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Editorial

e nas guerras a primeira vítima é sempre a 
verdade, o bombardeio sistemático dos meios 
de comunicação à Petrobras, nos últimos 
meses, muitas vezes com notícias apressa-
das, baseadas mais em declarações do que na 

devida comprovação, vem fulminando os negócios, a 
credibilidade e o valor das ações da estatal, além de 
atingir seus 86 mil trabalhadores. As denúncias sobre 
pagamentos de propina e crimes envolvendo servido-
res da companhia, políticos e empreiteiras não podem 
ser negadas, mas investigadas com rigor, sejam quais 
forem as consequências, os partidos políticos e os go-
vernos atingidos – considerando que o esquema já 
tem registros na década de 1980, vide Prêmio Esso de 
Jornalismo de Ricardo Boechat e denúncias de Paulo 
Francis nos anos 1990, culminando com sua morte 
em 1997, em decorrência do processo movido contra 
ele justamente por conta desse tema. 

Para além do jogo político envolvendo as inves-
tigações, há grandes interesses econômicos e geopo-
líticos envolvidos. Um indicativo da dimensão desses 
interesses pode ser o fato de a corrupção na estatal ter 
emergido justamente quando começa a se consolidar 
a exploração das reservas do pré-sal. Para a Federação 
Única dos Petroleiros, estaria em curso “uma campa-
nha visando a desmoralização da Petrobras, com refle-
xos diretos sobre o setor de Óleo e Gás, responsável por 
investimentos de grandes empresas em todo o país”. 
Considerando que as implicações políticas e econô-
micas dos recursos do pré-sal extrapolam o território 
nacional e envolvem toda a América Latina, fica fácil 
entender que seria um grande negócio para os interes-
ses privados nacionais e estrangeiros uma estratégia de 
imobilizar, depreciar e depois capturar a Petrobras. 

Petrobras em perigo
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Cartas
Aproveito para parabenizá-los pelas excelentes reportagens do Jornal Extra Classe dos meses de no-

vembro e dezembro, edições de números 189 e 190, respectivamente. Na edição 190, ressalto a entrevista 
com o jornalista Cláudio Abramo e a reportagem Uma nação despreparada para a velhice.

Professor Garcia – Vereador de Porto Alegre
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PALAVRA DE PROFESSOR

A
Tempo de trabalho e tempo de 
estudo: uma contradição? Protestos

Janes Teresinha Fraga Siqueira*
realidade da formação de nossos alunos é diversa do ideal 
da educação humanista que os cursos de Ciências Sociais e 
Pedagogia sempre prezaram. Cumprir o papel de mediador, 
problematizar e acompanhar o aluno no trabalho de conhe-

cer é tarefa do professor, logo o estudo e o trabalho de pensar são 
essenciais à profissão. O discurso oficial defende a educação como 
prioridade para uma sociedade melhor; no entanto, é sabido que, em 
muitos casos, o sacrifício dos estudantes para conseguir terminar seus 
estudos não é pequeno. Os jovens deveriam ter mais tempo de dedi-
cação à sua formação. 

Para nós representa uma contradição que professores que de-
vem tomar para si a tarefa de formar gerações e de educar crianças e 
jovens tenham condições de trabalho penosas e, além disso, forma-
ção de qualidade prejudicada.

Mesmo os que já são professores de Escolas Municipais de 
Educação Infantil (Emeis) ou do ensino fundamental sofrem para 
poder dedicar-se ao estudo. Se o trabalho é na área da Educação, 
um não deveria complementar o outro?  Se o estudo é parte da 
formação, qual seria o fundamento do conflito? É possível criar sem 
tempo para descansar? O tempo de descoberta, de reflexão e cons-
trução do conhecimento não é trabalho?

A falta de tempo de nossos alunos é facilmente diagnosticada 
ao observarmos o horário de chegada em aula, o tempo que perma-
necem, o pedido de prorrogação para entrega de trabalhos, o número 
de faltas, as condições de saúde apontadas pelos atestados médicos e 
as queixas sobre gripes, dores de cabeça e tantos outros problemas. 

Os profissionais docentes, nossos alunos, não podem estar em 
dois espaços ao mesmo tempo. Ainda assim, devido à distância em que 
moram ou ao tempo dedicado ao trabalho – em geral ganhando mal 
–, obriga-os a estar em aula e, ainda, atender à sua orientação de está-
gio. Essas constatações não significam que estamos criticando alunas e 
alunos, ou colegas orientadores. Contudo, surge daí uma questão: que 
formação é esta em que o tempo para pensar é escasso, limitado? Que 
formação é esta em que os estudantes não podem desfrutar dos espaços 
que a universidade oferece para que possam ler e estudar, trocar ideias?

Os jovens procuram a universidade. O governo sinaliza com 
possibilidades de bolsas de estudo, mas há uma despolitização no 
mundo estudantil. Vivemos uma democracia despolitizada. Não há 
clareza sobre as contradições da realidade. Estão cansados, apáticos, 
mas dizem: “É assim, fazer o quê”?

Com nenhum negro na lista de candidatos ao prêmio 
de melhor ator, a última entrega dos Oscar prometia 
ser uma festa não só monocromática mas branca, tam-
bém, no sentido de engomada e sem nódoas. Acabou 
sendo um evento muito mais político do que se esperava.

A falta de negros entre os premiáveis foi compensada 
pela quantidade de negros entre os apresentadores, e 
o maior homenageado da noite foi Martin Luther 
King, apesar de o filme Selma, sobre a marcha con-
tra o racismo e pelo direito do voto que ele liderou 
em 1965 só ter merecido um prêmio, pela música. 
Mas a música, Gloria (que também fala de inciden-
tes raciais recentes, como o de Ferguson), mexeu com a plateia, e seus dois intérpretes, ao 
agradecerem o prêmio, fizeram fortes e bem articulados protestos contra o racismo que 
ainda persiste no país – e também foram ovacionados.

O próprio apresentador da noite, tão criticado pelo seu mau desempenho, deu uma 
leve cutucada política na plateia quando esta aplaudiu o nome de Martin Luther King, 
que durante tantos anos representou para os brancos a ameaça da insubmissão dos negros: 
“Agora vocês gostam dele...”. Também houve protestos contra a discriminação das mulhe-
res no mercado de trabalho e contra a homofobia, e – para completar o que foi tudo menos 
uma noite branca – o filme premiado na categoria de documentário longo foi sobre o 
Edward Snowden, que está proibido de entrar nos Estados Unidos depois que revelou se-
gredos da bisbilhotice mundial praticada pela Agência de Segurança Nacional americana.

Também ovacionado. E, como se não bastasse tudo isso, o maior premiado da noite 
foi um diretor mexicano, o que valeu como um protesto velado contra as leis de imigra-
ção americanas que o Obama está tentando mudar.

Tomadas

Cuidado

O filme premiado do mexicano, Birdman, é bom. Sua proeza técnica mais comenta-
da – o filme é feito no que parece ser uma única tomada, sem cortes, do começo ao fim 
– já tinha sido realizada pelo Alfred Hitchcock em Festim Diabólico ou coisa parecida. 
Como os rolos de negativos da época (1948) só duravam 10 minutos, Hitchcock se obri-
gou a grandes malabarismos para disfarçar os cortes. Brian de Palma também gostava de 
tomadas longas, embora nunca, que eu saiba, fizesse um filme inteiro com uma tomada 
só. E o mais recente exemplo de tomada inacreditável foi no filme argentino O Segredo 
dos seus Olhos, em que a câmera começa focando um estádio de futebol do alto, vai des-
cendo, descendo e acaba enquadrando em close o rosto de um homem no meio da tor-
cida do Racing, sem que se note quando a câmera do helicóptero vira a câmera do close. 
De certa maneira, Hitchcock também foi um grande homenageado na noite dos Oscar.

Entre as muitas razões para se assistir ao Porta dos Fundos, estava a Leticia Lima, 
rara combinação de beleza e talento, e – mais raro ainda – talento para a comédia. Li 
que ela foi contratada pela Globo, ainda não se sabe para o quê. Olhe lá o que vão fazer 
com a moça, Globo!
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“Os reaças estão no cio!”
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aerte Coutinho iniciou nos  
quadrinhos em 1970. Fundou 
o artista visual Luiz Gê a re-
vista universitária Balão, que 

revelou uma série de talentos na área 
dos quadrinhos. Recebeu seu primei-
ro prêmio no 1º Salão Internacional 
de Humor de Piracicaba, já em 1974. 
Quatro anos depois criou com o jor-
nalista Sérgio Gomes uma agência 
especializada em material de comu-
nicação para sindicatos e movimentos 
sociais, a Oboré. Nos anos 1980, pu-
blicou quadrinhos pela Circo Edito-
rial, nas revistas de outros desenhistas 
(como a Chiclete com Banana, de An-
geli) e também em sua própria, a Pi-
ratas do Tietê.

Ao longo desse período teve tiras 
e cartuns veiculados na Gazeta Mer-
cantil, na Folha de S. Paulo e no Estado 
de S. Paulo e em muitos outros jornais. 
Criou, nesses veículos, dezenas de per-
sonagens – entre eles o Hugo (que se 
tornou Muriel), os Gatos, o Overman, 
o Fagundes, o Síndico. Na década de 
2000, terminado um “ciclo”, como ela 
conta, abandonou os personagens e 
passou a explorar outros tipos de nar-
rativa: não só o humor, mas também o 
absurdo, a metalinguagem e a autobio-
grafia, além de outros estilos de traço e 
materiais pictóricos. Foram mais de 40 
anos de produção transbordante de vi-
são aguda sobre a realidade cotidiana. 
As tirinhas  e personagens estão aces-
síveis no site da artista; e a “segunda 
fase”, mais recente, no blog Manual do 
Minotauro. Nesta entrevista ao Extra 
Classe, de forma contundente, Laerte 
parafraseia Bertold Brecht, que afir-
mava que “a cadela do fascismo está 
sempre no cio” e crava: “os reaças es-
tão no cio”, referindo à onda de neo-
conservadorismo que inunda as redes 
sociais e está muito bem representada 
no Legislativo, Executivo e Judiciário.
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Extra Classe − Qual o seu envolvimento 
hoje contra a crescente onda de ódio e intolerân-
cia com as diferenças, em especial os atos contra 
homossexuais e travestis?

Laerte Coutinho − Procuro divulgar denún-
cias de ataques, participar de debates e de atos que 
possam ser positivos; procuro somar com os esfor-
ços de tantas pessoas interessadas no fim dessas 
barbaridades.

EC −  Aliás, qual artigo definido você prefe-
re antes do seu nome? Por quê?

Laerte − Gosto mais de ser tratada no femi-
nino. Sinto identificação maior com o feminino.

EC − Enquanto artista, a exposição midiáti-
ca da tua imagem pessoal, em virtude da tua op-
ção de gênero, tem alguma influência no aspecto 
criativo?

Laerte − Acho que sim, porque eu não me 
componho de partes desconectadas − não deixo de 
ser quem sou quando produzo meu trabalho. Bem 
ao contrário! As histórias e desenhos que faço me 
ajudam muito a me entender.

EC −  E então, você se considera transgêne-
ro, crossdresser ou travesti? Por quê?

Laerte − Eu me considero uma pessoa trans-
gênero. Essas designações não deveriam ser grande 
problema, mas acabam sendo.  Segundo o entendi-
mento mais comum, hoje, crossdressers são pessoas 
cuja transgeneridade se manifesta em travestimen-
tos ocasionais, numa espécie de vida dupla. Da 
mesma forma, entende-se que travestis são pessoas 
que vivem a expressão de gênero feminina de forma 
permanente. Acho que estou mais para esta última 
forma. Mas, como disse, vivemos um momento em 
que essas identidades têm sido usadas sob grande 
tensão e tratadas com rigor variado. Faz falta um 
debate sério que possa superar as animosidades e 
trazer mais racionalidade para a luta por direitos 
civis. Entendo que o termo transgênero compre-
ende todas as vivências em conflito com as normas 
de gênero na nossa cultura: travestis, transexuais, 
crossdressers, drags, pessoas não binárias, queers etc.

EC − Essa exposição fez aumentar o interesse 
no teu trabalho ou está desviando o foco do públi-
co da obra para o artista? O que você pensa disso? 
Laerte − Meu trabalho continua sendo visto e 
apreciado como antes. Um pouco mais, até. Nada 
de desvio.

EC − Algum novo projeto em andamento? 
Qual?

Laerte − Algumas coletâneas devem sair este 
ano − e estou tentando construir uma história mais 
comprida, sem prazo definido para terminar.

EC − Como foi ver o conjunto da sua obra, 
desde a origem até os dias de hoje, no recente 
evento Ocupação Laerte, realizado em SP, no fi-
nal de 2014, e que teve curadoria do seu filho, 

Rafael Coutinho?
Laerte −  Foi emocionante e um pouco per-

turbador, também. Não costumo ficar observando 
o que já fiz; não muito, pelo menos. A Ocupação me 
trouxe uma espécie de overdose de mim mesma!

EC − Você se considera uma militante trans-
gênero?

Laerte – Sim, ou uma ativista. Não sei direito 
a diferença entre “militante” e “ativista”. Acho que 
militante supõe um envolvimento mais orgânico 
em grupos. Tenho esse envolvimento, mas com 
uma disciplina bastante relaxada.

EC − Nessa crescente onda de caretice, mo-
ralismo e conservadorismo que tem permeado a 
sociedade brasileira e o cenário político, que pa-
pel exerce um cartunista famoso e transgênero 
que tem no currículo o trabalho com os movi-
mentos sociais, além de uma bagagem ideológica 
progressista?

Laerte − Não sei se há tal onda de caretice 
hoje mais do que em outras épocas. Já vivemos 
proibições bem radicais, no passado. Bem ou mal, 
hoje discutimos a possibilidade real de certas aber-
turas que antes seriam impensáveis − no campo 
dos costumes, dos direitos, das inclusões sociais. 
Acredito que muitas posições que hoje nos chocam 
por sua explicitude existiam antes de forma tácita, 
porque não eram contestadas. Movimentos sociais 
que demandam direitos forçaram o conservadoris-
mo a se manifestar também. Meu papel é ir pen-
sando e produzindo conforme o que penso, sendo 
famosa ou não.

EC −  Como Laerte enxerga o discurso do 
ódio e do preconceito de gênero e classe social? 
Isso reflete no processo criativo? Como?

Laerte − Tento identificar onde essas coisas 
aparecem. O modo como meu trabalho lida com 
elas é uma questão à parte. Algumas circunstâncias 
exigem que a abordagem seja menos “ficcional”, 
mais objetiva, vamos dizer. Mas tal procedimento 
me impõe um custo, enquanto autora, porque pro-
vocam uma quebra da sutileza que costumo usar 
− e que está na natureza do meu trabalho. Mas, 
como disse, em alguns momentos é o que sinto ne-
cessário fazer.

EC −   Que parte da revolução sexual os ho-
mens não cumpriram e que as mulheres já ultra-
passaram?

Laerte − Nossa, como vou saber? As coisas 
não são tão claras assim − ou são? Existiu mesmo 
uma revolução sexual ou grandes mudanças nos 
costumes sexuais provocadas pelo impacto do fe-
minismo? O feminismo foi uma revolução sexual 
ou social? Acho que falta à parte da humanidade 
constituída pelos homens um movimento históri-
co de autoconsciência e de revolução, como o que 
as mulheres foram capazes de produzir. Como 
diz Christina Montenegro, em seu livro O homem 
ainda não existe. Não sei dizer qual parte desse 
movimento, ainda inexistente, será puramente se-
xual.

EC −  Quais os maiores desafios da popula-
ção transgênero no Brasil?

