
talismo, essa forma de superexploração 
dos recursos, humanos e ecológicos, era 
dominante. Porém, como o espaço para 
o seu desenvolvimento era ainda muito 
grande, surgiram políticas de proteção 
dos recursos naturais. 

Curioso registro de Euclides da Cunha 
em Os Sertões dá conta de intervenção 
da Coroa Portuguesa perante a expan-
são da cana e os problemas para o meio 
ambiente gerados pela sua produção:

“Previu-os o próprio governo colonial. 
Desde 1713 sucessivos decretos visaram 
opor-lhes paradeiros. E ao terminar a 
seca lendária de 1791-1792, a ‘grande 
seca’, como dizem ainda os velhos ser-
tanejos, que sacrifi cou todo o Norte, da 
Bahia ao Ceará, o governo da metrópo-
le fi gura-se tê-la atribuído aos inconve-
nientes apontados, estabelecendo des-
de logo, como corretivo único, severa 
proibição ao corte das fl orestas.

Esta preocupação dominou-o por
muito tempo. Mostram-no-lo as cartas
régias de 17 de março de 1796, nome-
ando um juiz conservador das matas;
e a de 11 de junho de 1799, decretan-
do que ‘se coíba a indiscreta e desorde-
nada ambição dos habitantes (da Bahia
e Pernambuco) que têm assolado a fer-
ro e fogo preciosas matas... que tanto
abundavam e já hoje fi cam a distâncias
consideráveis etc.”.

Hoje é impensável semelhante exigên-
cia dentro de um Estado capitalista. Ve-
jamos, senão, a derrota em torno da dis-
puta pelos conteúdos do Novo Código 
Florestal. 

Um tal “juiz conservador das matas”, 
imbuído da responsabilidade de fazer 
cumprir a “severa proibição ao corte as 
fl orestas”, teria um papel semelhante ao 
do encontro Rio+20. Isto é: um papel 
inócuo. Isto porque, à diferença do mo-
mento de acumulação primitiva, na ori-
gem do capitalismo, já não há novos ter-
ritórios para onde o capital possa esten-
der seus domínios. 

Só superando a economia capitalista é 
possível inverter o processo de degrada-
ção do planeta para dar lugar ao desen-
volvimento humano e de novas relações 
com entre homem e natureza.   

Frederico Daia Firmiano é professor-
assistente da Fesp/Uemg; doutorando 

em Sociologia pela FCLar/Unesp.
Silvia Beatriz Adoue é professora da 

Escola Nacional Florestan Fernandes-ENFF
e da Universidade Estadual Paulista, 

campus de Araraquara. 

A balela capitalista do 
“desenvolvimento sustentável”
OPINIÃO  Só superando 
a economia capitalista 
é possível inverter o 
processo de degradação 
do planeta

É na periferia onde o caráter 
predatório do capital se apresenta de 
maneira escancarada e é constituinte 

do desenvolvimento econômico

Um tal “juiz conservador 
das matas”, imbuído da 
responsabilidade de fazer 
cumprir a “severa proibição 
ao corte as fl orestas”, teria 
um papel semelhante ao do 
encontro Rio+20

 Marcello Casal Jr/ABr

Crianças brincam em evento da Cúpula dos Povos, evento paralelo à Rio + 20
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Depressão e ansiedade 
Os transtornos mentais respondem 

pela terceira causa de afastamento 
do trabalho no Brasil, de acordo com 
levantamentos realizados pela Previ-
dência Social a partir de 2008. Essas 
doenças perdem apenas para as do 
sistema orteomuscular, caso da Le-
são por Esforço Repetitivo (LER), e 
as lesões traumáticas. Muitas vezes 
as patologias psiquiátricas se desen-
volvem a partir do que se chama de 
estresse ocupacional, ocasionado por 
cobranças, competitividade, etc. Essa 
situação leva trabalhadores a depres-
são, ansiedade, síndrome de Burnout 
e drogas, de acordo com o Grupo de 
Saúde Mental e Psiquiatria do Tra-
balho do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da Universidade 
de São Paulo.

Greve geral da saúde em MG
Os trabalhadores da saúde aprova-

ram a continuidade da greve geral, no 
dia 14, no pátio da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais. Entre outros 
pontos, reivindicam reajuste salarial 
igual para todos, revisão do plano de 
carreira, melhores condições de tra-
balho, investimento na saúde de 12% 
do orçamento conforme determina a 
Constituição e redução da jornada de 
trabalho para 30 horas semanais para 
todos sem redução de salário. 

Intransigência de Anastasia 
Beatriz Cerqueira, nova presidenta 

da CUT-MG, ressaltou em ato com os 
trabalhadores da saúde, que é preci-
so ter cuidado para negociar com o 
governo Anastasia (PSDB). “Tenho 
certeza de que vocês farão um bom 
trabalho, mas é bom lembrar que no 
ano passado, o Sind-UTE/MG propôs 
o encerramento de uma greve de 112 
dias, porque tínhamos um documento 
assinado por um secretário de Estado. 
O governo não cumpriu o compromis-
so”, disse.

 
Globo é obrigada a contratar

Até fevereiro do ano que vem, a 
Rede Globo, no Rio de Janeiro, está 
obrigada a contratar 150 jornalistas e 
radialistas para suas redações. Isso, 
junto a uma multa de R$ 1 milhão, 
é o resultado de um acordo fi rmado 
entre a empresa e o Ministério Pú-
blico no fi m de 2011, depois de uma 
investigação que identifi cou diversas 
irregularidades trabalhistas no maior 
veículo de comunicação do país, entre 
elas jornadas de trabalho abusivas de 
até 19 horas.

 
UGT e representantes dos bancos

A União Geral dos Trabalhadores 
(UGT) promoveu dia 15, encontro, na 
sua sede em São Paulo, com repre-
sentantes da Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban). A reunião teve 
como objetivo ampliar o diálogo entre 
os sindicalistas ugetistas e os repre-
sentantes dos bancos, uma vez que a 
UGT é a segunda maior Central em re-
presentatividade de bancários. O pre-
sidente da UGT em exercício, Canindé 
Pegado, lembrou que é fundamental 
para a luta dos trabalhadores das ins-
tituições bancárias que as entidades 
que os representam tenham um rela-
cionamento regular com as entidades 
patronais. 

Juntos na Rio+20
Na Cúpula dos Povos, lideranças se 

reuniram dia 18 para elaborar docu-
mento com alternativas para um novo 
modelo de desenvolvimento, com 
justiça social e ambiental, que será 
entregue aos chefes de Estado. “Aqui 
a gente quer debater direitos”, disse 
Fátima Melo, uma das organizadoras 
do Comitê Facilitador da Cúpula dos 
Povos, dia 16, na plenária Defesa dos 
Bens Comuns Contra a Mercantiliza-
ção. Mais de 350 sindicalistas e re-
presentantes de movimentos sindicais 
e sociais do Brasil e de vários países 
participam de uma série de assem-
bleias dos movimentos sindicais e so-
ciais para discutir um documento com 
propostas alternativas. 

Sindicato global 
A fusão das federações internacio-

nais Fitim – Federação Internacional 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Icem – Federação In-
ternacional dos Sindicatos do Ramo 
Químico, da Energia, da Mineração 
e Indústrias Diversas e FITTVC 
– Federação Internacional dos Tra-
balhadores nas Indústrias Têxteis, 
Vestuário e Couro formou um único 
sindicato global com o nome de  In-
dustriALL – onde “ALL”  simboliza 
a união de todos. O Congresso da 
Fusão ocorreu de 18 a 20 de junho, 
em Copenhagen, Dinamarca. A Con-
federação Nacional dos Metalúrgi-
cos da CUT esteve representada no 
Congresso de Fusão dos Ramos. O 
Congresso reúne 1300 delegados de 
mais de 150 países, representando 
50 milhões de trabalhadores e tra-
balhadoras nos setores metalúrgico, 
químico e têxtil.

espaço sindical

Igor Ojeda
do Rio de Janeiro (RJ)

DESCONSTRUIR a imagem da Vale se-
rá, a partir de agora, uma das principais 
estratégias adotadas pelas vítimas da 
empresa de mineração sediada no Bra-
sil. Tal conclusão se deu no dia 16 de ju-
nho no III Encontro Internacional dos 
Atingidos pela Vale, realizado no bair-
ro Santa Tereza, no Rio de Janeiro. A 
mineradora é acusada de violar direi-
tos trabalhistas, comunitários, ambien-
tais e sanitários em diversas regiões bra-
sileiras e vários países, entre eles, Mo-
çambique, Peru, Chile, Nova Caledônia 
e Canadá.

Em janeiro deste ano, a empresa foi 
eleita a pior do mundo em uma votação 
da Public Eye Awards, “premiação” exis-
tente desde 2000 e que tem o Greenpe-
ace como um dos organizadores. De 88 
mil votos, a Vale recebeu 25 mil. A mine-
ração e os projetos extrativistas em ge-
ral vêm sendo temas de muitos debates 
e atividades na Cúpula dos Povos, que 
acontece na capital fl uminense como 
evento paralelo à Conferência das Na-
ções Unidas sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20 – da qual a mine-
radora é uma das patrocinadoras. 

Um dos diagnósticos do encontro é 
que as empresas que mais causam im-
pactos sociais e ambientais estão fazen-
do nos últimos anos grande uso da pu-
blicidade e da chamada “fi lantropia es-
tratégica”. No Brasil, por exemplo, a Va-
le, além dos projetos sociais apoiados 
por sua fundação, vem investindo bas-
tante em propagandas – em meios ele-
trônicos e impressos – que contam com 
artistas de renome e buscam reforçar 
sua conexão com o Brasil. 

Além de manter o foco do enfrenta-
mento direto – como protestos, mobili-
zações e ações judiciais –, o grupo pre-
tende mostrar à sociedade “a verdadeira 
face da empresa”. Nesse sentido, foram 
sugeridas ações como a criação de um si-
te em três ou quatro idiomas (português, 
espanhol e inglês, com a possibilidade de 
se incluir também o francês) e a produ-
ção de materiais de contrapropaganda – 
panfl etos, folders, cartilhas, vídeos etc. 
Uma das prioridades é a divulgação das 
denúncias nas escolas, uma tentativa de 
contra-atacar o trabalho que a minera-
dora faz nessas instituições.

Estratégias
Este ano, já foram realizadas duas 

grandes ações de contrapropaganda. A 
ideia é reforçar essa estratégia. Em ja-
neiro, ocorreu a “premiação” da empre-
sa como a pior do mundo – fato mui-
to divulgado mundialmente e que deve 
ainda ser bastante explorado no próxi-
mo período. Em abril, foi lançado pela 
Articulação Internacional de Atingidos 
pela Vale o Relatório de Insustentabili-
dade Vale 2012, uma contraposição ao 
Relatório de Sustentabilidade divulga-
do pela companhia anualmente. 

Também conhecido como “relatório 
sombra”, o documento rebate ponto a 
ponto os eixos abordados pela Vale. O 
objetivo era mostrar que a realidade de 
trabalhadores, comunidades e meio-am-
biente do entorno dos empreendimentos 
é bem distinta àquela apresentada pela 
empresa. Três momentos do ano foram 
apontados como propícios para ações de 
contrapropaganda de caráter mundial: a 
assembleia dos acionistas, a divulgação 
do Relatório de Sustentabilidade da em-
presa e o período de anúncio dos lucros 
e dividendos. 

