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SANTIAGO

esta edição do Extra Classe, em sintonia com 
a resistência à ofensiva conservadora que tem 
sido a marca do atual Congresso Nacional 
em vários temas de interesse geral, pelo me-

nos dois temas são alvo de um olhar mais aprofundado. 
São eles, a ampliação da terceirização e a PEC 215. 

O primeiro deles é o Projeto de Lei da Terceiriza-
ção, PL 4.330, aprovado pela Câmara dos Deputados 
em abril passado e que agora tramita no Senado como 
PLC 30/2015. O texto prevê a ampliação das contra-
tações também para atividade-fim, praticamente não 
impondo qualquer limite aos tomadores de serviços.

Nosso entrevistado, o juiz do Trabalho e vice-
-presidente da Amatra-4, Rodrigo Trindade de 
Souza, alerta para as consequências e analisa a re-
alidade dos trabalhadores terceirizados.  Segundo 
ele, atualmente, um terço das ações trabalhistas são 
movidas por trabalhadores terceirizados e o setor 
responde por 80% dos acidentes de trabalho. Além 
disso, diariamente mais de uma empresa terceiriza-
dora desaparece sem saldar dívidas trabalhistas. Na 
Justiça, a maioria das causas são ganhas pelos tra-
balhadores porque a forma como grande parte das 
contratações se dá é ilegal. 

Enfim, isso mostra que o Projeto de Lei que foi 
aprovado na Câmara dos Deputados sob forte pres-
são do empresariado, antes de mais nada, preten-
de  transformar o que atualmente é crime em Lei. 
Se hoje temos 17% de trabalhadores terceirizados 
nas atividades-meio e constantemente lesados pelos 
seus contratantes, com a Lei se permitirá que todos 

Congresso do atraso

N

os outros 83% também sejam aos poucos terceiriza-
dos e sem os direitos previstos na CLT. Também é 
preocupante o crescimento da tendência de terceiri-
zação no ensino privado, que segundo o juiz, já vem 
ocorrendo em diversas instituições.  

Já a PEC 215, tema de nossa matéria de capa, 
caso aprovada dá plenos poderes ao Congresso Na-

cional para decidir sobre territórios indígenas e até 
revisar demarcações já existentes. Vale lembrar que 
a bancada do agronegócio é uma das maiores e mais 
influentes da casa, sem contar que a questão envol-
ve áreas destinadas à construção de hidrelétricas e 
de interesse de setores empresariais ligados ao setor 
energético.
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TERCEIRO ANO DE ENSINO 
MÉDIO NÃO REPROVA MAIS Misto Quente

Eduardo Jablonski*

s vezes, tenho impressão (provavelmente 
equivocada) de que todas as normas, leis 
ou determinações desenvolvidas pelos 
coordenadores ou diretores de empresas, 

escolas ou faculdades e do governo são feitas para 
dificultar o trabalho dos colaboradores, docentes 
e cidadãos. Há poucos dias, numa escola estadual, 
chamaram-se os educadores para divulgar a novi-
dade da Secretaria de Educação: a partir deste mês, 
está proibido reprovar alunos de terceiro ano de 
ensino médio na rede pública. É evidente que não 
nos foi apresentado dessa forma, porém com uma 
roupagem profissional e bem-organizada.

A ideia é mais ou menos o seguinte: as escolas 
terminam 2014 com os trâmites normais, conselhos 
de classe e recuperações. Se o pobrezinho não con-
seguir aprovação, dá-se uma nova chance em de-
zembro. Se o coitadinho também não obtiver uma 
nota aceitável, volta-se a proporcionar-lhe uma 
nova oportunidadezinha em fevereiro, antes do co-
meço do ano letivo de 2015. Mas, se ele ainda assim 
ficar abaixo da média, outra recuperação é feita em 
março, e depois em abril, em maio, em junho, em 
julho, em agosto, até ele ser aprovado. O que não 
pode é reprová-lo.

Qual a justificativa da norma genial? Os peda-
gogos que a inventaram não entram em sala de aula 
há anos (ou talvez nunca fizeram isso) e não têm 
noção de como os adolescentes se comportam? Pois 
vou contar uma novidade para eles: os jovenzinhos 
não querem estudar, fazer exercícios, ler, nada. O 
máximo é conferir e responder às mensagenzinhas 
no Facebook ou no whats, e nada além disso. Cla-
ro que existem milagrosas exceções. Mas como eles 
vão agir quando souberem que a reprovação não 
existe mais? Eu suspeito; os pedagogos não? Como 
vai a onda, a educação é um teatro ou talvez um 
circo. Cria-se todo um cenário para fazer de conta 
que estamos dando aula. Os alunos nem se esfor-
çam para fingir que estão aprendendo.

Combinaram de se encontrar para o almoço. Ela 
tinha uma coisa importante para dizer. Decidiram 
que ela diria o que tinha para dizer antes de pedi-
rem a comida. Seguinte, disse ela. Nosso namoro 
acabou.

Ele levou um choque.
– O quê?
– Ganhei uma bolsa de estudos no Canadá. 

Vou ficar fora um ano.
– Mas...
– Nenhum namoro resiste a um ano de sepa-

ração. É melhor parar agora.
Dito o que tinha para dizer, ela passou a 

estudar o menu, enquanto ele tentava se recu-
perar do choque.

– Mmm... – disse ela. – Acho que vou pe-
dir uma saladona, depois uma vitela ao molho 
branco com batatas a vapor e, deixa ver... Purê 
de maçã. E umas alcaparras. E você?

Ele continuava a olhar fixamente para ela, 
como se estivesse em transe. Finalmente falou:

– Um misto quente.
– Um misto quente? No almoço? A comida aqui é muito boa. Pede outra coisa.
– Eu quero um misto quente.
– Você ficou sentido...
– Não fiquei sentido. Só quero um misto quente.
Quando tomou os pedidos, o garçom apiedou- se dele.
– O senhor quer alguma coisa com o misto quente? Ketchup? Mostarda? Fritas?
Só um misto quente. Um simples misto quente. Um despretensioso misto quente. Presunto e quei-

jo entre fatias de torrada. Só. O básico.
Sem adornos. Sem complicações. Intocado pela inconstância humana. Incapaz de uma desfeita ou 

de uma crueldade, seja com quem for.
O garçom desculpou -se e foi tratar dos pedidos. Ela disse:
– O misto quente é contra mim. É isso?
– O misto quente não é contra nada nem ninguém. Um misto quente é um misto quente.
– Você está revoltado comigo, e...
– Não estou revoltado. Estou em paz. A perspectiva de um misto quente me aquece o coração. 

Estou pairando sobre as maldades do mundo, a mesquinhez dos homens e a traição das namoradas. 
Você sabe que existe uma seita no Nepal que só se alimenta de mistos quentes? Dizem que purifica o 
espírito, ajuda a digestão e leva à sabedoria suprema. Parece que o queijo e o presunto representam a 
dualidade alma/corpo em todos os seres, o queijo simbolizando a alma e o porco o corpo, e a torrada o 
envelope cósmico que...

– Quer parar com isso?!
– E, além de tudo, eu nunca simpatizei com o Canadá.



Extra Classe – Quais as principais questões 
referentes à terceirização que os trabalhadores 
precisam entender melhor?

Rodrigo Trindade de Souza – Uma coisa que 
é importante destacar, para acompanhar o trâmite 
do PL 4.330 no Senado, é que houve uma mudança 
de número e designação, passa a se chamar PLC 
30/2015. Na Câmara, carregava o número 4.330, 
onde o projeto foi aprovado praticamente na íntegra 
sem grandes melhorias, apesar ter sido combatido 
pelo movimento sindical, pelas entidades represen-
tantes da magistratura e movimentos sociais. Esse 
projeto tem diversos problemas, o principal deles é 
que ele amplia bastante a possibilidade de terceiri-
zação no Brasil. Até agora a terceirização no Brasil 
tinha uma série de restrições. A principal delas é 
a limitação às contratações de terceirizados para a 
atividade-meio do tomador do serviço. A perspecti-
va que se tem neste momento, caso seja aprovado, é 
de uma terceirização muito mais ampla, principal-
mente a possibilidade de terceirizar qualquer ramo 
e qualquer tarefa das empresas. Um outro proble-
ma grande que também aconteceu é que se abriu 
as portas de subcontratações.  Se passa a permitir, 
ou pelo menos se abre essa perspectiva. Então, uma 

empresa que atua em terceirização pode recontratar 
uma outra empresa e subempreitar para que realize 
seus serviços especializados. 

Extra Classe − Quando falamos em tomador 
do serviço e mencionamos as empresas, deixamos 
de lado o poder público e as autarquias que tam-

bém poderão lançar mão dessa prática, aliás, qual-
quer segmento. Gostaria que o senhor explicasse.

Trindade − As empresas públicas e sociedades 
de economia mista também poderão contratar nes-
ta modalidade, e, da mesma forma que as empre-
sas privadas, se valerão de empresas terceiras para 
a realização de suas atividades. Porém, isso é muito 
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A quem interessa a

odrigo Trindade de Souza é juiz do Traba-
lho no Tribunal Regional do Trabalho da 
IV Região (TRT 4), desde 2002, além de 
vice-presidente da Associação dos Magis-

trados Trabalhistas do RS (Amatra-4). É membro 
eleito do Conselho Consultivo da Escola da Magis-
tratura do Trabalho do RS (Femargs) e do Conse-
lho Consultivo da Escola Judicial do TRT-IV. Atua 
como professor convidado em cursos de pós-
-gradução na Femargs, UniRitter, Unisinos, UCS, 
Unisc, Imed e Faculdades IDC. É mestre em Di-
reito das Relações Sociais pela Universidade Fe-
deral do Paraná e  especialista en Derecho Laboral 
pela Universidad de la Republica (Uruguai) e em 
Direito Material e Processual do Trabalho pela 
Unibrasil. Na entrevista a seguir, ele fala sobre a 
situação dos trabalhadores terceirizados no país e 
sobre as reais intenções por trás da proposta que 
tramita no Senado.

Foto: Igor Sperotto

terceirização
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ruim para a moralidade administrativa, porque abre 
a possibilidade do setor público contratar funcio-
nários em substituição de concursados.  Essa é uma 
perspectiva muito triste, de diminuição de concursos 
públicos para empresas públicas e para as de eco-
nomia mista. E isso é ruim para toda a sociedade, 
porque acaba não existindo controle de contratação 
das pessoas mais habilitadas. 

EC − E a subcontratação que o senhor men-
cionou é o chamado aluguel de trabalhadores?

Trindade – A ideia da subcontratação não é 
exatamente isso. O aluguel de trabalhadores é pre-
visto na Lei 619, de 1974, que permite que as em-
presas, por um prazo de três ou seis meses, possam 
utilizar o trabalho limitado de funcionários de ou-
tras empresas que vivem do aluguel de gente. Po-
rém, só é permitido para situações muito específicas 
de demandas excepcionais de serviços ou então para 
a substituição de pessoal permanente. A subcon-
tratação é quando uma empresa contrata uma ter-
ceirizada e essa contrata uma outra. Isso cria uma 
terceirização em cadeia.

EC – O que a recente história da terceirização 
no Brasil tem gerado de demandas trabalhistas e 
até onde as sentenças favoráveis aos trabalhado-
res motivaram os empresários a patrocinarem essa 
ofensiva cada vez mais forte no sentido de modifi-
car a lei para se beneficiar?

Trindade – Na Justiça do Trabalho, de 30% a 
40% do movimento processual são de processos que 
têm relação com a terceirização de serviços. Ou seja, 
mais de um terço dos processos na Justiça do Tra-
balho é de funcionários terceirizados, porque existe 
uma cultura de descumprimento de regras traba-
lhistas nesse setor. É muito comum na lide traba-
lhista as empresas terceirizadas desaparecerem sem 
fazer qualquer tipo de pagamento aos funcionários. 

EC − E os salários?
Trindade − Esse é outro problema. Os traba-

lhadores recebem em média 24% menos do que o 
trabalhador de carteira assinada para exercer a mes-
ma função. A rotatividade dos funcionários tercei-
rizados é o dobro em relação aos funcionários con-
tratados de forma direta. A jornada de trabalho dos 
terceirizados é, em média, 3 horas superior. Não é à 
toa, e exatamente por isso, que os acidentes de tra-
balho são bem mais frequentes nas empresas tercei-
rizadas: 80% dos acidentes de trabalho no Brasil são 
com funcionários terceirizados. 

EC − Existe recorte de gênero também nesse 
setor, com predominância de mulheres?

Trindade – A terceirização ataca os trabalha-
dores em condições econômicas mais fragilizadas. 
Por isso, é muito comum a terceirização com mu-
lheres, que ainda são um grupo social fragilizado, 

no sentido de que têm salários inferiores. Nós ainda 
não cumprimos o nosso projeto de igualdade de sa-
lários independente de gênero. A terceirização ataca 
também outros grupos fragilizados. Acaba tendo 
muita incidência com  trabalhadores mais jovens, 
com negros e imigrantes. É muito comum se iden-
tificar prática de trabalho escravo ou de condição 
análoga à escravidão em empresas terceirizadas. 

EC − E se no Senado o PLC da terceirização 
for aprovado com o texto que permite a contrata-
ção de trabalhadores para atividade-fim, qual o 
horizonte que o senhor prevê no que se refere aos 
direitos dos trabalhadores? 

Trindade – Por enquanto, a Amatra e Anama-
tra, entidades representativas dos juízes do Traba-
lho atuam no sentido de sensibilizar os senadores 
de que este projeto não é de interesse nacional. Por 
enquanto, acreditamos na reversão desse quadro no 
Senado a partir da compreensão republicana e pa-
triótica do Congresso. Caso essa compreensão não 
seja alcançada pelo Senado da República, nós vamos 
ter de trabalhar na sensibilização da presidente da 
República. Ela não pode permitir que um projeto 
de terceirização nesta amplitude seja aprovado e seja 
implementado no país. 

EC – E a alegações do empresariado de que 
o objetivo da lei é regulamentar o trabalho desses 
milhões de terceirizados que já existem?  É um 
discurso falacioso?

Trindade – Não posso dizer que seja falacioso, 
mas o que me parece é que não é a melhor alter-
nativa para a melhora de produção e melhora de 
produtos no país. A gente vê que as empresas que 
decidem terceirizar não possuem um bom histórico 
de atuação social de bons produtos. Basta perceber 
que existem muitas confecções, muitas lojas, muitos 
fabricantes de roupas que optaram pela terceiriza-
ção, e uma terceirização irresponsável, que acabou 
permitindo que empresas que exploram o traba-
lho escravo se valessem de mão de obra indevida. 

"Já vemos muitas iniciativas 
de escolas privadas que 
têm adotado ilicitamente 

essa prática, na educação 
básica. Contratam de forma 

terceirizada professores 
de Educação Física, de 
Informática, de Língua 

Estrangeira e Artes. E não 
me parece que haja licitude 

nessas contratações, porque 
o produto, a atividade-fim da 

escola é a educação"
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Também não me parece que seja a melhor forma de 
melhorar a produção. Existem outras formas, que 
são de interesse do país, muito mais inteligentes. 
A pesquisa em ciência e tecnologia e a melhora do 
produto me parecem mais saudáveis para o país e a 
saúde financeira, além da boa imagem das empresas.  