Laerte − Conseguir o gozo de direitos: liber-
dade de expressão de gênero, direito de identidade 
civil, fim das agressões e discriminações, igualdade 
de oportunidades, proteção contra a agressão fó-
bica. E, principalmente, conseguir a compreensão 
social de que não somos uma minoria, um grupo 
exterior ao conjunto da sociedade, mas parte dela.

EC − Como ex-militante comunista e sen-
do hoje uma voz ativa dos movimentos LGBT, 
como você vê a atual cena política brasileira e 
quais as grandes lutas dos dias de hoje?

Laerte − Pergunta meio amazônica pro meu 
riachinho ideológico. Há tanto o que fazer! Direi-
tos e conquistas para assegurar, situações sociais 
críticas para defender, populações que continuam 
a ser espezinhadas, expulsas, humilhadas, por um 
modo opressivo de construir o país. Coisa demais!

EC −  Qual a sua avaliação sobre o atual ce-
nário político brasileiro. Setores pedem o impea-
chment de Dilma, de um lado, e de outro pipocam 
escândalos de corrupção ligados à Petrobras? Há 
humor nisso tudo?

Laerte −Humor é uma linguagem. Não “está” 
nos fatos e nas coisas. Não há assuntos melhores 
ou piores. Quem decide isso é quem produz a fala 
cômica ou humorística. Fora isso, tenho grande 
dificuldade em fazer análises de conjuntura. Fazer 
charges políticas é cansativo e desgastante, para 

"Minha opinião é de que não 
deve haver censura sobre 
qualquer discurso. Com 

isso, me refiro à censura 
prévia, aos acordos, tácitos 
ou não, em torno de temas 

proibidos. Fora isso, o 
humor, como qualquer 

manifestação ideológica, 
precisa responder pelo 
que diz, afirma, incita 

etc. É muita cara-de-pau 
alegar neutralidade (é só 
uma piada!) para exigir 

impunidade, ou imunidade" 
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mim. Tenho lá minhas opiniões, claro. Mas elas 
não se estruturam numa sólida engenharia ideoló-
gica, muito pelo contrário − é mais um almanaque. 
Aliás, o modo como, na pergunta, você coloca o 
“atual cenário”, não representa bem dois lados − 
trata-se de uma análise de um lado só (o que quer 
o impeachment, com o pretexto de combater a cor-
rupção). Né não?

EC −  O episódio do Charlie Hebdo inevita-
velmente provocou debates acalorados sobre se 
o humor deve ou não respeitar algum tipo de li-
mite. Qual foi o impacto do episódio em Laerte 
e como você se posiciona diante dessa questão? 
Existe alguma autocensura que você pratique 
quando parte para as escolhas dos temas das ti-
ras?

Laerte − Esse debate já existia por aqui, não 
depende da tragédia do Charlie Hebdo nem lança 
muitas luzes sobre o acontecido. É uma inquieta-
ção, uma ansiedade de nossa cultura, em torno da 
questão da liberdade criativa. Existe desde sempre 
e com direções muito variadas. Caetano foi critica-
do por cantar “um tapinha não dói”, tenta-se en-
quadrar todo tipo de produção, seja através do que 
se convencionou chamar de politicamente correto 
ou politicamente incorreto (que também tem vo-
cação censória, não se iluda). Minha opinião é de 
que não deve haver censura sobre qualquer discur-
so. Com isso, me refiro à censura prévia, aos acor-
dos, tácitos ou não, em torno de temas proibidos. 
Fora isso, o humor, como qualquer manifestação 
ideológica, precisa responder pelo que diz, afirma, 
incita etc. É muita cara-de-pau alegar “neutralida-
de” (“é só uma piada!”) para exigir impunidade, ou 
imunidade. Toda piada se sujeita à crítica, à res-
posta; e também à lei, naquilo que se garante em 
termos de defesa da dignidade humana e dos di-
reitos das pessoas. Discursos que incitam o ódio, 
que promovem o preconceito discriminador, que 
produzem prejuízo e danos às pessoas têm que ser 
criminalizados, sejam piadas, sermões ou vídeoau-
las de filosofia. Pessoalmente, tenho vários filtros 
quando trabalho − não sei se dá para chamar de 
autocensura. Talvez dê. Não sei.

EC − Assim como no episódio do Charlie, 
em que muitos setores reacionários pegaram ca-
rona, o mesmo ocorre no Brasil, no episódio da 
Petrobras. De que forma os chargistas e cartu-
nistas podem se vacinar para não dar munição 

aos seus alvos de crítica e, ao mesmo tempo, não 
tolher-se criativamente?

Laerte − Reaças estão no cio! Estão pegando 
carona onde pintar. Na prática, estão no governo 
− mesmo tendo a Dilma aparentemente vencido 
as eleições. Chargistas e cartunistas, ai de nós!  Há 
quantos anos não rola um escandalozinho, uma po-
lemiquinha em torno de charge ou cartum? Bons 
tempos − bons nada, claro − em que D. Pedro I 
gritando “EU QUERO MOCOTÓ!”, provocava 
apreensão de jornal ou mesmo prisão de cartunis-
tas. As atenções se voltam para outras vozes − lite-
ralmente a comicidade em textos, em shows de co-
mediantes, em programas de tevê, em tuitadas, em 
frases-míssil. É essa a preocupação geral quando se 
fala, no Brasil, em “limites”. O que nós, chargistas e 
cartunistas, podemos fazer é continuar nosso tram-
po da maneira mais consciente possível. Procuran-
do enxergar o que há por trás da gritaria da grande 
mídia, identificando os joguinhos que estão sendo 
jogados. Não é fácil.

EC − A bancada evangélica, respaldada pelo 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduar-
do Cunha, retomou o PL que proíbe adoção de 
crianças por casais homoafetivos e criou comis-
são para tratar do tema e bater de frente com 
parlamentares que defendem os direitos e cau-
sas ligadas aos movimentos LGBT. 2015 é um 
ano crucial para o acirramento desses debates? 
O enfraquecimento do governo pode trazer pre-
juízos às causas progressistas? Como manter a 
crítica ao que não vai bem sem perder o foco nas 
políticas que ainda podem ser implementadas 
para ampliar direitos dessas minorias tão discri-
minadas?

Laerte − Sim, claro que pode haver recuos. 
Por isso, precisamos ficar atentas e atentos, fazer 
pressão e continuar a expor a nossa voz. Não en-
tendi bem o resto da pergunta. Você acha que há 
uma contradição entre manter atitudes críticas em 
relação ao governo federal e contar com a força 
dele para garantir direitos? Se é isso, não vejo con-
tradição, não − acho que é totalmente possível e 
recomendável.

"Acredito que muitas posições 
que hoje nos chocam por sua 
explicitude existiam antes de 

forma tácita, porque não eram 
contestadas. Movimentos 

sociais que demandam direitos 
forçaram o conservadorismo 

a se manifestar também. 
Meu papel é ir pensando e 
produzindo conforme o que 

penso, sendo famosa ou não"
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EXTRAPAUTA

Plenário do Senado transferiu para o dia 11 de junho a apreciação da pro-
posta, em primeiro turno, da emenda constitucional que trata da demarcação 
de terras indígenas. O adiamento foi feito pelo próprio autor da proposta, se-
nador Mozarildo Cavalcanti (PPS/RR). A PEC 215/00 determina que áreas 

indígenas em unidades de conservação ambiental, somadas, não podem ultrapassar 30% 
do território dos estados e também estabelece que todos os processos de demarcação de 
terras indígenas passem pela aprovação do Legislativo.

AMEAÇA – Lideranças indígenas realizaram protestos, em Brasília, nos dias 25 e 
26 de fevereiro contra a  PEC, que transfere do Executivo para o Congresso a decisão 
final sobre a criação e a modificação de terras indígenas, quilombolas e áreas de proteção 
ambiental. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho 
(PV- MA) considera a medida uma ameaça aos povos indígenas. “Se essa emenda passar 
é para acabar com todo o processo de criação, ampliação e possivelmente começar o de 
extinção das reservas indígenas”, alertou, referindo que a bancada ruralista na Câmara está 
maior na atual legislatura e passaria a interferir diretamente no processo demarcatório. 
A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia 
Guajajara, considera que a PEC 215 representa retrocesso nos direitos constitucionais dos 
índios. “Não podemos sossegar enquanto não enterrarmos definitivamente essa PEC”, diz.

O presidente da Funai, Flávio Chiarelli, lembrou que estudos mostram que os ter-
ritórios indígenas estão mais preservados do ponto de vista ambiental do que as próprias 
unidades de preservação. “Os índios cumprem um papel fundamental na conservação 
do meio ambiente”. Já o representante do Conselho Missionário Indigenista (Cimi), 
Cléber Busato, alertou que substitutivo apresentado no ano passado submete o processo 
de demarcação aos interesses diretos do agronegócio e de mineradoras.

FIES EM DEBATE - Desde o final do ano passado, a mudança 
de regras no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) vem cau-
sando controvérsias e dúvidas no segmento particular da Educação 
Superior. Porém, no final de fevereiro, o governo mudou novamen-
te as regras do Fundo ao anunciar que a partir de 2016 voltará a 
fazer 12 compras de título das instituições de ensino superior com 
mais de 20 mil alunos. A compra de títulos é a maneira utilizada 
pelo governo para fazer o repasse de verba para faculdades parti-
culares. Em portaria publicada no dia 23, o MEC afirmou que a 
limitação de apenas oito repasses de verba será restrita a 2015. A 
confusão de informações iniciou no final do ano passado, quando 
o governo federal publicou duas portarias alterando as regras do 
programa. A primeira delas ampliava de 30 para 45 dias o intervalo 
de compras de títulos. Com isso, as universidades que ofereciam 
financiamento para o pagamento de mensalidades teriam redução 
na receita. A mudança, contudo, só valerá para este ano. Abruc, 
Comung e entidades representativas das instituições  privadas de 
ensino superior vêm negociando com o MEC a flexibilização  das 
regras. Foram realizadas tratativas em 26 de janeiro e 27 de feve-
reiro, ambas inconclusivas, com mais duas rodadas de negociação 
agendadas para o começo de março.

O Sinepe, por sua vez, ingressou no último dia 26 com ação na 
Justiça Federal, requerendo a suspensão das alterações, entre elas 
os 450 pontos na nota de corte exigidos para obtenção do finan-
ciamento pelos candidatos. No dia 2 de março, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) derrubou, na Justiça Federal em Pernambuco pe-
didos de anulação semelhantes movidos pelo Sindicato das Insti-
tuições Particulares de Ensino Superior de Pernambuco (Siespe).

Adiada votação da PEC 215

O
DIREITOS HUMANOS
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resultado negativo da indústria que re-
duz o Produto Interno Bruto (PIB), a 
inflação do IPCA de 1,24% em janeiro, o 
agravamento do desequilíbrio fiscal, so-

mados à crise da água e os escândalos da Petrobras 
prenunciam as dificuldades da equipe econômica 
para reverter o déficit das Contas Públicas e atingir 
um superávit primário de 1,2% em 2015. O pró-
prio presidente do Banco Central (BC), Alexandre 
Tombini, admite que não haverá crescimento eco-
nômico em 2015, mas em 2016 a economia voltará 
a crescer. Os analistas financeiros da pesquisa Fo-
cus, do BC, preveem expansão zero neste ano. 

Apesar das baixas perspectivas de crescimen-
to econômico, desvalorização da moeda e medidas 
duras de controle da inflação, o país pode estar lon-
ge do quadro de recessão alimentado todos os dias 
por setores políticos, agentes do mercado financei-
ro e imprensa especializada. Há setores produtivos 
como a agricultura, que acumularam gordura, isto 
é, ganharam muito nos últimos anos e apresentarão 
crescimento, ainda que baixo, em 2015. Além disso, 
para segmentos como o coureiro-calçadista e move-
leiro, as projeções são de aumento nas exportações 
devido à valorização do dólar.

Outro exemplo é a agricultura, especialmen-
te a produção de grãos que, a despeito dos batidos 
argumentos de quebra de safra, fatores climáticos, 
endividamento de produtores e excesso de tributos, 
vai de vento em popa. A Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) divulgou no dia 9 de fe-
vereiro balanço da produção de grãos no Brasil. 
De acordo com os dados, o país deve produzir, na 
safra 2014/2015, 202,18 milhões de toneladas. O 
número representa aumento de 4,5% com relação 
à última safra. A previsão também cresceu em re-
lação à estimativa anterior, que era 201,55 milhões 
de toneladas. Com relação à área plantada, houve 

aumento de 1,3% (de 56,98 milhões para 57,8 mi-
lhões de hectares). Este é o quarto levantamento da 
safra atual. Segundo o presidente da Conab, Rubens 
Rodrigues dos Santos, a previsão para a colheita de 
grãos ainda pode crescer. “A tendência do milho de 
segunda safra e a produtividade da soja podem fazer 
com que tenhamos um ano ainda melhor”, disse. A 
ministra da Agricultura, Kátia Abreu, lembra que, 
apesar da queda de preços do milho em razão do 
excesso de produção, o Brasil continua sendo o se-
gundo maior exportador mundial do grão.

“Se olharmos períodos anteriores veremos que 
o cenário atual está longe de um quadro de recessão 
– ainda que haja risco, tendo em vista a magnitude 
do ajuste anunciado”, pondera o economista Ricar-
do Franzoi, do Dieese.

As projeções negativas, que começaram bem 
antes da realização da Copa e das eleições, estabe-
leceram um ciclo de pessimismo que passou a ali-
mentar o próprio mercado financeiro. “Ocorre que 
as mesmas pessoas que fazem essas projeções ne-
gativas na maioria das vezes vão se beneficiar dos 
acontecimentos negativos, caso dos bancos e dos 
beneficiários da economia predatória, que ganham 
com a alta dos juros”, aponta Franzoi.

ERA FHC – Para o economista do Dieese, a 
comparação do momento atual com períodos ante-
riores do país é fundamental para se entender por 
que o país está longe de um quadro recessivo, apesar 
das turbulências. A desvalorização do real frente ao 
dólar em 2014 chegou a 21%, bem abaixo dos 100% 
de 1999, quando a valorização da moeda norte-ame-
ricana, no início do segundo mandato de Fernando 
Henrique Cardoso, mais que duplicou, passando de 

R$ 1,10 para R$ 2,20. Ou dos 55% de aumento de 
2009, após a crise do setor imobiliário nos EUA, 
quando o dólar aumentou de R$ 1,55 para R$ 2,42. 
Além disso, o desemprego em dezembro de 2014 foi 
o menor dos últimos 20 anos; a inflação em dezem-
bro de 2002, por exemplo, atingiu 14,7%. Em maio 
de 2003, chegou a 20,4%. Hoje está em 7,1%.

No que se refere à inflação e ao câmbio, esse pri-
meiro ano de segundo mandato de Dilma Rousseff 
está longe de ser o pior da história do país. “O título 
continua nas mãos de FHC, no início de seu segundo 
mandato em 1999”, repara o sociólogo Marcos Coim-
bra, presidente do Instituto Vox Populi e colunista do 
Correio Braziliense e da Carta Capital. Megainflação, 
erosão do real, fuga de capitais, descontrole adminis-
trativo, suspeitas de favores, policiais a vasculhar a vida 
do presidente do Banco Central. Esse era o cenário do 
primeiro ano de governo de FHC depois da reeleição. 