Os participantes do encontro enfati-
zaram que muitos dos impactos causa-
dos pela Vale são decorrentes da logísti-

ca utilizada para os grandes projetos, co-
mo as ferrovias e rodovias construídas 
para o transporte do conteúdo extraído 
das minas. Assim, são frequentes casos 
como atropelamentos de animais e pes-
soas, poluição sonora e poeira e racha-
duras nas casas.

Entre os impactos mais diretos cita-
dos pelos atingidos, fi guram a perda de 
soberania sobre as terras, assassinatos 
de lideranças comunitárias, prostitui-
ção, aumento do custo de vida nas co-
munidades próximas de onde um em-
preendimento é instalado, chegada de 
um grande número de população fl utu-
ante e até doenças psíquicas, neurológi-
cas e físicas, como de respiração, de pe-
le e cânceres. 

Segundo as vítimas da Vale, diante das 
denúncias de violações, a mineradora 
responde com mais violações. Frequen-
temente promove assédio moral sobre 
os funcionários, quando não os demi-
te, tenta cooptar lideranças, cria ONGs e 
movimentos sociais de fachada e “com-
pra” órgãos governamentais. 

Nem mesmo a segurança de seus fun-
cionários estaria garantida. Dados ci-
tados durante o encontro dão conta de 
que em 2012 já aconteceram 16 mortes 
nas instalações da Vale no Brasil, Cana-
dá e Indonésia, diante de 11 em 2010, 10 
em 2009, 9 em 2008 e 14 em 2007, nos 
mesmos países. A estimativa é que até o 
fi nal deste ano o número chegue a 25. 

Para João Trevisam, da Confederação 
Nacional de Trabalhadores na Minera-
ção, a mineradora “ainda está na épo-
ca do capitalismo selvagem. Não quero 
que a Vale seja nossa desse jeito”, disse 
durante o encontro, fazendo referência 
à campanha pela estatização da minera-
dora, privatizada em 1997 numa opera-
ção suspeita de fraudes.

Vale em Moçambique
Os moradores da província do Te-

te, na região central de Moçambique, 
país da costa oriental africana, conhe-
cem bem o modo de atuar da minerado-

ra. “A Vale não tem respeito algum pelos 
mínimos direitos e hábitos culturais das 
pessoas”, protesta Fabio Manhiça, de 52 
anos, da Associação de Assistência Ju-
rídica às Comunidades, em entrevista à 
Carta Maior.

“Os salários são baixíssimos. Durante 
o acordo coletivo de trabalho, a empre-
sa não respeitou a vontade expressa dos 
trabalhadores. Eles tiveram que assinar 
com o joelho em cima deles. Tanto que 
a maior parte dos trabalhadores da Vale 
não conhece o acordo coletivo. As comu-
nidades foram evacuadas, foram tiradas 
pelo governo de suas zonas de origem e 
levadas a uma que não escolheram. Não 
sabemos com quem negociar. O gover-
no diz que é com a empresa, a empresa 
diz que é com o governo. O povo fi ca no 
meio”, resume. 

Segundo Manhiça, um problema gra-
ve é a falta de conhecimento de traba-
lhadores e comunidades sobre seus pró-
prios direitos. Outro, o poder da mine-
radora de “corromper tanto os dirigen-
tes do governo quanto os dirigentes sin-
dicais” do país. Nem mesmo os líderes 
sindicais não cooptados encontram es-
paço para atuação. “Se você for até as co-
munidades, os moradores não vão falar 
consigo. Temem represálias. Seguran-
ças da Vale e a força policial do gover-
no andam pelas ruas, semeando medo e 
pânico. As pessoas não te dizem nada. 
Tanto que as informações sobre a Vale a 
gente encontra nesses fóruns; lá não te-
mos acesso a nenhuma informação. Tu 
não entras lá dentro, é barrado.”

Em 12 de junho, outro moçambicano 
que participaria do encontro foi impe-
dido de entrar no Brasil pelo aeroporto 
de Guarulhos, em São Paulo. Jeremias 
Vunjanhe, da ONG Justiça Ambien-
tal e da Federação Internacional Ami-
gos da Terra, teve seu passaporte retira-
do e foi obrigado a voltar ao Moçambi-
que. A Polícia Federal não informou as 
razões desse tipo de tratamento – Vu-
nhanhe tinha visto de entrada no país. 
(Carta Maior)

Violações da Vale em 
pauta na Rio+20
CÚPULA DOS POVOS 
Encontro Internacional 
dos Atingidos pela Vale, 
realizado no bairro 
Santa Tereza, no Rio 
de Janeiro, acontece 
em paralelo à Rio+20 e 
defi ne como prioridade 
“desconstruir” a imagem 
da empresa

“As comunidades foram 
evacuadas, foram tiradas 
pelo governo de suas zonas 
de origem e levadas a uma 
que não escolheram”

“Os salários são baixíssimos. 
Durante o acordo coletivo 
de trabalho, a empresa não 
respeitou a vontade expressa 
dos trabalhadores”

“Seguranças da Vale e a força 
policial do governo andam pelas 
ruas, semeando medo e pânico. 
Os moradores não falam nada 
temendo represálias”

Agência Vale

Mina de Carvão Moatize, projeto localizado na província de Tete, em Moçambique
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Pedro Carrano
de Curitiba (PR) 

ULTRAPASSANDO os 30 dias, a gre-
ve dos professores das instituições fe-
derais do ensino superior atravessou o 
fi nal de maio e o início de junho am-
pliando o número de instituições que 
se somaram ao movimento. Até então, 
Sérgio Mendonça, secretário de Rela-
ções do Trabalho do Ministério do Pla-
nejamento, e Aloizio Mercadante, o mi-
nistro da Educação, têm sido conside-
rados avessos a um espaço de diálogo 
sobre a principal demanda do magisté-
rio: o debate profundo sobre a reestru-
turação da carreira da categoria.  Mer-
cadante chegou a pedir a suspensão 
da greve. Mas, com o prosseguimen-
to da paralisação, fi cou marcada uma 
mesa de discussão para o dia 19 de ju-
nho (após o fechamento desta edição), 
quando o governo fi cou de apresentar 
proposta sobre o ponto .  

Agora, a insatisfação alcança os mé-
dicos federais, trabalhadores das uni-
versidades tecnológicas e soma estu-
dantes à paralisação. Aponta-se, com 
isso, a chance de uma greve do servi-
ço público federal. As mais de 30 enti-
dades que compõem o Fórum dos Ser-
vidores Públicos indicaram uma greve 
unifi cada dos servidores federais. Co-
mo ponto mínimo de pauta, buscam 
a reposição da infl ação. Categorias li-
gadas à universidade, caso dos técni-
cos administrativos, no dia 11 de ju-
nho, retomaram a greve travada ainda 
em 2011 – quando os 113 dias parados 
não trouxeram ao movimento paredis-
ta as respostas desejadas. 

Os médicos federais pararam suas ati-
vidades nos hospitais federais, durante 
todo o dia 12 de junho, em protesto con-
tra a Medida Provisória 568/2012, que 
altera a remuneração da categoria e des-
fi gura a jornada de trabalho dos profi s-
sionais. A mesma MP irritou os setores 
na base da Federação dos Sindicatos dos 
Trabalhadores das Universidades Públi-
cas (Fasubra), que na greve denunciam 
essa medida (veja ao lado). 

Movimentações nos estados 
Foram cerca de 1200 pessoas às ru-

as curitibanas, no dia 14 de junho. Tra-
balhadores de instituições como a UTF-
PR também se puseram em movimento, 
ao contrário de 2011. “Sempre fomos ti-
dos como conservadores.  Essa adesão 
é importante, apesar de muitos profes-
sores não virem para a rua, não têm o 
perfi l de lutar, reivindicar, mas estão lu-
tando por melhorias dentro da UTFPR”, 
afi rma Maurini de Souza, professora de 
Comunicação Institucional da UTFPR. 
Ela compõe o comando de greve neste lo-
cal de trabalho. 

No caso do Paraná, pelo relato da pro-
fessora, até hoje nunca houve na UTF-
PR paralisações nas quais 90% dos ser-
vidores de determinado local tomassem 
parte, inclusive no interior. Todos os 14 
campi das UTFPRs estão parados. “Vá-
rios campi estão com 100% de adesão 
dos professores, sem aula nenhuma, o 
que refl ete este momento”, defi ne.

Os professores tiveram apenas a res-
posta pontual do governo desde agosto 

de 2011, quando encerraram, à época, 
uma paralisação. A edição da MP 568, 
a mesma que trata do tema do adicional 
de periculosidade e insalubridade  (Con-
fi ra abaixo a greve dos técnicos-admi-
nistrativos), com o tópico do reajuste sa-
larial de 4%, foi considerada insufi ciente 
diante das perdas salariais da categoria e 
da pauta de reivindicações. Astrid Ávila, 
professora da UFPR e integrante do co-
mando local de greve, que acompanhou 
reunião recente do Comando Nacional, 
afi rma que manter os braços cruzados 
demonstrou força e fez o governo sentar 
para negociar. “Eles viram que, como em 
2011 eles assinaram o acordo com uma 
promessa que não cumpriram, não vai 
ser agora que vamos recuar, com a possi-
bilidade de contraproposta. Então o go-
verno recuou dessa ideia de exigir a sus-
pensão do movimento”, disse. 

Um espaço para debate
A professora Maurini Souza, da UTF-

PR, opina que o tema, no começo, se re-
sumia a um espaço de debate com o go-
verno sobre as condições desses traba-
lhadores e a recomposição do seu pla-
no de carreira. Este é o espaço poster-
gado desde agosto de 2011 e março des-
te ano, diz ela. “Queríamos que o gover-
no sentasse e nos ouvisse. E a Dilma dis-
se que faria isso. O ministro (da Educa-
ção) disse que a partir de março ia for-
mar uma equipe do governo federal pa-
ra debater com os professores. Abrimos 
mão de todas as reivindicações em troca 
de sermos recebidos. Em março e abril 
não nos receberam. Em maio, nós entra-

568 que fi xa os adicionais de insalubri-
dade, na qual as porcentagens sobre os 
salários passam a ser salários fi xos. Esta 
última, é uma lógica do governo de fi xar 
valores, no sentido de congelar salários 
e reduzir, na prática, o montante que é 
destinado para Saúde e Educação”, cri-
tica Carla. 

A mobilização contra a MP, de acordo 
com nota publicada pela Fasubra, sur-
tiu efeito, e o governo recuou: “da mo-
bilização geral, do movimento paredis-
ta e os apoios que conseguimos no par-
lamento o governo se viu pressionado e 
mais uma vez teve que recuar. O rela-
tor da comissão mista que analisa a MP 
568, senador Eduardo Braga acatou in-

Magistério mobiliza-se por 
um novo Plano de Carreira
MOBILIZAÇÃO  
Professores universitários 
exigem discutir carreira 
e ensino público com 
o governo. Técnicos 
administrativos também 
entram em greve, ao lado 
de outros trabalhadores 
do funcionalismo federal  

tegralmente o pleito da Fasubra de su-
pressão dos artigos que alterava o cálcu-
lo da insalubridade e parcialmente nos-
sa emenda que suprimia os artigos que 
reduziam os salários dos médicos. Nes-
te ponto o atendimento foi parcial, pois 
manteve a estrutura de duas tabelas, de
20 e 40 horas conforme a intenção do
governo, porém alterando a estrutura
do PCCTAE, que tinha apenas uma ta-
bela para o nível superior”.

Os problemas apresentados pelos sin-
dicalistas são a falta de contratações,
que já não ocorrem por concurso pú-
blico, mas por vínculo celetista; falta
de uma data-base na negociação sala-
rial, afora a necessidade de um reajus-
te automático dos salários, baseado na
infl ação. 