EC – E no setor da Educação, por exemplo, 
assim como os demais setores serão atingidos. 
Como fica uma terceirização de professores?

Trindade – A gente, na Justiça do Trabalho, já 
vem percebendo essa tendência há algum tempo. 
Já vemos muitas iniciativas de escolas privadas que 
têm adotado ilicitamente essa prática, na educação 
básica. Contratam de forma terceirizada professores 
de Educação Física, de Informática, de Língua Es-
trangeira e Artes. E não me parece que haja licitude 
nessas contratações, porque o produto, a atividade-
-fim da escola é a educação. 

EC − Se já existe a terceirização ilegal, em 
caso de aprovação da lei no Congresso, e lega-
lizando isso, a tendência seria ampliação dessa 
prática com danos à qualidade do ensino, que é o 
produto da escola?

Trindade – Sim, a tendência é aumentar o 
dano. Uma escola não pode funcionar como um 
agregado sem um norte, sem um projeto pedagógi-
co comum. Se a escola opta por terceirizar todos os 
seus professores com um grande número de ativi-
dades educacionais ela perde a sua orientação peda-
gógica. Aí é difícil reconhecê-la efetivamente como 
uma escola. Ela é um agregado de professores sem 
que tenham algo em comum para a produção do seu 
projeto pedagógico. 

EC – São muitos casos de terceirização ilegal 
que têm chegado ao Tribunal Regional do Traba-
lho?

Trindade – Nas grandes escolas a gente não 
vê ainda isso, mas é bem perceptível que há um 
crescimento em algumas atividades consideradas 
periféricas da escola. Temos percebido que há uma 
vontade dos estabelecimentos de ensino em reco-
nhecer como lícito esse tipo de terceirização. Vários 
julgados na Justiça do Trabalho do Rio Grande do 
Sul têm entendido que essa terceirização desses 
professores não é lícita. A atividade de ensino, num 
sentido amplo,  incorpora também todas essas ativi-
dades: Informática, Educação Física, Artes, línguas 
etc., e que, portanto, não podem ser terceirizadas, 
por serem atividade-fim. 

Extra Classe - Baseado em sua experiência 
como juiz do Trabalho, como o senhor vê a tercei-
rização no contexto do projeto de país? 

Trindade – O que eu gostaria de deixar bem 
pontuado, que considero mais contraproducente 
para o nosso projeto de país é que a terceirização 
é uma promoção da desumanização das relações de 
trabalho. Ela aprofunda divisões internas que exis-
tem na sociedade e que nós temos de modificar. 
O grande problema do terceirizado é que ele não 

consegue se identificar como inserido dentro de um 
grupo profissional. Um dia o trabalhador é bancário, 
noutro ele é comerciário, noutro industriário e no 
outro ele está no olho da rua. Esse é um problema 
da terceirização: a dificuldade da pessoa que traba-
lha se ver inserida dentro de um grupo social. O tra-
balho não pode ser considerado só como um meio 
de ganhar subsistência, ele também é um meio de 
identificação da condição social, do modo como a 
pessoa se vê. A terceirização destrói essa caracterís-
tica de intimidade da pessoa de se identificar num 
grupo social.

Extra Classe – O senhor costuma classificar 
como fetiches das classes patronais alguns mi-
tos divulgados pelos defensores da terceirização. 
Quais seriam eles?

Trindade – Eu identifico como sendo quatro 
ou cinco grandes mitos. O primeiro deles é de que 

iria diminuir a insegurança jurídica e diminuir as 
demandas trabalhistas. O Brasil tem hoje 17% de 
sua força de trabalho composta por terceirizados, e 
o objetivo desse projeto de lei não é dar segurança 
para esses 17%, mas fazer com que o restante da 
força de trabalho que atua de forma direta também 
possa ser terceirizado. Hoje no país quase um terço 
dos processos judiciais é de trabalhadores terceiri-
zados. A perspectiva de aumentar a terceirização é 
também a de aumentar o número de processos tra-
balhistas dos terceirizados. Isso porque os salários 
são menores, a rotatividade é maior, as jornadas de 
trabalho são mais amplas e há um número muito 
maior de acidentes de trabalho entre os terceiriza-
dos. O segundo fetiche é dizer que o projeto seria de 
interesse dos trabalhadores. Isso, tenho muita difi-
culdade de ver como verdade. O objetivo do projeto 
é diminuir custos e a diminuição de custos para o 
empresariado se dá com a diminuição de salários. 
Então, o objetivo da terceirização é pagar salário 
menor e baratear o produto. O terceiro fetiche é 
dizer que é haveria interesse do país, um interesse 
nacional de avanço deste projeto. O fato é que o tra-
balhador que trabalha mais  terá maior demanda de 
benefícios previdenciários de adoecimento. Isso vai 
significar  custos para o SUS e  benefícios a serem 
pagos pelo INSS. Então não há interesse nacional. 
O que existe é interesse de setores empresariais es-
pecíficos que vivem uma realidade empresarial base-
ada na sonegação de impostos e de não pagamento 
de benefícios sociais. O quarto fetiche é dizer que a 
terceirização seria importante para os trabalhado-
res mais pobres e mais jovens. Isso também não é 
verdade. Os mais jovens são os mais afetados por 
baixos salários. Então, a tendência da terceirização é 
de diminuição de salários e de mercado de trabalho 
para essas pessoas. Há um outro problema aí, que é 
a possibilidade que tem a empresa de pulverizar os 
seus trabalhadores numa rede de empresas terceiri-
zadas. Isso vai praticamente esterilizar a norma legal 
que obriga que as empresas tenham 5% de empre-
gados aprendizes, porque a base de cálculo para essa 
obrigação empresarial  diminui bastante. Já o quinto 
fetiche é dizer que a terceirização é uma tendência 
inexorável da competição capitalista, o que não é 
verdade. A gente sabe que existem vários países que 
vedam a prática da terceirização: Itália, Suécia, Bél-
gica, Noruega, Holanda entre outros, que proibem 
essa modalidade de contratação. Alguns países que 
aplicaram projetos parecidos com o que está sen-
do proposto no Brasil enfrentam problemas muito 
grandes, como é caso do México, que teve um proje-
to em 2012 da reforma da Lei Federal do Trabalho, 
que abriu bastante as hipóteses de terceirização e 
significou uma diminuição dramática de salários em 
alguns setores da economia daquele país. 

EC – Por que devemos olhar para a experiên-
cia mexicana com atenção? 

Trindade – Porque o México possui uma eco-
nomia muito parecida com a nossa e pela semelhan-
ça da proposta que tramita no Congresso com a que 
foi implementada lá. 

"A jornada de trabalho dos 
terceirizados é, em média, 3 
horas superior. Não é à toa, 
e exatamente por isso, que 

os acidentes de trabalho 
são bem mais frequentes 

nas empresas terceirizadas: 
80% dos acidentes de 

trabalho no Brasil são com 
funcionários terceirizados" 

Foto: Igor Sperotto
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Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul realizou no final de maio uma reunião de prepa-
ração para a implantação da oficina Segurança, ética e cidadania na Internet: educando para boas escolhas 
on-line. O encontro ocorreu na Procuradoria da República, em Porto Alegre, aberto a professores, 
representantes de instituições de ensino, servidores do Judiciário trabalhista, profissionais que tra-

balham com a proteção de direitos de crianças e adolescentes, entre outros. A proposta da oficina é contribuir 
para o debate e a capacitação dos educadores, formando agentes multiplicadores em suas instituições, para a 
promoção do uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania. 
O foco são as crianças e adolescentes, considerando os desafios contemporâneos e os avanços nas formas de 
uso entre os alunos das diferentes faixas etárias. “É muito importante a participação da sociedade, pais e pro-
fessores quanto à prevenção de crianças e adolescentes se tornarem vítimas do uso indevido da internet por 
usuários mal intencionados”, destacou a procuradora da República Jaqueline Buffon, do 5º Ofício Criminal 
Residual da PR/RS. Trata-se de iniciativa nacional do MPF, por meio da sua 2ª Câmara de Constituição e 
Revisão – que trata da atuação criminal e abriga o Grupo de Trabalho de Enfrentamento aos Crimes Ciber-
néticos – e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em conjunto com a ONG Safernet Brasil e o 
Comitê Gestor da Internet do Brasil – CGI.br.

Proteção na web

O
INFÂNCIA JUSTIÇA

TRABALHO

POLÍTICA

GOVERNO

Italiano preso no Brasil

Mobilização contra as terceirizações

Pacto Federativo

PPP nas escolas públicas

PPP nas escolas públicas II

Em ação conjunta com a Interpol, a Polícia Fe-
deral prendeu no dia 26 de maio em Recife, o italia-
no Pasquale Scotti, de 56 anos, condenado em 1991 à 
prisão perpétua pela justiça italiana por porte ilegal de 
armas de fogos, resistência, extorsão e mais de 20 ho-
micídios, crimes cometidos entre 1980 e 1983. Scotti 
estava foragido desde 1986. No Brasil, utilizava falsa 
identidade, tinha cadastro de pessoa física e título de 
eleitor com o nome Francisco de Castro Visconti e se 
apresentava como dono de uma empresa de impor-
tação de alimentos e entretenimento e sócio de uma 
boate. Relatou à polícia que tem dois filhos com uma 
brasileira e que a família não sabe do seu envolvimento 
com a máfia; e que fugiu da Itália para não ser morto. 
A prisão foi determinada pelo STF em menos de 24 
horas após o pedido formal dos delegados federais na 
Interpol. As autoridades italianas darão início ao pro-
cesso de extradição. De acordo com a Interpol, Scotti 
era o braço direito de Rafaelle Cutolo, fundador e líder 
da Nuova Camorra Organizzata e teria participações 
como mandante e como autor dos mais de 20 assas-
sinatos pelos quais foi condenado. É o 15º estrangeiro 
preso pela Interpol no país neste ano. “Queremos dei-
xar bem claro que o Brasil não é uma opção de refúgio 
tranquila”, disse à Agência Globo o delegado da Polícia 
Federal Valdecy Urquiza Junior.  

O Sinpro/RS e demais sindicatos filiados à CUT realiza-
ram no dia 29 de maio intensa mobilização contra o Projeto de 
Lei 4.330, aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação 
no Senado sob o número 30/2015, que permite a terceirização 
das atividades-fim das empresas, representando a maior retirada 
de direitos dos trabalhadores. Em Porto Alegre, houve concen-
tração a partir das 10h, na Rótula do Papa, e caminhada até a 
Praça da Matriz. Pela manhã foram realizadas assembleias, caminhadas e paralisações nos locais de traba-
lho, promovidas pelos sindicatos. Diversas cidades do interior do estado enviaram representações e tiveram 
atividades que integraram o Dia Nacional de Paralisação e Manifestações contra a Terceirização, as Medidas 
Provisórias 664 e 665 (ajuste fiscal) e em Defesa dos Direitos e da Democracia. As manifestações defenderam 
ainda a aprovação definitiva da fórmula 85/95, que vai acabar com o Fator Previdenciário e melhorar o 
atual sistema de aposentadorias.

A mobilização de prefeitos e governadores pela 
velha bandeira da revisão do pacto federativo parece 
mirar cada vez mais na alteração na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF) para aliviar a situação dos 
estados e municípios. O pacto federativo é o preceito 
constitucional que estabelece competências tributárias 
dos entes da Federação e os encargos ou serviços pú-
blicos pelos quais são responsáveis. No final de junho, 
após a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, pre-
feitos das principais cidades brasileiras reuniram-se 
com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para 
apresentar suas reivindicações, assim como fizeram os 
governadores com o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha. Um dos principais resultados da reunião com 
os governadores foi a criação da Comissão Especial de 
Assuntos Federativos, que vai identificar todas as pro-
postas em tramitação no Senado que têm relação com 
o pacto federativo e buscar um consenso para acelerar a 
votação. O relator do colegiado, senador Fernando Be-
zerra Coelho (PSB-PE), tratou de esfriar o entusiasmo 
em relação à proposta de flexibilização da LRF. Coelho 
não vê essa mudança como solução e recomenda cau-
tela para que as contas públicas dos demais entes não 
sejam afetadas por decisões da União, como a criação 
de programas que criam despesas sem a definição de 
onde virão os recursos. Resta esperar pela sinalização 
do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para a criação 
dos fundos de desenvolvimento e de compensação, 
considerados como fundamentais para o consenso em 
relação à proposta de unificar as alíquotas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Enquanto deixa vazar informações sobre planos de privatização ou terceirização com participação da 
iniciativa privada que atingiriam, entre outras fundações e autarquias, o Jardim Zoológico, o Parque Itapuã, 
subsidiárias do Banrisul, o governo estadual espera a votação de um projeto de lei que ressuscita as polê-
micas Parcerias Público-Privadas (PPP) ensaiadas em outros governos como o da tucana Yeda Crusius; e 
avança em uma área de desgaste para governantes: a educação pública. Desde abril tramita na Assembleia 
Legislativa o PL 103/2015 de autoria do governador, que estabelece uma PPP no ensino público para fle-
xibilizar a gestão das escolas da rede estadual com a iniciativa privada.

O objetivo é criar o programa Escola Melhor – Sociedade Melhor para angariar “contribuições finan-
ceiras para a melhoria da qualidade do ensino”. Prevê a doação de materiais didáticos, serviços de reformas 
físicas e investimentos em infraestrutura tecnológica. As empresas poderiam também fazer intervenções 
pedagógicas por meio de palestras e outras em “acordo com a direção e o conselho escolar”. A contrapartida: 
as empresas poderiam cobrar a conta fazendo publicidade e propaganda em cima do investimento feito nas 
escolas. Para a presidente do Cpers-Sindicato, Helenir Schürer, o argumento do governo de que a iniciativa 
não pressupõe a divisão de responsabilidade pela educação e apenas a permuta de investimento é frágil, pois 
permitir que as empresas enviem representantes para discutir o projeto político-pedagógico representa uma 
interferência na autonomia e altera o sentido da educação pública. “Esperamos que os deputados tenham 
o bom senso de não aprovar esse projeto”. A proposta passa pela Comissão de Constituição e Justiça e terá 
parecer do deputado Ciro Simoni, colega de partido do secretário de estado da Educação, Vieira da Cunha.

Foto: D
ivulgação/A
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pós quase um ano da aprovação do Plano 
Nacional de Educação (PNE), estados e 
municípios pouco evoluíram na conclu-
são dos seus respectivos planos estadu-

ais (PEEs) e municipais (PNMs). A Lei Federal 
13.005/2014 estabelece que devem estar concluídos 
e já sancionados pelos governadores e prefeitos até 
24 de junho. Até o final de maio somente três dos 
27 estados cumpriram todas as etapas: Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Em âmbito 
municipal, apenas 2,6% (149). 