Em janeiro de 1999, a inflação anualizada explo-
diu de 1,78% para 20% e a cotação do dólar foi de 
1,32 para 2,16; as reservas internacionais se esvaíram 
após uma malograda tentativa de valorização do real, 
o que fez com que o país perdesse US$ 48 bilhões. 
“Janeiro de 1999 foi um mês de tanta balbúrdia na 
economia que o Banco Central teve três presidentes, 
um dos quais preso pela Polícia Federal. Ficou evi-
dente que o governo tinha “amigos” no mercado fi-
nanceiro, pois alguns bancos e corretoras receberam 
informações privilegiadas e amealharam uma fortu-
na, enquanto o resto do país pagava a conta”, aponta 
Coimbra. O ex-diretor do BC, Francisco Lopes, foi 
condenado em 2005 a dez anos em regime fechado 
por favorecimento aos bancos Marka e FonteCin-
dam, que receberam informações privilegiadas às vés-

O
Por Gilson Camargo

gilson.camargo@sinprors.org.br
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Inflação, arrocho, alta do dólar, desemprego: sobram argumentos para quem aposta que 2015 seria um ano 
de recessão. Mas já houve anos piores

O discurso da crise

Mercado financeiro foi influenciado por projeções negativas

Safra de grãos 2014/2015 deve atingir 202,18 milhões de 
toneladas, aumento de 4,5%; e área plantada cresceu 1,3%



Para o presidente da Associação Brasileira 
das Indústrias de Calçados (Abicalçados), Heitor 

Klein, o ano é mais favorável para o setor do que 
o período pré-eleitoral. “Hoje sabemos o que te-
mos pela frente. Em 2014, o quadro não era claro. 
Dessa forma, as empresas poderão se preparar para 
enfrentar o problema de quedas nas demandas in-
ternas, inflação alta e endividamento das famílias. 
Talvez o ambiente recessivo que se desenha para 
2015 seja até mais grave que do ano passado, mas, 
imaginamos que agora as empresas estejam mais 
bem preparadas para enfrentar essas turbulências”, 
argumenta. Klein espera que as medidas do go-
verno para ajuste da economia não derrubem ou 
desconsiderem as iniciativas de caráter macroeco-
nômico que impactam na competitividade do pro-
duto brasileiro. “O governo vem tentando conter 
a alta da inflação. A política monetária tem essa 

finalidade de aumentar os juros para conter a de-
manda e equilibrá-la com a oferta. Há forte desa-
quecimento do consumo e, consequentemente, de 
recessão”, avalia. A tendência de desaquecimen-
to das vendas internas leva à aposta da indústria 
calçadista na recuperação das exportações. “A ex-
pectativa é de aumento nos embarques, pois nos-
so preço fica mais competitivo”. Para o secretário 
estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência 
e Tecnologia (SDECT), Fábio Branco, as políticas 
estaduais de desenvolvimento carecem de aproxi-
mação com os setores produtivos. “A estrutura do 
estado não conhece as suas potencialidades de ma-
neira integrada. Por isso, estamos elaborando um 
mapa estratégico de desenvolvimento com ênfase 
nos polos de desenvolvimento”, explica Branco.

peras da desvalorização do real e compraram dólares 
com cotação abaixo do mercado. Também foram con-
denados no episódio o banqueiro Salvatore Cacciola, 
e a ex-diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi.

BARÕES DA MÍDIA – A vantagem de FHC 
no seu primeiro ano de segundo mandato era a sim-
patia dos “barões da mídia” e dos jornalistas empre-
gados nesses meios de comunicação. “Por mais que 
se inquietassem com o vendaval a vergar a economia 
e as denúncias de malfeitos, nada do que se vê hoje 
contra Dilma acontecia. Se você duvida, imagine 
como ela seria tratada pelas corporações midiáticas 
se um cenário como o de 1999 se repetisse agora”, 
provoca o sociólogo. No entanto, a complacência da 
mídia não impediu a derrocada da popularidade do 
tucano. Levantamento do Vox Populi em feverei-
ro daquele ano mostrou que 19% dos entrevistados 
consideravam o governo FHC “ótimo” e “bom”, ao 

passo que as avaliações “ruim” e “péssimo” somavam 
47%. Em setembro de 1999 a avaliação positiva caiu 
para 8% e a negativa avançou para 65%. Em janeiro 
de 2015, a avaliação positiva de Dilma, a despei-

to dos ataques de setores da mídia e de fantasias 
golpistas alimentadas pela oposição no período pós-
-eleitoral, bate em 42% e a negativa chega a 22% nas 
pesquisas disponíveis.
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Inflação medida pelo IGP-10 variou 0,42 em janeiro e 0,43% em fevereiro

Exportações de calçados atingiram US$ 1,067 bilhão em 2014

Setor calçadista aposta nas exportações
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Depois de suspender pagamentos, Sartori admite atrasar salários e aumentar impostos e sai em 
viagens pelo estado para explicar a onda de austeridade

Por Flávio Ilha 
extraclasse@sinprors.org.br
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ESTADO

Sartori corta gastos e a caravana passa 
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uase três meses depois de vencer a eleição 
no Rio Grande do Sul como um autênti-
co “azarão”, o governador José Ivo Sartori 
(PMDB) parece estar queimando as últi-

mas reservas de credibilidade que o levaram ao Pa-
lácio Piratini com 3.859.567 votos – cerca de 61% 
de todos os eleitores que votaram no segundo turno 
do dia 26 de outubro de 2014. Sem soluções criati-
vas para a crise financeira do estado, Sartori admitiu 
pela primeira vez em encontro com jornalistas no 
final de fevereiro que os salários do funcionalismo 
podem atrasar. Além disso, a equipe de confiança do 
governador prepara um pacote de medidas de ajuste 
fiscal que inclui aumento de im-
postos e mais cortes nas despesas, 
além dos já promovidos nos pri-
meiros dias de governo.  

Sartori, que marcou a cam-
panha de 2014 com uma espon-
taneidade que beirou a cafonice, 
reuniu repórteres e formadores 
de opinião em dois encontros no 
Piratini para anunciar que fará 
uma série de 15 caravanas pelo 
interior do estado para justifi-
car seu “plano de austeridade”. 
A senha foi dada no final de um 
desses encontros, o primeiro, em 
que o governador resumiu a situ-
ação que espera para os próximos 
meses: “o estouro vem aí”, disse 
ele, em meio à incredulidade de 
alguns jornalistas.

Um pouco antes, perguntado 
se garantia o salário do funcionalismo em dia mes-
mo com previsão de déficit de R$ 5,4 bilhões em 
2015, Sartori foi mais explícito. “Pode acontecer (o 
atraso) daqui a dois, três meses. Vai depender dos 
resultados que tivermos com nossas medidas, pois 
chegará uma hora em que teremos de decidir. Se 
não tiver dinheiro não tem como pagar”, resumiu o 
governador. 

É provável que Sartori tenha sido até otimista 
em excesso ao projetar as dificuldades para daqui a 
60 dias, já que a equipe econômica do governo ad-
mite dificuldade para pagar a folha de março. Sem a 
antecipação das receitas de IPVA e sem o reflexo do 
ICMS de janeiro, tradicionalmente turbinado pelas 

vendas de final de ano, o governo ainda não conse-
guiu fechar as contas para garantir recursos capazes 
de bancar R$ 1,8 bilhão já no final deste mês para 
os vencimentos dos servidores – mesmo com os cor-
tes que represaram recursos para áreas estratégicas, 
como saúde e segurança. 

Para amenizar a impopularidade que virá, o go-
vernador planejou a realização de 15 caravanas pelo 
interior do estado como forma de explicar aos elei-
tores o pacote de austeridade que vem sendo costu-
rado pela cúpula do Piratini. A primeira medida de 
Sartori, de suspender os pagamentos de fornecedo-
res e prestadores de serviço por 180 dias, além de 

cortar horas extras e coibir a utilização de diárias de 
viagens, logo na primeira semana de governo, já ha-
via causado surpresa nos eleitores, que embarcaram 
no discurso evasivo do então candidato. 

O principal compromisso de campanha tam-
bém está prestes a ser descumprido: o secretário da 
Fazenda, Giovani Feltes, acenou com o aumento de 
impostos como alternativa do “cardápio” de medi-
das que será anunciado pelo governador – o anúncio 
não tem prazo, assim como a caravana. Durante a 
campanha, Sartori negou com veemência essa pos-
sibilidade.

“Temos um cardápio enorme de medidas em 
avaliação, que inclui corte de gastos e aumento de 

receita. Como já cortamos o que deu para dentro 
(do governo), agora estamos estudando uma forma 
de cortar para fora. As iniciativas mais criativas es-
tão sendo insuficientes para resolver a situação fi-
nanceira do estado”, disse Feltes.

O “corte para dentro” foi o pacote com o que o 
governo espera economizar entre R$ 600 e R$ 800 
milhões até o final deste ano. Pouco para um déficit 
já contabilizado no Orçamento de R$ 5,4 bilhões 
até dezembro. Se um reajuste em taxas e impostos 
não resolver, o que Feltes chama de “cortar para 
fora”, o secretário não descarta pedir ajuda à União 
para enfrentar a crise financeira.

O atraso no salário do fun-
cionalismo seria uma forma de fa-
zer caixa para honrar compromis-
sos financeiros obrigatórios, se as 
medidas em estudo não derem re-
sultado. Entre esses compromis-
sos obrigatórios está o pagamento 
de juros com a União, que com-
promete 13% da receita corrente 
líquida do Rio Grande do Sul. 
Declarar moratória não está nos 
planos do governo. No horizonte, 
ao invés disso, está a extinção de 
autarquias e fundações, como TV 
Educativa, Fundação de Econo-
mia e Estatística (FEE) e Univer-
sidade Estadual do Rio Grande 
do Sul (Uergs) para economizar 
recursos.

Os cortes orçamentários 
atingiram em cheio áreas como 

Segurança e Saúde – outro compromisso não cum-
prido pelo governo. Durante a campanha, Sartori 
garantiu que os serviços à população não seriam 
afetados mesmo em caso de contingenciamento de 
recursos. Na Segurança, 650 agentes aprovados em 
concurso da Polícia Civil tiveram suas nomeações 
suspensas. O déficit da corporação chega a 2 mil 
policiais. Na Brigada Militar (BM), 40% das horas 
extras da tropa foram cortadas. A medida, segundo 
a Associação dos Cabos e Soldados da BM, afeta-
rá diretamente o policiamento ostensivo nas ruas – 
quatro de cada cinco PMs fazem uma média de 42 
horas extras por mês.

Em relação à Saúde, a primeira medida do go-

Sartori afirma priorizar segurança, mas 650 agentes concursados tiveram nomeações suspensas

EC
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Decisões políticas indicam atuação ‘populista’
Alegando “ouvir a voz dos gaúchos”, o governador José Ivo Sartori (PMDB) renun-

ciou ao aumento salarial de 45,9% sancionado por ele em janeiro depois de ser aprovado 
pela Assembleia Legislativa. Sartori foi alvo de críticas duras por ter aceitado o reajuste 
em meio a uma grave crise financeira no estado.

O aumento elevou o subsídio do governador de R$ 17.347,14 para R$ 25.322,25 – 
mesmo salário de um deputado estadual. O aumento do vice havia sido percentualmente 
maior, já que equiparou os vencimentos ao salário de R$ 18.991,69 dos secretários esta-
duais. O subsídio anterior era de R$ 11.564,76.

A medida deixou de fora, entretanto, a esposa do governador, nomeada por ele se-
cretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais – cargo que seria exercido de 
forma voluntária pela primeira-dama. Com isso, a deputada reeleita Maria Helena Sar-
tori (PMDB) não só passa a ser remunerada como, devido à manobra, poderá optar pelo 
subsídio maior pago pela Assembleia, já que não precisou renunciar ao mandato para 
assumir o posto, que é temporário.

Da tribuna da Assembleia, Maria Helena anunciou que irá renunciar a 50% do salá-
rio a quem tem direito porque vai acumular também as funções benemerentes do cargo 
de primeira-dama – mas reconheceu que não terá como identificar em que momento 
estará desempenhando uma atividade ou outra. “Sei que não posso separar, mas foi uma 
decisão de foro íntimo, pessoal”, justificou.  

O deputado Jeferson Fernandes (PT) questionou oficialmente a nomeação de Ma-
ria Helena Sartori em nome da bancada do partido. “Da forma como estão governando, 
parece que basta adotar meia dúzia de medidas populistas para que o eleitor se sinta 
confortável com a escolha que fez”, lamentou o parlamentar.

verno Sartori também foi amarga: os repasses a hos-
pitais e santas casas, além da previdência do Estado, 
foram represados. Esta semana houve a liberação 
de R$ 78 milhões para entidades filantrópicas, mas 
falta pagar R$ 177 milhões aos hospitais. Segun-
do Feltes, apenas na área da Saúde a dívida herdada 
pelo PMDB chega a R$ 780 milhões – R$ 550 mi-
lhões sem empenho.

Há também uma dívida de R$ 208 milhões do 
Estado com as prefeituras, relativa a repasses para a 
compra de medicamentos e manutenção do Samu. 
O governo havia prometido depositar R$ 45 mi-
lhões até o dia 28 de janeiro, mas o repasse não foi 
feito. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) re-
comendou que os prefeitos documentem os créditos 
que têm a receber do Estado para evitar punições 
durante o exame das contas de 2014.

Ainda em dezembro, a Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul havia aprovado um projeto 
de reforma da estrutura administrativa encaminhado 
pelo então governador eleito que extinguiu ou fun-
diu dez das 29 secretarias de Estado e autorizou cor-
te de 35% nos cargos em comissão (CCs). O projeto 
foi aprovado na última sessão legislativa do ano.

Mesmo assim, Sartori sancionou projetos de lei 
aumentando salários de deputados, do Judiciário, 
dos secretários de Estado e dele próprio, além do 
vice-governador José Paulo Cairoli (PSD). Pressio-
nado pela opinião pública, o governador voltou atrás 
dois dias depois e abriu mão, junto com Cairoli, do 
seu reajuste salarial. O custo do aumento seria de 
R$ 200 mil ao ano.

Sem margem para fazer investimentos ou im-
plantar programas, os principais compromissos de 

campanha de Sartori não avançaram nada 
nos primeiros meses de governo. A implan-
tação da Rede Gaúcha de Cidades Susten-
táveis, uma das principais bandeiras do então 
candidato, ainda não saiu do papel.

Também não houve gestões para reduzir 
as parcelas da dívida pública, medida defen-
dida pelo candidato do PMDB durante os 
debates eleitorais, e nem medidas de aumen-
to da fiscalização no pagamento de tributos, 
para evitar evasões e aumentar a receita do 
Estado.

Para o secretário-geral de governo, Car-
los Búrigo, a realidade de baixos investimen-
tos com dificuldade para a manutenção dos 
serviços públicos não deverá se alterar em 
curto prazo no Rio Grande do Sul. “O espaço 
financeiro do Estado se esgotou, não há mais 
recursos. Vamos nos dedicar a apagar incên-
dios”, afirmou. 

O ex-governador Tarso Genro (PT) 
usou uma rede social para criticar a possibilidade de 
atraso nos salários do funcionalismo. Segundo ele, 
o governo tem condições de buscar outras fontes de 
financiamento, que não seja o Tesouro estadual, para 
garantir pagamentos “carimbados”, como recursos 
para a saúde e para amortização de dívidas. 

“Esses recursos são para investimentos, e não 
para pagar salários. Jogados no Caixa Único, aju-
dam por exemplo (com) os 12% à saúde”, escreveu 
Tarso. O ex-governador também atribuiu a possibi-
lidade de atraso à falta de planejamento da equipe 
de Sartori.  “Nossa proposta de refinanciamento já 
estava pronta antes de assumirmos o governo. Daí 
a rapidez com que vieram recursos. Nós enfrenta-
mos por quatro anos esses problemas. E pagamos”, 
completou.