“Há várias ferramentas usadas pelo
governo federal para precarizar o tra-
balho: mexendo na nossa Previdência
e criando fundo de pensão para o ser-
vidor público. Restringindo o acesso do
trabalhador a direitos, como o reconhe-
cimento de adicionais para insalubri-
dade, e também transformando a ges-
tão que hoje é pública em privada”, cri-
tica a presidente do Sinditest. Na voz
de sindicalistas, estudantes e técnicos,
o cenário na Universidade aponta para
a crítica ao quadro de terceirizações dos
serviços no seu interior. (PC)

“Há várias ferramentas 
usadas pelo governo 
federal para precarizar 
o trabalho: mexendo 
na nossa Previdência e 
criando fundo de pensão 
para o servidor público”

Pendências de outras greves 
Servidores técnicos 
administrativos 
retomam greve de 2011

de Curitiba (PR) 

Defi nida como um prosseguimento da 
pauta de 2011, que desencadeou 113 dias 
em greve sem contemplar o sindicalis-
mo, a luta de 2012 dos servidores técni-
cos administrativos das Instituições Fe-
derais de Ensino (Ifes) tem o ponto de 
partida pelo reajuste salarial e também 
pela inclusão na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de três salários míni-
mos como piso salarial. Mais que isso, 
Carla Cobalchini, presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Educação do 
Terceiro Grau Público do Estado do Pa-
raná (Sinditest-PR), que tem no Hospi-
tal de Clínicas o principal local de traba-
lho, defende que os focos centrais nesse 
momento são dois. Duas lutas: “Princi-
palmente para combater a implantação 
da Empresa Brasileira de Serviços nos 
Hospitais Universitários (EBSERH), 
(considerada uma forma de entrega de 
setores da Saúde para a iniciativa priva-
da), bem como pedir a revogação da MP 

mos em greve e nos deram 4%, disseram 
que essa era a nossa reivindicação, e lógi-
co que não era”, narra. 

Os professores, no cabo de guerra 
com o governo, ministérios do Planeja-
mento e da Educação, nesse momento 
buscam reunir um dossiê sobre as más 
condições de trabalho: “Estamos pro-
duzindo dossiês do Brasil inteiro mos-
trando falta de laboratórios, falta de sa-
las de aula, e o governo diz que isso é 
muito abstrato na nossa pauta. Então 
nós estamos fazendo o favor de dar con-
cretude com fotos, vídeos e depoimen-
tos das condições de trabalho nas ins-
tituições federais”, afi rma Astrid Ávila, 
professora da UFPR. 

Em Curitiba para um evento sobre a 
unicidade sindical, Paulo Paim, sena-
dor do PT (RS), disse ao Brasil de Fato 
ser a favor do diálogo do governo com as 
demandas dos servidores públicos fede-
rais. “É natural que se faça mobilizações 
e pressione o governo para ter o diálogo. 
Uma demanda da área pública, acho legí-
timo”, disse Paim. 

Dimensão da pauta
Os participantes da greve são enfáti-

cos na dimensão política e afastam-se 
da saída apenas econômica. “Não é uma 
greve por salário ou por 30 horas. Mas 
por um modelo de Estado que a gente 
acredita e por políticas públicas de Esta-
do e não de governo”, afi rma Carlos Au-
gusto Pegurski, funcionário técnico ad-
ministrativo da UTFPR.  

“A greve dos docentes é uma greve por 
Plano de Carreira, que vai incidir na ma-
lha salarial, mas a questão para nós é de 
concepção, de permitir a caminhada des-
se profi ssional, e que não tenha fuga dos 
grandes cérebros de pesquisa das insti-
tuições públicas para privadas”, comenta 
Astrid Ávila, professora da UFPR. 

O momento parece ser de discutir um
projeto de educação para o país, vincu-
lado a um modelo popular de desenvol-
vimento, uma brecha aberta pela greve. 
As movimentações em diversos estados
caminham neste sentido? Na avaliação
de Roberta Traspadini, economista e
professora da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), existe abertura
neste momento da luta pela Educação. 
“Vivemos um momento vital de recons-
trução dos espaços coletivos sobre quem 
somos, o que fazemos e o que queremos,
no interior das universidades. Mas pre-
cisamos dar um salto qualitativo. Deve-
mos aproveitar para, em meio às múl-
tiplas inconformidades que nos unem,
debater, com profundidade, os limites
do projeto de desenvolvimento capita-
lista e a necessidade do projeto popular
para o Brasil”, elabora.

“Estamos produzindo 
dossiês do Brasil inteiro 
mostrando falta de 
laboratórios, falta de salas 
de aula, e o governo diz que 
isso é muito abstrato”

“Eles viram que, como em 2011 
eles assinaram o acordo com uma 
promessa que não cumpriram, não 
vai ser agora que vamos recuar”

“Vivemos um momento vital 
de reconstrução dos espaços 
coletivos sobre quem somos, o 
que fazemos e o que queremos, 
no interior das universidades”

Antonio Cruz/ABr

Professores em greve juntam-se a outros servidores federais em passeata na Esplanada dos Ministérios
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EM FAROIS, carvoarias, casas de prosti-
tuição ou mesmo nos lares. Nesses e em 
muitos outros locais, milhões de crian-
ças e adolescentes brasileiros continu-
am trabalhando, à mercê das leis de pro-
teção, sem direito a brincar ou dedicar-
se aos estudos. Segundo a última Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), de 2009, 4,3 milhões de crian-
ças entre 5 e 17 anos exercem algum ti-
po de trabalho.

Dados do Censo 2010 divulgados em 
12 de junho, Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil, apontam que, na úl-
tima década, o número de trabalhado-
res na faixa etária de 10 a 17 anos caiu 
13,44%, o que corresponde a cerca de 
530 mil pessoas.

Os números são positivos, mas a si-
tuação atual está longe de merecer co-
memoração, como explica a secretária-
executiva do Fórum Nacional de Preven-
ção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPeti), Isa Oliveira. “Se você conside-
ra o tempo da pesquisa, dez anos, é uma 
redução pouco expressiva”, avalia.

“Houve uma redução do trabalho in-
fantil, mas de fato o que se pretende não 
é que se reduza, é que seja eliminado”, 
enfatiza o juiz do trabalho e professor 
de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP) Jorge Luís Souto Maior.

Até os 14 anos, toda forma de traba-
lho é proibida no Brasil. De 14 a 16 anos, 
é permitida a aprendizagem, quando o 
jovem recebe uma formação específi ca, 
acompanhada por garantias trabalhistas 
e previdenciárias, como carteira assina-
da e salário-hora. Já entre 16 e 18, o ado-
lescente pode trabalhar, desde que em 
local formal e protegido. 

Se o Brasil mantiver o atual ritmo, a 
tendência é de que o país não alcance 
a meta da ONU para eliminar as Piores 
Formas de Trabalho Infantil até 2016. 
Defi nidas pela Convenção 182 da Or-
ganização Internacional do Trabalho 
(OIT), as Piores Formas são caracteriza-
das por atividades ilícitas como confl itos 
armados, tráfi co de drogas, exploração 
sexual, ou ainda ofícios que podem colo-
car em risco a vida da criança, como car-
voarias, lixões, pesca de mariscos e até 
tarefas domésticas.

Apesar da redução nos índices de tra-
balho infantil entre 10 e 17 anos, Isa cha-
ma a atenção para o aumento de 1,56% 
entre 10 e 13 anos – faixa em que não é 
permitido trabalhar de forma alguma.

“Crescer nessa faixa ou mesmo se es-

tabilizar indica, de forma contundente, 
que as políticas públicas e os programas 
no Brasil não estão tendo a efi cácia que 
deveriam ter”, afi rma.

Bolsa Família
O Programa Bolsa Família é apontado 

como o principal exemplo dessa inefi cá-
cia. Em 2005, o programa federal foi in-
tegrado ao Plano Nacional de Erradica-
ção do Trabalho Infantil, sob argumento 
de que, juntas, as políticas reforçariam o 
combate ao trabalho infantil.

Dentre as exigências para a conces-
são da ajuda fi nanceira está que os jo-
vens estejam matriculados na escola e 
tenham uma frequência escolar míni-
ma. Entretanto, para receber o auxílio, 
não é preciso comprovar que as crianças 
não trabalham. Com isso, muitos conti-
nuam com alguma ocupação ao mesmo 
tempo em que estudam – acumulando 
atividades e prejudicando seu desempe-
nho escolar.

“Uma criança sem sucesso escolar é 
um candidato a ser o próximo desem-
pregado, uma pessoa com trabalho pre-
cário ou vítima do trabalho forçado”, 
afi rma o coordenador do Programa In-
ternacional para Eliminação do Traba-
lho Infantil da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) Renato Mendes.

Para assegurar a efetividade do Bolsa 
Família, as organizações que lutam pelo 
combate ao trabalho infantil defendem 
que a concessão do auxílio fi nanceiro es-
teja vinculada à garantia de que as crian-
ças parem de trabalhar. Junto com isso, 
as instituições de ensino devem oferecer 
atividades de esporte, cultura e lazer no 
contraturno escolar.

Em relação às famílias, é preciso in-
vestir em conscientização, mostrando a 
elas o prejuízo do trabalho infantil para 
seus fi lhos. Entretanto, alerta Isa Olivei-
ra, medidas como essa não terão impac-
to se não forem acompanhadas por pro-
gramas de geração de renda e qualifi ca-
ção profi ssional. 

“É preciso que essa renda que a crian-
ça traz seja substituída por uma renda 
auferida pelos adultos da família”, diz.

Responsabilização
Na avaliação de Renato Mendes, além 

da implementação das políticas nacio-
nais, os governos estaduais e, principal-
mente, municipais, precisam envolver-
se mais no combate ao trabalho infantil. 
Para ele, cabe às prefeituras identifi ca-
rem as crianças e adolescentes que tra-

da Redação 

Enquanto entidades lutam para erra-
dicar o trabalho infantil no país, uma 
Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) quer reduzir a idade mínima pa-
ra trabalho no Brasil.

De autoria do deputado federal Dil-
ceu Sperafi co (PP-PR), a PEC 18/2001 
tramita em regime especial na Câmara 
dos Deputados e pretende reduzir, de 
16 para 14 anos, a idade para que o jo-
vem comece a trabalhar.

A proposta tem sido alvo de diversas 
críticas. O juiz do trabalho e professor 
de Direito da Universidade de São Pau-
lo (USP) Jorge Luís Souto Maior expli-
ca que a Constituição Federal, em seu 
artigo 7º, autoriza o trabalho somente 
a pessoas com idade superior a 16 anos 
– ainda assim, seguro e com uma série 
de restrições a atividades consideradas 
perigosas. Aos 14, somente na condição 
de aprendiz.

“De um ponto de vista estritamente 
jurídico, essa PEC seria inconstitucio-
nal. Os direitos dos trabalhadores só 
podem evoluir e não reduzir, como está 
dito expressamente na própria Consti-
tuição”, afi rma Souto Maior.O coorde-

nador do Programa Internacional pa-
ra Eliminação do Trabalho Infantil da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), Renato Mendes, também contes-
ta a PEC. Ele lembra que o Brasil ratifi -
cou a Convenção 138 da OIT, que deter-
mina, entre outros pontos, que a idade
mínima não pode ser inferior a 15 anos.