“O processo está bastante atrasado”, define a 
assessoria do MEC. Segundo nota, apesar dos es-
forços do Ministério, que disponibiliza através da 
Secretaria de Articulação com os Sistemas de En-

sino (Sase) uma rede de técnicos para assessorar as 
equipes responsáveis em cada localidade, a conclu-
são dos Planos é de responsabilidade regional. “Para 
concretizar-se como política de Estado, o PNE 
precisa estar vinculado aos planos de educação do 
Distrito Federal, dos estados e dos municípios. É 
extremamente importante que todos estejam aten-
tos para o prazo de aprovação”, explica o secretário 
da Sase, Binho Marques.

O prazo é cada vez mais curto para que o 
cumprimento de cada uma das etapas do PEE e 
PME. No primeiro passo, o governo regional deve 
nomear uma Comissão para coordenar o trabalho. 
A partir disso, um diagnóstico local é feito, des-
sa avaliação sai um documento que servirá de base 

para a criação da lei, após ser submetido à consulta 
pública. Depois de ouvir a população, a Comissão 
elabora um projeto de lei que será encaminhado ao 
governo local que, por sua vez, submete ao poder 
Legislativo. Se aprovado, o processo é concluído 
com a sanção do plano pelo governador ou prefeito, 
conforme o caso. 

A maioria dos estados, 12 deles, como São 
Paulo, Minas Gerais e Bahia, tem apenas o do-
cumento-base elaborado. Cinco, entre eles o Pará 
e Roraima, elaboraram seus projetos de lei (PLs). 
Cinco estados têm o PL encaminhado ao poder 
Legislativo, fase em que o Rio Grande do Sul está 
desde dezembro passado.

No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Edu-

A
Por Edimar Blazina

edimar@sinprors.org.br

Foto: Evandro O
liveira/SeduccRS

A menos de um mês do fim do prazo previsto na lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, apenas três 
estados e 149 municípios fizeram sua parte

Estados e municípios emperram plano de educação
LEGISLATIVO

Audiência Pública realizada no último dia 1º de junho na Assembleia Legislativa sobre o Plano Estadual de Educação
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O secretário de Educação Vieira da Cunha, à esquerda, preside o Fórum Estadual de Educação e Manuela D’Ávila, à direita, é a relatora da matéria na AL

Reabertura do Fórum ocorreu em maio

Municípios são os mais atrasados

No dia 20 de maio, o secretário de Educação 
do estado, Vieira da Cunha, convocou os mem-
bros do Fórum Estadual de Educação (FEE) para 
uma reunião extraordinária. Como presidente do 
FEE, Cunha, na oportunidade, reabriu o Fórum, 
que deve acompanhar os trâmites do PEE até sua 
aprovação na AL. A reabertura se deu após o pe-
dido de diversas entidades, entre elas o Conselho 

Estadual de Educação (CEEd RS), que temiam 
a não conclusão do Plano, até então arquivado 
na Assembleia. Vieira destacou a importância do 
encontro. “Tem sido fundamental para elevar a 
qualidade do ensino público. Teremos políticas 
de Estado e não de governo”, disse ele, referindo-
-se à validade de dez anos do PEE.

Após as manifestações do Fórum, o secre-

tário se comprometeu em recolher as sugestões e 
promover um novo encontro para aprovação das 
propostas, que deverão ser enviadas à AL. Até 
o final de maio a reunião não havia sido marca-
da. Participaram da reunião entidades e órgãos 
ligados à Educação e representantes do ensino 
público e privado.

Em março de 2015, o Extra Classe fez um le-
vantamento sobre a conclusão dos Planos Munici-
pais no país. Segundo dados do site elaborado pelo 
MEC especialmente para acompanhamento dos 
Planos (www.pne.mec.gov.br), na época, os pro-
cessos já estavam atrasados. Passados dois meses 
desta busca, e com o prazo final ainda mais pró-
ximo, a situação pouco mudou. De acordo com o 
Ministério, a maioria das 5.570 cidades brasileiras 
(1.597) tem apenas o documento elaborado, o que 
significa estar na metade do caminho.  Estão em 
uma das fases iniciais, ainda realizando a consul-
ta pública, 1.146 municípios.  Pouco mais de 10% 
(592) apenas criaram a Comissão Coordenadora 
que ainda deverá elaborar o documento inicial. Da 
totalidade, 47 têm a lei aprovada, e 149 com a lei 

sancionada, ou seja, somente 2,6% concluíram seus 
processos. 

MUNICÍPIOS GAÚCHOS – No âmbito 
estadual, a situação não é diferente. Se comparado 
com os dados de março, houve uma evolução, po-
rém, das 497 cidades, apenas 33, como Flores da 
Cunha, Tapera e Barros Cassal, concluíram seus 
PMEs, no primeiro trimestre eram 11. Carazinho, 
Campos Borges e mais duas cidades já têm a lei 
aprovada, antes era apenas um município. Mais 
de 27% das municipalidades gaúchas elaboraram 
o texto-base do PME e não realizaram a consulta 
pública necessária, há menos de um mês da con-
clusão.  Do total, 58 enviaram seus projetos de lei 
às Câmaras de Vereadores. “Temos avançado bas-
tante nos planos municipais e estamos trabalhando 

para o cumprimento do prazo”, afirma a coordena-
dora Iara Wortmann. 

Apesar dos atrasos na conclusão, até o momen-
to o governo não sinalizou o interesse de ampliação 
da data final. “O PNE é uma lei aprovada pelo Con-
gresso Nacional. Não cabe ao MEC ampliação de 
qualquer prazo”, pontua o secretário da Sase, Binho 
Marques. Ele explica que não há uma sanção espe-
cífica prevista na lei para quem descumprir a data es-
tabelecida no Plano Nacional, e afirma: “O objetivo 
maior é a garantia constitucional do direito à educa-
ção, com equidade e valorização das diversidades que 
compõem a riqueza social e cultural do nosso país. Se 
os planos estiverem em consonância, os recursos serão 
otimizados e a nação avançará na ampliação do acesso 
e na qualidade da educação básica e superior”, conclui.

cação (Seduc) enviou o documento em dezembro 
do ano passado para a Assembleia Legislativa (AL), 
mas só terá seu primeiro parecer na casa no dia 9 
de junho. 

O Plano foi encaminhado para avaliação e apro-
vação dos deputados ainda pelo governador Tarso 
Genro, em dezembro, antes do recesso de final de 
ano, em tempo hábil para votação, porém foi arqui-
vado pela Assembleia Legislativa. Permaneceu nessa 
situação até o início de maio, já que o único com po-
deres para pedir o desarquivamento é o governador. 

Devido à pressão de entidades integrantes do 
Fórum Estadual de Educação, o governador José 
Ivo Sartori fez a solicitação de desarquivamento à 
Assembleia em abril. Após o desarquivamento, e 

seguindo o protocolo comum, o Plano foi encami-
nhado às comissões especiais da Assembleia. Até o 
final de maio, o documento esteve na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo depu-
tado Gabriel Souza (PMDB). 

A relatoria do projeto é da deputada Manuela 
D’Ávila (PCdoB). “O plano é fruto de um amplo 
debate com a sociedade. É uma adaptação do Pla-
no Nacional. Devemos propor pequenas sugestões 
em áreas que ainda estão deficientes no plano, como 
Ciência e Tecnologia e Uergs, por exemplo”, expli-
ca a deputada. Segundo ela, o parecer está previsto 
para ir à votação no dia 9 de junho, 15 dias antes da 
data limite. Manuela assegura que o estado cum-
prirá o prazo estabelecido. “Se depender de nós, 

sim”, conclui. A pedido da deputada, foi realizada 
uma audiência no dia 1º de junho para debater o 
PEE. O documento ainda deve ser avaliado na Co-
missão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia da AL.

“Podemos dizer que estamos no momento mais 
nobre do Plano Estadual. A conclusão agora está 
nas mãos dos deputados”, diz Iara Wortmann, co-
ordenadora do PEE. Iara garante que não há inte-
resse do governo em fazer alterações no Plano. “Não 
existe o desejo de uma mudança no documento por 
parte do governo, nem há tempo hábil para isso, 
pois a esta altura teríamos que refazer cada passo. 
Atualmente estamos trabalhando para concluir o 
processo final”, pontua.
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Nos relatos da Procuradoria e de delegados da Polícia Federal, detalhes da Operação Zelotes, que apura 
fraudes de quase R$ 20 bilhões contra o Fisco e envolve grandes empresários e veículos de comunicação 

Por Gilson Camargo
gilson.camargo@sinprors.org.br

Foto: A
ssessoria de Im

prensa/Paulo Pim
enta

CRIME ORGANIZADO

partir de junho, a Polícia Federal começa 
a enviar ao Ministério Público Federal os 
inquéritos com os primeiros indiciamen-
tos da Operação Zelotes – o nome é uma 

referência ao falso zelo que os lobistas manifestavam 
às empresas ao propor a extinção de multas tributá-
rias mediante pagamento de propina. Deflagrada em 
26 de março, no curso de investigações iniciadas em 
2013, a força-tarefa da PF, Corregedoria do Minis-
tério da Fazenda, Receita Federal e MPF investiga a 
manipulação de julgamentos de dívidas tributárias de 
grandes empresas no âmbito do Conselho Adminis-
trativo de Recursos Fiscais (Carf ) – órgão do Minis-
tério da Fazenda que julga ações de contribuintes que 
têm débitos bilionários junto ao Fisco. Trata-se da 
primeira ação amparada pela Lei Anticorrupção, san-
cionada em março pela presidente Dilma Rousseff, 
que abrange os corruptores ao responsabilizar empre-
sas por práticas ilícitas contra a administração pública.

O Grupo RBS, a Gerdau, os bancos Bradesco, 
Santander, Safra, Pontual e Boston, as montadoras 
Ford e Mitsubishi, a Braskem e a Petrobras, a Macopo-
lo, além de gigantes de energia e telefonia como a Li-
ght, Usiminas e Telemar, entre outras, são investigados 
pela suspeita de pagamento de propina, via “consulto-
rias”, a integrantes do Carf para anular multas tributá-

rias. São investigadas fraudes praticadas entre 2005 e 
2015. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, 
primeiro a ter acesso à investigação, recai sobre a RBS 
a suspeita de pagamento de R$ 15 milhões para anular 
multas pelo não pagamento de tributos superiores a R$ 
150 milhões, de um total de débitos de R$ 672 milhões 
investigados pela Polícia Federal. “A RBS está segura 
de que as investigações demonstrarão que a empresa 
não cometeu qualquer tipo de irregularidade em suas 
relações com a Receita Federal. A empresa irá colaborar 
para a mais completa elucidação dos fatos”, afirma em 
nota o Grupo RBS. Também investigado pela supos-
ta tentativa de anulação de débitos de R$ 1,2 bilhão, 
o Grupo Gerdau enviou comunicado à Comissão de 
Valores Mobiliários em que alega não ter sido comu-
nicada por nenhuma autoridade sobre a investigação.

Os investigados – conselheiros, advogados da 
área tributária e servidores da Receita Federal ativos 
e inativos e empresários – são acusados de crimes de 
advocacia administrativa fazendária, tráfico de in-
fluência, corrupção passiva, corrupção ativa, associa-
ção e organização criminosa e lavagem de dinheiro. 

A fase preliminar da operação apurou fraudes de 
R$ 5,7 bilhões em 20 julgamentos fraudados entre 
2005 e 2013. Outros 54 processos suspeitos são inves-
tigados e podem elevar o rombo para R$ 19,6 bilhões 

desviados da Receita Federal. Por envolver grandes 
empresas, inclusive grupos que controlam a comuni-
cação no país, o caso tem sido tratado com restrições 
por grupos de comunicação e enfrenta entraves por 
parte do Judiciário. O caso tem paralelos com outro 
escândalo evitado pelos grandes jornais, o Swiss leaks 
(Vazamentos suíços), em que o HSBC é o atual foco 
de um escândalo bancário iniciado com o vazamento 
de dados de 106 mil clientes de 203 países que man-
tinham contas na Suíça, inclusive do Brasil, cuja fatia 
envolve evasão de divisas e sonegação no valor esti-
mado de R$ 21 bilhões distribuídos em 5.549 contas.

PODER ECONÔMICO – Em um paralelo 
com a Lava-Jato, operação que investiga lavagem de 
dinheiro e evasão de divisas envolvendo a Petrobras, no 
total de R$ 2,1 bilhões, ou seja, um terço da parte com-
provada da fraude da Zelotes, o procurador Frederico 
Paiva apelou à “necessária contribuição” da Justiça para 
que a investigação seja de conhecimento da sociedade.

Paiva tem afirmado que os escândalos de cor-
rupção que não envolvem políticos são mais difíceis 
de ser investigados porque não despertam o inte-
resse da sociedade e da mídia. “Quando atingem o 
poder econômico, não há a mesma sensibilidade”, 
lamenta. “É preciso que a Zelotes tenha, por parte 
do poder Judiciário, uma acolhida. Assim como está 

O zelo pela contravenção

O deputado Paulo Pimenta (PT/RS) e o procurador Frederico Paiva em audiência na subcomissão da Zelotes na Câmara
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acontecendo em Curitiba (Lava-Jato), que todos os 
fatos venham à tona, com transparência”, defendeu. 
Em audiência pública no dia 13 de maio na Câma-
ra dos Deputados, o coordenador da Zelotes estra-
nhou o silêncio da grande imprensa em relação à 
operação – embora partes das investigações tenham 
sido vazadas para a Folha, Estadão e Valor Econômico.

“Curiosamente, a Zelotes não é notícia, e a cha-
mada grande mídia não demonstra nenhum interesse 
em ter acesso ao processo, em cobrar providências. 
Como explicar à sociedade brasileira que um esque-
ma que causou um prejuízo aos cofres públicos de R$ 
19 bilhões não seja de interesse público?”, questiona 
o deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT), relator da 
subcomissão que fiscaliza o caso no âmbito da Co-
missão de Fiscalização Financeira e Controle da Câ-
mara. Para Ataídes Oliveira (PSDB/TO), presidente 
da CPI do Carf instalada no dia 19 de maio no Sena-
do, “esse rombo vai superar os R$ 30 bilhões”.

BURACO NEGRO – A subcomissão levan-
tou que a dupla atuação de conselheiros do Carf, 
como julgadores dos processos envolvendo multas 
tributárias das empresas e também como lobistas 
dos interesses dos mesmos devedores já foi alvo de 
outras investigações da PF e denúncias de procu-
radores federais, mas os inquéritos nunca foram 
adiante devido a supostas interferências em algu-
ma instância do Judiciário. Esse histórico motivou 
uma interpelação por parte do MPF ao juiz Ri-

cardo Leite, da 
10ª Vara Fede-
ral em Brasília, 
questionando 
sua decisão de 
negar, de for-
ma reiterada, os 
pedidos de pri-
são preventiva, 
a continuidade 
das escutas te-
lefônicas e im-
pedir a quebra de sigilo da operação.