Foto: D
ivulgação/Sefaz
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Feltes, reunido com fiscais da Sefaz, foi convidado a palestrar em evento que debaterá pacto federativo, em maio

No início de janeiro, o governador participou da abertura da colheita da uva
EC
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Petrobras passou a ocupar nos últimos 
meses as manchetes dos meios de comu-
nicação brasileiros, associada não ao início 
da exploração das reservas do pré-sal, mas 

sim ao tema da corrupção. Para além dos interesses 
políticos internos envolvidos na exploração das in-
vestigações sobre pagamentos de propina e outras 
irregularidades envolvendo funcionários da empre-
sa, políticos e grandes empreiteiras, há pesados in-
teresses econômicos e geopolíticos acompanhando 
o desenrolar dos acontecimentos. Há quem acredite 

que não se trata de acaso o tema da corrupção ter 
vindo à tona com força total justamente no mo-
mento em que a exploração das reservas do pré-sal 
começou a virar realidade. Não é preciso negar os 
casos de corrupção, ou rejeitar sua apuração, para 
considerar essa possibilidade e o que ela envolve.

Defendendo a apuração de todas as denúncias, 
a Federação Única dos Petroleiros divulgou um ma-
nifesto denunciando que está em curso “uma cam-
panha visando à desmoralização da Petrobras, com 
reflexos diretos sobre o setor de Óleo e Gás, respon-

sável por investimentos e geração de empregos em 
todo o país”, campanha esta que já teria prejudicado 
a empresa e o setor em escala muito superior à dos 
desvios investigados. “A Petrobras tem sido alvo de 
um bombardeio de notícias sem adequada verifi-
cação, muitas vezes falsas, com impacto sobre seus 
negócios, sua credibilidade e sua cotação em bolsa. 
É um ataque sistemático que, ao invés de esclare-
cer, lança indiscriminadamente a suspeita sobre a 
empresa, seus contratos e seus 86 mil trabalhadores 
dedicados e honestos”, diz ainda a FUP.

Na avaliação da Federação dos Petroleiros, 
há “poderosos interesses contrariados pelo cres-
cimento da Petrobras, ávidos por se apossar da 
empresa, de seu mercado, suas encomendas e das 
imensas jazidas de petróleo e gás do Brasil”. Esses 
setores teriam três objetivos principais:

− Imobilizar a Petrobras e depreciar a empre-
sa para facilitar sua captura por interesses priva-
dos, nacionais e estrangeiros;

− Fragilizar o setor brasileiro de Óleo e Gás e 
a política de conteúdo local,  favorecendo fornece-

dores estrangeiros;
− Revogar a nova Lei do Petróleo, o sistema 

de partilha e a soberania brasileira sobre as imen-
sas jazidas do pré-sal.

Contrariando o discurso catastrofista que 
sobrevoa a empresa nos últimos meses, a FUP 
lembra os excelentes resultados atingidos pela 
empresa em 2014. Entre eles, destaca os seguin-
tes: a produção de petróleo e gás alcançou a mar-
ca histórica de 2,670 milhões de barris equiva-
lentes/dia (no Brasil e exterior); o Pré-Sal pro-

duziu em média 666 mil barris de petróleo/dia; 
a produção de gás natural alcançou 84,5 milhões 
de metros cúbicos/dia; a capacidade de processa-
mento de óleo aumentou em 500 mil barris/dia, 
com a operação de quatro novas unidades; a pro-
dução de etanol pela Petrobras Biocombustíveis 
cresceu 17%,  para 1,3 bilhão de litros. Além dis-
so, em setembro de 2014, a Petrobras tornou-se 
a maior produtora mundial de petróleo entre as 
empresas de capital aberto, superando a Exxon-
Mobil (Esso).

As implicações políticas e econômicas dos 
recursos da riqueza do pré-sal ultrapassam as 
fronteiras nacionais e envolvem toda a América 
do Sul. Segundo a Associação Latino-Americana 
de Integração Petroleira (Alip), na última década 
foram descobertas reservas estimadas em aproxi-
madamente 100 bilhões de barris de petróleo na 
América do Sul, cuja exploração pode tornar a 
região autossuficiente no setor. A maioria dessas 
das novas reservas, cerca de 80%, vem do pré-sal 
brasileiro. Os restantes 20% foram descobertos na 

Colômbia, Argentina, Bolívia, Equador e Peru. 
Essas novas descobertas e a queda da produção 
em regiões como a do Mar do Norte, alteraram o 
mapa geopolítico do petróleo despertando a aten-
ção das grandes petroleiras mundiais para a região.

A situação da Petrobras é acompanhada com 
atenção e interesse por essas grandes empresas pe-
troleiras. Afinal, se as reservas do pré-sal brasileiro 
− estimadas pelo governo brasileiro entre 70 a 100 
bilhões de barris − sejam realmente confirmadas, o 
Brasil passaria a ser o sexto país com as maiores re-

servas no mundo, atrás apenas de alguns países do 
Oriente Médio e da Venezuela. Hoje, o Brasil tem 
reservas estimadas em aproximadamente 13 bilhões 
de barris, ocupando a 14ª posição mundial. Os últi-
mos 12 anos foram de recuperação e fortalecimento 
da empresa, destaca ainda a FUP, chamando a aten-
ção para o que pode estar em risco: “o Brasil voltou 
a investir em pesquisa e a construir gasodutos e refi-
narias; alcançamos a autossuficiência, descobrimos e 
exploramos o pré-sal, recuperamos para 49% o con-
trole público sobre o capital social da Petrobras”.

A
APARTE / MARCO AURÉLIO WEISSHEIMER

A Petrobras e os interesses em jogo na geopolítica do petróleo

Os resultados da empresa em 2014

As novas reservas da América do Sul: 100 bilhões de barris

Foto:D
ivulgação/A
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Constituição Federal de 1988 foi um mar-
co na luta dos povos indígenas do Brasil, 
garantindo educação diferenciada para as 
crianças dentro das aldeias. Quase 30 anos 

depois, o credenciamento de novas escolas, o aumen-
to do número de professores bilíngues e de ações 
afirmativas para assegurar o acesso às universidades 
contrastam com o histórico de preconceito e com o 
cenário de exclusão ainda vivido pela população in-
dígena. No passado recente, muitos perderam suas 
terras e suas vidas no contato com os brancos. Os 
que sobreviveram, nos anos 1960, mal podiam falar 
a língua dos ancestrais e preservar seus costumes. Os 
povos kaingang e guarani do RS começam, finalmen-
te, a ter sua cultura e sua história valorizados.

Bruno Ferreira, 48 anos, descobriu muito cedo 
o significado da palavra identidade. Nos anos 1970, 
quando entrou na escola, foi castigado por falar a 
língua kaingang de seus pais e avós. Aos 15 anos, 
ele se deu conta de que não conseguia se comunicar 

mais com os idosos por conta da proibição, e que 
estava se afastando dos rituais e costumes do gru-
po na área indígena de Guarita, localizada entre os 
municípios de Tenente Portela, Miraguaí e Reden-
tora, no Rio Grande do Sul. Decidiu que era hora 
de retomar as rédeas de sua vida. Tornou-se uma 
referência para indígenas e não indígenas.

EDUCADOR – Ferreira é formado em Histó-
ria na Unijuí e acaba de concluir o Mestrado em Edu-
cação Kaingang −Processos Próprios de Aprendizagem e 
a Educação Escolar na Faculdade de Educação (Faced) 
da Ufrgs. Em 2014, assumiu a coordenação peda-
gógica do Instituto Estadual de Educação Indígena 
Ângelo Manhká Miguel, em São Valério do Sul, o 
primeiro a oferecer regularmente o Curso Normal na 
modalidade Educação Indígena no estado. Um siste-
ma intercalado de estudos na escola e na comunidade 
vai permitir a formação de outros professores bilín-
gues kaingang/português.

Como educador, Bruno ajudou a construir as 

diretrizes da educação indígena em todo o Brasil 
em um comitê que atuou junto ao Ministério da 
Educação, nos anos 1990, e segue contribuindo 
para mudar paradigmas. Em 2000, era professor de 
ensino médio e foi cobrado pela coordenadora da 
escola a dar o conteúdo do vestibular em uma co-
munidade onde a maioria dos estudantes vinha do 
interior, eram filhos de agricultores e não iam pres-
tar o concurso. “É preciso conhecer o lugar e as ne-
cessidades da comunidade”, ensina. Ele conhecia as 
famílias dos 210 alunos. Ia nas festas e conversava 
com os pais e avós. “A partir daí se começa a pensar 
na educação de fato, porque não se está lidando só 
com a criança, mas com a família toda”.

De acordo com Ferreira, a ideia de uma edu-
cação “diferenciada” pressupõe o respeito e a valo-
rização do conhecimento tradicional. “Imagine, por 
exemplo, ensinar matemática a partir dos conheci-
mentos indígenas, o quanto de qualidade acrescenta. 
Pensar uma escola diferente é fazer esses conheci-

A
Por Clarinha Glock

extraclasse@sinprors.org.br

Foto: Igor Sperotto

Ano letivo começou com 88 escolas em funcionamento. Destas, quatro de ensino médio foram 
credenciadas em 2014, mas ainda há muito o que avançar

Escolas indígenas preservam tradições
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mentos se cruzarem. Senão, é apenas mais uma es-
cola como qualquer outra na sociedade capitalista e 
centralizadora, que exclui”, explica. No Instituto, seu 
desafio é mostrar aos alunos quem são os filósofos e 
pensadores indígenas. “Você abandona o pensamen-
to europeu e começa a trabalhar de forma diferen-
te. A História começa quando, no Brasil, a partir de 
1500 ou com os indígenas daqui? Esta história é des-
conhecida e tenho a obrigação de mostrar”, reflete. 

A história de João e Iracema

Bruno Ferreira é um dos mestres da ação Sa-
beres Indígenas instituída em 2013 pela Portaria do 
MEC nº 1.061. O objetivo é oferecer a professores 
formação bilíngue ou multilíngue em línguas indí-
genas e em português, para afirmar as línguas origi-
nárias, além de conhecimentos e artes tradicionais 
dos mais de 230 povos indígenas existentes no país. 
O curso é ministrado por instituições públicas de 
educação superior em parceria com estados e mu-
nicípios, em uma rede composta pelas universidades 
federais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Es-
pírito Santo e Minas Gerais, que coordena a ação, 
e pelas estaduais de Maringá, Rio de Janeiro e São 
Paulo. O MEC paga as bolsas de estudo e pesquisa.

Esta ação do governo federal leva em conta os 
dados do Censo Escolar de 2013 que indica a pre-
sença de 5.214 professores indígenas nos anos ini-
ciais do ensino fundamental regular e da educação 
de jovens e adultos, e 126.665 estudantes indígenas 
matriculados nos anos iniciais do ensino funda-
mental regular e na educação de jovens e adultos. 
O programa visa a qualificar o trabalho nas escolas 
indígenas e produzir material didático para uso em 
sala de aula.

Nas visitas às áreas indígenas e nas reuniões pe-
riódicas, a coordenadora do programa na Faced/Ufr-
gs, Maria Aparecida Bergamaschi, que desenvolve 
pesquisas sobre educação indígena desde 2000, tem 
a oportunidade de conversar com os “intelectuais” da 
oralidade. “A gente aprende muito”, afirma. Apesar do 
preconceito e das perdas sofridas por gerações, os gua-
ranis e kaingangs ensinam a levar a vida de forma mais 
leve, acrescenta Magali Mendes de Menezes, doutora 
em Filosofia, também integrante do grupo. As duas 
concordam: com os indígenas, aprendem sobretudo a 
conviver e a respeitar o ser humano e a natureza.

Antes de começar a entrevista, Iracema Nasci-
mento coloca o cocar, ajeita os colares feitos de se-
mentes e prepara um chimarrão, que vai sorvendo 
enquanto seu marido, João Carlos Padilha, conta 
sua história. João e Iracema vivem hoje em uma 
casa no bairro Passo Dorneles, em Porto Alegre. 
Os dois são representantes dos povos kaingang e 
consultores do programa Saberes Indígenas do go-
verno federal. O cocar de Iracema é um símbolo de 
seu dom de lidar com remédios retirados da mata, 
de acompanhar mulheres no parto, de benzer, tra-
balho que aprendeu com os pais e avós. Ela é uma 
kujá (se lê kuyã, que significa líder espiritual). 

João, 65 anos, é natural de Borboleta, um peda-
ço de terra localizado entre os rios Jacuizinho e Cai-
xões, próximo às cidades de Jacuizinho, Espumoso 
e Salto do Jacuí, que desde os anos 1960 aguarda 
regularização. Sua família luta pelo reconhecimen-
to da área e da cultura desde os tempos do Servi-
ço de Proteção aos Índios (SPI), órgão criado em 
1910 que operou até 1967, quando foi substituído 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai), em vigor 
até os dias de hoje. Iracema, 51 anos, é de Nono-
ai, área localizada entre os municípios de Nonoai, 
Planalto e Rio dos Índios. Fugiu dali com a família, 

porque eram contra a retirada 
de madeira. O roubo tinha a 
conivência das lideranças in-
dígenas. Por conta disso, João 
e Iracema sofreram ameaças, 
e tiveram de viver escondidos 
um tempo.

Iracema e João carregam 
consigo a memória da luta de 
seu povo contra o preconcei-
to e a discriminação ao longo 
dos séculos. Iracema chora ao 
lembrar do avô, que foi tortu-
rado enquanto estava na Ilha 
do Presídio, e se tornou par-
te das estatísticas que a Co-
missão Nacional da Verdade 

começou a desvendar sobre violações aos direitos 
humanos indígenas nos anos da ditadura (1964-
1985).  João conta como seus parentes foram usa-
dos como mão de obra barata para a construção 
de estradas e tiveram seus costumes proibidos: não 
podiam construir suas casas tradicionais, nem fa-
lar a língua dos antepassados. Depois, a família de 
João participou das discussões que viriam a resultar 
na Constituição Federal de 1988, a mais avançada 
em termos de garantias dos direitos dos povos in-
dígenas no país.

Hoje, as vozes de Iracema e de João não se 
calam mais. João diz que nem a presidenta nem 
o Congresso Nacional deveriam mudar a Consti-
tuição, e pede respeito à luta de gerações. Ele ma-
nifesta seu repúdio à Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 215, que pretende transferir do 
Executivo para o Legislativo a prerrogativa de 
formalizar Terras Indígenas, Unidades de Conser-
vação e Territórios Quilombolas, o que seria um 
retrocesso para a luta de décadas. Iracema tira do 
chocalho o som que remete à espiritualidade e ao 
desejo de que seus filhos não precisem mais chorar 
pela injustiça e pela dor de ver parentes humilha-
dos e suas tradições esquecidas. 
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O educador Bruno Ferreira (ao centro) é referência para 
indígenas e não indígenas

O casal presta consultoria ao programa Saberes Indígenas, do governo federal

Foto: Igor Sperotto

“Eu, como liderança fundadora do projeto da Borboleta e conhecedor da causa indíge-
na desde o tempo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), queria deixar uma proposta 
de demarcação de terra indígena do Brasil para a União. Eles vêm ameaçando com 
compra de terra, em vez de demarcar as terras como tradicionais, como foi acertado na 
Constituição Federal em 1988. Nós queremos que cumpram a Constituição Federal. 
Se têm dinheiro para comprar terra, por que não indenizam o agricultor e o fazendeiro 
pelas benfeitorias?”. João Carlos Padilha

“Como mamãe não sabia bem português, eu fui para a escola. Quando a professora 
perguntou quem descobriu o Brasil, eu disse: “Ninguém não descobriu, professora, que 
eu saiba foi invadido”, como dizia meu avô. Por isso eu fui castigada. Daí só fiquei em 
casa. (...). No tempo do SPI, eles proibiam falar kaingang, até as kujá, curandeiras, 
foram proibidas. Elas iam no mato se esconder, fazer seu trabalho. Se alguém via, 
eram castigadas, amarradas no tronco”. Iracema Nascimento
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Cruzamento de culturas
e valorização da diferença
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Terra e educação são lutas permanentes

O direito dos indígenas à educação está previs-
to no artigo 265 da Constituição do Rio Grande do 
Sul e na Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais 
de 1989, lembra Rodrigo Venzon, assessor de Edu-
cação Índígena da Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc). Está também na Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007.  
No Rio Grande do Sul, os povos kaingang e guara-
ni sobreviveram às disputas de território, depois dos 
vários períodos de colonização, mas ainda batalham 
para manter vivas suas tradições ligadas à terra e à 
memória dos mais velhos.