“Se o governo e o Congresso brasilei-
ros resolverem rebaixar a idade míni-
ma, necessariamente o Brasil terá que
dizer à OIT que não quer mais se com-
prometer com essa convenção e, por-
tanto, desratifi cá-la”, adianta.

Argumentos falhos
Isa também critica o argumento uti-

lizado por parlamentares favoráveis à
PEC, de que o adolescente deve traba-
lhar para pagar seus estudos. Para Isa,
não há fundamento nesse tipo de defe-
sa, na medida em que a Emenda Consti-
tucional 59 já prevê ensino obrigatório
e público para jovens de 4 a 17 anos.

Para ela, em vez de benefícios à edu-
cação, a medida teria efeito contrário,
já que muitos adolescentes deixam a es-
cola quando começam a trabalhar. Ela
rechaça, ainda, a justifi cativa de que o
trabalho terá efeito positivo na forma-
ção dos jovens.

“E essa receita de que trabalho é bom,
que forma caráter, só vale ou só é pro-
posta para crianças e adolescentes de
famílias pobres”, enfatiza.

A secretária-geral do Fórum destaca 
ainda que, ao contrário das crianças e 
adolescentes pobres, os fi lhos de famí-
lias de classes mais altas ingressam ca-
da vez mais tarde no mercado de traba-
lho, só depois de concluírem faculdades 
ou até especializações, para pleitear me-
lhores remunerações. (PB)

da Redação 

Se a baixa renda das famílias ainda é 
uma das principais causas do trabalho 
infantil, outro componente que prejudi-
ca sua erradicação é a chamada cultura 
do trabalho, quando o trabalho é direta-
mente associado ao desenvolvimento de 
valores e princípios.

“Muitas pessoas acham que, como 
elas trabalharam quando eram crian-
ças e que não foi ruim para elas, então a 
criança e seus próprios fi lhos podem tra-
balhar”, explica o juiz do trabalho e pro-
fessor de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP) Jorge Luís Souto Maior.

A cultura do trabalho continua mais 
forte em zonas rurais e é uma das ra-
zões para o Sul do país ser a região com 
maior foco de trabalho infantil na faixa 
entre 10 e 17 anos. Só o estado de San-
ta Catarina foi responsável por 18,9% de 
todos os casos. 

“No Sul notamos uma resistência de se 
reconhecer o trabalho infantil. Um com-
ponente forte são os valores culturais, de 
migrantes italianos e alemães, que valo-
rizam muito o trabalho”, explica a secre-
tária executiva do Fórum Nacional de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil (FNPeti), Isa Oliveira.

Para o coordenador do Programa In-
ternacional para Eliminação do Traba-
lho Infantil da Organização Internacio-

nal do Trabalho (OIT), Renato Mendes, 
é natural que as famílias queiram repas-
sar valores às crianças e aos adolescen-
tes. O problema começa, segundo ele, 
quando os jovens são levados a trabalha-
rem junto com os pais, cumprindo jor-
nadas semelhantes às dos adultos.

“Existem alguns excessos do que é 
transmitir valores e do que é colocar 
aquela criança para produzir junto com 
os demais membros da família na expo-
sição indevida por longas horas ao sol e 
em longas jornadas”, argumenta.

Um caso preocupante, destaca Isa Oli-
veira, é o cultivo do fumo no sul do país. 
Cultura típica de propriedades familia-
res, é comum que as crianças também 
participem da colheita.

“Essa é uma forma de trabalho infan-
til perigosa porque são muito graves as 
consequências da exposição ao agrotóxi-
co utilizado no cultivo do fumo”, alerta.

Para Souto Maior, é preciso entender 
que tanto a criança como o adolescente 
devem ter outras prioridades em sua fa-
se de crescimento, que sofrem prejuízo 
se o trabalho inicia cedo demais em su-
as vidas.

“O trabalho não tem efetivamente ne-
nhum tipo de benefício para a constitui-
ção do sujeito, existem outros valores 
que precisam ser desenvolvidos”, asse-
gura. (PB)

A cultura do trabalho continua mais 
forte em zonas rurais e é uma das razões 
para o Sul do país ser a região com 
maior foco de trabalho infantil

Superar a cultura 
do trabalho

Longe de erradicar o trabalho infantil
INFÂNCIA  Redução tímida 
nos índices de trabalho 
infantil no país revela falhas 
no combate à prática

balham em seus municípios. “Isso sig-
nifi ca não esperar a denúncia. Não exis-
te motivo ou desculpa para não ir atrás 
dessas crianças”, defende.

Souto Maior, por sua vez, não exime 
o Poder Judiciário de responsabilida-
de. Em caso de trabalho infantil, segun-

do ele, a Justiça do Trabalho costuma 
agir de duas formas. A primeira, deter-
minar à criança o pagamento dos direi-
tos trabalhistas, reconhecendo a existên-
cia do vínculo empregatício. A segunda, 
negar o pagamento de qualquer direito, 
reconhecendo que houve uma atividade 
proibida por lei.

“Acaba que o ilícito em si, da explora-
ção do trabalho infantil, não tem uma 
repercussão específi ca. Economicamen-
te, não representa nenhum risco para o 
explorador e, consequentemente, a si-
tuação persiste”, analisa.

O mais indicado nesses casos, de acor-
do com o juiz, seria a aplicação de mul-
tas de alto valor, que poderiam inibir a 
reprodução da prática. 

Tradições familiares e 
culturais ainda são entraves 
para avançar no combate 
ao trabalho infantil

Na contramão 
dos direitos
Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 
quer reduzir a idade 
mínima para trabalho 
no Brasil; entidades 
criticam tentativa

Na última década, o número de 
trabalhadores na faixa etária de 10 a 
17 anos caiu 13,44%, o que corresponde 
a cerca de 530 mil pessoas

Em relação às famílias, é preciso 
investir em conscientização, 

mostrando a elas o prejuízo do 
trabalho infantil para seus fi lhos
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Rafael Lage
de Belo Horizonte (MG)

EM NOVEMBRO de 2009, indignado 
com a repressão da polícia e dos fi scais 
sofrida pelos artesãos “hippies” que ex-
põem sua arte na Praça Sete, no Centro 
de Belo Horizonte, articulei-me com os 
artesãos a fi m de fotografá-los. O intui-
to era a realização de uma exposição/
protesto na praça, evidenciando para a 
sociedade a beleza e a riqueza da expres-
são cultural da qual são protagonistas.

 Assim como acontece com os artesãos 
cotidianamente, a intervenção foi alvo 
de repressão, tendo sido apreendida pe-
los fi scais da prefeitura. O motivo alega-
do foi “obstrução da via pública” e a de-
volução das fotografi as foi condicionada 
ao pagamento de uma multa no valor de 
R$ 17.103,80. 

Violência e luta política
A partir desta apreensão, passei a do-

cumentar as operações de fi scalização  
contra os artesãos, no intuito de denun-
ciar as irregularidades cometidas. En-
tre 2009 e 2011, a despeito das agres-
sões e ameaças sofridas, documentei 18 
operações da Polícia Militar e da fi scali-
zação da prefeitura. Foram registrados 
fl agrantes de apreensões ilegais de bens 
pessoais, como mochilas, ferramentas 
de trabalho, matérias-primas, documen-
tos e outros, além de cenas de destruição 
dos artesanatos e agressões físicas con-
tra os artesãos. 

A partir de 2011, com o apoio do Cen-
tro Nacional de Defesa dos Direitos Hu-
manos da População em Situação de Rua 
e da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais, tais imagens foram apre-
sentadas ao Ministério Público e à Cor-
regedoria da Prefeitura, desencadeando 
um processo de luta política que culmi-
nou na realização de três audiências pú-
blicas na Câmara dos Vereadores de Be-
lo Horizonte. 

Como consequência de todo este pro-
cesso, foi apresentado no dia 3 de maio 
um parecer jurídico da Procuradoria Ge-
ral do Município, assinado pelo secretá-
rio municipal de Governo, que conside-
rou ilegais as operações de fi scalização 
realizadas contra os artesãos, revogando 
todas as multas aplicadas a eles e orde-
nando a devolução de todos os artesana-
tos apreendidos durante a gestão do pre-
feito Márcio Lacerda (PSB). 

Registro de uma cultura invisível
Paralelamente ao trabalho de denún-

cia, desenvolvi uma ampla pesquisa so-
bre o universo cultural dos “malucos de 
estrada”, nome pelo qual se reconhecem 
os artesãos, conhecidos no senso comum 
como “hippies”. Os “malucos de estra-
da” são os protagonistas/atores sociais 
de uma expressão cultural brasileira 
que apresenta características singulares, 
comportando uma cosmovisão, práticas, 
estilos de vida, fazeres e saberes que con-
ferem suas matizes características.

“A beleza da margem, 
à margem da beleza”

ARTE, POLÍTICA E RESISTÊNCA  
Intervenção fotográfi ca apreendida 
no ano de 2009 e multada pela 
prefeitura de Belo Horizonte volta 
às ruas celebrando parecer da 
Procuradoria Geral do Município 
que descriminaliza os artesãos da 
cultura “hippie”

Tal expressão brasileira foi sendo for-
jada nas últimas décadas, decorrente 
dos diálogos entre os movimentos de 
contracultura da década de 1960, os ce-
nários interculturais brasileiros, os con-
textos políticos, sociais e econômicos es-
pecífi cos com os quais interagiu e os de-
mais com os quais se hibridou, através 
de diálogos, negociações, resistências, 
traduções, adaptações e uma complexa 
teia de relações.

O retorno, em 2012
Embora a decisão da prefeitura de re-

conhecer três anos de política pública 
equivocada contra um grupo social mar-
ginalizado, com nuances de furto insti-
tucionalizado e assédio moral, seja his-
tórica para o movimento, os jornais da 
capital não deram nem uma nota, embo-
ra diversos releases tenham sido envia-
dos à redação destes jornais. Para rom-
per o silêncio, decidi refazer a interven-
ção fotográfi ca na Praça Sete, para divul-
gar a decisão do parecer jurídico da pre-
feitura para a população, diretamente no 
espaço público, sem intermediários.

Para fi nanciar a ação foi utilizado o 
aplicativo “Mobilize”, que permite criar 
uma campanha de fi nanciamento co-
laborativo através da rede social Face-
book e assim receber contribuições pa-
ra realização de um projeto. Esta inicia-
tiva, além de gerar as condições mate-
riais da intervenção, busca agregar legi-
timidade ao ato envolvendo outras pes-
soas da sociedade civil que se identifi -
cam com a causa.

No dia 25 de maio a intervenção re-
tornou à Praça Sete, três anos após sua 
apreensão, num cenário completamente 
diferente com relação à repressão. 

Considerando que a falta de informa-
ção, de refl exão e de engajamento con-
tribui para a vigência de preconceitos e 
a instauração de políticas públicas equi-
vocadas, a intervenção busca dar visibili-
dade à cultura dos “malucos de estrada”. 
Representando mais uma página do am-
plo arsenal que constitui a diversidade 
cultural brasileira, é imprescindível que 
seja visualizada como tal, para que faça-
mos jus à nossa sociedade democrática 
de direito, que deve permitir a coabita-
ção, num mesmo território, de diferen-
tes atores, cosmovisões, conhecimentos, 
saberes e interesses, que representam a 
mais radical expressão da criatividade 
e potencialidade do ser humano, sendo 
assim respeitados os direitos humanos e 
suas liberdades fundamentais, bem co-
mo sua liberdade de expressão, de infor-
mação e de comunicação.