O Ministério Público entrou com uma represen-
tação na Corregedoria do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da Primeira Região, em Brasília, contra o juiz. 
Os promotores argumentam que Leite seria conheci-
do por reter processos por longos períodos sem justi-
ficativas razoáveis e pedem que esse comportamento 
seja examinado pelos corregedores. O juiz será aciona-
do ainda no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por 
meio de uma representação de autoria de Pimenta. O 
parlamentar ressaltou que Leite é titular de processos 
antigos contra investigados da Zelotes, que sequer fo-
ram chamados a depor nas investigações anteriores e 
que poderiam ser favorecidos novamente.

O promotor Frederico Paiva disse à comissão que 
o MPF irá apresentar à Justiça, entre junho e julho, 
denúncias por corrupção e lavagem de dinheiro contra 

os investigados na Zelotes que estão livres por decisão 
do juiz. Em seus pedidos de autorização para prorro-
gar a escuta telefônica de suspeitos, os investigadores 
ressaltam que há fortes indícios de que conselheiros 
do Carf e lobistas continuariam cobrando propinas de 
empresários para reduzir de forma ilícita suas dívidas 
tributárias. Os argumentos, no entanto, não foram su-
ficientes e essas provas não puderam ser ajuntadas aos 
autos. “Foi feito o pedido de prisão de 26 pessoas e 
foi negado pelo poder Judiciário. Algo que não é co-
mum. O mais inusitado é que houve um pedido de 
reconsideração, argumentando sobre a necessidade das 
prisões para o sucesso das investigações, e foi nega-
do de novo. Também chama a atenção que já existem 
fatos semelhantes envolvendo esses mesmos investi-
gados, com denúncia do Ministério Público feita há 
muito tempo, mas há casos em que a Justiça nunca 
ouviu ninguém até hoje no processo”, desconfia Paulo 
Pimenta, que pediu a quebra do sigilo da operação e 
entrou com uma representação contra o juiz no CNJ.

O pedido de abertura de uma correição extra-
ordinária na Vara comandada por Leite partiu da 
procuradora regional da República Valquíria Olivei-
ra Quixadá Nunes, integrante da força-tarefa criada 
pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

O juiz Ricardo Leite alega o sigilo dos autos para 
não se manifestar sobre as acusações. “As providências 
administrativas e judiciais em desfavor do Procurador 
serão tomadas no momento adequado”, adverte.

Procurador Frederico Paiva em 
Audiência Pública

Delegado da Divisão de Repressão a Crimes Fazendários 
da Polícia Federal, Marlon Oliveira Cajado dos Santos

Delegado da Polícia Federal, 
Hugo de Barros Correia

O inquérito será fracionado para agilizar os processos

Nos próximos meses serão concluídos os pri-
meiros inquéritos sobre a Zelotes. Os resultados das 
investigações serão compilados em mais de um volu-
me, medida já autorizada pelo Judiciário, devido ao 
volume de provas e à quantidade de réus. “Não temos 
como juntar 50 réus em um único inquérito”, revela 
o delegado da Divisão de Repressão a Crimes Fa-
zendários da PF e coordenador da operação, Marlon 
Oliveira Cajado dos Santos. A estratégia visa a agi-
lizar a instrução processual, uma cautela para evitar 
novas negativas ou pedidos de mais diligências por 
parte do Judiciário. “Aceitar ou negar as denúncias é 
da natureza do Judiciário. Não é anormal que o juiz 
tenha posições divergentes da Polícia Federal ou do 
Ministério Público”, contemporiza o delegado.

No dia 20 de maio, Cajado e outros dois delega-
dos da PF, Oslaim Campos Santana, diretor de Com-
bate ao Crime Organizado, e o coordenador-geral da 
Polícia Fazendária, Hugo de Barros Correia, partici-

param da segunda audiência pública promovida pela 
subcomissão. “Estamos elencando casos prioritários 
para trabalhar neles e, posteriormente, havendo ne-
cessidade de prosseguir com as investigações, vamos 
instaurar novos inquéritos, tantos quanto necessários”, 
disse. Ele sugeriu que o Congresso participe da dis-
cussão sobre reformulação do Carf, que vem sendo 
promovida no âmbito do Ministério da Fazenda, e 
disse que a investigação já teve o “efeito pedagógico 
de botar luz sobre o órgão e fechar uma torneira, por 
onde estavam saindo recursos em prejuízos da União”.

Para o delegado, é preciso repensar a forma de 
composição do Conselho, por exemplo, a paridade 
entre representantes da Receita e contribuintes. Todos 
os processos que tramitam no Carf somam atualmen-
te R$ 580 bilhões, de acordo com um levantamento 
feito pelo Senado. O Carf tem 360 conselheiros. As 
turmas que julgam os processos na primeira instância 
são formadas por três conselheiros da Receita Federal 
e três indicados pelos contribuintes. Segundo os po-
liciais, isso facilitou o surgimento dos “anfíbios”, con-
selheiros que atuam como representantes da Receita 
e depois se afastam e voltam como representantes 
das empresas, fazendo uso de informações privilegia-
das para exigir propina para manipular julgamentos. 
“Essa investigação é uma das maiores, se não a maior, 
de uma organização criminosa especializada em sone-
gação fiscal no Brasil, pelos valores e pelo modus ope-
randi”, destaca o delegado Oslaim Santana, diretor de 
Combate ao Crime Organizado da PF.

RASTRO DO DINHEIRO – Ao cumprir os 
41 mandados de busca e apreensão expedidos pela 

Justiça Federal no dia 26 de março, a PF recuperou 
R$ 2 milhões, US$ 9 mil e 1,5 mil euros, além de 
joias, carros de luxo e outros bens. Parte do dinheiro, 
R$ 800 mil, foi apreendida com o conselheiro do 
Carf Leonardo Manzan, genro de Otacílio Cartaxo, 
que já foi secretário da Receita e presidiu o Carf. Ao 
identificá-lo, a PF chegou ao nome de um auditor 
fiscal que tem ligações com Cartaxo há pelo menos 
15 anos. Valmar Fonseca de Menezes, identificado 
por testemunhas como “o carregador de pasta” do 
ex-dirigente da Receita. Menezes é apontado nas 
investigações que deram origem à Zelotes como 
“responsável pelo desvio de bilhões de reais nos úl-
timos anos”. Outra peça-chave nas investigações é 
o conselheiro Paulo Roberto Cortez, conselheiro 
indicado pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC) e o primeiro suspeito a manifestar interesse 
em um acordo de delação premiada quando de seu 
depoimento a policiais federais. O relatório das in-
vestigações elaborado pelo delegado Marlon Cajado 
indica que Cortez tem ligações com o conselheiro 
e auditor aposentado da Receita José Ricardo Sil-
va, considerado um dos 
mentores do esquema. 
Cortez e a sócia de Sil-
va, Adriana Ribeiro, 
têm uma empresa es-
pecializada na lavagem 
do dinheiro recebido 
das empresas pela prá-
tica do crime de advo-
cacia administrativa. 
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Conselheiros anfíbios e mutantes
De acordo com o procurador Frederico Paiva, o esquema era muito bem arqui-

tetado e segmentado em tarefas definidas, delegadas para agentes específicos dentro 
da organização criminosa. “Quem estava lá na ponta, desempenhando determinada 
ação, dificilmente conhecia quem eram os cabeças da trama”. O esquema funciona-
va a partir do contato de conselheiros ou seus cúmplices com as empresas devedoras 
para oferecer resultados favoráveis nos julgamentos de dívidas tributárias – um zelo 
simulado em relação ao contribuinte, detalhe usado para batizar a operação. De 
posse de informações sigilosas sobre processos em andamento no Carf, um men-
sageiro procurava as empresas com débitos tributários questionados no Conselho. 
Ele oferecia os “serviços” da organização, que consistiam em extinguir os débitos sub 
judice no Carf em troca do pagamento de propina. Segundo Paiva, quando o em-
presário não acreditava na proposta, o mensageiro oferecia uma prova de existência 
do tráfico de influências dentro do Carf: marcava dia, hora e nome do conselheiro 
que iria pedir vistas de determinado processo. “Quando as informações se confir-
mavam, dava certeza ao “contratante” de que o serviço oferecido seria executado”. O 
esquema envolve conselheiros, advogados da área tributária e servidores da Receita 
Federal já afastados ou em atividade. Para viabilizar a lavagem do dinheiro recebido 
das empresas, os agentes criminosos assinavam contratos de “consultoria tributá-
ria”. “Encontramos famílias inteiras atuando como consultores”, disse o delegado 
federal Marlon Cajado ao descrever a forma como os “conselheiros anfíbios” atuam. 
As quadrilhas teriam fixado até uma tabela de preços: análise de recurso R$ 300 
mil; colocar processo na pauta, R$ 200 mil; vista do processo, R$ 50 mil.

MUTANTES – O esquema de corrupção montado no Carf para livrar 
grandes empresas e bancos de multas e cobranças bilionárias de impostos so-
brevive há pelo menos duas décadas, apesar das investidas da Polícia Federal 
e Ministério Público. Dois “anfíbios” investigados pela Operação Zelotes já 
aparecem em investigações sobre o mesmo tipo de crime nos anos 1990. Em 
1994, uma multa contra a construtora OAS, no valor de R$ 1,1 bilhão, foi re-
duzida para R$ 25 milhões com a interferência de uma consultoria que recebeu 
R$ 18,35 milhões de propina e o lobby exercido por conselheiros “mutantes”. O 
caso da OAS envolve o então secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, re-
conduzido ao cargo agora em 2015. Ele é réu em um processo de improbidade 
administrativa acolhido pela Justiça Federal no dia 4 de abril de 2006, acusado 
pelo Ministério Público de obstruir investigação realizada pela Corregedoria 
da Receita. O auditor da Receita Federal, Sandro Martins, suspeito de atuar na 
defesa da OAS, foi assessor especial de Rachid até 2003.

A assessoria da Receita Federal alega que a própria Corregedoria decidiu 
pelo arquivamento do caso “por total improcedência da acusação”. Em nota, a 
Receita destaca que “após avaliar o caso, a Advocacia-Geral da União também 
entendeu improcedentes as acusações do MPF, passando a defender Jorge Ra-
chid na ação judicial, que aguarda decisão de mérito em primeira instância há 
mais de nove anos”. Além de Martins, outro auditor da Receita é citado no caso 
da OAS, Paulo Baltazar Carneiro. Ambos estavam licenciados e voltaram à ativa 
no órgão, reassumindo seus empregos. Eles foram alvo de uma investigação em 
2002, comandada pelo procurador Guilherme Schelb. Acabaram indiciados, mas 
o processo parou na 12ª Vara Federal de Brasília. Apesar das acusações, Baltazar 
assumiria em 2005 como secretário adjunto da Receita. Martins e Carneiro agora 
estão entre os alvos das 24 prisões negadas pelo juiz Ricardo Leite. 

Ainda em 2005, o MP ajuizaria outra ação contra os dois auditores e também 
contra o então secretário, Everardo Maciel. Desta vez por suspeita de fraude en-
volvendo a redução de dívida tributária de outro cliente deles junto ao Carf, a Fiat. 
A ação abrange o representante da multinacional no Brasil, Giovanni Razzelli. 
Martins, Carneiro e Maciel são acusados de articular um esquema envolvendo o 
Congresso Nacional para livrar a Fiat de uma multa de R$ 600 milhões. O dé-
bito datava de 1999, referente ao não recolhimento de contribuição social sobre 
o lucro líquido. Desta vez, a fraude envolve uma proposta de medida provisória 
enviada por Everardo Maciel ao ministro da Fazenda de Fernando Henrique, 
Pedro Malan. Editada com o número 1807/99, a MP tem um artigo que isenta 
os contribuintes que ajuizaram processo judicial contra a cobrança até dezembro 
de 1998. Em 2000, um ex-assessor de Maciel atuaria como lobista de uma grande 
universidade privada do Rio Grande do Sul para reduzir dívidas tributárias.

Viva Bem Unimed

COMBATE À
DENGUE

Para mais dicas de bem-estar, acesse nosso blog:

bemestar.unimedpoa.com.br

O que é Dengue?

Dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por um mosquito, o 
Aedes Aegypti. O mosquito infectado, ao picar uma pessoa sadia, transmite o vírus da 
dengue deixando a pessoa doente. Não há transmissão pelo contato direto de uma pessoa 
doente com uma pessoa sadia. Também não há transmissão pela água, por alimentos ou 
por qualquer objeto.

Atenção para os sintomas da dengue:

Febre alta e sensação de fraqueza;
Dor nos olhos e dor de cabeça;
Dor nas juntas e nos músculos;
Manchas avermelhadas pelo corpo;
Falta de apetite.

Como é o mosquito? 

É escuro e rajado de branco;
É menor que um pernilongo comum;
Pica durante o dia;
Desenvolve-se em água parada e limpa.

Ajude a combater a Dengue.

Coloque o lixo em 
sacos plásticos e 
mantenha a lixeira 
bem fechada. Não 
jogue lixo em 
terrenos baldios.

Encha de areia até a 
borda os pratinhos 
dos vasos de planta.

Não deixe a água da 
chuva acumulada  
sobre a laje.

Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris d'água.

Lave semanal-
mente por 
dentro com 
escova e sabão 
os tanques 
utilizados para 
armazenar água.

Lave principal-
mente por dentro 
com escova e 
sabão os utensílios 
usados para 
guardar água em 
casa, como jarras, 
garrafas, potes, 
baldes, etc.

Mantenha a caixa 
d'água sempre 
fechada com 
tampa adequada.

Remova folhas, 
galhos e tudo que 
possa impedir a 
água de correr pelas 
calhas.

Se você tiver 
vasos de plantas 
aquáticas, troque 
a água e lave o 
vaso principal-
mente por dentro 
com escova, água 
e sabão pelo 
menos uma vez 
por semana.

Se você não colocou 
areia e acumulou 
água no pratinho da 
planta, lave-o com 
escova, água e 
sabão. Faça isso uma 
vez por semana.

Mantenha o saco 
de lixo bem 
fechado e fora do 
alcance de animais 
até o recolhimento 
pelo serviço de 
limpeza urbana.

FONTE: Ministério da Saúde

Jogue no lixo todo 
objeto que possa 
acumular água, como 
embalagens usadas, 
potes, latas, copos, 
garrafas vazias, etc.

Saiba como se proteger contra a dengue:

Lixo

Plantas e jardins

Caixas d’água, calhas e lajes

Tonéis e depósitos de água

Em alguns casos, pode ocorrer sangra-
mento de nariz e gengivas. 
Importante: em caso de suspeita de 
dengue, procure seu médico e não use 
medicamentos que contenham ácido 
acetil salicílico.
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Dizem que numa saleta da Casa da Moeda há uma placa em homenagem 
ao criador do Fator Previdenciário, vulgo FP. É justo: sem tal cálculo, as emis-
sões monetárias seriam monumentais. O que seria justo com os aposentados. 
Mas aí, dizem, haveria desperdício de justiça.

Hoje o FP é popular entre os cratas, tanto os buro quanto os tecno. Eles 
que pesquisaram a fórmula ideal para a aniquilação das condições da terceira 
idade, vulgo ralados. Para isso, recuaram até o tempo das torturas medievais.