Para os indígenas, a vida junto à natureza faz 
parte da educação e da cultura, e o respeito ao co-
nhecimento dos antepassados constituem o alicerce 
da sua história. Os entraves decorrentes da não de-
marcação das terras tradicionais, com a não inde-
nização dos colonos e fazendeiros que ali vivem, e 
da recorrente invasão de terras indígenas para roubo 
de madeira, exploração de minérios e construção de 
grandes empreendimentos, como as hidrelétricas no 
Pará, de Belo Monte e Tapajós, que colocam em ris-
co a sobrevivência dos povos indígenas do Brasil. E, 
como tem se comprovado mais recentemente, são um 
perigo à continuidade do próprio planeta pelo trata-
mento desrespeitoso com a natureza. 

Em 1989, a Constituição propôs a separação das 
duas lutas − pela terra e pela educação − justamente 
porque os processos de demarcação das áreas demo-
ravam de 20 a 30 anos para serem finalizados, explica 
Venzon. Antes, só tinham direito à escola os indí-
genas que estivessem em terras demarcadas. Agora, 
quem está acampado ou nas estradas, em comunida-
des permanentes, tem esse direito garantido por lei. 

ANO LETIVO – O ano de 2015 começa com 
88 escolas estaduais indígenas em funcionamento. 

Destas, quatro escolas indígenas de ensino médio fo-
ram credenciadas pelo Conselho Estadual de Edu-
cação (CEEd/RS) entre abril de 2014 e janeiro de 
2015: a Escola Toldo Coroado, na área indígena de 
Votouro, no município de Benjamin Constant do 
Sul; Escola Francisco Kajero, na área Nonoai-Rio da 
Várzea, no município de Liberato Salzano; Escola 
Fag Kava, na área indígena de Serrinha, no municí-
pio de Ronda Alta; e Instituto Estadual de Educação 
Indígena Ângelo Manhká Miguel, na área indígena 
de Inhacorá, em São Valério do Sul.  

ENSINO MÉDIO – A demanda pelo ensino 
médio, que era antiga, começou a ser efetivada em 
2000, mas os processos para autorizar os credencia-
mentos só se iniciaram em 2014. “Há uma preocu-
pação de que as escolas tenham o perfil das comuni-
dades que atendem, porque a educação deve ser feita 
a partir da realidade”, informa Cecília Farias, presi-
dente do Conselho. Enquanto na rede estadual como 
um todo em 2014 houve 40 mil matrículas a menos 
que em 2013, nas escolas indígenas as matrículas se 
mantiveram estáveis em torno de 6 mil estudantes. 

É a partir da necessidade manifestada pela 
comunidade que surgem os processos para creden-
ciamento para o ensino médio. Não há estatísticas 
sobre a demanda reprimida, mas um levantamento 
feito em 2013 mostrou que apenas 20% dos estu-
dantes que concluíram o ensino fundamental na 
Escola Cacique Sy Gré, na área de Nonoai, municí-
pio de Planalto, chegaram ao final do ensino médio 
numa escola não indígena. Os dados serviram para 
confirmar o processo de transformação da insti-
tuição indígena quando passou a atender o ensino 
fundamental e médio. Indígenas da área de Votouro, 
em Benjamin Constant do Sul, voltaram a estudar 
na escola Toldo Coroado agora que foi credencia-
da para o ensino médio. Os alunos relataram que 

haviam parado de estudar porque se sentiam discri-
minados pela roupa e tinham vergonha de fazer per-
guntas e participar das aulas na escola não indígena. 
“A frequência e assiduidade melhoraram”, conta Ro-
drigo Venzon, da Secretaria Estadual de Educação.

“O ideal é que se pudesse cumprir a Resolução 
5/2012 do Conselho Nacional de Educação que pre-
vê a educação indígena desde a educação infantil até 
o ensino médio para todas as crianças”, observa Ven-
zon. Hoje, a maior parte das comunidades indígenas 
tem atendimento dos anos iniciais do ensino funda-
mental. Há terras indígenas onde funcionam várias 
escolas. Mas a demanda de atendimento para anos 
finais e ensino médio depende de cada contexto. Em 
pequenas comunidades, até se constituir uma rede de 
atendimento própria demora, lembra Venzon.

PRECARIEDADE – Não há dados sistemati-
zados, comparativos, sobre a população indígena por 
escola em cada aldeia indígena, até porque existem 
áreas ainda em fase de regularização, que vem atraves-
sando governos. “No RS, alguns governos avançaram 
na criação de escolas, outros na autorização destas, 
outros nos cursos para formação inicial de professores, 
diz Venzon. “A organização dos indígenas quanto à 
educação escolar também é distinta. As primeiras es-
colas guaranis passaram a existir em 2000. E há comu-
nidades como as de Palmares do Sul que não desejam 
se escolarizar, provavelmente porque experiências an-
teriores foram traumáticas, com a imposição de outras 
culturas nas escolas. É preciso respeitar isso”, analisa. E 
oferecer alternativas. À geração de adultos analfabetos 
que não passou por escolas bilíngues no passado hoje 
há a opção da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A expectativa é que os avanços na educação não 
parem com a troca de governo e os cortes orçamen-
tários. Pesquisadores e indígenas fizeram um abaixo-
-assinado para manter a equipe da assessoria atual.

Foto: Igor Sperotto
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Guaranis de Cantagalo comemoram credenciamento da escola
Há quase uma década os guaranis de Canta-

galo, em Viamão, reivindicavam uma escola dentro 
da área. No final de 2014, o cacique Jaime Valdir 
da Silva, 37 anos, esteve na sede do Conselho Es-
tadual de Educação (CEEd) para comemorar o 
credenciamento. Embora já funcionasse informal-
mente em um prédio instalado em meio ao verde 
dos 283,67 hectares, faltava regularizar as redes hi-
dráulica e elétrica e colocar equipamentos de pre-
venção a incêndio, o que foi feito. Ali onde colonos 
ainda aguardam o pagamento de suas benfeitorias, 
as cerca de 38 famílias de guaranis que vivem do 
artesanato e da plantação de milho, batata doce e 
aipim agora têm oficialmente uma escola. A comu-
nidade pede que, além dos professores bilíngues, o 
vice-diretor seja guarani. 

Silva é natural de Chapecó, Santa Catarina, mas 
vive em Cantagalo há seis anos. Foi escolhido cacique 
há dois anos. Sorridente e bem-humorado, fica sério 
quando fala de educação. Deu a entrevista depois de 
uma reunião com a comunidade dentro de uma sala 
de aula. “Passei dificuldade porque não estudei”, ad-
mite. Se ele não teve essa educação, seus filhos e netos 
terão. Credita à Bolsa Família a obrigação de ter as 
crianças na escola. “Eu pensei: se os guris não estuda-
rem, a gente não vai ter nem o que comer”, conta. 

Na educação guarani, tudo é diferente, relata. 
O calendário precisa ser adaptado à vivência da co-
munidade, em que não há feriados como Natal e 
Ano Novo, mas se para de estudar quando morre um 

parente em outra aldeia, porque a família precisa 
ir dar apoio. “O aprendizado se dá na comunidade 
mesmo, com a família. Os professores estão ali para 
reforçar “, explica Silva. Acrescenta: “Tem uma ve-
lhinha de 97 anos que cuida da casa de reza, ela é o 
nosso livro vivo, nosso pajé, nossa kunhã-karaí (líder 
espiritual)”. Mas é preciso também saber a língua 
dos outros, reconhece. Além de sua própria língua, 
os guaranis aprendem português, inglês e espanhol. 

A diretora escolhida, Olga Justo de Moraes, 
que já era assessora pedagógica, descreve, encan-
tada, o prazer de lecionar em Cantagalo, em que 
predominam a concentração, o respeito profundo 

e a vontade de aprender. Não há baixo rendimen-
to, e os alunos adoram ler desde cedo, observa. “O 
que eles querem é que a escola seja uma ferramenta 
para lidar com o mundo lá fora. O jeito guarani de 
ser é coletivo. Nós, ao contrário, temos uma alma 
individualizada”, reflete. Por isso, a escola para os 
guaranis não deve obedecer ao modelo das escolas 
tradicionais de competição, memorização excessiva 
de conhecimentos descontextualizados da realida-
de. Se há algum conflito, quem resolve são os mais 
velhos da comunidade, que estão sempre presentes 
nos corredores, observando. “A gente não vem para 
ter o controle, vem para ajudar”, conclui Olga.
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Escola do Cantagalo, em Viamão, obteve credenciamento no ano passado

Livros sobre Educação Indígena
Educação Indígena sob o ponto de 
vista de seus protagonistas − Juçara 
Benvenuti, Maria Aparecida Ber-
gamaschi, Tania Beatriz Iwaszko 
Marques (orgs). Porto Alegre, 
Evangraf, 2013. 376 páginas. 

Estudantes indígenas no ensino superior: uma abordagem 
a partir da experiência na UFRGS/ Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul: Comissão de Acompanha-
mento dos Alunos do Programa de Ações Afirmati-
vas. Comissão de Acesso e Permanência do Estudante 
Indígena.  Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2013.

Educação indígena 
em diálogo: Zaqueu 
Key Claudino. – 
Pelotas, Edito-
ra Universitária/
UFPEL, 2010. 

Contato para a doação de livros para a biblioteca da escola e visitas 
programadas à área indígena de Cantagalo, em Viamão:

karaiarandu28cre@educacao.rs.gov.br
Durante as visitas, os guaranis falam sobre sua cultura, há uma apresentação 

de canto das crianças e venda de artesanato.

Leia também
em extraclasse.org.br 
matéria sobre
universidades indígenas.



a América Latina, vários dos países que viveram períodos ditato-
riais alcançaram formas de reparação e responsabilização pelos cri-
mes de violação dos direitos humanos. A Argentina se destaca com 
mais de 200 condenações pela prática de tortura, assassinato e de-

saparição de cadáveres. Logo depois, o Chile é o exemplo mais significativo. 
Uruguai, Paraguai, Equador e Peru também avançaram, em ritmos diversos. 
Na experiência internacional, nem sempre a “Justiça de Transição” resultou 
em penas de prisão. Na África do Sul, Mandela conduziu o processo pela 
“Comissão de Verdade e Reconciliação” que assegurou a anistia contanto que 
os crimes fossem relatados por seus autores. A 
produção da verdade foi, assim, a condição para 
o perdão, ao contrário do que ocorreu no Brasil, 
onde a anistia proposta pela ditadura tratou de 
impedir que a verdade fosse conhecida.

A forma como as nascentes democracias en-
frentam o passivo de horror das ditaduras produz 
efeitos importantes sobre o futuro. A cientista po-
lítica Kathryn Sikkink, da Universidade de Min-
nesota (EUA), por exemplo, estudou os processos 
de transição à democracia, encontrando que os pa-
íses que puniram as violações aos direitos huma-
nos possuem, hoje, menores indicadores de vio-
lência policial. A incipiente democracia brasileira, 
como se sabe, evitou o desafio de identificar os 
responsáveis pelos crimes contra a humanidade. 
Esta foi uma das cláusulas não públicas da transi-
ção que obteve a adesão dos partidos políticos tra-
dicionais, inclusive do PT. No caso deste partido, 
assinale-se, tal adesão forma outro capítulo ne-
buloso na trajetória daqueles que transformaram 
a ambiguidade em estratégia. Do ponto de vista 
público, a opção foi amparada pelo senso comum, 
acostumado às fórmulas repetidas pela mídia dos 
“excessos de ambos os lados” (“teoria dos dois de-
mônios”) e dos riscos do “revanchismo”.

Trabalhos publicados recentemente agregaram novas e perturbadoras 
informações sobre os crimes da ditadura. Deste conjunto, destaco o livro 
de Marcelo Godoy A Casa da Vovó, uma biografia do DOI-Codi, o centro de 
sequestro, tortura e morte da ditadura militar (Alameda, 612 pág.). O livro, 
resultado de mais de dez anos de pesquisas, se tornou possível graças aos 
depoimentos colhidos com 25 ex-funcionários do DOI-Codi de São Paulo. 
Alguns concordaram em falar sob a condição de que suas identidades só 
fossem reveladas após suas mortes. Outros permitiram que suas alcunhas 
e mesmo seus nomes fossem publicados. Quase todos se orgulham do que 

fizeram, embora alguns tenham pesadelos e recordações que não estimam. 
Por óbvio, as versões apresentadas pelos entrevistados devem ser tomadas 
com cuidado, até porque algumas informações-chave ou mais incrimina-
doras foram, certamente, omitidas ou distorcidas. O fato é que, graças a 
estes depoimentos, as mortes de 66 pessoas, 39 delas sob tortura, foram 
reconstituídas, além de relatos de 19 casos de prisão de pessoas que inte-
gram a lista de “desaparecidos” no Brasil. O livro articula as informações 
com a história política do país e com a conjuntura da época, mostra o papel 
de torturadores conhecidos como Carlos Alberto Brilhante Ustra e Sérgio 

Paranhos Fleury e revela novos detalhes sobre 
o funcionamento do sistema clandestino de 
repressão. Ao mesmo tempo, parte da ideolo-
gia da esquerda revolucionária aparece sem as 
racionalizações posteriores e com a dramatici-
dade de uma guerra onde os pequenos grupos 
armados nunca tiveram a menor chance. 

Em minha leitura, dois temas se destacam 
por seu interesse histórico. Primeiro, a monta-
gem das casas de extermínio. A “Casa da Mor-
te”, de Petrópolis (RJ), já era conhecida desde 
que Inês Etienne Romeu, a única presa sobre-
vivente daquele espaço, relatou os seus horrores. 
Em 1992, um sargento, ex-agente do DOI, havia 
já falado sobre uma casa conhecida por “boate”, 
que funcionou em Itapevi (SP).  Não se sabia, 
entretanto, que a ditadura havia montado pelo 
menos outras duas casas do tipo no interior de 
São Paulo (Parelheiros e Araçariguama) onde os 
presos eram torturados, mortos e depois esquar-
tejados para o “descarte”. De outro lado, o papel 
das “infiltrações” nas organizações de esquerda 
aparece com muita força no livro. A repressão 
conseguiu, pela tortura e por ameaças variadas, 
colocar sob seu domínio alguns dos ativistas 
que, então, retomavam suas atividades clandes-

tinas para prestar informações que levaram à prisão e à morte muitos outros 
militantes. Os delatores eram chamados de “cachorros” pelos agentes do DOI 
e estiveram presentes nas principais organizações da esquerda, sendo que, pelo 
menos em dois casos (PCdoB e PCB), houve infiltração no Comitê Central.

A Casa da Vovó é um livro com informações que muitos gostariam que 
jamais viessem à tona. Ele relata o que ocorreu em um tempo sem esperança 
ou evasão possível. E em lugares onde, parafraseando o que disse um tortu-
rador ao tenente José Ferreira de Almeida dias antes dele morrer no DOI, 
“Deus esteve de férias”. 