Até agora foram feitas outras oito in-
tervenções na cidade de Belo Horizonte, 
sendo que a exposição está, nestes dias, 
na cidade do Rio de Janeiro, interagin-
do em atividades da Cúpula dos Povos e 
Rio+20.

Esta histórica está contada e documenta-
da no blog: belezadamargem.com

O intuito era a realização de uma 
exposição/protesto na praça, 
evidenciando para a sociedade a 
beleza e a riqueza da expressão 
cultural da qual são protagonistas

Foram registrados fl agrantes de 
apreensões ilegais de bens pessoais, 
como mochilas, ferramentas 
de trabalho, matérias-primas, 
documentos e outros, além de cenas 
de destruição dos artesanatos e 
agressões físicas contra os artesãos 

Os jornais da capital não 
deram nem uma nota, 
embora diversos releases 
tenham sido enviados à 
redação destes jornais

Para romper o silêncio, 
decidi refazer a intervenção 
fotográfi ca na Praça Sete, 
para divulgar a decisão 
do parecer jurídico da 
prefeitura para a população, 
diretamente no espaço 
público, sem intermediários

No dia 25 de maio a 
intervenção retornou à 
Praça Sete, três anos após 
sua apreensão, num cenário 
completamente diferente 
com relação à repressão

 Fotos: Rafael Lage
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Horizontais – 1.Cidade no estado da Flórida, EUA, em que brasileiros com dinheiro compram 

casas - “Por favor”, em alemão – Conferência dos bispos brasileiros. 2.De acordo com o Bíblia, foi 

a terra natal de Abraão, localizada onde hoje é o Iraque. 3.“Amarelo”, em tupi – Literalmente “ra-

bo de galo”, coquetel, em inglês. 4.Sigla em inglês para “Branco, Anglo-Saxão e Protestante” - (?) 

McCartney, ex-beatle que acaba de completar 70 anos. 5.Nome do presidente da Síria – Dono de 

casa – Assim seja. 6.Raiva. 7.Encontro de movimentos sociais paralelo à Rio+20. 8.Líder do Khmer 

Vermelho, do Camboja. 9.“Formiga”, em inglês – País vizinho do Brasil que possui apenas 3,5 mi-

lhões de habitantes – Árvore muito usada em marcenaria. 10.“Chá”, em espanhol. 11.Ex-prefeita 

de São Paulo, escolhida pelo PSB para ser vice de Haddad, que ameaça sair da chapa se Maluf 

continuar sendo um dos aliados do candidato petista – Torneio europeu de seleções de futebol.

Verticais – 1.José (?), presidente do Uruguai que abriu mão de morar na residência ofi cial e 

cortou o seu salário de R$24 mil para R$2,5 mil - “Panela”, em inglês. 3.“Cultura”, em alemão. 4.(?)-

Guarani, povo indígena. 5.Carta do baralho – Partido conservador brasileiro extinto com o golpe 

militar. 6.Restos de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres, anteriores ao 

atual período geológico. 7.País sul-americano em que acaba de haver um massacre de sem-ter-

ra. 8.“Pai”, em inglês. 9.Cor “preta”, em tupi. 10.Alcoólicos Anônimos. 11.Anel de (?), representa o 

compromisso com a luta social - “Orgulho”, em inglês. 12.Conversa fútil. 13.Organização de luta 

armada brasileira que lutou contra a ditadura civil-militar. 14.Sigla para “Também Conhecido Co-

mo”, em inglês, usado para indicar que o nome que vem a seguir é o apelido de alguém – Viagem 

em avião. 15.A variante da sigla LTDA em espanhol. 16.Pelada – Reprimenda. 17.Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo. 18.As obras desta usina no rio Xingu foram ocupadas por 300 

pessoas ao mesmo tempo em que acontece a Rio+20.

Horizontais – 1.Miami – Bitte – CNBB. 2.Ur. 3.Juba – Cocktail. 4.WASP – Paul. 5.Assad – Amo 
– Amém. 6.Ira. 7.Cúpula dos Povos. 8.Pol Pot. 9.Ant – Uruguai – Ipê. 10.Té. 11.Erundina -Eurocopa.

Verticais – 1.Mujica – Pan. 3.Kultur. 4.Awá. 5.Ás – UDN. 6.Fóssil. 7.Paraguai. 8.Dad. 9.Una. 10.AA. 
11.Tucum – Pride. 12.Trololó. 13.VPR. 14.Aka – Voo. 15.SL. 16.Nua – Pito. 17.Opep. 18. Belo Monte.

PALAVRAS CRUZADAS

www.malvados.com. br dahmer o balcão gama
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Hector Lima

#012 — < < | >>

Fim de tarde / começo da noite no 
Colégio Santa Faculdade. Cheguei com 
o burburinho dos alunos a caminho das 
aulas, já começando.

Jalecos brancos, magreza e mochila 
rabiscada nas costas. O fundão da clas-
se de carteiras desorganizadas e eu na 
frente, quase no gargarejo do profes-
sor, que apagou as luzes e resolveu pas-
sar um vídeo na lousa. Uma colagem de 
novelas, jornais, fi lmes brasileiros dos 
anos de 1970 e vídeos educativos de 
Medicina.

Em dado momento, um jovem casal 
usuário de crack foi retratado em fotos 
3x4 ampliadas: o cara de óculos e ter-
no, ela de vestido com babados. Mons-
truosos: a pele rosada, dissolvida e gru-
denta, como de vítimas de queimadura 
de terceiro grau ou linguiça frita, efeito 
do crack que fumavam há anos.

A foto se mexeu e eles saíram dela; nin-
guém se assustou além da conta, até por-
que estavam com outra aparência: ele 
um coroa legal, marcado mas jovial — ela 
com não mais que 30 anos e ardente.

Cumprimentaram-nos e foram co-
nosco ao cinema ver um fi lme de guer-
ra. Em que um jovem ia ao Colégio San-
ta Faculdade assistir a uma vídeo-aula 
sobre usuários de crack com pele de 
carne frita.

#014 — O hipnotizador sarcástico

Fábio havia cansado de tentar ser ho-
nesto: passara a vida falando a verda-
de, mostrando o outro lado pra quem 
precisasse ouvir; sua culpa católica não 
o deixava agir diferente. Mas nos últi-
mos anos isso era um fardo. Era vis-
to como chato e, pior, um escroto sar-
cástico. O que de mais importante dizia 
era tido como sarcasmo.

Sem Descontos 
CONTO  Uma colagem 
de novelas, jornais, fi lmes 
brasileiros dos anos de 
1970 e vídeos educativos 
de Medicina

Sua angústia fi cou insuportável. Com 
algum esforço, decidiu se reprogramar 
e passou a mentir. Primeiro sobre as-
suntos bobos, depois sobre tudo. Seu 
sarcasmo real era tão poderoso e bem 
aplicado que o permitia conseguir tudo 
que precisasse. Todos queriam ser en-
ganados, viver a ilusão. Pareciam me-
nos tristes. Tornou-se um mestre pi-
careta, um sedutor informal: Fábio, o 
Hipnotizador.

Nunca fora tão realizado como agora. 
Até seu ódio anterior e mascarado vi-
rou uma espécie de amor, como se ama 
alguém que escorrega e te faz rir. Para 
elas seu amor era de coração — para ele 
a tristeza sempre se apresentava como 
um sorriso.

#010 — Hora fantasma

O Garoto Talvez disse:
– Talvez eu volte no fi m do dia 15.
E o fez. Filho da puta. Ouvindo o 

zumbido do motor da geladeira.
– É uma hora boa pra se isolar, soltar 

o subconsciente como um cachorro há 
dias sem comer, direto pro prato.

– Mas ultimamente o cachorro anda 
muito calmo e ordenado, não?

– E por que o dia não começa a ser 
contado a partir da hora em que ama-
nhece? Poderíamos almoçar às 6 da 

manhã. Quando acordássemos a hora 
passaria de 23:59 pra 00:00.

– Acho que faltam duas horas nes-
sa conta…

– Com 16 anos eu estava num aniver-
sário familiar com karaokê. Reclamei 
tanto que todos resolveram recolher as 
coisas e ir embora. Me arrependi de es-
tragar a festa dos outros, mas o maior 
extremo veremos para novos artistas.

Poderíamos ser antenas? Captando 
sinais de uma realidade cada vez mais 
estranha? Somos agora o canal mais bi-
zarro de UHF do mundo, o pacote de 
TV a cabo mais caro. Não adianta con-
sertar agora.

Então a cidade falou comigo por seu 
neon relutante de brilho fraco. Os ór-
gãos dela funcionando, casa, comida e 
roupa lavada.

– Falta muito pro agora?
– Não, Garoto Talvez, quase lá. Des-

liga isso.

#008 — A arrogância de branco

Flutuando por longos corredores tão 
limpos, banhados pela luz fria, que pa-
recem esconder sujeira só entre as pa-
redes. Então você fi ca preso por barras. 
Se orgulha do pequeno espaço que não 
te deixa se espreguiçar porque é o me-
lhor que tem. O lugar onde se fi ca re-

movido da realidade. Ante-sala dessa
vida pra seguinte.

Cheira a Veja Multiuso. Todos os ope-
radores doentes, como pajés que absor-
vem as impurezas dos corpos de quem
tratam. Mas estão pouco se fodendo, à
espera de uma situação extrema que re-
sulte em uma vida salva e a sensação de
realização completa.

Tive uma vida nas mãos e uma deci-
são esperta que impediu seu desapare-
cimento deste lugar. Mas quem fura as
veias fi nas e estouradas e limpa os ex-
crementos consegue achar espaço pra
criar?

O sangue foi espremido da cesariana
da mãe pelo feto saindo até meu olho.
Falei que era conjuntivite, estou en-
xergando até melhor. Pros amigos, foi
uma briga que resolvi no braço. Eu sou
foda!

Vá até a maternidade, que é a ala
mais perto daqui. “Pacientes” o têm
que ser mesmo, no sentido completo.
Não, não vai entrar. Espere te dizerem
o que fazer.

#005 — Tô veia, to cansada

Na carteira 10 [prédio 109] do con-
curso público:

“gostoso / maravilhosos / cheiroso /
bundudo / sarado / safado / tesudo”

E na lousa: “Marapé. Ass.: I, M, T, D.
RDM — pega nóis que eu quero ver”.

3 códigos de barra. Qual marca deixa
você mais bonita o ano todo?

Exceto 80, 100 e 200ml.
– 10 folhas de papelzão pardo
– envelopes grandes
– carta seda
– conc. correio # 1
– dep. cheq. + 150
– extrato
– mega / loto
– 7 de setembro com a Conselheiro
Nada que envolva: criança, mendi-

go, animal, anão, doente terminal, co-
cô, xixi, sangue, vômito, machucado,
peido, afogamento, sufocamento, foto-
grafi a, fi lmagem, droga e beijo na bo-
ca, ok?

Já cansei dessas coisas.

Hector Lima é jornalista e roteirista de 
TV e quadrinhos como Sabor Brasilis, 

Turma da Mônica, Necronauta, O Major 
e Zumbingo. www.hectorlima.com.

Somos agora o canal 
mais bizarro de UHF do 
mundo, o pacote de TV a 
cabo mais caro

Os soldados avançaram, 
mas caíram, as mentes 
apaziguadas pela pistola 
deletadora de status

Jordan Halsey/CC
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Josefi na Mastropaolo

EM ABRIL DESTE ano começou a avan-
çar o processo judicial contra o dono do 
Engenho Ledesma, Carlos Blaquier, e o 
administrador do mesmo em meados da 
década de 1970, Alberto Lemos. O pro-
cesso é pela Noche del Apagón, (noi-
te do apagão), em que a empresa jun-
to com a polícia e as forças armadas saí-
ram a caçar trabalhadores e militantes 
da região nas suas casas, os sequestra-
ram, torturaram e fi zeram desaparecer 
muitos deles.