A primeira parte da equação arrochadora foi encontrada numa roda da 
inquisição. Não nas mais conhecidas. Numa com um aperto tão lento que 
atrapalhava a pressa inquisitória. O modelo inspirou os técnicos: eles pensa-
vam a médio e longo prazo.

Outro elemento fundamental foi o princípio desgastador do índice de 
corrosão. A referência existia: as brutais inflações durante as grandes guerras. 
A nossa inflação galopante nas décadas de 80/90 também contribuiu. Bastou 
fundir tais índices e surgiu o acelerômetro das perdas.

E, surpresa: o último aperfeiçoamento do FP teve origem animal. É que 
ao buscarem um tipo de corrosão sistemática, os estudiosos viram que ácidos 
e solventes seriam momentâneos. Podiam corroer bolsas e carteiras, mas que-
riam algo impiedoso – carcomer o fundo dos bolsos.

Na ânsia da corrosão absoluta no poder aquisitivo dos aposentados, os cratas 
se analisaram os térmitas, vulgo cupins. Não as gerações passadas, que roíam ape-
nas madeira. Os cupins de hoje são exemplares: devoram concreto, plástico, me-
tais, isopor. Na saliva dos cupins descobriram a corrosão polivalente que faltava.

Pronta, a equação do FP atinge onde mais dói no aposentado: na espe-
rança de sobreviver ao garrote do INSS. O que era uma ilusão como qualquer 
outra virou uma perda como outra qualquer. E quanto mais o IBGE melho-

ra a expectativa de vida, mais a sobrevida piora.
Vai ver a função real do odiado índice FP é contrabalançar o índice de 

natalidade.

FRAGA

FP – noções curiosas

Aqui se faz, aqui se recebe no máximo 
umas medidas socioeducativas.

Ilustração: Sica
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a terra indígena Raposa Serra do Sol, no 
nordeste de Roraima – famosa mundial-
mente pela polêmica que envolveu sua 
demarcação, concluída em 2005 – sem-

pre que algum curumim pergunta como foi que 
seus avós conquistaram a autonomia dos povos que 
lá habitam, a explicação dos mais velhos começa 
com o relato de uma lenda.

Eles apontam uma grande pedra, na comuni-
dade do Limão, e dizem que as marcas visíveis na 
superfície porosa são uma mensagem do deus Ma-
cunaími, o criador segundo sua crença: “essas terras 
são de vocês, mas será preciso lutar por elas, porque 
virão outros com pensamentos diferentes”.

Durante centenas de anos, aqueles dizeres na 
rocha soaram como um deboche, porque em pleno 
século 20, crianças macuxi ainda eram entregues pe-
los pais a fazendeiros brancos para o trabalho, em 
troca de um par de sapatos ou de um punhado de sal.

Em 2005, depois de terem enfrentado por-
tugueses, holandeses, ingleses (na colonização), a 
polícia (na ditadura), fazendeiros e garimpeiros (na 
redemocratização), finalmente a segunda parte da 
profecia se realizava. Com um decreto, o ex-presi-
dente Lula reconheceu que aquela terra era mesmo 
dos índios e outorgou sua posse às tribos nativas – 
depois disso ainda teve muito entrevero antes que, 
em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) de-
cidisse pela saída dos brancos invasores da reserva, 
que tiveram que ser retirados à força.

Faltou Macunaími avisar, entretanto, que o 
fim da disputa ainda estava longe de ocorrer. Entre 
tentativas de mineração ilegal, pequenas invasões 
e disputas localizadas – problemas recorrentes na 
reserva dez anos após a sua homologação – o mais 
recente e preocupante ataque foi feito sem alarme.

Não houve queima de casas, roubo de boi, 
ameaças, estupros, compra de crianças, oferta de 

cachaça e nenhuma outra armadilha conhecida dos 
indígenas.

Isso porque ele estava sendo orquestrado a 
quase 5 mil quilômetros da aldeia Maturuca, a sede 
da resistência indígena na região desde os tempos 
mais imemoriáveis: em Brasília – mais precisamen-
te, no Congresso Nacional.

Em uma legislatura mais conservadora que a 
anterior, onde a bancada ruralista ocupa 109 ca-
deiras na Câmara de Deputados e 17 no Senado 
Federal, voltou com força uma antiga Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), de número 215, 
cujo objetivo é passar o controle de demarcações de 
terras indígenas das mãos do poder Executivo para 
o Parlamento.

“Hoje nossa maior ameaça, mais do que qual-
quer invasor, qualquer garimpeiro, é o Congresso 
Nacional”, sintetiza o presidente do Conselho Indí-
gena de Roraima (CIR), Mario Nicacio Wapichana.

N
Por Naira Hofmeister

extraclasse@sinprors.org.br
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O agronegócio, as mineradoras e as madeireiras estão de olho nas terras indígenas e patrocinam 
pesado lobby pela aprovação da PEC 215, que dá plenos poderes ao Congresso sobre as demarcações

Terra à vista
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Se aprovada, a PEC 215 criará uma nova instância 
de tramitação dos processos de regularização fundiária, 
que precisariam ser aprovados no Legislativo, após a 
conclusão dos estudos do Executivo. Também dará ao 
Congresso a palavra final sobre futuras demarcações, 
além da ementa do texto dar poderes para que os parla-
mentares revisem demarcações já realizadas, muito em-
bora exista um entendimento, até mesmo entre os de-
fensores da proposta de que isso seria inconstitucional.

E não para por aí. O relatório entregue no final do 
ano passado na Comissão Especial criada para deba-
ter a matéria define como pré-requisito para que uma 
terra seja objeto de reivindicação indígena o chama-
do “marco temporal”. Em outras palavras, os nativos 
só podem pedir a demarcação se comprovarem que 
estavam sobre ela na data de promulgação da Cons-
tituição, 5 de outubro de 1988 – o que é considerado 
um equívoco pelos defensores do direito indígena, 
pois muitos não ocupavam seus territórios justamen-
te porque haviam sido expulsos por invasores. É um 
tema que gera controvérsia inclusive dentro do STF, 
que já tomou decisões considerando o marco temporal 
válido e outras nas quais rejeita a tese.

Por fim, a redação final sugerida pelo relatório 

de 2014 – que deverá ser a base para 
as análises deste ano – propõe que 
“as comunidades indígenas em es-
tágio avançado de interação com os 
não índios possam praticar atividades 
florestais e agropecuárias, celebrar 
contratos de arrendamento e parce-
ria”. Trocando em miúdos, permite 
a exploração das áreas inclusive por 
não indígenas, que usualmente levam 
consigo, além de dinheiro, elevação 
dos níveis de consumo de álcool, vio-
lência e prostituição para as aldeias.

“A PEC 215 é um instrumento 
patrocinado por interesses econômi-
cos que ataca os povos indígenas, re-
tirando direitos. Por um lado, os ruralistas desejam 
utilizar áreas ainda não demarcadas para a produção; 
por outro, essa prerrogativa de abrir as terras já ho-
mologadas para a exploração beneficia empresas mi-
neradoras e empreiteiras que realizam obras de infra-
estrutura ”, sintetiza o secretário-geral do Conselho 
Indigenista Missionário, Cleber Buzatto.

A denúncia de Buzatto é circundada pelo Mi-

nistério Público Federal (MPF), que emitiu uma 
nota técnica se posicionando contrariamente à 
aprovação da PEC 215. “A maioria dos procurado-
res federais entende que essa medida não vem para 
favorecer, mas sim para prejudicar as comunidades 
tradicionais – e muito”, revela o procurador Mauro 
Cichowski dos Santos, do Núcleo das Comunidades 
Indígenas, Minorias e Educação do MPF-RS.

É evidente que os proponentes da PEC 215 rejei-
tam a análise dos indigenistas. “Não tem nada disso, o 
que queremos é apenas legalizar processos e garantir a 
participação do Parlamento nas decisões”, objeta o de-
putado federal gaúcho Luis Carlos Heinze (PP-RS), 
que solicitou o desarquivamento da medida em 2015.

O texto da PEC 215 foi apresentado pela pri-
meira vez em 2000 e desde então passou por suces-
sivos arquivamentos – fruto da polêmica que gera. 
Agora, entretanto, parece que vai prosperar. “Ano 
passado teríamos aprovado se não fosse uma ma-
nobra regimental da oposição. Trabalhamos com o 
prazo máximo de final de agosto para ir ao plená-
rio”, anuncia o parlamentar.

Se Heinze defende a legitimidade de sua propos-
ta, inegável é, entretanto, que ela tem a assinatura de 
um grupo de parlamentares vinculado ao agronegó-
cio. Além de Heinze – aquele que foi flagrado em um 
evento com apoiadores dizendo que índio, quilombo-
la, e gay é “tudo que não presta”, o autor da PEC é 
fundador e ex-presidente da Federação de Agricultura 
e Pecuária de Roraima – a Farsul lá do Norte.

A Comissão Especial que analisa a matéria no 
Congresso Nacional é presidida por Nilson Leitão 
(PSDB-MT) e tem como relator Osmar Serraglio 
(PMDB-PR): ambos são investigados pela Polí-
cia Federal pela suspeita – levantada através de um 
grampo telefônico – de terem recebido orientações 

de advogados da Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) para direcionar o parecer sobre a 
PEC 215 em 2014.

A dúvida surgiu no final do ano passado, quan-
do o voto de Serraglio estava a ponto de ser aprova-
do na Comissão Especial da Câmara, pouco antes 
do final da legislatura. Opositores da proposta se 
agarraram a isso para barrar a tramitação – e con-
seguiram.

Mas, nos primeiros dias do novo mandato, 
Heinze pediu o desarquivamento ao então recém-
-empossado presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que prontamente o atendeu. “Ao ser 
cobrado, tergiversa: “é uma situação comum”.

Conflito de interesses

Deputado gaúcho pediu desarquivamento
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"O que está em jogo é a virtual falência de alguns sistemas viários", 
alerta Brinco, da FEE



Extra Classe − Desde que a Constituição de 
1988 reconheceu os direitos indígenas, quais os 
avanços mais importantes?

Cléber Buzatto − Houve passos importantes. 
Algumas terras foram reconhecidas. A política de 
atenção à saúde avançou − pelo menos no papel, 
embora haja um passivo ainda muito grande. O 
problema é que mesmo esses passos incipientes fi-
cam seriamente ameaçados com a perspectiva de 
derrubada do texto constitucional que reconheceu 
aos povos esses direitos.

EC − O que preocupa é somente a iniciativa 
do Legislativo com a PEC 215 e outros projetos?

Buzatto − Não. Há decisões recentes do Su-
premo Tribunal Federal (STF), avançando em uma 
interpretação extremamente restritiva da Consti-
tuição, que entende que a terra não pode ser rei-
vindicada por povos que não estavam sobre ela em 
1988, na promulgação da Carta, mesmo que eles te-
nham sido expulsos. Isso foi aplicado inclusive em 
casos de demarcações já concluídas, como o caso 
dos Terenas na terra Limão Verde, no Mato Grosso 
do Sul. É uma perspectiva fundamentalista que re-
tira direitos, o que é preocupante e pode potenciali-
zar conflitos que já haviam sido superados.
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O primeiro passo na tramitação do Congresso é a aprovação pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), que deu seu aval após ser sugerida a exclusão da 
possibilidade do Legislativo revisar homologações já concedidas. O Ministério 
Público Federal entende que há espaço para uma Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) sob justificativa de ser uma ofensa à independência dos poderes. 

“Fere cláusulas pétreas da Constituição, como o direito à terra e à cultura 
das populações tradicionais”, complementa o procurador Mauro Cichowski 
dos Santos, do Núcleo das Comunidades Indígenas, Minorias e Educação do 
MPF-RS. O Ministério da Justiça (MJ) também é duro em sua crítica ao texto. 
“Entendemos que não é só inconveniente e inoportuno, mas também inconstitu-
cional”, alfineta o titular da pasta,  José Eduardo Cardozo.

Se na Câmara de Deputados a PEC 215 tem chances concretas de ser 
aprovada, o ambiente não parece tão amigável assim no Senado Federal - a 
instância seguinte de tramitação do texto.

No dia 26 de maio, os senadores João Capiberibe (PSB-AP), Cristovam 
Buarque (PDT-DF) e Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) apresentaram um ma-
nifesto pedindo a rejeição da proposta - em poucas horas eles conquistaram o 
apoio de 42 companheiros de plenário, ou seja, mais da metade dos 81 parla-
mentares que ocupam as cadeiras da Casa.

Entre as assinaturas do manifesto estão a do presidente da Casa, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), e dos líderes do PSDB, senador Cássio Cunha Lima (PB), 
do PMDB, Eunício Oliveira (CE), e do governo, Delcídio do Amaral (PT-MS).

Judicialização pode ser saída Senado é contra

Mudança reduziria demarcações ENTREVISTA | Cléber Buzatto

“Está em curso uma 
articulação anti-indígena”

Os críticos à proposta ainda acrescentam que, 
mesmo que fosse uma medida juridicamente acei-
tável, a PEC 215 ampliaria ainda mais o já lento 
processo de reconhecimento de Terras Indígenas.

Na região nordeste de Roraima, fazendo fron-
teira com a Venezuela, o território indígena Raposa 
Serra do Sol, por exemplo, teve sua portaria assinada 
em 1998 pelo então ministro da Justiça, Renan Ca-
lheiros, hoje presidente do Senado. Mas a homolo-
gação pelo presidente da República só ocorreu sete 
anos depois, sendo que a posse efetiva só pode ser 
considerada após a expulsão dos brancos, em 2009.

Como criaria uma nova instância de trami-
tação, o tempo para análise de um processo seria 
naturalmente maior. Mas haveria ainda um critério 
político a ser considerado – o que, na opinião do 
secretário-geral do Cimi, inviabilizaria por comple-
to novas demarcações.

“Num ambiente onde os setores econômicos 
ligados ao agronegócio, à mineração a à infraestru-
tura têm ampla maioria para aprovação de projetos 
de lei, seria impossível avançar”, preocupa-se.

A Funai, que se manifestou por meio de nota, 
concorda e acrescenta: “Não há entre os membros 
do Congresso Nacional representantes indígenas 
que possam defender os direitos desses povos 
em pé de igualdade”.

As estatísticas – desde o século 16 
– apontam que a preservação de in-
dígenas está intimamente vinculada 
à questão da terra. Quando Portu-
gal ainda avançava timidamente 
sobre sua colônia recém-desco-
berta (a ocupação efetiva só foi 
acontecer dois séculos depois do 
grito de terra à vista), estima-se 
que a população silvícola era de 
2 milhões de nativos.

Em 1991, quando os efeitos 
da publicação da Constituição – e 
do reconhecimento de seu direito 
à terra e à cultura – ainda eram 
sutis, o número de autodeclarados 
indígenas caiu para 294 mil habi-
tantes, apenas.

Depois disso, só cres-
ceu, exponencialmente. 

