
ejeitada pela Cúpula dos Povos por 
Justiça Social e Ambiental, evento 
paralelo à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável (Rio+20), realizada de 20 

a 22 de junho, a economia verde foi aprovada 
no texto final como caminho para o desenvol-
vimento sustentável. Nesta edição do Extra 
Classe, a cobertura exclusiva da Rio+20, seus 
desdobramentos e contradições. O efeito prá-
tico do saldo do evento equivale a uma gota 
no oceano, como bem traduz a arte criada por 
Edgar Vasques para a nossa capa deste mês.  

A Conferência também é tema da entre-
vista do mês, que traz a avaliação do geógrafo 
Aron Belinky, coordenador de Processos In-
ternacionais da Vitae Civilis, uma das ONGs 
brasileiras mais atuantes na mediação das ne-
gociações diplomáticas envolvendo meio am-
biente na Rio+20, e que foi o responsável pela 
condução dos Diálogos Nacionais que antece-
deram o encontro. O resultado do evento, cri-
tica ele, é fraco e pouco ambicioso. No entanto, 
o consenso firmado entre os 191 países dei-
xa referências importantes para o debate e as 
ações futuras ao pautar a agenda internacional 
sobre desenvolvimento sustentável.

Iniciativa da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, do Obser-
vatório de Favelas e da Unicef, em colaboração 
com o Laboratório de Análise de Violência da 
Uerj, o estudo Homicídios na Adolescência no 
Brasil mostra que os jovens negros estão mais 
expostos à violência do que os brancos. A esti-
mativa é de que, no período de 2008 a 2014, 32 
mil jovens de 12 a 18 anos sejam assassinados 
nos municípios brasileiros com mais de 100 
mil habitantes, como mostra a reportagem.

Também é pauta nesta edição a crescente 
imposição de hábitos humanizados aos ani-
mais domésticos, o que provoca enfermidades 
como obesidade e problemas de coluna. Em 
Cultura, o centenário de Contos Gauchescos e 
as novas abordagens sobre a obra de Simões 
Lopes Neto. 

Soluções em gotas 
para problemas demais
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O professor Mendes Gendelmann, 
que presidiu o Sinpro/RS de 1974 a 1986 
e foi um dos fundadores da FeteeSul, 
faleceu, aos 77 anos de idade, no dia 26 
de junho. Gendelmann, que completaria 
78 anos no próximo dia 8 de dezembro, 
deixa dois filhos, uma filha e esposa. 
“Ele foi um apaixonado pelo Sindicato e 
dedicou 12 anos da sua vida aos interesses 
da categoria, sempre disposto a ouvir e 
negociar. Ele não foi um homem de direita 
ou de esquerda, mas sempre defendeu os 
direitos dos professores”, destaca o filho, 
Elias Gendelmann.

Morre ex-presidente do Sindicato
NOTA DE FALECIMENTO

Raul Pont com João Luiz Steinbach e Marcos Fuhr em
conversa com o então presidente Mendes Gendelmann (D)
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