O sindicato dos trabalhadores do en-
genho começou a se organizar em fi nais 
da década de 1960, de forma clandesti-
na, ainda sob a ditadura que foi de 1966 
a 1972. Com o processo de volta à demo-
cracia a partir de 1972 o sindicato fez a 
primeira greve desde 1949, e isso mar-
cou um  ascenso das lutas que foram 
conseguindo ganhar melhoras substan-
tivas nas condições de venda da força de 
trabalho. Durante todo esse processo a 
empresa perseguiu sistematicamente os 
militantes do sindicato, demitindo-os e 
mandando-os para a cadeia.  A repres-
são durante a noite do apagão foi a certi-
dão de óbito da organização e da luta dos 
trabalhadores e das conquistas que a or-
ganização e a luta tinham produzido.

A memória dos desaparecidos em 
mãos da aliança Estado-empresas foi 
guardada e mantida por organizações 
de direitos humanos, de familiares, nos 
ritos e rituais e nas lutas por verdade e 
justiça.  Ano a ano, durante 30 anos vem 
se realizando, no dia 27 de julho, nas ci-
dades onde o Apagón aconteceu, uma 
marcha que, com o passar do tempo, foi 
se tornando multitudinária, reunindo 
pessoas de todo o país. Nos julgamentos 

aos responsáveis do engenho esse pro-
cesso parece ter um desfecho vitorioso.

Desde que se converteu em empresa 
capitalista no fi nal do século 19, o enge-
nho foi um grande destruidor da natu-
reza, desmatando fl orestas nativas, ex-
pulsando os povos originários que mo-
ravam na região, comprometendo a saú-
de dos trabalhadores e dos vizinhos da 
região. Quando no começo da década de 
1970 o agronegócio começou a se afi r-
mar, Ledesma empregava em torno de 
15 mil trabalhadores; hoje emprega ape-
nas 5 mil.

Em 2010, o Ledesma inaugurou uma 
usina produtora de etanol, no marco do 
Programa Nacional de Biocombustí-
veis, dando, com o apoio do governo na-
cional, mais um passo na afi rmação do 
capitalismo no campo. Desde esse ano, 
os trabalhadores da cana das provín-
cias de Salta e Jujuy vêm recuperando 
graus de organização e luta, conseguin-
do ganhar históricas reivindicações sa-
lariais, e saindo da letargia em que a di-
tadura do engenho os submeteu por dé-
cadas. Desde o começo de 2011, o sindi-
cato dos trabalhadores de Ledesma es-
tá na mão de representantes dos traba-
lhadores e não nas mãos dos amigos 
do patrão. Nesse contexto, se realizou 
uma assembleia, pela primeira vez em 
15 anos com a participação de 800 tra-
balhadores; foram para a greve e con-
seguiram assinar um convênio coletivo 
de trabalho.  Simultaneamente a esse 
processo, trabalhadores desemprega-
dos organizados, piqueteros, ocuparam 
terras do engenho na cidade de Liberta-

dor General San Martín. A repressão foi
violenta, com mortos e feridos.

Os sindicatos de trabalhadores da ca-
na da região estão novamente mobili-
zados, fazendo greve com assistência à 
porta do engenho, pedem um piso sa-
larial de 5 mil pesos (em torno de R$ 
2250), e melhores condições de traba-
lho. Isso implica avançar na recupera-
ção das condições de trabalho conquis-
tadas na década de 1970, destruídas pe-
la ditadura. Associar essa luta às lutas 
por memória, verdade e justiça é neces-
sário para não cair na armadilha de pro-
duzir uma memória da dor do povo que 
fi que descolada dos processos econômi-
cos e políticos, nos quais essas dores fo-
ram produzidas.

É possível que essa reorganização dos
trabalhadores consiga ganhar as reivin-
dicações que os levaram para a mobi-
lização, o que é desejável, sobretudo, 
se, nesse processo de lutas, a organi-
zação se fortalece. Contudo, há um da-
do que não podemos deixar de consi-
derar: ainda que se recuperem condi-
ções de trabalho parecidas às da década 
de 1970, serão recuperadas apenas para 
5 mil dos 15 mil que naquela época tra-
balhavam. Há 10 mil que estão sobran-
do. Mas, com o tempo, os que foram so-
brando foram também se organizando,
ocupam terras e lutam.

Já que o engenho não se importa de 
deixar “povo” sobrando é legitimo que 
o “povo”, que as organizações do “povo”, 
as de direitos humanos, os piqueteros, 
os sindicatos se perguntem se não é cana 
o que está sobrando, se não será que é o 
engenho mesmo que está sobrando.

Josefi na Mastropaolo é educadora na 
Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
e doutoranda da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).

A cana que nos sobra, 
a luta que falta articular
ARGENTINA 
A recuperação da memória 
sobre crimes da ditadura 
tem levado trabalhadores 
de um engenho a se 
reorganizarem

María Gabriela Guillén

A REGIÃO NORTE de Morazán, no leste 
de El Salvador foi o berço das Comuni-
dades Eclesiais de Base e de um impor-
tante setor da guerrilha salvadorenha 
nos anos 1970. Esquecida pelos gover-
nos militares e as oligarquias ao longo 
da sua historia, hoje em dia esta região 
montanhosa se caracteriza por ser um 
reduto onde os níveis de violência são vi-
sivelmente baixos. Em um país no qual 
as mortes violentas tornaram-se cotidia-
nas, a taxa de homicídios de Morazán se 
contrapõe à de San Salvador, a capital: 
18,9 contra 78 homicídios por cada 100 
mil habitantes, respectivamente.

No município de Meanguera, onde se 
assenta a Comunidade Segundo Montes, 
as extorsões que afetam a economia dos 
pequenos e medianos comércios no res-
tante do país são inexistentes. As gan-
gues também. A Segundo Montes con-
trasta com o resto das comunidades ru-
rais do país não somente nos baixos ní-
veis de violência, mas também na pre-
sença de diversas instituições cuja ori-
gem se remonta aos inícios da guerra, 
quando milhares de pessoas tiveram que 
se exilar no vizinho departamento de 
Colomoncagua em Honduras para fugir 
dos massacres perpetrados pelos milita-
res nos anos oitenta.

No acampamento, os refugiados, na 
sua maioria mulheres, crianças e anci-
ãos, começaram um dinâmico proces-
so de autoeducação: formaram seus pró-
prios educadores populares para alfa-
betizar adultos e crianças, se organiza-
ram para proteger e garantir a sobrevi-

vência dos mais vulneráveis, e com aju-
da da cooperação internacional, instala-
ram diversas ofi cinas onde aprenderam 
metalurgia, costura, sapataria, artesana-
to, mecânica e se tornaram a base social 
da guerrilha fornecendo-lhe roupa, sa-
patos e comida.

De lá, voltaram no meio da guerra com 
um forte senso de coletividade e com o 
objetivo de estabelecer indústrias base-
adas nos ofícios aprendidos no refugio. 
Buscavam a autossustentabilidade da 

comunidade e a manutenção das diver-
sas instituições de proteção social, mas 
o retorno a um El Salvador neoliberal, o 
descaso dos governos de direita e a sabo-
tagem de alguns comandantes de médio 
escalão da própria guerrilha levaram as 
fábricas à falência. 

Apesar do prejuízo econômico, o cená-
rio da Segundo Montes é único no país: 
uma rede de instituições que garantem 
o desenvolvimento da comunidade, du-
as bibliotecas, um centro de anciãos, 
creches, centros de reabilitação para ex-
combatentes, escola de música, centros 
e organizações de jovens. No entanto, a 
comunidade não está fora do contexto 
generalizado de desemprego estrutural e 
ameaças a soberania alimentar causados 
pela forte abertura comercial de 20 anos 
de neoliberalismo e muitas das suas ins-
tituições dependem da cooperação inter-
nacional, que começou a se reduzir com 
a crise europeia. 

Os habitantes da Segundo Montes e da 
região norte de Morazán se encontram 
em uma situação de vulnerabilidade so-
cial e alimentar. Muitos participam dos 
programas sociais criados pelo governo 
da Frente Farabundo Martí para La Li-
beración Nacional, ex-guerrilha que em 
2009 assume o poder executivo após 17 
anos de legalidade. Oito são os progra-
mas sociais que o governo de Mauricio 
Funes, atual presidente da república, fo-
calizou na população mais desfavorecida 
e que de forma imediatista, atenuam os 
impactos da abertura comercial.

Os problemas estruturais da econo-
mia salvadorenha não têm sido enca-
rados frontalmente pelo governo da
FMLN. A cesta básica, os serviços de
água, energia e gás continuam a au-
mentar enquanto se deterioram os salá-
rios e diminui a oferta de empregos de
qualidade, jogando milhares de pessoas
na informalidade. Ao invés de promo-
ver uma mudança na política fi scal que 
permita a arrecadação de impostos das 
classes dominantes, cujos lucros perma-
necem intocáveis, o governo da FMLN 
optou pela via que sempre criticou en-
quanto partido de oposição: o endivida-
mento externo para manter os progra-
mas sociais e subsídios. A dívida externa
teve um aumento de 2,5 milhões de dó-
lares, com relação ao que herdou do go-
verno anterior, de direita, e chega a 13
bilhões de dólares.

Perante a insustentável situação limite 
na qual o país se encontra, a experiência 
histórica da Comunidade Segundo Mon-
tes aponta para uma alternativa ao hori-
zonte colocado pelo sistema do capital. 
Apesar de que muito se perdeu no pós-
guerra, elementos para a construção de 
uma sociabilidade que supere os defei-
tos estruturais do capital, como a elimi-
nação de hierarquias, o trabalho coleti-
vo e a autogestão, se encontram ainda la-
tentes na comunidade.

María Gabriela Guillén é doutoranda 
do Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia, da FCLar/Unesp.

Uma experiência que 
mostra a força da autogestão
ARTIGO  Na volta da guerra, 
uma comunidade de El 
Salvador com um forte senso de 
coletividade mostra o caminho 
de um projeto alternativo

A repressão durante a noite 
do apagão foi a certidão de 
óbito da organização e da 
luta dos trabalhadores 

É possível que essa reorganização
dos trabalhadores consiga ganhar
as reivindicações que os levaram

para a mobilização

EL SALVADOR

 Em um país no qual as mortes 
violentas tornaram-se cotidianas, 
a taxa de homicídios de Morazán 

se contrapõe à de San Salvador

Celebração no Templo dos Mártires e Heróis, na comunidade de Segundos Montes

Marcha realizada na província de Jujuy em memória dos desaparecidos durante o Apagón

Voices from CSM

Asociación Trabajadores del Estado
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Baby Siqueira Abrão
correspondente no Oriente Médio

NA ARÁBIA SAUDITA, as mulheres são 
submetidas a um tipo de vida limitado e 
proibitivo. Um tipo que, se fosse impos-
to às mulheres do Ocidente, provocaria 
uma onda de protestos que acabaria de-
sembocando numa revolução. No reino 
dos Saud, mulheres não podem dirigir 
carros. Nem votar. Nem candidatar-se 
a postos eletivos. Nem viajar. Nem tra-
balhar. Nem abrir conta em banco. Nem 
praticar esportes. Nem usar roupas que 
não sejam os longos vestidos pretos de 
mangas compridas, que escondem as 
partes e o formato do corpo.