18

A Casa da Vovó

MARCOS ROLIM*

N

* Jornalista, sociólogo e professor do IPA.
marcos@rolim.com.br | www.rolim.com.br

EXTRA CLASSE Março/2015

Ilu
st

ra
çã

o:
 P

ed
ro

 A
lic

e



ENSINO PRIVADO

reunião inaugural de negociação entre o 
Sindicato dos Professores (Sinpro/RS) e 
o Sindicato patronal (Sinepe/RS) ocorre-
rá no dia 10 de março, em Porto Alegre, 

quando será fechado o cronograma das rodadas de 
negociação (datas e horários para as duas comissões: 
educação básica e educação superior).

Neste ano, o Sinpro/RS inaugurou um processo 
mais compacto para a campanha salarial, com maior 
aproximação das etapas. A pauta de reivindicações, que 
tradicionalmente era entregue ao Sindicato patronal 
no final do ano anterior, agora está sendo definida no 
início do ano letivo, próximo ao início das negociações.

Para a definição da pauta, o Sindicato está mo-
bilizando os professores em 40 encontros realizados 
entre os dias 26 de fevereiro e 11 de março em 21 
municípios, de forma segmentada por nível de ensi-
no. Até o fechamento desta edição do Extra Classe, 
dentre os pontos mais discutidos na assembleia estão 
o reajuste salarial e a remuneração de todo o trabalho 
realizado pelo professor. 

“Acreditamos que este seja o melhor momento 
para transformar expectativas em reivindicações e dar 
início à Campanha Salarial”, afirma Flavio Henn, dire-
tor do Sindicato. Para a direção do Sinpro/RS, no rei-
nício das atividades letivas, após o descanso das férias, 
reafirma-se o vínculo individual e coletivo dos profes-
sores com a sua instituição empregadora, assim como 
também são renovados os compromissos e expectativas 
em relação ao trabalho e à condição profissional. 

MONITORAMENTO – O Sindicato dos 
Professores acompanha, anualmente, o reajuste das 
mensalidades praticado pelas instituições de ensi-
no. Em 2015, o reajuste médio das mensalidades 
na educação básica está em 9,47% e na educação 
superior em 9,09%. Para a direção do Sinpro/RS, o 
reajuste das mensalidades reflete o momento eco-
nômico vivido pelas instituições de ensino. “Deveria 
refletir também no salário dos docentes”, acentua 
Henn.

MOBILIZAÇÃO – As negociações salariais 
com o Sinepe/RS têm sido marcadas, segundo o 
Sinpro/RS, pela má-vontade e a resistência patro-
nal em melhorar salário e condições de trabalho. “A 
direção do Sinpro/RS tem expectativa de que em 
2015 a mudança do período de definição das rei-
vindicações seja apenas uma inovação, que somada 
ao apoio, presença e participação dos professores, 
farão a diferença no resultado final da campanha 
salarial”.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL 2015

Professores definem reivindicações
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Categoria decide sobre a pauta 2015 em Assembleia em várias regiões

Representantes das Ices em reunião com os sindicatos 
de professores e funcionários, no Sinpro/RS

Mais de 40 encontros estão sendo realizados de 26 de fevereiro a 11 de março em 21 cidades do estado
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DISSIDÊNCIA EDUCAÇÃO INFANTIL
Comunitárias querem sindicato patronal próprio Equiparação gradativa 

da hora-aulaInstituições de Educação Superior Comunitárias (Ices), ligadas ao Consórcio das Universidades Comunitárias 
Gaúchas (Comung), estão se organizando com a intenção de criar um sindicato patronal das mantenedoras das 
instituições comunitárias do Rio Grande do Sul, representando escolas e universidades.

A direção do Sinpro/RS foi informada formalmente do movimento das Ices pelo presidente do Sinepe/RS, 
Bruno Eizerik, em reunião na primeira quinzena de fevereiro. Na ocasião, Eizerik foi contundente na oposição a 
dissidência e garantiu total mobilização para impedir a criação de um novo sindicato patronal.

Na última semana de fevereiro, uma comissão representando as Ices, em reunião com os sindicatos de profes-
sores e funcionários, na sede do Sinpro/RS, em Porto Alegre, justificou a iniciativa invocando a promulgação e a 
regulamentação da Lei nº 12.881/2013 (que instituiu o marco regulatório das instituições comunitárias de educação 
superior) que, no seu entendimento, constituiria uma nova categoria econômica. No encontro, a comissão, integra-
da por representantes da UPF, Unijuí, Unicruz, UCS e Feevale, pediu a instalação de um processo de negociação 
próprio com os sindicatos dos trabalhadores objetivando um 
acordo coletivo de trabalho. 

“Os sindicatos dos professores e funcionários estão im-
parciais e isentos em relação a esse conflito”, afirma Amarildo 
Cenci, diretor do Sinpro/RS. Segundo ele, os sindicatos de 
trabalhadores têm o compromisso com a manutenção das 
Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs), consideradas o 
patrimônio de direitos dos professores e funcionários do en-
sino privado, conquistadas ao longo de mais de 60 anos de 
negociação. “Em função da data-base das categorias, a prio-
ridade na ação sindical das entidades dos trabalhadores será a 
renovação dessas Convenções”. 

A Convenção Coletiva de Trabalho 
2014 dos professores de educação infan-
til, firmada em dezembro de 2014 entre 
Sinpro/RS e Sindicreches, por meio de 
dissídio coletivo no Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), estipulou a equiparação 
dos valores menores recebidos pelos pro-
fessores com carga horária a partir de 30 
horas semanais  com a hora-aula imedia-
tamente superior, para a capital e demais 
municípios.

A equiparação se dará em um perío-
do de três anos: 2014, 2015 e 2016. Tam-
bém foi estabelecido o reajuste salarial da 
educação infantil para os demais pisos e 
mantidas as demais cláusulas da Conven-
ção Coletiva de Trabalho do ano anterior. 
Confira no site do Sindicato a íntegra da 
Convenção e a tabela dos valores de re-
ajuste de acordo com sua carga horária 
(www.sinprors.org.br).



A Campanha de sindicalização 2015 tem como 
meta ampliar em 1,9 mil o quadro social do Sindi-
cato, contemplando todos os níveis educacionais. 
Com 19,2 mil associados, atualmente, o Sinpro/RS 
tem um dos maiores percentuais de sindicalização 
do país, mais de 55% da categoria está sindi-
calizada. Ao todo são 32,5 
mil docentes que atu-
am no ensino priva-
do gaúcho. “Este é um 
trabalho sistemático no 
Sinpro/RS”, destaca Ce-
cília Farias, diretora do 
Sindicato.

Com o slogan Você 
conta com o Sinpro/RS, o 
Sinpro/RS conta com você, a 
ação pontua a luta sindical 
pela valorização dos pro-
fessores e conquistas, como 
a garantia do adicional por 
aprimoramento acadêmico e 
por tempo de serviço, descon-
to especial para dependentes, garantia de piso sa-
larial para os docentes, além de participação ativa 
do Sindicato na elaboração de planos de carreira 
na educação superior.

“A legitimidade de um sindicato passa, neces-

sariamente, pela adesão da categoria. A adesão ao 
projeto do Sindicato é muito boa. Os professores se 
sentem representados”, explica Cecília.

SERVIÇOS – Os professores associados con-
tam com uma série de benefícios, como o Sinpro /RS 

Vantagem, cartão de descontos 
que pode ser usado em di-
versos estabelecimentos em 
todo o estado. No Sinpro/RS 
Saúde, o professor encontra 
opções de planos de saúde, 
pela Unimed, e odonto-
lógico, pela Uniodonto. 
Os sindicalizados ainda 
podem usufruir da Casa 
do Professor, assessoria 
jurídica especializada e 
previdência privada.

A abordagem aos 
professores está sendo 
feita pelos dirigen-

tes do Sindicato direta-
mente nas instituições de ensino. No site do 

Sinpro/RS (www.sinprors.org.br) também é possível 
preencher a ficha de sindicalização, bem como di-
retamente na Sede estadual (Av. João Pessoa, 919 – 
Porto Alegre/RS) ou nas regionais do Sindicato em 
todo o estado.
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SINDICALIZAÇÃO

Sinpro/RS pretende associar 1,9 mil professores

Duas escolas que estão na área de abrangência 
da Regional Santa Rosa do Sinpro/RS fecharam 
suas portas neste ano: L’Hermitage Dom Herme-
to, de Três de Maio, e L’Hermitage Cristo Rei, de 
Horizontina, instituições tradicionais da região No-
roeste do Rio Grande do Sul, que empregavam um 
total de 43 professores. O Sinpro/RS, que acom-
panhou todo o processo de fechamento, desde que 
a atual mantenedora informou aos professores e a 
comunidade escolar da decisão, em 2014, efetuou 
as homologações das rescisões dos docentes no mês 
de janeiro. 

“O encerramento das atividades dessas escolas 
teve grande impacto nos professores e na comu-

nidade. Muitos docentes fizeram toda sua carreira 
nas instituições. O Sinpro/RS fez reuniões com os 
professores e está atento para que todos os direi-
tos rescisórios sejam cumpridos pela mantenedora”, 
destaca Naima Marmitt Wadi, diretora da Regional 
Santa Rosa do Sinpro/RS. 

Tradicionalmente de ordem religiosa, as esco-
las foram assumidas pela Fundação L’Hermitage, de 
Minas Gerais, em 2010, pois encontravam-se em 
dificuldades financeiras. No final de 2014, no en-
tanto, a fundação anunciou o fechamento alegando 
que as instituições não se sustentam financeiramen-
te. A Escola Cristo Rei também oferecia formação 
de professores (magistério) na região.

Os professores da Uergs definirão em assem-
bleia geral, no dia 12 de março, às 17h, no auditório 
do campus Porto Alegre, a pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2015.

No início de fevereiro, a direção do Sinpro/RS, 
associações e sindicatos ligados à Universidade Es-
tadual do Rio Grande do Sul (Uergs) estiveram 
reunidos com a Reitoria da instituição para discutir 
suas preocupações quanto ao futuro da Uergs. Os 

representantes reafirmaram o compromisso de re-
sistir a qualquer tentativa de alterar a trajetória de 
bons resultados da instituição, a necessidade de de-
fender a autonomia da Uergs e a execução completa 
do orçamento de R$ 90 milhões, previsto para 2015. 
As entidades encaminharam ofício ao secretário de 
Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, 
Fábio Branco, solicitando audiência para discutir o 
tema.

Lançada em novembro de 2002 pelo Sinpro/RS 
com a proposta de divulgar a produção editorial 
de professores e outros profissionais sobre temas 
de interesse geral e abordagens de questões sobre 
educação e a relação dos professores com o mundo 
da escola, a Revista Textual volta a receber artigos e 
ensaios inéditos a partir da 22ª edição, que circula-
rá em outubro deste ano. A proposta, apresentada 
pelo Conselho Editorial, formado por diretores do 
Sinpro/RS, após uma avaliação desses 12 anos de 
circulação da revista, visa ampliar o leque de co-
laboradores, consolidando os objetivos da publi-
cação. A Textual é uma publicação indexada, com 
avaliação pelo Sistema Qualis.

Os textos para a editoria Ensaios, que versam 
sobre temas de maior amplitude e debatem ques-
tões polêmicas que marcam a atualidade, devem 
ter entre 23 mil e 25 mil caracteres com espaço, 
precedido de título, nome e titulação principal do 
autor, resumo de oito linhas que compreenda os 
conceitos e principais conclusões, além de cinco 
palavras-chave. O texto deve ser claramente estru-
turado como Ensaio.

Já para as editorias O professor e o mundo da 
escola e Dinâmica do meio educacional serão avalia-
das propostas de artigos de 14 mil a 16 mil ca-
racteres com espaço. No primeiro caso, os textos 
devem abordar aspectos trabalhistas, ambiente e 
relações de trabalho, saúde do professor, relações 
com os alunos, violência no ambiente escolar, en-
tre outros. Para a editoria Dinâmica do meio edu-
cacional, os artigos devem versar sobre legislação, 
políticas públicas para educação, gestão, mercado 
educacional.

A íntegra das normas para publicação pode 
ser acessada no site www.sinprors.org.br/textual. 
As propostas de ensaios e artigos para avaliação 
do Conselho Editorial devem ser enviadas para o 
e-mail textual@sinprors.org.br. 

A próxima edição está prevista para maio.

SANTA ROSA

UERGS

PUBLICAÇÃO

Dom Hermeto e Cristo Rei encerraram atividades

Assembleia definirá reivindicações

Textual recebe sugestões 
de ensaios e artigos



SINPRO/RS VANTAGEM                                   sinprovantagem@sinprors.org.br

Mensalmente, o Sinpro/RS firma convênios com empresas para garantir descontos e/ou pagamentos especiais aos professores associados. Confira no Guia de Convênios, no 
site do Sindicato (www.sinprors.org.br/convenios) a relação de todos os produtos e serviços. Para garantir os benefícios é necessário apresentar o Cartão Sinpro/RS Vantagem.

ESTADUAL
KB Translations. Tradução e versão de textos, documentos, artigos e livros. 
20% de desconto à vista nas traduções de inglês para português e versões de 
português para inglês. 12% no curso de inglês de 13 semanas (no mínimo) 
na Nova Zelândia, com direito a trabalhar normalmente 20h por semana. 
Possibilidade de homestay – lesith@yahoo.com.

PASSO FUNDO
Nutrição Funcional. 30% de desconto. Uruguai, 1992/203 – 54. 8116.8511.

PORTO ALEGRE
Petrópole Tênis Clube. 50% de desconto no pagamento da “Joia” para 
associação no clube, que poderá ser parcelado em três vezes no cartão. Faria 
Santos, 451 – 51. 3331.2811 – www.petropole.com.br.

RC Beauty. 15% de desconto de segunda a quarta-feira e 10% de quinta a 
sábado.  João Pessoa, 99 – 51. 3519.3529.
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O recesso letivo dos professores da Ulbra foi 
novamente marcado por atrasos no pagamento de 
salários. Em dezembro, a Reitoria já anunciara, em 
reunião com o Sinpro/RS, a inviabilidade de pagar 
os salários de férias no prazo legal.

A previsão não apenas se confirmou como foi 
agravada pelo atraso no salário de dezembro. Ale-
gando atrasos no repasse de verbas do Fies, a ins-
tituição só conseguiu pagar 20% dos vencimentos. 
O restante foi pago de forma parcelada até a inte-
gralização, em 23 de janeiro. Já o salário de férias só 
começou a ser pago no início de fevereiro, de forma 
parcelada, sendo a última parcela quitada no dia 27. 
As multas pelos atrasos, a partir de 2014, são pagas 
junto com o salário do mês seguinte.

Durante os meses de janeiro e fevereiro, o Sin-
dicato atuou junto a diversas instâncias do Judici-
ário na busca da liberação de recursos bloqueados 
pela Justiça Federal por iniciativa da Fazenda Na-
cional. Até o fechamento desta edição, não havia 
decisão sobre esses valores. No dia 29, a direção do 
Sinpro/RS participou de reunião no Juizado Auxi-
liar de Conciliação do TRT com vistas à regulari-
zação das pendências de FGTS dos professores e 
funcionários da Ulbra.

A Negociação Salarial 
2015 dos professores que atu-
am no Sesi e Senai foi encer-
rada em 23 de janeiro após 
rodadas de negociação entre 
representante do Sinpro/RS e 
Sindepars. A Convenção Co-
letiva de Trabalho – CCT foi 
aprovada entre as partes com 
reajuste salarial de 7,25%, 
sendo o INPC acrescido de 
1,02% de aumento real.