No ano 2000 eles eram 734 mil e no mais recente 
Censo do IBGE, em 2010, 896 mil. Certamente 
o salto do primeiro para o segundo levantamento 
foi efeito da política de demarcações de Fernando 
Henrique Cardoso, que homologou uma média de 
18 terras indígenas por ano em seus dois manda-
tos. Antes dele, Fernando Collor se notabilizou por 
bancar a terra Yanomami, na onda da Eco-92 e in-
fluenciado por seu ministro do Meio Ambiente, o 
gaúcho José Lutzenberger.

E surpresa, apesar da identificação com as mi-
norias, os governos do Partido dos Trabalhadores 
(PT) não foram tão promissores para os nativos. 
Lula alcançou uma média de dez homologações 
por ano em dois mandatos e Dilma, na sua primei-
ra gestão, não chegou a três homologações anuais.

Neste momento, 32 áreas são alvo de processos 
no Ministério da Justiça, 20 delas em estágio final.

“Há uma frustração bastante grande já com 
Lula que se aprofunda com Dilma, uma vez que a 
perspectiva adotada desde o seu primeiro manda-
to é de explicitamente favorecer setores historica-

mente inimigos”, condena o 
secretário-geral do 

Cimi, Cléber 
Buzatto.

O secretário-geral do Conselho Indigenista Missionário 
denuncia o lobby de setores econômicos sobre os três 
poderes da República
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EC − E o Executivo, os indígenas têm cobra-
do a presidente Dilma?

Buzatto − Há uma frustração bastante grande, 
um desapontamento já com Lula que se aprofun-
da com Dilma, uma vez que a perspectiva adotada 
desde o seu primeiro mandato é de explicitamente 
favorecer setores historicamente inimigos. Há inú-
meras decisões administrativas que paralisaram de-
marcações no país, por exemplo.

EC − É um momento histórico especialmen-
te ruim para os povos indígenas. O senhor vê al-
guma razão para isso?

Buzatto − Está em curso uma articulação de 
setores da economia que tem interesses comuns, 
que atua em diferentes frentes e na mesma dire-
ção. São os representantes das commodities agríco-
las e minerais, que se favorecem de um modelo de 
desenvolvimento fortemente dependente do setor 
primário. Uma mostra disso é que o peso da expor-
tação de matérias-primas no PIB passou de 40% 
para 60% nos últimos anos.

EC − De que modo essa articulação funciona?
Buzatto − Está presente nos diferentes poderes 

do Estado brasileiro. Temos situações de lobby junto 
ao STF, um “frentão” instalado no Executivo, a atua-
ção intensa junto ao Legislativo, financiando dossiês 

e campanhas parlamentares. Inclusive, na sociedade 
essa articulação aparece quando se propagam dis-
cursos preconceituosos e propaganda anti-indígena 
para legitimar ataques. O resultado disso é um au-
mento vertiginoso da violência contra lideranças.

EC − A imprensa contribui para essa propa-
gação do discurso de ódio?

Buzatto − Há setores da imprensa que são ins-
trumentos desse processo,  a TV Bandeirantes, por 
exemplo. Majoritariamente os grandes veículos de 
comunicação participam dessa estratégia porque 
têm interesses comerciais. As mesmas grandes em-
presas que financiam parlamentares que lideram os 
processos de restrição dos direitos indígenas são as 
campeãs de propagandas na TV. Um exemplo é o 
frigorífico JBS.

EC − E como se organizam os indígenas para 
contrapor essa articulação?

Buzatto − Os povos têm demonstrado uma 
percepção da realidade bastante apurada e se ma-
nifestam permanentemente perante essa situação 
desde o 2º semestre de 2011. Há uma mobilização 
tanto nas regiões onde cada povo vive e também em 
Brasília, nos diferentes poderes do Estado brasilei-
ros. Este ano tivemos uma manifestação com mais 
de 500 lideranças, em abril, que chegaram a ocupar 

o plenário da Câmara de Deputados para chamar 
atenção. Muitas comunidades também estão reto-
mando seus territórios.

EC −Fazendo a chamada “autodemarcação”?
Buzatto − Exatamente. Há várias situações no 

Mato Grosso do Sul, com grupos Guarani-Caiowá 
e Terena. São retomadas bastante fortes, com mui-
tas famílias participando dessas ações além de uma 
presença permanente de lideranças.

EC – Por que não há parlamentares indíge-
nas em Brasília?

Buzatto − No Brasil não há nenhum repre-
sentante indígena federal ou estadual eleito. O que 
temos no Congresso Nacional é uma frente par-
lamentar de apoio aos povos indígenas. O sistema 
político eleitoral inviabiliza por completo a eleição 
de representação indígena, porque o perfil dos elei-
tos é de candidatos que conseguem financiamentos 
vultosos de empresas privadas que dificilmente se 
interessariam por financiar lideranças indígenas, 
especialmente se tiverem a perspectiva de lutar 
pelos povos indígenas. A dispersão territorial dos 
indígenas também ajuda. A maioria dos estados, 
salvo Roraima e talvez algum outro, o percentual 
de indígenas é bastante baixo em relação à popu-
lação total.

EC
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s professores do ensino privado aprovaram, 
no dia 16 de maio, as propostas para as 
Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) 
para a educação básica e a educação supe-

rior, negociadas entre o Sinpro/RS e o Sinepe/RS. As 
negociações salariais foram realizadas em câmaras 
específicas entre março e início de maio. As propos-
tas preveem reajuste salarial para ambos os níveis de 
7,68% (INPC do período), retroativo a março, e rea-
juste do reembolso-creche para R$ 210,00.

A CCT da educação básica (educação infantil, 
fundamental e média) traz, neste ano, a limitação de 
alunos por turma. Outra novidade na Convenção da 
educação básica é a aproximação dos valores hora-
-aula da educação infantil e dos anos iniciais em rela-
ção aos anos finais do ensino fundamental, reduzindo 
a diferença em 20%, com pagamento em duas parce-
las: agosto/2015 e janeiro/2016. 

“A inclusão da limitação de alunos por turma e 
aproximação dos valores hora-aula no ensino fun-
damental constitui um fato inédito na história da 
relação com o Sinepe/RS e nas Convenções Coleti-
vas no Brasil. Já a aproximação dos valores hora-au-
la dos professores da educação fundamental corrige 
uma injustiça que vem penalizando os professores 
com a mesma formação”, afirma Cecília Farias, di-
retora do Sinpro/RS.

Na educação superior, além do rea-
juste de 7,68%, a proposta prevê a manu-
tenção da mesma carga horária de traba-
lho dos professores quando disciplinas em 
cursos presenciais forem transferidas para 
modalidade EaD. As disciplinas realiza-
das em regime especial de tutoria deverão 
ter seu pagamento efetuado mensalmente 
a partir do início de sua oferta, além da 
ampliação da licença luto e das licenças 
de saúde. “As questões contempladas na 
CCT 2015 representam avanços, mesmo 
que pequenos, nas condições de trabalho 
na educação superior”, destaca Sani Cardon, diretor 
do Sinpro/RS. 

A íntegra das CCTs da educação básica e su-
perior estão no site do Sindicato em www.sinprors.
org.br/convencoes e serão editados cadernos impressos 
para distribuição nas instituições.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL – Con-
forme deliberado pela assembleia geral de professores, 
as instituições de ensino descontarão, em favor do Sin-
pro/RS, na folha de pagamento do mês de maio de 
2015, o valor equivalente a 2,2% da remuneração de 
todos os professores empregados, associados ou não ao 
Sinpro/RS, e mais 2% na folha de pagamento do mês 
de julho de 2015.

REPÚDIO – Os professores aprovaram tam-
bém na assembleia Moção de Repúdio ao Sinepe/RS 
pela iniciativa de promover a palestra Ideologia nas es-
colas: o abuso da liberdade de ensinar, de Miguel Nagib, 
fundador da ONG Escola sem partido, no Seminário de 
Diretores de Instituições de Ensino, no dia 26 de maio. 
“O cinismo da “escola sem partido” explicita que o 
“sem partido” é partidário, sim, de uma concepção 
ideológica evidente: a ideologia liberal conservadora, 
alheia à agenda dos direitos humanos, avessa aos mo-
vimentos sociais, suas reivindicações e a repercussão 
dessas no mundo da escola”, diz a Moção. Confira 
matéria abaixo sobre a repercussão deste assunto nas 
redes sociais e imprensa.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL 2015

Aprovadas propostas para Convenção Coletiva de Trabalho

O
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Professores da educação básica e da educação superior têm reajuste salarial de 7,68%, retroativo a março

A Moção de Repúdio ao Sinepe/RS pela pro-
moção da palestra Ideologia nas escolas: o abuso da 
liberdade de ensinar, do advogado Miguel Nagib, 
para diretores das instituições de ensino ganhou 
repercussão nas redes sociais e na mídia, com des-
taque para a ampla cobertura dos veículos da RBS. 
Nagib é articulista do Instituto Millenium, articu-
lador do movimento Escola sem Partido que acusa 
de forma genérica docentes de promover incitação 
político-partidária em sala de aula.

Aprovada em assembleia dos professores no dia 
16 de maio, a Moção provocou também a reação 
do articulista da revista Veja, Rodrigo Constantino, 
sócio de Nagib e que tem ligações com o Instituto 
Liberal, de São Paulo, que fez críticas ao Sinpro/RS 
e aos professores gaúchos em sua coluna na revista.

DEBATE – A polêmica em torno do Projeto 
de Lei 867/2015 Escola sem Partido, do deputado 
federal Izalci Ferreira (PSDB/DF) e da iniciativa 
semelhante do deputado estadual Marcel Van Ha-
tem (PP/RS) foi pauta do programa Conversas Cru-
zadas, da TVCom, mediado pelo jornalista Claudio 
Brito. Participaram do debate, além de Nagib, o di-
retor do Sinpro/RS, Marcos Julio Fuhr, o presidente 
do Sinepe/RS, Bruno Eizerik, e a titular do Núcleo 
de Estudos de Política e Gestão da Educação da 

Ufrgs, professora Maria Beatriz Luce. Para Nagib, 
os alunos são uma audiência cativa do professor e 
estariam “à mercê” de doutrinação. Maria Beatriz 
Luce afirmou que a iniciativa parte de pressupostos 
que caricaturizam os professores, desconsideram a 
profissão docente e em nada dignificam os professo-
res. O presidente do Sinepe/RS defendeu o projeto 
e argumentou que a ideia é promover em sala de aula 
as diferentes versões de um fato.  O dirigente do 
Sinpro/RS lembrou que a LDBEN determina que 
“o ensino deve ser ministrado com base nos prin-
cípios de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, 
divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o saber, 
o pluralismo de ideias e de concepções pedagógi-
cas, respeito à liberdade e apreço à tolerância”. Para 
Fuhr, a proposição de um projeto de lei com essa 
virulência e com essa pretensão, que pressupõe que 
os professores são um segmento de profissionais ma-
nipuladores, doutrinadores é equivocada. 

Em entrevista na rádio Gaúcha, o professor 
Cássio Bessa disse que o Sindicato é contra a pro-
paganda política dentro da sala de aula, mas que a 
liberdade do professor de ensinar precisa ser respei-
tada. “Nós defendemos a autonomia do professor 
para ministrar o trabalho dentro do projeto políti-
co-pedagógico da escola”.

O Sinpro/RS iniciou neste mês a devolução 
do imposto sindical deste ano aos professores as-
sociados. A restituição é feita via cheque nominal 
cruzado entregue pelos dirigentes do Sindicato aos 
professores nas visitas às escolas e instituições de 
ensino superior.

A devolução é parcial, uma vez que os valo-
res descontados compulsoriamente (Lei Federal) 
nos salários de março, recolhidos à Caixa Econô-
mica Federal no final de abril, são rateados entre 
o Sindicato, Federação regional, a Confederação 
nacional, a Central Sindical e o Ministério do 
Trabalho e Emprego. A restituição é feita após o 
efetivo recolhimento dos valores descontados e o 
encaminhamento ao Sinpro/RS das listagens de 
professores com os valores correspondentes. “O 
Sinpro/RS restitui aos professores neste ano mais 
de R$ 1,5 milhão”, expõe Amarildo Cenci, diretor 
do Sinpro/RS.

Este é o 23º ano em que o Sindicato efetua 
a devolução do Imposto Sindical aos seus associa-
dos com base no pressuposto de uma sustentação 
financeira a partir de recursos definidos individual 
e coletivamente pela própria categoria.

POLÊMICA IMPOSTO SINDICAL
Moção de Repúdio ganha repercussão Começa restituição aos 

associados

Propostas foram avaliadas pelos professores em assembleia
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O Sinpro/RS e Sindiomas encerraram em maio a negociação salarial 
2015.  A proposta para Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que deve ser 
aprovada pelos professores em assembleia geral prevista ainda em junho, prevê 
reajuste salarial de 8,5%, retroativos a 1º abril, data-base da categoria. 

As reuniões entre os sindicatos iniciaram em abril, com o envio da pauta 
de reivindicações do Sinpro/RS. Além do reajuste no valor hora-aula dos pro-
fessores, ficou garantido o acréscimo de 8,5% no auxílio-creche, antecipação 
do feriado em comemoração ao Dia do Professor, em 2015, para 13 de outubro, 
entre outros destaques, como pagamento de horas-extras e abono de faltas.

A 16ª edição do Fórum Internacional Software Livre (FISL), que acontece 
de 8 a 11 de julho, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, tem 
a parceria do Sinpro/RS. O evento é o maior encontro de comunidades de 
software livre da América Latina e um dos maiores do mundo na temática da 
Tecnologia da Informação. Promove discussões e palestras, traz personalidades 
e novidades do mercado. Entre os temas que serão tratados estão a impor-
tância do desenvolvimento de soberania tecnológica nacional, Marco Civil da 
internet, os perigos do vigilantismo (justiceiros da internet) e a necessidade de 
reaproximação com as raízes do movimento software livre.

SINPRORS PREVIDÊNCIA

SINDIOMAS SOFTWARE LIVRE

APOSENTADORIA

Acesso é estendido aos dependentes dos professores

Sinpro/RS e Sindiomas encerram negociação Fórum internacional tem parceria do Sinpro/RS

A partir de junho, o Sinpro/RS Previdência, plano 
de benefícios previdenciários, terá seu acesso ampliado 
aos dependentes dos associados. A medida acontece 
após a alteração do estatuto do Sinpro/RS, aprovado 
em assembleia geral, em maio de 2013, e beneficia 
dependentes dos professores que já aderiram ou pre-
tendem ingressar no plano. A nova modalidade será 
lançada no dia 17 de junho, às 18h, na Sede estadual 
do Sindicato (Av. João Pessoa, 919), em Porto Alegre.

Para adesão ao plano, o professor deve manifes-
tar seu interesse no site do Sinpro/RS Previdência 
(www.sinprorsprevidencia.com.br) ou solicitar a visi-
ta de um consultor, acessando os telefones também 
na página. Os que já possuem o plano e querem in-
cluir seus dependentes, como filho ou cônjuge, têm 
a sua disposição no endereço eletrônico um formu-
lário que deve ser preenchido e encaminhado por 
e-mail ou fisicamente. Após, será gerada uma taxa 
administrativa para cada nova inclusão, paga apenas 
uma única vez. As fichas de inclusão podem ser re-

tiradas na Sede estadual do Sindicato ou solicitadas 
pelo telefone 51. 4009.2900.