As tímidas reformas do rei Abdullah,  
em 88, prometiam aliviar essa pesa-
da carga de proibições, mas as promes-
sas emperravam na fi gura do ministro 
do Interior, o príncipe coroado Nayef 
bin Abdul Aziz Al Saud, 78 anos, indica-
do para ocupar o trono quando o rei Ab-
dullah não pudesse mais fazê-lo. Nayef 
jurara jamais permitir que mulheres di-
rigissem carros. Aquelas que o desafi a-
vam eram punidas e presas.

Mas mulheres, todos sabem, nunca 
desistem daquilo que querem. Por isso 
haviam marcado novo desafi o em Riad, 
capital da Arábia Saudita, para 17 de ju-
nho. Pouco mais de uma semana antes, 
um documento do grupo Women2Drive 
(mulheres pela condução de automó-
veis, em tradução livre) exortava as sau-
ditas com carta de motorista (tirada no 
exterior) a ir para as ruas atrás do volan-
te, acompanhadas por homens da famí-
lia, que, com a atitude, demonstrariam 
apoio a elas. A manifestação comemora-
ria o primeiro aniversário do lançamen-
to, em 2011, da campanha pela liberda-
de de dirigir, quando várias mulheres fo-
ram presas e obrigadas a assinar uma 
declaração prometendo nunca mais con-
duzir veículos.

Espada
No dia 16, porém, elas suspenderam 

o protesto por causa do príncipe Nayef. 
Não por alguma represália da parte de-
le, mas por causa de sua morte. Segun-
do herdeiro do trono saudita a falecer 
em oito meses – o primeiro foi seu ir-
mão, o sultão Bin Abdulaziz Al-Saud, 
morto em outubro –, Nayef era conside-
rado um conservador militarista e linha-
dura. De seu currículo constam, além da 
prisão das ativistas do Women2Drive – 
e de milhares de outras pessoas, de ini-
migos pessoais a opositores do regime 
–, o apoio estridente ao envio de tro-
pas ao Bahrein, para defender com ex-
trema violência a monarquia sunita con-
tra o pacífi co levante da maioria xiita e 
a repressão contra os muçulmanos que 
haviam assumido o controle da Grande 
Mesquita de Meca, em 1979.

Inimigo ferrenho do diálogo com a 
oposição reformista, Nayef cunhou uma 
frase que resume seu estilo de governar: 
“O que ganhamos com a força da espa-
da, nós manteremos pela força da espa-
da”. Não à toa, a maior parte da popula-
ção e dos reformistas temia a morte de 
Abdullah e a subida ao trono de Nayef. 
Eles apostavam num regime ainda mais 
violento, mais corrupto, mais incapaz de 
lidar com as crises sociais e econômicas 
que já se tornaram crônicas no país. Por 
isso, ao saber da morte de Nayef, muita 
gente saiu às ruas para comemorar. Bu-
zinaços, fogos de artifício e palavras de 
ordem marcaram as celebrações, em es-
pecial na cidade de Qatif, na parte orien-
tal da Arábia Saudita, região que mais vi-
nha sofrendo com a mão pesada do prín-
cipe. Por sediar os protestos contra o go-
verno, em que manifestantes exigiam re-
formas, direitos, liberdade de expres-
são e liberdade para os presos políticos, 

a área era a vítima preferida de Nayef. 
Centenas de xiitas foram presos e assas-
sinados ali a mando do falecido ministro 
do Interior.

Ativistas contabilizam em 30 mil o nú-
mero de presos políticos, a maioria pri-
sioneiros de consciência, grande parte 
deles colocada na cadeia por “parecer 
suspeito”. Muitos estão encarcerados há 
mais de 16 anos sem acusação formal e 
sem processo, a exemplo do que o go-
verno israelense faz com os palestinos. 
Também são submetidos a tortura física 
e mental, segundo a Human Rights First 
Society – Saudi Arabia (HRFS).

Riqueza e sionismo
Elogiado pelas autoridades dos Esta-

dos Unidos como um efi ciente repressor 
de “movimentos terroristas”, Nayef era 
um dos 37 fi lhos de Abdulaziz Al-Saud 
(1876-1953), fundador do reino. A famí-
lia Saud fez fortuna realizando pilhagens 
nas terras governadas por outra família, 
a Rashid, que durante o Império Otoma-
no dominava grande parte da Penínsu-
la Arábica. Com apoio britânico, Abdula-
ziz consolidou sua supremacia guerrean-

do contra os Rashid e os Hashemitas – 
escolhidos pelos ingleses para governar 
uma parte da Arábia. Ao estabelecer seu 
reino, Abdulaziz deu-lhe o nome de sua 
família; daí Arábia Saudita. Ele teve 20 
esposas, e hoje a família conta com cer-
ca de sete mil membros. O atual rei, Ab-
dullah, também é fi lho de Abdulaziz.

Embora o clã real seja numeroso, a ri-
queza da família está nas mãos de pou-
cos e guardada em bancos sediados no 
Ocidente, cujos proprietários são sionis-
tas ou simpatizantes do sionismo. E que 
riqueza: como maior produtor de óleo 
do Oriente Médio, o país recebe mais de 
1 bilhão de dólares por dia pela venda de 
seu mais abundante recurso natural. To-
do esse dinheiro, no sistema quase feu-
dal imposto pela Casa de Saud, benefi -
cia apenas a família real e apaniguados. 
O abismo entre ricos e pobres, na Arábia 
Saudita, é o maior do mundo. E mais de 
20% da população não têm emprego.

“Essa riqueza poderia ajudar o desen-
volvimento de uma economia sustentá-
vel no mundo árabe”, defende o acadê-
mico palestino Mazin Qumsieh. “Com 
esse dinheiro, e com nosso povo educa-

do e talentoso, poderíamos, hoje, estar à 
frente de Europa e Estados Unidos. Mas 
permanecemos atolados em feudalis-
mo, tribalismo, paternalismo, facciona-
rismo, sexismo, consumismo, autocracia 
e uma religiosidade excessiva, promovi-
da pelos governantes para manter o po-
vo submisso.”

Mazin também lembra que o sultão 
otomano Abdul Hamid II foi obrigado a 
renunciar ao poder porque se recusou a 
aceitar o plano sionista para a Palestina. 
O fundador da Arábia Saudita, ao con-
trário, escreveu com as próprias mãos, 
em 1915: “Eu, sultão Abdelaziz Bin Ab-
del Alrahman Al-Faysal Al-Saud decido 
e reconheço mil vezes a sir Percy Cox, 
representante da Grã-Bretanha, que não 
faço nenhuma objeção em dar a Palesti-
na aos pobres judeus ou a outros, como 
visto pela Grã-Bretanha que eu não iria 
contra sua opinião até a hora do fi m do 
mundo.”

“Como se observa”, continua Mazin, 
“enquanto a população do reino cres-
cia, sua riqueza continuava a passar pe-
las mãos de pessoas como essas, indiví-
duos que violam rotineiramente os direi-
tos humanos, apoiados pela Grã-Breta-
nha e pelos Estados Unidos.”

Caso os prognósticos estejam corre-
tos, o substituto de Nayef da linha su-
cessória da Casa de Saud será o minis-
tro da Defesa, príncipe Salman bin Ab-
dulaziz. Embora também linha-dura na 
área militar, ele é considerado tolerante 
com as reformas – incluindo as reivin-
dicações das mulheres – e com os refor-
mistas. A escolha será feita por um con-
selho de 34 membros, composto por um 
representante da família de cada fi lho de 
Abdulaziz.

Quanto às mulheres sauditas, conti-
nuam determinadas a conquistar direi-
tos e liberdade, independentemente da-
quele que for escolhido para ocupar o 
lugar do príncipe como sucessor do rei 
Abdullah. O desafi o à proibição de diri-
gir, por exemplo, não se realizou na da-
ta aprazada, mas está marcado para 22 
de junho.

Para acompanhá-las: 
www.facebook.com/Women2Drive 

A morte do príncipe e os 
direitos das mulheres
ARÁBIA SAUDITA  O príncipe linha-
dura Nayef Al-Saud, amigo dos 
sionistas e das potências imperiais, 
não deixará saudades 

Nayef jurara jamais permitir 
que mulheres dirigissem carros. 
Aquelas que o desafi avam eram 
punidas e presas

Nayef cunhou uma frase que resume 
seu estilo de governar: “O que 
ganhamos com a força da espada, nós 
manteremos pela força da espada”

A família Saud fez fortuna 
realizando pilhagens nas 
terras governadas por 
outra família, a Rashid, que 
durante o Império Otomano 
dominava grande parte da 
Península Arábica

O príncipe coroado Nayef bin Abdul Aziz Al Saud, que jurara jamais permitir que mulheres dirigissem 

Charge de Latuff em apoio ao grupo Women 2 Drive

Royal Embassy of Saudi Arabia
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Patricia Fachin e 
César Sanson

de São Leopoldo (RS)

A CRISE ECONÔMICA e política eu-
ropeia é a manifestação de “um confl i-
to entre duas lógicas: a lógica dos inte-
resses do capital e a lógica dos interessas 
do bem-estar social”, declara o sociólogo 
belga François Houtart, em entrevista à 
IHU On-Line, no Instituto Humanitas 
Unisinos (IHU). Segundo ele, “durante 
algum tempo houve a possibilidade, com 
o regime social-democrata, de combinar 
os dois interesses. Mas agora, com a cri-
se, há uma eleição: ou um ou outro”. 

Qual é a natureza e a essência da 
crise econômica na Europa?
François Houtart – A crise europeia 
é parte da crise mundial que se iniciou 
nos EUA com a crise fi nanceira do sub-
prime, mas que afetou também a Euro-
pa e o sistema fi nanceiro europeu. A cau-
sa fundamental desta crise é a diferença 
entre a economia real e a economia arti-
fi cial, ou seja, a economia fi nanceira. A 
economia real mundial, nos últimos 20 
anos, tem decaído e, desde os anos 1990, 
o capital fi nanceiro cresceu e passou a 
assumir um papel hegemônico dentro 
do sistema capitalista. Atualmente a im-
portância relativa do capital fi nanceiro é 
11 vezes maior do que o PIB mundial. É 
uma diferença enorme e, em algum mo-
mento, essa “bola” fi nanceira teria de es-
tourar, pois era totalmente artifi cial. Co-
mo disse Susan George, uma norte-ame-
ricana que vive Paris, essa é uma econo-
mia cassino, onde a especulação tem ti-
do um papel enorme. Em grande par-
te isso acontece por causa da existência 
dos paraísos fi scais, para onde o dinhei-
ro das multinacionais e dos fundos de 
pensão é enviado. Esses paraísos fi scais 
não contribuem para a riqueza mundial, 
pois simplesmente acumulam, acumu-
lam e acumulam.

Essa crise pode se expandir para o 
Brasil?

Sim, a crise já começa a afetar os paí-
ses emergentes: Brasil, China, Índia. Em 
particular, o Brasil por conta da desin-
dustrialização e pelo fato de ter uma eco-
nomia baseada na extração de minérios 
e commodities. Por isso seria necessário 
a integração dos países da América La-
tina.

O modelo político adotado no Brasil, 
em que todos podem crescer economi-
camente, é vulnerável a crises mundiais. 
Talvez os impactos não serão sentidos 
em curto prazo, mas em médio e longo 
prazo. A questão fundamental neste de-
bate é a lógica do sistema capitalista, que 
é movido pelo lucro e, obviamente, pelo 
lucro fi nanceiro. Aliás, o sistema fi nan-
ceiro tem sido o sistema orientador de 
toda a economia mundial.