Também foram aprova-
das cláusulas como a total in-
disponibilidade nos turnos da 
tarde e da noite dos dias 24 e 
31 de dezembro de 2015, sem 
necessidade de compensação; prazo de até 24 me-
ses para que o Sesi e Senai se adequem a não exigir 
mais a dupla ou tripla escrituração dos professores; 
valor do vale-refeição de R$ 17,00; reembolso- 
creche no montante de R$ 210,00, para crianças 
de até 60 meses; feriado do Dia do Professor será 
comemorado em 13 de outubro de 2015, entre ou-
tras. O reajuste deve ter sido pago junto ao salário 

de janeiro, data-base da categoria. 
Com relação ao Dissídio, que discute a Con-

venção Coletiva de Trabalho do ano de 2014, e 
está tramitando no TRT, houve um indicativo de 
composição de acordo para que sejam regulamen-
tadas, por Convenção Coletiva de Trabalho, todas 
as concessões realizadas pelo Sesi e Senai no ano 
de 2014.

FAPA/UNIRITTER

ULBRA SESI E SENAI

Desfecho positivo no processo de aproveitamento dos professores

Atrasos salariais Aprovado reajuste de 7,25%

Foi considerado positivo pelo Sinpro/RS o des-
fecho do processo negocial para aproveitamento dos 
docentes da Fapa pela UniRitter/Laureate, após a 
aquisição da primeira pela Laureate. As negocia-
ções foram desenvolvidas com a direção da insti-
tuição compradora no segundo semestre de 2014. 
A transação resulta no encerramento progressivo 
dos cursos da Fapa, e um grande número de cursos 
do UniRitter funcionando nas instalações da Fapa a 
partir deste ano.

A preocupação dos professores da Fapa teve iní-
cio com o anúncio da venda, agravada pela intenção da 
Laureate de apressar o encerramento dos cursos por 
meio do estímulo à transferência dos alunos. A esta 

contrariedade somava-se a exigência de que os pro-
fessores da Fapa precisariam submeter-se a um novo 
processo seletivo para o aproveitamento no UniRitter. 

Em setembro passado, o Sindicato realizou 
reunião com os professores da Fapa, que definiu o 
repúdio ao processo seletivo e uma pauta de rei-
vindicações com uma política com vistas à empre-
gabilidade dos professores, além da criação de um 
curso de História. Foi a partir das resoluções dos 
professores que se seguiu uma série de oito reuni-
ões realizadas com a gerência de RH, a Pró-Reitoria 
Acadêmica e a consultoria jurídica do UniRitter.

Ao final do processo, em dezembro a proposta 
construída contemplou o aproveitamento majoritá-

rio dos professores da Fapa, bem como a possibi-
lidade da opção pelo desvinculamento, com todos 
os direitos correspondentes ao despedimento, bem 
como os direitos rescisórios em qualquer tempo re-
ferenciados nas condições contratuais por ocasião 
do anúncio do negócio entre o UniRitter e a Fapa.

A assembleia dos professores realizada nos dias 
6 e 13 de dezembro aprovou a proposta por unani-
midade pelos docentes. 

“Essa negociação teve caráter inédito, assim 
como o Acordo Coletivo aprovado, pela complexi-
dade da situação e pelas variáveis envolvidas”, con-
clui Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS, responsável 
pelas tratativas.

Rodada de negociação entre Sinpro/RS e Sindepars
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Repulsiva a questão apresentada pelo governo federal em relação a minir-
reforma previdenciária. Não por temas que já vinham sendo atacados na gestão 
do Ministério do Trabalho ou da Previdência (o seguro-desemprego). Por ób-
vio, e também hedionda conduta fraudadora, na qual quem perde é o trabalha-
dor em geral, ilibado, frente aos poucos que se apropriam dos bens públicos.

Ações corretivas, fiscalizatórias e atentas às fraudes poderiam evitar o 
debate equivocado em relação ao seguro-desemprego. Tanto os sindicados 
como centrais sindicais já apontam as equivocadas premissas utilizadas nesta 
minirreforma. Mas há um silencioso e temerário desconhecimento quando 
dirigida ao tema pensão por morte e a carência mínima de 24 meses para 
fazer jus ao benefício. Como ficam a proteção das crianças e adolescentes, 
filhos de mãe/pai solteiros falecidos no primeiro emprego e cujo lastro labo-
ral-contributivo não tenha atingido os 24 meses de carência? Ficam à mar-
gem da sociedade. Esqueceram os nossos legisladores de consultar a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), a qual deixa clara a assertiva, 
o maior volume de mães solteiras estão situadas nas zonas mais carentes. 

As crianças e os adolescentes possuem programas de resguardo social, não 
só no papel ou normas proibitivas (como na nossa Constituição que veda o 
trabalho infantil anterior a 16 anos de idade), mas de efetiva proteção como 
acesso à educação, cultura, moradia, entre tantos outros. Outro aspecto, sor-
didamente maltratado na reforma, são os interdependentes de baixa renda, 
eis que é notória a dificuldade formal de trabalho ou mesmo longo tempo de 
duração dessas atividades, quando formalizadas.

O governo deveria excluir da carência mínima de 24 meses para aces-
so à pensão de, no mínimo, estes dois segmentos, até então protegidos: as 
crianças e adolescentes até sua maioridade previdenciária e os trabalhadores 
e seus dependentes de baixa renda, assim entendidos pela própria Constitui-
ção Federal. Seria preservar os fundamentos da Carta Cidadã no que tange à 
dignidade da pessoa humana e seus objetivos, dentre eles erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

*Advogado da Apaepers, Portanova & Advogados Associados

Daisson Portanova*

Pensão e a hedionda igualização dos desiguais

O Núcleo do Estudo e Preservação da Saúde do Professor (Nesp), do Sin-
pro/RS, lança no dia 22 de março, em Porto Alegre, o Move – Programa de 
caminhada e corrida de rua, direcionado aos professores associados ao Sindicato 
e seus dependentes. Com foco em saúde e qualidade de vida, o Move abre opor-
tunidade para os docentes inserirem exercícios físicos ao ar livre em sua rotina, 
com o apoio de uma equipe de profissionais 
de Educação Física.

“O Move é um projeto-piloto que esta-
mos iniciando na capital, alinhado às políti-
cas do Sindicato de buscar maior qualidade 
de vida para os professores”, afirma Sani 
Cardon, diretor do Sinpro/RS. “Caminhar 
ou correr são atividades que quase todas as 
pessoas podem fazer, desde que bem orien-
tadas, e são muito eficientes para a saúde e o 
bem-estar geral”. 

Parcialmente subsidiado pelo Sinpro/RS, o programa tem uma mensa-
lidade de R$ 38,00 reais para os associados e de R$ 48,00 para os dependentes 
dos professores sócios. Os cem primeiros inscritos terão isenção da mensalidade 
durante os três primeiros meses (abril, maio e junho). Os participantes também 
poderão adquirir camiseta e boné com a marca do programa.

O programa tem a parceria da empresa Pace Consultoria Esportiva, que dis-
ponibilizará os profissionais de saúde para avaliação, acompanhamento e treinos 
em locais públicos de Porto Alegre: segundas e quartas, das 18h30 às 20h, na Pis-

ta de Atletismo Ramiro Souto, do Parque da Redenção; e nos sábados, das 8h30 
às 10h30, no Gasômetro, na Rótula das cuias.

INSCRIÇÕES – A inscrição é pessoal. O Sinpro/RS está enviando por 
e-mail a ficha de inscrição para os associados. Caso o professor sócio não receba, 
pode fazer sua pré-inscrição pelo site do Sindicato (www.sinprors.org.br/move). 

Dependente dos professores deverão fazer a 
inscrição diretamente na Pace Consultoria 
Esportiva (fone 51. 3029.9384). As vagas 
são limitadas. Após a efetivação da inscri-
ção, o participante receberá as informações 
necessárias para comparecer no seu primeiro 
dia de treinamento.

LANÇAMENTO – Ocorrerá durante 
a 12ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre 
(junto ao Anfiteatro Pôr do Sol). Os partici-
pantes do Move, demais professores e convi-

dados serão recebidos em toldo exclusivo, que contará com suporte e assessoria 
dos profissionais da Pace.

O Sinpro/RS subsidiará 20 inscrições na 12ª Corrida de Aniversário de Porto 
Alegre para os professores associados, devidamente inscritos no Move e que ma-
nifestarem até o dia 13 de março o seu  interesse (e-mail move@sinprors.org.br) em 
participar das modalidades (caminhada e corrida) desse evento esportivo. Os 
demais devem fazer a inscrição diretamente na página do evento (www.esportif.
com.br/evento/poa15).

SAÚDE DO PROFESSOR

Sinpro/RS lança programa de caminhada e corrida no dia 22

A diretora do Sinpro/RS, Glória Pires Bittencourt, assumiu a presidência do Conselho Munici-
pal de Educação (CME) para o biênio 2015-2016, no mês de janeiro. Permaneceram em seus cargos 
a vice-presidente, Andréia César Delgado, e o secretário-geral, Glauco Marcelo Aguilar. “Vamos 
lutar pela qualificação dos profissionais e pela agilidade dos fluxos dos processos, para obter um re-
sultado positivo”, afirmou.

POSSE

REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Sinpro/RS no Conselho Municipal de Educação

Projeto garante treinos semanais nas duas modalidades

Andréia Delgado, Glória Bittencourt e Glauco Aguilar, nova 
diretoria, e a titular da Smed, Cleci Jurach

C
ré

di
to

: D
3 

C
om

un
ic

aç
ão

Fo
to

: L
eo

na
rd

o 
Sa

va
ris



23

EXTRA CLASSE Março/2015

Este ano minhas férias não foram iguais às de sempre. Minhas férias 
sumiram!

E olha que eu tinha planejado tudo direitinho: o período, o local, a com-
panhia, a bagagem, os programas, até o clima tava de acordo.

Tudo complicou na véspera da viagem: tinha deixado as minhas férias 
próximas das expectativas, junto às malas no hall, mas na hora de partir as 
férias não estavam à vista.

Revirei a casa, ansioso. Pensei que pudessem estar ocultas em meio às 
providências de última hora, mas nada. Quem sabe misturadas à bagunça 
dos compromissos adiados? A agenda deu de ombros, nada sabia.

Resolvi sair à procura das minhas férias. Talvez já estivessem na calçada, 
mais ansiosas que eu pra se mandar. Ou mesmo na garagem, no bagageiro. 
Nem sinal. Reprimi a vontade de indagar aos vizinhos pelas minhas férias. 
Poderiam pensar que eu estava maluco, super precisando de férias.

Nas redondezas tinha certeza de que minhas férias não estavam: havia 
combinado com elas que iria pra lugar sossegado, e ao redor só havia rastros 
nervosos e vestígios agitados, até de vacaciones de los Hermanos. Bah, cadê 
minhas férias?!

Antes que a angústia me rendesse férias numa clínica, saí de carro à pro-
cura das minhas férias. Se acelerasse, podia alcançá-las na freeway,  sabe-se lá 
em que outro veículo e com quem. O engarrafamento, porém, só serviu pra 
aumentar a distância entre nós.

Já no litoral catarinense, percorri os lugarejos tranquilos e as prainhas 
lindas que cogitara como destinos. Não era improvável que minhas férias 
houvessem confundido os trajetos, eu mesmo também andava confuso, ne-
cessitado de férias.

Bom, circulei incansavelmente, espiando pessoas que parecessem estar 
gozando férias com férias de outro. Sabem como são as férias: elas gostam de 
gente sadia, corada, risonha, embora sejam mais solicitadas pelos exaustos, 
branquelas e tensos. Em parte alguma reconheci minhas férias.

Puxa, onde andariam minhas férias? Evitei os locais aglomerados, minhas 
férias têm o meu jeito –  preferem livros à praia cheia, caminhadas a dois em 
vez de esportes, restaurantes escondidos a quiosques barulhentos. Suspiro.

Enfim, por uns quinze dias vaguei por rodovias e estradas, verifiquei 
hotéis e pousadas, sob sol e chuva, sem localizar minhas férias. 

Só na volta pra casa, cansado de correr atrás das minhas férias, as en-
contrei. Estavam sob uma almofada no sofá, aninhadas como um gato au-
tossuficiente. 

FRAGA

Minhas Férias

Ilustração: Sica
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Sem mercado de trabalho, com saúde frágil e limitações físicas, muitos artistas chegam à velhice 
sem gestão adequada da carreira e sem projeto de aposentadoria

Por Priscila Pasko
extraclasse@sinprors.org.br

Foto: Igor Sperotto
Foto: Igor Sperotto

ão existem números precisos do número 
de artistas idosos desempregados. Porém, 
com o avanço da idade, o brilho do su-
cesso e da exposição torna-se opaco pela 

falta de espaço no mercado de trabalho ou por li-
mitações impostas pela saúde. Resta a esses artistas 
aguardar por uma oportunidade ou apenas recordar.

É o que faz, sentado à mesa de uma sala da Casa 
do Artista, Carlos La Porta, quando lamenta, com 
os olhos azuis marejados de lágrimas, que a sua voz, 
instrumento de trabalho, está comprometida: uma 
paralisia na corda vocal esquerda provoca falhas em 
sua fala. La Porta, hoje com 79 anos de idade, foi 
o primeiro manequim e garoto propaganda do Rio 
Grande do Sul, cantou em óperas, atuou e dirigiu 
radionovelas e teatro.

Há três anos, o ator vive na residência que abri-
ga idosos, ex-profissionais do cinema, música, teatro 
e técnicos de bastidores que, por falta de recursos, 

aposentadoria baixa ou de oferta de trabalho, não 
têm condições de se manterem sozinhos. A residên-
cia, que está localizada no bairro Glória, em Porto 
Alegre, e conta com 11 moradores, não cobra pela 
moradia. A manutenção é feita por meio de doações 
da comunidade, de entidades que se sensibilizam 
com a classe ou pela inscrição em projetos e editais.

Parte de uma geração em que as fãs “rasgavam 
a roupa” do ídolo, hoje, La Porta segue uma rotina 
sem assédio e sem espetáculos. “A única coisa que 
eu faço aqui é radioteatro”, conta ele sobre a sua 
participação no sarau promovido no último sábado 
de cada mês. “Eu sempre digo ao Luciano, ‘arruma 
alguma coisa para a gente fazer. Vamos montar uma 
peça de teatro’”, relata La Porta.

Luciano Fernandes, que há cinco anos dirige a 
Casa do Artista, não apenas concorda, como tam-
bém incentiva a promoção de atividades e busca dar 
maior visibilidade ao espaço e aos moradores. “O ator 

é um multiplicador. O La Porta, por exemplo, era um 
cara que fazia novelas. Imagina o grau de pessoas que 
ele atingia, para no fim da vida estar esquecido aqui”. 

O diretor da casa, de 39 anos, explica que um 
dos critérios adotados para estar na casa é o in-
teressado ter aberto mão de tudo para se dedicar 
à arte. Para ele, essa é uma forma de valorizar a 
trajetória do artista e a sua idade, já que Fernandes 
percebe poucas pessoas 
idosas atuando no mer-
cado. “Creio que é um 
problema do Ocidente. 
Não é como no Orien-
te, que encaram os mais 
velhos como mestres. 
Aqui não. É como se 
eles ficassem obsoletos, 
ultrapassados”, lamenta 
o diretor da casa.