RENTABILIDADE – O Sinpro/RS Previdên-
cia, instituído em 2008 especialmente para os profes-
sores associados ao Sindicato, conta atualmente com 
mais de 550 participantes. Desde 2008, a rentabilidade 
acumulada é mais do que o dobro (86,6%) do registrado 
no período pelo Índice Nacional de Preço ao Consu-
mido (INPC), que foi de 42,18%. Se comparado com 
o rendimento da poupança, 54,1%, a taxa também é 
superior. “O plano possui uma carta de investimentos 
equilibrada com os recursos aplicados principalmente 
nos segmentos de renda fixa, como títulos públicos, e 
renda variável, como ações na Bolsa de Valores”, expõe 
Ângelo Prando, diretor do Sinpro/RS.

Administrado pela Fundação CEEE, maior 
fundo de pensão do Rio Grande do Sul, o plano tem 
contribuições flexíveis, com investimentos a partir 
de R$ 50,00. Entre os benefícios oferecidos estão a 
aposentadoria a partir dos 50 anos de idade e cinco 

anos de contribuição, possibilidade de transferência 
dos recursos de outro plano previdenciário e resgate 
da totalidade das contribuições rentabilizadas em 
casos de desligamento.

Não, não estamos aqui misturando a física com a previdência social, em-
bora a referência seja direta a um vácuo, no caso especifico um vácuo legis-
lativo. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal do 
Brasil e com ela foram estabelecidas novas bases para a Previdência Social, no 
entanto, somente em 5 de abril de 1991 entraram em vigor leis específicas que 
estabeleceram regras para os benefícios e aposentadorias.

O que foi observado é que os benefícios concedidos entre 5 de outubro 
de 1988 a 5 de abril de 1991 (período denominado de buraco negro), podem 
ter sido constituídos de forma errada, eis que na época o INSS não aplicou 
corretamente a correção inflacionária sobre as contribuições dos trabalhadores.

Em 1991, a Lei 8.213 mandou a Previdência corrigir o erro, administrati-
vamente, a revisão do “buraco negro”. Entretanto, a correção desses benefícios 
ficou limitada ao teto previdenciário (valor máximo pago pela Previdência). 
Os valores que ficaram acima do teto foram descartados pelo INSS e não en-
traram na conta do benefício. 

Porém, nem sempre todos os aposentados neste período citado acima te-
rão direito à revisão, cabendo neste ponto um devido estudo do processo ad-
ministrativo do beneficiário junto ao INSS por um especialista.

Em Ação Civil Pública movida pela Procuradoria Regional dos Direitos 
do Cidadão em São Paulo com pedido de liminar, para que INSS realize, em 
âmbito administrativo, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos an-
tes das emendas constitucionais 20/98 e 41/93, que modificaram os tetos do 
Regime Geral de Previdência Social foi julgada procedente. Com determina-
ção de revisão em caráter nacional.

Assim, administrativamente o INSS vem aplicando a revisão e pagando valores, 
ao que parece. No entanto, todos os segurados aposentados no período do “buraco 
negro” que não tiveram suas rendas alteradas devem ficar atentos para eventuais fa-
lhas da administração pública. Eis que a decisão do STF através do RE 564.354 
aproveita também as falhas ocorridas nos benefícios constituídos no período citado.

Infelizmente estamos longe de possuir um sistema preparado para corri-
gir seus próprios erros, restando ao segurado o perpétuo dever de fiscalização, 
pois sem este nada haverá de mudar. Ou pior, com o desatrelamento do salário 
mínimo dos reajustes da Previdência Social, o que é latente todo mês ao segu-
rado é a desvalorização da aposentadoria frente ao salário mínimo.

*Advogado da Apaepers, Portanova & Advogados Associados

Diego Kretschmer Souza*

Correção pelo teto no buraco negro previdenciário



UERGS
Lançada Frente Parlamentar em defesa da Universidade

Foi lançada oficialmente no dia 14 de maio 
a Frente Parlamentar em Defesa da Uergs, na 
Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, com a 
presença da comunidade acadêmica das Unida-
des, representantes do Sinpro/RS, funcionários da 
Reitoria e deputados estaduais. Composta por 20 
deputados, professores, alunos e funcionários, seu 
principal objetivo é defender e fortalecer a insti-

tuição pública de ensino superior e prevê reuniões 
com a comunidade das 24 Unidades para discutir 
os problemas e demandas. “Creio que esta Frente 
Parlamentar vai nos ajudar a não só dar a visibi-
lidade que a Uergs merece, mas principalmente 
mostrar tudo o que fazemos em cada região e cada 
Unidade”, disse a reitora, Arisa Araujo da Luz. 

Para Amarildo Cenci, diretor do Sinpro/RS, 

a trajetória da Uergs não pode sofrer retrocessos. 
“Por isso, nesse momento em que o governo do 
estado propõe arrochar o salário dos servidores, 
cortar o custeio e investimentos, a comunidade 
universitária está mobilizada para dar respostas 
que assegurem à Uergs um status de política de 
Estado e não volte a ser um instrumento de gover-
no”, afirma o dirigente.

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 a relação 
de todos os produtos e serviços no Guia de Convênios, no site do Sindicato (www.sinprors.org.br/convenios). Para garantir os benefícios é necessário apre-
sentar o Cartão Sinpro/RS Vantagem. Faça sua sugestão de empresas e serviços pelo e-mail sinprovantagem@sinprors.org.br.

CANOAS
Academia Somer Training. Musculação, ginástica e lutas. 20% de desconto no 
plano mensal ou 8% no plano promocional de cinco meses de musculação livre, 
musculação, zumba e ritmos e produtos de suplementação. Nos dois endereços: 
Boqueirão, 1.140 – 51. 3477.7286 e Santos Ferreira, 2.311 – 51.3115.1111.

GRAMADO
GRAMADOZOO E PARQUE GAÚCHO. Ingresso para crianças de três 
a 12 anos R$ 23,00 e adultos R$ 32,00. Os valores já consideram 32% de 
desconto sobre a tabela de preços e incluem a visitação dos dois parques. 
Preços válidos até 31/12/2015. É necessário fazer agendamento antecipa-
do pelo e-mail agendamentos@gramadozoo.com.br e se cadastrar e apresentar o 
cartão Sinpro/RS Vantagem. Os professores cadastrados que visitarem o par-
que participarão do sorteio de um passaporte anual para a visitação do Gra-
madoZoo e do Parque Gaúcho, válido para duas pessoas. Rod. 115, 35311, 

km 35 – Varzea Grande – 54. 3421.0800 – www.gramadozoo.com.br e www.
parquegaucho.com.br.

PORTO ALEGRE
Mamo Rad. 20% de desconto. Carlos Trein Filho, 1239 – 51. 3328.2977 – 
www.mamorad.com.br. 
Nova Estética Urbana. 15% de desconto. Depilação, luz pulsada, estética facial e 
corporal. José de Alencar, 581 – 51. 3276.5050 – www.novaesteticaurbana.com.br.
PUCRS. 10% de desconto nos cursos de pós-graduação lato sensu a partir da 
segunda parcela e 10% no valor integral dos cursos de extensão.  Ipiranga, 
6681 – 51. 3320.3643 – www.pucrs.br/educacaocontinuada. 

VERANÓPOLIS
Casa do Pão. Padaria e Confeitaria. 8% de desconto em dinheiro. Natal An-
zolin, 51 – 54. 3441.5755.

ENSINO PRIVADO

Começam neste mês de junho as reuniões de 
negociação salarial entre Sinpro/RS e Sindicreches. 
A pauta deliberada pelos professores nas assem-
bleias regionais em maio foi encaminhada ao Sin-
dicato patronal. 

As reivindicações aprovadas pelos professo-
res preveem 10% de reajuste salarial (reposição do 
INPC + aumento real de salário) para as escolas que 
não estão no processo de equiparação estabelecido 
na Convenção Coletiva 2014; adicional de 3% so-
bre o aprimoramento acadêmico; redução de quatro 

para três anos para a obtenção do adicional por tem-
po de serviço; reembolso de 50% no valor pago na 
mensalidade para os dependentes matriculados em 
outro estabelecimento de ensino; inclusão, na car-
ga horária do professor, de 15 minutos de intervalo 
destinados ao descanso e à alimentação; realização 
das reuniões pedagógicas previstas no período com-
preendido entre segunda a sexta-feira; pagamento 
de todas as horas de acantonamento noturno; co-
memoração do Dia do Professor no dia 13 de outu-
bro de 2015, entre outras.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

Começa negociação salarial

O Sinpro/RS publicou em maio o novo levanta-
mento sobre o excesso de alunos por turma praticado 
em 2015 nas escolas de educação básica no Rio Gran-
de do Sul. A pesquisa, baseada nos parâmetros estabe-
lecidos pelo Sindicato, traz a listagem das turmas com 
excesso de estudantes em 41 escolas, em 15 cidades no 
estado. A maior parte delas, 24, está na região Metro-
politana, sendo a maioria no ensino fundamental.

O levantamento foi feito junto aos professores 
do ensino privado que, por um formulário eletrônico 
enviado pelo Sinpro/RS, indicaram as turmas com o 
problema. Os docentes, familiares e estudantes tam-

bém enviaram suas denúncias por e-mail e redes so-
ciais, diretamente ao Sindicato. A lista completa com 
nome da escola, cidade e nível de educação pode ser 
acessada no site www.limitedealunosporturma.com.br.

Neste ano, os professores aprovaram em nego-
ciação salarial entre Sinpro/RS e Sinepe/RS uma 
cláusula que limita o número de alunos por turma 
na educação básica. “Os números aprovados ainda es-
tão acima da reivindicação histórica dos professores, 
mas representam um avanço pela inclusão do tema 
e pela decisão inédita em Convenções Coletivas no 
país. Por isso, seguiremos essa campanha na busca 

por melhores condições de trabalho e qualidade de 
ensino”, afirma Cecília Farias, diretora do Sinpro/RS.

HISTÓRICO – Pelo quinto ano consecutivo, 
o Sindicato vem monitorando as instituições de en-
sino e denunciando, semestralmente, o excesso de 
alunos por turma como fator de adoecimento dos 
professores e de prejuízo à qualidade do ensino. Em 
breve o Sinpro/RS também divulgará as instituições 
de ensino superior privadas com excesso de alunos.  
No site Limite de Alunos por Turma (www.limitedea-
lunosporturma.com.br), a comunidade em geral pode 
denunciar e opinar sobre o tema.

ALUNOS POR TURMA
Levantamento evidencia excessos na educação básica

Para as escolas que estão no processo de 
equiparação da CCT 2014, os valores de reajuste 
que devem ser pagos a partir de maio são: 

Porto Alegre
Hora-aula de R$ 7,83 + 8,34% = R$ 8,48
Hora-aula de R$ 7,09 + 8,34% + 0,35 = R$ 8,03

Demais municípios do RS
Hora-aula de R$ 6,88 + 8,34% = R$ 7,45
Hora-aula de R$ 5,82 + 8,34%+ 0,50 = R$ 6,81

CCT 2014



Dez anos depois de receber o Prêmio Educação 
RS, em 2005, o Programa de Inclusão Digital, do 
Setrem, de Três de Maio, apresenta números que 
revelam a solidez do projeto. “Foi muito importante 
para o projeto ser reconhecido pelo prêmio, trouxe 
visibilidade e assim a Setrem investiu em mais la-
boratórios, que na época não existiam na região”, 
lembra Janaina Aline Boersch, coordenadora do 
Programa de Inclusão Digital.  Desde 2005, foram 
9.820 alunos certificados em informática básica, 
em 1.108 turmas, com 1.216 instrutores. O projeto 
atinge grande parte dos municípios da região Noro-
este do estado. 

A Associação Vida Nova, de São Leopoldo, 
também sofreu grandes transformações desde 2006, 
quando foi contemplada com o troféu Pena Libertá-
ria. A atual diretora administrativa, Ângela Guedes, 
conta que desde 2008 a instituição ocupa uma nova 
sede e “ao completar 25 anos de serviços prestados, 
permanece oportunizando condições para que os 
alunos aprendam a lidar com as diferenças”. A as-

sociação foi a primeira escola inclusiva da região do 
Vale dos Sinos e tem a linguagem de sinais (Libras) 
no currículo desde 1986. De caráter filantrópico e 
sem fins lucrativos, a Associação é mantenedora 
do Centro de Educação e Reabilitação Vida Nova, 
destinado a crianças com deficiências múltiplas, e 
da Escola de Ensino Fundamental Vida Nova, que 
prioriza o atendimento à criança e ao adolescente 
surdos e com deficiência auditiva. 

O reconhecimento da comunidade educacional 
gaúcha ainda marcou a trajetória de Bartolo Perez, 
professor que recebeu o prêmio como profissional no 
ano de 2000. “Receber um prêmio é sempre uma ale-
gria, foi algo que completou minha vivência de mais 
de 25 anos de sala de aula”.

Essas são três das 61 histórias de instituições, 
projetos ou profissionais laureados nesses 18 anos do 
Prêmio Educação. Instituído em 1998 pelo Sinpro/RS, 
a premiação vem acompanhando as transformações 
no cenário educacional gaúcho e fazendo parte da 
vida das pessoas como um momento de reconheci-

mento. Já foram laureados 22 profissio-
nais, 21 projetos e 18 instituições, além de 
menções honrosas em ocasiões especiais. 

“Impossível transmitir em poucas 
palavras a importância e a grandeza des-
te prêmio, pioneiro no estado em valo-
rizar a educação. Chegar à maioridade é 
sinal de que ele permanece forte e que 
faz a diferença na vida das pessoas que o 
recebem”, afirma Margot Andras, dire-
tora do Sinpro/RS. “O Prêmio Educação 
RS tirou do anonimato profissionais e 
projetos importantes tanto para a edu-
cação quanto para a sociedade”!

Nascido com o intuito de reconhe-
cer quem faz mais pela educação, o Prê-
mio sempre se caracterizou por atingir 

amplamente a educação gaúcha, tanto da esfera pú-
blica como privada, a partir de indicações espontâ-
neas. Uma Comissão Julgadora, com representantes 
de diferentes instâncias como imprensa, entidades, 
professores e governo são escolhidos anualmente 
para fazer a seleção das indicações. 

Desde sua origem, são premissas para receber 
o Prêmio o compromisso com a educação de qua-
lidade, o desenvolvimento da cidadania, a demo-
cratização da sociedade e o acesso da população ao 
conhecimento e à educação e a relação das propos-
tas educacionais com a comunidade. Desde 2011, 
o Prêmio também conta com votação on-line dos 
professores associados ao Sindicato.

COMEMORAÇÃO – Para dar início às co-
memorações dos 18 anos do Prêmio Educação, o 
Sinpro/RS vai promover um coquetel para reunir 
laureados, professores e convidados no dia 26 de ju-
nho, na Sede estadual, em Porto Alegre. Nesta data, 
serão apresentadas as novidades da 18ª edição e ce-
lebrado o aniversário do prêmio.