Como a crise tem se manifestado 
nos diferentes países da Europa?

A crise é evidentemente mundial, mas 
suas as características são particulares 
em cada país. Os países do sul da Euro-
pa são mais afetados, como Grécia, Por-
tugal, Espanha, e Itália. Em parte isso 
acontece porque são economias mais jo-
vens, com menos peso industrial, e, no 
caso da Espanha, se trata de uma eco-
nomia muito especulativa. Para se ter 
ideia, a cada semana na Espanha cerca 
de 50 mil pessoas são retiradas de su-
as casas porque não podem pagar o alu-
guel. Isso é a irracionalidade total do 
sistema capitalista.

Na Grécia há particularidades, por-
que o governo foi extremamente corrup-
to, divulgando dados estatísticos falsos 
durante anos. A Alemanha, que é a eco-
nomia mais forte da Europa, é relativa-
mente sólida, mas a qual custo? Quase a 
metade da classe operária da Alemanha 
não tem mais contratos de trabalho defi -
nidos em longo prazo; são contratos em 
curto prazo. Isso acontece porque é per-
mitido diminuir o salário e, assim, o cus-
to do milagre alemão é pago, em grande 
parte, pela classe operária. A economia 

“Necessitamos de alternativas, 
e não somente de regulação do mercado’’
ENTREVISTA  Para o sociólogo belga 
François Houtart, Hollande vai ser o 
Lula da Europa. Vai ser muito social-
democrata. Não vai mudar o sistema 
fundamental. Irá adaptá-lo 

alemã se fortalece por conta da exporta-
ção. E isso tem graves consequências na 
Europa, porque, para salvar o sistema fi -
nanceiro e os bancos, os Estados euro-
peus têm gastado bilhões de euros, e por 
isso se endividaram.

A ordem do Banco Central Europeu é 
de que nenhum Estado pode ter uma dí-
vida maior do que 3% do PIB e, por isso, 
devem reduzir os gastos. A questão é que 
se trata de Estados que haviam conquis-
tado o bem-estar social. Para reduzir a 
dívida, então, os Estados terão de redu-
zir os serviços públicos de saúde, edu-
cação, pensões, salário mínimo. O salá-
rio mínimo na Grécia é algo em torno de 
400 euros. Assim, é o povo quem tem de 
pagar a dívida do Estado, que se deve, 
em grande parte, à salvação dos bancos 
e do sistema fi nanceiro.

Como o senhor analisa a 
insistência de austeridade da 
Alemanha para com a Grécia?

Essa austeridade só fará aumentar a 
crise, porque as políticas de austerida-
de ditas para favorecer o crescimento di-
minuem o poder de compra das pessoas. 
Como é possível pensar em crescimen-
to se o poder de compra diminui? É algo 
totalmente contraditório. Joseph Stiglitz 
tem dito que estas são políticas crimi-
nais, porque não são anticíclicas. A Ale-
manha tem um regime direitista e vive 
a serviço do capital. Evidentemente, os 
interesses do capital são de continuar a 
acumulação e mantê-la, sem se preocu-
par com o bem-estar da população.

Existe um confl ito entre duas lógicas: 
a lógica dos interesses do capital e a ló-
gica dos interesses do bem-estar social. 
Durante algum tempo houve a possibi-
lidade, com o regime social-democrata, 
de combinar os dois interesses. Mas ago-
ra, com a crise, há uma eleição: ou um 
ou outro.

Foi positivo para a Europa ter 
criado uma moeda única?

Sim. O euro foi uma criação positiva, 
porque é interessante para uma região 
ter uma moeda própria para não depen-
der do dólar. Mas as condições de cria-
ção do euro se deram na lógica do sis-
tema capitalista, com um Banco Central 
que se diz autônomo da política, mas 
não é autônomo dos interesses capita-
listas. Isso tem provocado, por exem-
plo, a impossibilidade para um país co-
mo a Grécia de ter uma política monetá-
ria adaptada à situação da crise. Por is-
so a Grécia tem de obedecer à Alemanha, 
e tinha de obedecer à França, durante o 
governo Sarkozy.

Em função da crise econômica e 
política, seria o caso de extinguir o 
Euro?

Não. Mas seria preciso mudar as re-
gras de funcionamento. Porque se ex-
tinguirem o euro, a Europa irá depender 
ainda mais da economia norte-america-

na, porque o dólar é a única moeda in-
ternacional. E esse é o problema da Chi-
na e da América Latina, porque são mui-
to vulneráveis por conta do dólar. A Chi-
na tem quase um terço da dívida norte-
americana em dólares. E se o dólar con-
tinuar baixando, isso signifi cará uma re-
dução das reservas monetárias latino-
americanas. 

Da mesma forma que a Europa, ho-
je os asiáticos estão pensando na cria-
ção de uma moeda própria para escapar 
da hegemonia norte-americana. A reser-
va federal norte-americana está emitin-
do dólares e há quatro anos não divul-
ga quantos dólares estão produzindo pa-
ra pagar a dívida norte-americana, e as 
guerras de Iraque, Afeganistão etc. Tra-
ta-se de um segredo de Estado.

A crise econômica empurrou a 
Europa para uma crise política? 

Evidentemente que sim. Os partidos 
políticos clássicos continuam no poder: 
a social-democracia ou os partidos li-
berais de direita. Mas vemos em alguns 
países duas novas forças políticas ain-
da marginais: a extrema direita e movi-
mentos à esquerda da social-democra-
cia na França, na Grécia, na Espanha. 
Uma parte da extrema direita na Fran-
ça, a Frente Nacional, tem 18% de acei-
tação, mais da metade desse percentual 
é oriundo da classe operária. Essas pes-
soas estão marginalizadas e o discurso 
da extrema direita é anticapitalista, an-
ti-imigração e antirracista. Esta parte da 
classe trabalhadora vê a imigração como 
a causa fundamental do desemprego. A 
propaganda da extrema direita vai na di-
reção de acusar os imigrantes. Os mais 
pobres, que não têm uma visão analítica, 
votam na direita.

A extrema esquerda tem apenas 1 ou 
2% de aprovação. A esquerda que tem 
importância se parece com a social-de-
mocracia, mas é mais articulada com um 
projeto que não é social-democrata. Eles 
podem crescer ou decrescer, porque a 
maioria das pessoas tem medo de perder 
o que possuem e, por isso, continuam a 
votar nos gerentes do sistema, que são a 
extrema direita ou a social-democracia, 
que já não têm tantas diferenças.

O senhor compartilha a ideia de 
que a Europa pode cair nos braços 
da direita?

Não. Basta ver o que aconteceu com 
Sarkozy, com a direita na Grécia, na Itá-
lia. A Espanha é governada pela direita, 
mas devido à falta da social-democracia 
e do socialismo espanhol, que foi quase 
mais neoliberal do que a direita. Na Ale-
manha é provável que a social-democra-
cia vença as próximas eleições. Não pen-
so que direita possa chegar ao poder co-
mo o fascismo chegou depois da primei-
ra Guerra Mundial, porque as circuns-
tâncias são diferentes. Mas penso que 
ela pode exercer uma pressão forte sobre 
as políticas de outros países.

Qual o signifi cado político da 
vitória da esquerda na França? 
A eleição de Hollande na França 
pode mudar o rumo das coisas?

Hollande vai ser o Lula da Europa. Vai 
ser muito social-democrata. Não vai mu-
dar o sistema fundamental. Irá adaptá-
lo. Haverá menos austeridade, mais pre-
ocupação com o sistema. Mas não mu-
dará o sistema.

Por que é difícil mudar o sistema?
Porque a força do sistema econômi-

co ainda é muito forte, e a concentração 
do capital e das multinacionais ainda de-
sempenha um papel intenso na reprodu-
ção do sistema. Por outro lado, a que-
da do muro de Berlim, ainda na Euro-
pa, repercute no sentido de que o socia-
lismo não é a solução. Há assim um va-
zio de pensamento progressista e um va-
zio de soluções que não podem mais ser 
sustentadas pelo capitalismo ou pelo so-
cialismo. Somente as novas gerações po-
derão mudar. Falta à classe política eu-
ropeia audácia, pensamento novo, pa-
ra justamente criar, pouco a pouco, ou-
tro projeto.

A Europa está totalmente domina-
da pelas forças econômicas. Eu penso 
que têm 16 mil lobistas permanentes 
em Bruxelas, representantes das gran-
des empresas multinacionais, para in-
fl uir no funcionamento da comunidade 
europeia. A comissão de conselho da co-
munidade europeia sobre os agrocom-
bustíveis está composta, com uma exce-
ção, por 16 representantes de empresas 
desse setor.

Em que medida os indignados 
podem mudar as regras da 
política? É possível esperar 
algum resultado político 
e democrático dessas 
manifestações?

Sim e não. É extraordinário ver a re-
ação das pessoas na Espanha, especial-
mente dos jovens. Na Espanha, qua-
se 50% dos jovens estão sem emprego. 
Mas essa é uma geração que perdeu mui-
to a capacidade de análise, especialmen-
te na Europa, com o fi m do socialismo 
real e do que signifi cou essa experiência 
socialista. Há um regresso das análises 
marxistas. Perdemos muitos instrumen-
tos de análise da sociedade, os quais es-
tamos recuperando pouco a pouco. Por 
isso a reação de hoje é um pouco anar-
quista. As pessoas se encontram, estão 
indignadas com o sistema, mas têm pou-
ca capacidade de propor algo que possa 
mudá-lo. Esse é o problema. Esse mo-
vimento tem capacidade de evoluir e 
um dia ser uma força política, mas ain-
da não.

As relações internacionais entre 
França e Alemanha devem 
mudar por conta da eleição do 
presidente Hollande na França?

Sim. Evidentemente a política de An-
gela Merkel era muito similar à de Sa-
rkozy, e ela apoiou a campanha dele ofi -
cialmente. A eleição de Hollande irá mu-
dar as relações entre os dois países, por-
que o novo presidente da França quer di-
minuir as políticas de austeridade. Pen-
so que Hollande terá de pensar em lon-
go prazo, considerando as futuras elei-
ções da Alemanha, porque, ao que tudo 
indica, a social-democracia irá vencer as 
urnas aí. A partir do resultado eleitoral, 
uma nova coalizão europeia poderia se 
organizar ao redor do projeto social-de-
mocrata, especialmente entre Alemanha 
e França. Mas eu não tenho muita espe-
rança nesse projeto, porque ele não irá 
“tocar” nas questões essenciais. (A ínte-
gra desta entrevista encontra-se em: w
ww.ihuonline.unisinos.br).

Glossário
Subprime é um crédito de risco concedido 
a um tomador que não oferece garantias 
sufi cientes para se benefi ciar da taxa de juros 
mais vantajosa.

Quem é
François Houtart é doutor em Sociologia 
pela Universidade Católica de Louvain, Bélgica 
e professor emérito da mesma instituição. 
Lançou recentemente o livro A Agroenergia 
– Solução para o Clima ou Saída da Crise para o 
Capital? (Petrópolis: Editora Vozes, 2010).

“A cada semana na Espanha cerca 
de 50 mil pessoas são retiradas de 
suas casas porque não podem pagar 
o aluguel. Isso é a irracionalidade 
total do sistema capitalista”

“Não penso que a direita 
possa chegar ao poder como 
o fascismo chegou depois da 
primeira Guerra Mundial, 
porque as circunstâncias 
são diferentes”

Presidencia de la República del Ecuador

O sociólogo belga François Houtart
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