Vida de artista na terceira idade

Carlos La Porta

O ator de teatro de rua, Zé da Terreira, 70 anos, mora na Casa do Artista desde 2001 e se mantém com o Benefício Assistencial ao Idoso, mantido pelo governo federal
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Os percalços têm motivações distintas e não ge-
neralizadas, mas, Fernandes, que faz carreira no tea-
tro e no circo, diz que as dificuldades nascem ainda 
durante a juventude do artista. “A gente vive de cachê. 
Às vezes tem, às vezes não tem. Em outras situações, 
tu fazes um filme, mas que leva dois anos para entrar 
em cartaz e, com isso, deixa de obter algum benefício 
daquele trabalho”, explica.  É nesta fase que muitos 
− por falta de planejamento ou recursos limitados − 

deixam de contribuir para a Previdência. 
Esse, aliás, é um alerta que a atriz e ex-presi-

dente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Es-
petáculos de Diversões do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sated), Rosa Campos Velho, não cansa de 
emitir. “Não dá para viver só de arte. Digo permanen-
temente para a gurizada contribuir para a Previdência. 
Por mais absurdo que seja o valor, já é alguma coisa”, 
adverte a ex-diretora do Teatro de Arena (1996-2006).

Para aqueles que ainda atuam no mercado, 
Rosa também aponta como entrave o baixo valor do 
cachê para publicidade e cinema. “Se me convida-
rem para atuar, eu vou, porém, não por R$ 50,00. Eu 
já tenho uma história e isso deve ser levado em con-
sideração”, explica. Ainda que o Sated tenha conse-
guido estabelecer uma tabela salarial − reconhecida 
como baixa por Rosa − mesmo assim os contratan-
tes costumam não seguir a sugestão.

Administrar a carreira e preparar o futuro para a aposentadoria

Inquietação que transcende a idade

A importância em programar a carreira e se pre-
parar para o futuro torna-se mais relevante pelo fato 
de que os governos não mantêm um programa espe-
cífico que atenda aos artistas idosos − exceto em casos 
isolados, como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, 
que, no ano passado, entregou um conjunto habitacio-
nal para artistas com mais de 60 anos, que contassem 
com renda mensal de até três salários mínimos.

O cidadão brasileiro, seja da classe artística ou 
não, deve contribuir para a Previdência para obter a 
aposentadoria. Há também outro recurso fornecido 
pelo governo federal: o Benefício Assistencial ao 
Idoso − que se estende a portadores de deficiência. O 
amparo social corresponde a um salário mínimo (R$ 
788,00), concedido a pessoas com 65 anos, ou mais, 
que comprovem não possuir meios de se sustentar 
nem por meio da família. Para obtê-lo, é preciso 
agendar atendimento na própria Previdência Social. 

No caso do governo do Rio Grande do Sul, 
conforme a assessoria da Secretaria Estadual da 
Cultura, não há um programa específico voltado a 
este público, pelo menos não efetivamente. Enfa-
tizam, no entanto, a existência de editais abertos a 
receber propostas destinadas a esta área. O mesmo 
ocorre por parte da Prefeitura de Porto Alegre.

Mesmo assim, a partir de iniciativas bastante 
isoladas, o Estado já concedeu aposentadoria para 
alguns artistas, como Lourdes Rodrigues (1938-
2014) − Lei nº 14.170/2012 − e Plauto Cruz (Lei nº 
14.186/2012). O benefício foi solicitado por amigos 
e familiares diretamente ao governador Tarso Genro.

Já na velhice, o escritor Mario Quintana 
(1906-1994), que passou por dificuldades financei-

ras, também foi beneficiado com a aposentadoria 
concedida pela Estado ((Lei nº 8.743/1988). Para a 
fotógrafa Dulce Helfer, amiga do escritor, tal cená-
rio não tomou forma pela idade avançada, mas pela 
personalidade de Quintana. Dulce acredita que a 
situação do artista idoso depende muito de como 
ele se posiciona diante da vida e carreira. “O Mario 
era mais isolado, quieto”, conta Dulce.

Beatriz Presser, amiga e assessora de Lourdes 
Rodrigues, batalhou durante dois anos pela aposen-
tadoria da cantora. Bia, como é conhecida, cuidou da 
amiga durante seis anos, quando o estado de saúde 
de Lourdes exigia maiores cuidados. Ela lembra que, 
nos últimos dez anos, a artista fazia shows − um ou 
dois por mês −, mas já não era como antes. Bia acre-
dita que Lourdes foi esquecida nas comemorações 
do centenário de Lupicínio Rodrigues (1914-1974), 
apesar das homenagens isoladas. “Ela é um mito da 
história gaúcha, merecia coisa melhor. A Lourdes di-
zia, ‘se eu parar de cantar, eu morro’”, conta emocio-
nada a amiga que, por alguns momentos, ainda usa o 
tempo presente para se referir à Lourdes.

Ciente das dificuldades que os artistas mais ve-
lhos passam, o presidente do Sindicato dos Músicos 
Profissionais do Rio Grande do Sul, Adair Batista 
Antunes, ressalta que o benefício concedido pelo 
Estado é uma exceção. “Isso é só para os que estão 
na mídia, que têm visibilidade”, destaca Adair. An-
tunes, de 71 anos e que também é músico, defende 
que a categoria deveria receber uma aposentadoria 
digna por prestar um serviço à cultura. “A doença 
que atinge muito o músico é a melancolia”.

Rosa Campos Velho reconhece que os governos 

dificilmente dão valor à área da Cultura e que a pasta 
é uma das que oferece a menor dotação orçamentá-
ria. Mesmo assim, ela se diz contra o paternalismo do 
Estado. “O governo tem a obrigação de oferecer con-
dições de trabalho, casas de espetáculos equipadas e 
em maior número. Mas não tem como manter toda 
uma classe, senão terá que manter outras também”.

Ainda que a garantia de uma aposentadoria 
estável seja fundamental para artistas que ingres-
sam na terceira idade, há outro fator tão importante 
quanto a segurança financeira: o contínuo e ininter-
rupto exercício da arte. Indagados se escolheriam a 
mesma profissão, caso fosse possível voltar no tem-
po, a resposta é unânime entre os entrevistados: sim.

“O artista tem uma inquietação que trans-
cende a idade. Ele não se preocupa com a morte, 
mas com a obra que ele está fazendo. O cara que 
é artista, é durante toda a vida”, filosofa o ator de 
teatro de rua, Zé da Terreira, de 70 anos de idade e 
que, desde 2001, mora na Casa do Artista. Assim 
como muitos colegas de classe, Zé recebe hoje um 
benefício do governo federal, já que não conseguiu 

contribuir integralmente com a Previdência.
Catulo Parra, de 67 anos, também morou na 

Casa dos Artista, e não conseguiu garantir aposen-
tadoria quando jovem. Hoje, por exigir cuidados es-
peciais em função do Mal de Alzheimer, o ator vive 
em uma clínica geriátrica. “Eles (os artistas) sentem 
falta de trabalhar, do público. Já fazia parte da do-
ença, mas lembro que o pai se vestia de palhaço e 
ficava na frente de casa”, recorda uma dos quatro fi-
lhos do ator, Gabriela Parra. Ela faz uma campanha 
entre os amigos da classe artística com o objetivo de 
angariar recursos para manter o pai que se dedicou 
40 anos à arte encarnando o Palhaço Carambola, 
entre outros papéis no teatro.

Poucos são os artistas como Miguel Pimenta, 

que se considera um homem de sorte. Profissional 
concursado, aposentado há dez anos da Orquestra 
Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e, mais recente-
mente, da escola Pablo Komlós, o violinista diz que 
deve muito à Ospa. “Trabalhei bastante, conquistei 
muita coisa. Mas isso só foi possível pelo conforto 
proporcionado pela Ospa. A estabilidade é funda-
mental”, pontua ele que atualmente trabalha na Or-
questra da PUCRS. 

Para o violinista de 69 anos, a aposentadoria é a 
página legal usufruída, mesmo assim ressalta: “Um 
músico não se aposenta. Isso porque nós mexemos 
com o sentimento, com o lado emocional. A música 
entra no corpo como uma droga benéfica que nos 
inspira e nos faz viver melhor”.

Casa do Artista, em Porto Alegre, vive de doações



transplante é a substituição de órgãos e teci-
dos doentes com objetivo de salvar vidas ou 
melhorar sua qualidade, como no caso do 
transplante de córnea. Entretanto, a escas-

sez de órgãos resulta em aumento da mortalidade dos 
pacientes na fila de espera. Várias estratégias têm sido 
aplicadas para reduzir essa falta, incluindo uso de doa-
dor vivo para rim, fígado e pulmão; utilização de doa-
dores falecidos com critérios expandidos, como idosos, 
hipertensos etc. 

No Brasil, para a efetivação da doação de órgãos 
é necessário que a família do doador concorde. Se essa 
pessoa não teve uma educação sobre esse assunto, se a 
pessoa falecida nunca manifestou sua opinião a respeito 
de ser um doador, numa hora tão difícil, torna a resposta 
negativa bem provável. Com isso muitas pessoas deixam 
de ganhar uma nova chance de vida.  

A população necessita saber o que é morte encefá-
lica, como é a distribuição dos órgãos, que o comércio é 
proibido, que todas as religiões apoiam a doação, que o 
corpo do doador não fica mutilado, dentre muitas outras 
dúvidas que devem ser dirimidas. Sabe-se que a educa-
ção sobre doação pode contribuir para reduzir a escassez 
de órgãos, esclarecendo todas essas dúvidas. 

SOCIEDADE – O transplante é a única área do atendimento médico 
que não pode existir sem participação da sociedade. As três peças funda-
mentais para uma sociedade civil incluem: um sistema de valor, comunicação 
eficaz e empatia. O desenvolvimento desses componentes é impulsionado por 
um sistema educacional, que incute capacidade intelectual, raciocínio moral 
e pensamento crítico. É fundamental o desenvolvimento de responsabilidade 
cívica com atividades que beneficiem o “bem comum”, como a doação de ór-
gãos e transplante (DOT).

Como os professores são responsáveis   pelo ensino, eles devem estar en-
volvidos nos programas que abordam DOT. Necessitam de conhecimento 
sobre o tema para transmitir a seus alunos. O conhecimento sobre DOT pode 
ser usado como um trampolim para abordar princípios complexos, tais como 
ética, moral e altruísmo.  Crianças e adultos jovens facilmente aprendem no-
vos conceitos, pois possuem pensamentos livres de preconceito e, por sua vez, 
poderão discutir os conceitos sobre doação de órgãos e transplantes apren-
didos na escola com sua família, criando uma população mais informada. A 
educação em DOT pode ser uma ação para promover o conceito que a doação 
de órgãos após a morte é um bem social, um compromisso. Vale ressaltar que 
o conceito tradicional da doação de órgãos não deve ser percebido somente 

como “um presente da vida”, mas como “um compartilhamento de vida”. A 
perspectiva é de considerar como um compartilhamento de órgãos, como fon-
te de vida entre indivíduos da sociedade, e assim deve ser ensinado

DOAÇÃO – Durante a vida, as pessoas têm maior risco de se tornarem 
receptores do que doadores de órgãos. Além disso, todas as religiões mono-
teístas aceitam a doação de órgãos durante e após a vida. Assim, a doação de 
órgãos não é apenas uma bondade, mas uma maneira de compartilhar a vida 
com todos membros da sociedade. 

Para facilitar e melhorar o desenvolvimento do material educativo so-
bre DOT, o primeiro passo é parceria dos grupos capacitados em doação e 
transplante com os profissionais da escola. Educação em DOT requer plano 
pedagógico, objetivos claros, preparo dos conhecimentos e recursos. O plano 
pedagógico dependerá do curso em que o tema está sendo ensinado. É impor-
tante abrir a porta para uma nova disciplina e identificar suas conexões com 
as outras já existentes nos currículos.

Os principais componentes desse ensino são: desenvolver habilidades 
críticas de pensamento, criar responsabilidade social e promover discussões 
sobre a responsabilidade dos indivíduos. 

CONSCIENTIZAÇÃO – Várias organizações têm se dedicado a reunir e 
disponibilizar informações sobre a doação de órgãos. O projeto Cultura Doadora, 
da Fundação Ecarta, vai além, disponibilizando em seu site (www.ecarta.org.br/
doadora) também subsídios pedagógicos para auxiliar professores na abordagem 
do tema com alunos do ensino fundamental, médio e superior. Informações so-
bre doação e transplante também são encontradas nos sites da ABTO (www.
abto.org.br), Via-Vida (www.viavida.org.br), Adote (www.adote.org.br) e Santa 
Casa de Porto Alegre (www.santacasa.org.br).

Sou professora da Faculdade de Medicina da UFCSPA e semestralmente 
ofereço um curso sobre DOT, no qual capacito os alunos para serem coorde-
nadores educacionais nessa área, portanto, também temos condições de ajudar 
os professores nessa jornada. Doar órgãos é compartilhar. É salvar a vida de 
outros, para que outros salvem a vida dos nossos. 
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Mudança de atitude para compartilhar a vida

O
Por Clotilde Druck Garcia*

*Professora doutora de Nefrologia da UFCSPA, chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica do 
Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, apoiadora do projeto 
Cultura Doadora da Fundação Ecarta.

‘‘Crianças e adultos jovens facilmente 
aprendem novos conceitos, pois possuem 

pensamentos livres de preconceito. Por sua 
vez, poderão discutir os conceitos sobre 

doação de órgãos e transplantes aprendidos 
na escola com sua família, criando uma 

população mais informada’’
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Desde 2012, a Fundação Ecarta tem tratado do tema junto à comunidade escolar e sociedade
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QUADRINHOS

RANGO / EDGAR VASQUES

Em Porto Alegre, as atividades acontecem na sede da Fundação (Av. João Pessoa, 943). Informações pelo fone 51. 4009.2971 e no site.

 www.fundacaoecarta.org.br

NÚCLEO CULTURAL DO VINHO
Cursos e palestras com degustação. Inscrições prévias.
Porto Alegre – 13/3, 19h30, apresentação da obra Memórias do vinho gaúcho, 
de Rinaldo Dal Pizzol e Sergio Inglez, que registra a história do vinho no Rio 
Grande do Sul. Rinaldo Dal Pizzol, coautor do livro, falará dos principais aspec-
tos por meio de relatos, fotografias, artigos e documentos. Inscrição: R$ 25,00. 
31/3, A arte do vinho por seus artistas − Quinta Don Bonifácio, apresentação da 
vinícola familiar de Caxias do Sul, por Marina Libardi, diretora Comercial da 
empresa. Inscrição: R$ 25,00. Local: sede da Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 
943, Porto Alegre).

TIBICA / CANINI

PROGRAMAÇÃO ECARTA Março

Tibica, O Defensor da Ecologia | Editora Formato, 2010

ECARTA MUSICAL
Porto Alegre – Shows 
quinzenais, aos sába-
dos, às 18h, com entrada 
franca.
14/1, Bluegrass Porto-
-Alegrense, integrado 
por Heine Wentz, Mar-
cio Petracco, Ricardo 
Sabadini e José Barônio.
28/1, Marcelo Delacroix 
e violão.

GALERIA DE ARTE
Exposições com foco na arte contemporânea. Visitação de terça a sexta, das 
10h às 19h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 18h. Entrada franca.
Porto Alegre – 12/3, 19h, inauguração da mostra Monstera Deliciosa, um desejo 
ambiental, da artista Manuela Eichner. A planta Monstera Deliciosa – popular-
mente conhecida como Costela de Adão – fornece subsídios materiais e con-
ceituais para as experimentações plásticas da artista. A mostra traz instalação, 
série fotográfica, escultura e objetos criados a partir do procedimento da assem-
blagem. Visitação até 26 de abril. 
Oficinas – Paralelo à mostra serão realizadas oficinas nos dias 24, 25 e 26 de mar-
ço, das 14 às 17h. Inscrições no site ou diretamente na secretaria da Fundação. 
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Mostra conta com instalação, série fotográfica e esculturas