PRÊMIO EDUCAÇÃO RS

Premiação chega ao seu 18º ano

DESTAQUE
 Indicações 2015 começam em julho

As indicações para a edição deste ano estarão 
abertas a partir de 10 de julho em formulário no 
site www.sinprors.org.br/premio. As indicações (pro-

fissional, projeto e instituição) podem ser feitas por 
professores, estudantes e a comunidade em geral. 
Uma Comissão Julgadora escolherá três finalistas 

em cada categoria. Os vencedores serão laureados 
com a estatueta Pena Libertária no dia 15 de outu-
bro, em Porto Alegre/RS, em solenidade específica.
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Cerimônias especiais marcam a entrega do troféu Pena Libertária aos vencedores

Foto: René C
abrales/Sinpro/RS

2012

Profissional: Martha Giudice Narvaz, da Uergs. 
Projeto: Metarreciclagem de máquinas 
caça-níqueis: transformando contravenção 
em soluções educacionais, da URI/Santo 
Ângelo. 
Instituição: Instituto de Educação Ivoti, de 
Ivoti.

2013

Profissional: Irmã Genoveva Guidolin, do 
Colégio Marista Rosário, de Porto Alegre.
Projeto: Orquestra Villa-Lobos – Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Heitor 
Villa-Lobos, de Porto Alegre.
Instituição: Associação de pais e amigos dos 
deficientes auditivos (Apada), de Santa Rosa.

2014

Profissional: Janice Chemale Barth, professora de inglês 
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel 
Obino, de Porto Alegre.
Projeto: André Viegas, coordenador da Mostratec, e Leo 
Weber, diretor executivo da Fundação Liberato, de Novo 
Hamburgo.
Instituição: Unirio Bernardi, presidente Apae, de Porto Alegre.
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governo Sartori completou cinco meses, quase a metade de seu primei-
ro ano de mandato, sem ter apresentado uma proposta clara de como 
pretende enfrentar a crise financeira do estado e uma agenda positiva de 
desenvolvimento. O tema central neste período foi mesmo o pagamen-

to da folha de salários do funcionalismo público estadual. Após vários balões de 
ensaio que falavam em atraso no pagamento da folha, suspensão de aumentos já 
concedidos e parcelamento, no dia 15 de maio, o secretário estadual da Fazenda, 
Giovani Feltes, anunciou o parcelamento do pagamento dos salários de maio de 
7,7% dos servidores públicos vinculados ao poder Executivo. A medida atinge 
cerca de 26,9 mil servidores de um total de 348.955, considerando ativos, inativos 
e pensionistas. O parcelamento atinge quem ganha mais de R$ 5.100,00 por mês. 
Segundo o anúncio do governo, estes servidores receberão esse valor no dia que 
tradicionalmente recebem e o restante no dia 11 de junho.

A decisão provocou uma série de medidas judiciais por parte de sindicatos 
de servidores. No dia 26 de maio, a juíza Andreia Terre do Amaral, da 3ª Vara 
da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre, determinou o bloqueio 
de R$ 38 milhões como forma de garantir o pagamento integral dos salários 
dos servidores ligados ao Sindicato de Auditores de Finanças Públicas do Rio 
Grande do Sul. Em sua decisão, a juíza criticou o argumento usado pelo Palácio 
Piratini para justificar o parcelamento dos salários:

Chega a ser leviano o argumento largamente utilizado por muitos gestores, de 
que lograram experimentar uma desagradável surpresa ao assumir a gestão do Es-
tado, pois tal grave situação financeira lhes era desconhecida, quando, na verdade, 
sabe-se que as contas do Estado são públicas e delas deveria obrigatória e previamente 
tomar conhecimento todos quantos pretendam candidatar-se a geri-lo.

De fato, a crise financeira do estado foi um dos temas centrais da campa-
nha eleitoral em 2014, sendo debatida em vários momentos pelos candidatos. 
De lá para cá, José Ivo Sartori, na condição de candidato e agora de governador, 
e o secretário da Fazenda Giovani Feltes se pronunciaram várias vezes sobre o 

tema com algumas frases marcantes que podem ajudar a construir um balanço 
desse início de governo.

1) Parar de olhar para o retrovisor: “É hora de parar de olhar para o 
retrovisor. Eu quero olhar para frente, para o amanhã”. (Outubro de 2014, 
durante a campanha eleitoral).
2) Todo mundo conhece a crise: “Todo mundo conhece a crise financeira 
do Estado do Rio Grande do Sul”. Não cabe a mim, como outros fazem, 
querer achar culpados ou se desculpar nas costas dos outros”. (Outubro de 
2014, durante a campanha eleitoral).
3) Primeiro vamos ganhar a eleição: “Primeiro vamos ganhar a eleição, 
depois vamos montar a equipe e governar bem. Minha primeira medida 
vai ser conter os gastos, cuidar das despesas, deixar de gastar nas coisas que 
são inúteis, uma viagenzinha em demasia, etecetera daqui, etecetera de lá”. 
(Entrevista ao programa La Urna, outubro de 2014).
4) Medidas corajosas no presente: “O Rio Grande precisa de medidas 
corajosas no presente. Essa é a minha missão. A sociedade gaúcha olha 
para frente, o estado precisa fazer o mesmo. Olhar para frente e agir no 
agora”. ( Janeiro de 2015, discurso de posse).
5) Gastar nas pessoas: “Vamos cortar os gastos ruins para gastar nas pes-
soas, especialmente nas que mais precisam”.
6) Dificuldades jamais vistas: “A sociedade gaúcha irá se deparar com 
momentos de dificuldade com os quais jamais viveu”. ( Janeiro de 2015, 
secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes).
7) Ainda não caiu a ficha (I): “Ainda não caiu bem a ficha, mas já estou 
mais ou menos calculando o que vem pela frente”. (Outubro de 2014, logo 
após ter sido eleito).
8) Ainda não caiu a ficha (II): “Hoje posso dizer que ainda não me caiu 
a ficha de tantas dificuldades financeiras que nós estamos enfrentando”. 
(Maio de 2015, ao falar sobre dificuldades financeiras do estado).

O

APARTE / MARCO AURÉLIO WEISSHEIMER

O governo Sartori segundo ele mesmo
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O governo Sartori completou cinco meses, quase a metade de seu primeiro ano de mandato, sem proposta clara para enfrentar a crise financeira do estado



nde é mais provável que uma pessoa seja assassinada, dentro de uma 
prisão ou fora de uma prisão? No Brasil, sabemos que motins e con-
flitos entre facções criminais produzem cenas de horror como os de-
capitados em Pedrinhas, no Maranhão, em 2014. Há, ainda, os casos 

de assassinatos por encomenda, como o ocorrido recentemente no RS, com 
o preso Cristiano Souza da Fonseca, o Teréu, morto no refeitório do Presídio 
de Alta Segurança de Charqueadas (Pasc). As condições de execução penal 
em nosso país, como se sabe, são degradantes e envolvem a prática ilegal do 
encarceramento coletivo. Ao invés de celas individuais como prevê a legisla-
ção, temos galerias abarrotadas com centenas de presos que ocupam inclusive 
corredores e banheiros. Em tais condições, os riscos à integridade física das 
pessoas aumentam exponencialmente. É preciso considerar, ainda, que, entre 
os presos, há um percentual significativo de indivíduos mais predispostos à 
violência e também mais ameaçados do que a 
média da população em liberdade. Isto nos au-
toriza a concluir que há mais probabilidade de 
homicídios dentro de um presídio do que nas 
ruas? Se tivermos em conta os dados disponí-
veis, a resposta é não. 

Para os Estados Unidos, por exemplo, 
a taxa média é de quatro a sete homicídios 
para cada 100 mil habitantes. Nas prisões, en-
tretanto, é de três homicídios para cada 100 
mil detentos. Não temos dados confiáveis no 
Brasil e, provavelmente, há subnotificação de 
mortes violentas nas prisões, mas, ainda assim, 
em muitas cidades pelo menos as pessoas não 
estão mais seguras em liberdade do que na cadeia. Em 2013, tivemos 218 
homicídios em presídios brasileiros. Naquele ano, a população carcerária era 
de 576 mil pessoas, o que nos dá uma taxa de 37,9 homicídios para cada 100 
mil presos; 16 capitais brasileiras possuem taxas de homicídio superiores a 
estas. No mesmo ano, alguns estados (RS, DF, MT, e MS) tiveram taxa zero 
de homicídios em presídios. 

Para Jeff McMahan, um dos mais importantes filósofos morais con-
temporâneos, o fato dos presos não possuírem armas de fogo é uma das 
razões pelas quais as taxas de homicídio nas prisões não são altas como se 
poderia esperar. Seus argumentos estão no texto A Challenge to Gun Rights 
(algo como: “Um desafio ao direito às armas de fogo”), publicado no blog de 
filosofia prática (ética) da Universidade de Oxford (http://migre.me/pTEzS). 
Ele lembra que 30 pessoas são mortas a cada dia nos EUA com armas de 

fogo, sem contar os suicídios.  Além das mortes, há centenas de casos diários 
de feridos com armas de fogo que terão sequelas permanentes. As propo-
sições em favor de um maior controle sobre a venda e o porte de armas de 
fogo, entretanto, não conseguem prosperar entre os americanos. 

Há convicções e interesses que explicam este bloqueio, claro. A maioria 
dos americanos acredita que a possibilidade de dispor de um arsenal do-
méstico, inclusive fuzis e armas automáticas, lhes ofereça mais segurança. 
Lá como aqui, pesquisas demonstram exaustivamente que a reação armada a 
um assalto, por exemplo, produz chances muito maiores de morte entre os que 
reagem quando comparadas aos que não reagem (189 vezes mais chances, se-
gundo estudo do Iser no RJ). Os dados mostram que mais pessoas são mortas 
fulminadas por raios nos EUA do que bandidos são mortos por disparos de 
civis em crimes tentados (os interessados nas fontes e no tema podem acessar 

meu livro Desarmamento evidências científicas, 
disponível gratuitamente para download em 
http://migre.me/pTD7r). Bem, mas as pessoas 
não costumam formar sua opinião sobre se-
gurança tendo em conta evidências científicas. 
Neste como em outros temas, preconceitos e 
medos costumam ser mais operantes. 

A “Bancada da Bala”, frente parlamentar 
de extrema direita formada por políticos liga-
dos à indústria de armas, ex-policiais e mili-
tares, aposta nisso. Eles pretendem facilitar a 
compra de armas de fogo, aumentar o limite le-
gal de seis para nove armas por pessoa, revogar 
a possibilidade de perda de porte caso o dono 

esteja embriagado com uma arma, derrubar a obrigatoriedade de testes peri-
ódicos de aptidão, elevar o limite de compra de 50 para 600 munições anuais 
e reduzir de 25 para 21 anos a idade mínima para solicitar porte. Uma receita 
infalível para aumentar a violência letal e permitir que mais armas adquiridas 
legalmente terminem parando nas mãos de bandidos (sempre é bom lembrar 
que não existe uma fábrica que produza armas para criminosos. Todas as ar-
mas usadas pelo crime foram, um dia, vendidas legalmente para alguém). No 
Brasil, segundo estudo minucioso do Ipea (2013), o número de homicídios 
praticados com armas de fogo caiu 12,6% em dez anos, desde a vigência do 
Estatuto que estabeleceu restrições à compra a ao porte de armas.  É exata-
mente esta conquista que a demagogia e a boçalidade pretendem derrotar.
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A ameaça da “bancada da bala”

MARCOS ROLIM*

O

* Jornalista, sociólogo e professor do IPA.
marcos@rolim.com.br | www.rolim.com.br
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ma inusitada exposição invadiu a sala O 
Arquipélago, do Centro Cultural CEEE 
Erico Verissimo, no centro de Porto Ale-
gre, de 5 a 31 de maio. Inusitada por sua 

proposta, em que pôsteres de diversos formatos 
ocuparam ângulos que convidavam o visitante a 
permanecer em pé para apreciar o seu conteúdo. 
E também por ser uma exposição de textos – para 
ser lida. Fraga. 44 anos na mesma tecla. Palavras 
pelas paredes reuniu 283 peças – valorizadas pelo 
projeto gráfico do designer Fabio Zimbres e fotos 
de Tânia Meinerz –, sendo uma seleção de textos 
curtos, médios e longos e 101 das melhores frases 
do humorista profissional, publicitário, jornalista e 
editor. José Guaraci Fraga, 69 anos, é um mestre 

na costura de jogos de palavras, paródias, sátiras, 
anotações surreais, textos de duplo sentido, defi-
nições e pequenos poemas, aliterações (figura de 
linguagem que repete sons idênticos ou semelhan-
tes) e palíndromos (palavra ou frase que permite a 
leitura também de trás para frente). “Faço crítica de 
costumes, com frases e textos. O que mais gosto é 
de encontrar ângulos e formas diferentes para tra-
tar das mesmas coisas que qualquer um trata. Meu 
maior prazer está em me divertir com jogos de pa-
lavras”, define-se o autor, colunista do Extra Classe.

Nascido em 1946, em Porto Alegre, Fraga foi 
bolsista e aluno interno no Colégio Cruzeiro do 
Sul. Como redator publicitário, atuou em agências 
de Porto Alegre e centro do país. Como jornalista, 

manteve coluna de humor nos principais jornais 
da capital gaúcha e colaborou com inúmeras publi-
cações, locais e nacionais. O material reunido na 
retrospectiva foi antes publicado em O Pasquim, 
Exemplar, Zero Hora, Carrinho, Folha da Manhã, 
Diário de Notícias, Coojornal, Risco, Diário do Pa-
raná, Ovelha Negra, Programa, Atenção!, Ficção, 
A Raposa, Pasquim 21, Bundas, Coletiva.net, JÁ, 
Solda Cáustico, Jornal Extra Classe, Revista Car-
ta Capilé, Correio de Gravataí, Diário de Viamão, 
Diário de Cachoeirinha, Varanda Cultural, Twitter, 
Playboy, entre outros, de meados de 1971 ao início 
de 2015. Também organizou as coletâneas QI 14 e 
Antologia Brasileira de Humor, exposições coletivas 
com cartunistas gaúchos e nacionais como Humor 

U
Por Gilson Camargo

gilson.camargo@sinprors.org.br

José Guaraci Fraga realiza uma retrospectiva dos 44 anos de sua obra em exposição com palavras que 
será lançada em livro na forma de catálogo brevemente

O jogo sem regras das palavras
RETROSPECTIVA

Fraga, em uma exposição para ser vista e lida, que reuniu 283 peças com projeto gráfico de Fabio Zimbres e fotos de Tânia Meinerz 

Foto: Tânia M
einerz
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nos Eixos (1977) e O Riso é Livro (2010). Em 1980, 
publicou seu primeiro livro Punidos Venceremos e o 
segundo, Frasista, por assim dizer, que reúne 1.551 
frases, será lançado em 2016 – ambos pela Mo-
triz Assuntos Gráficos, “quixotesca empresa” que 
mantém em parceria com Zimbres e Beto Abreu. 
O catálogo da exposição será lançado em álbum 
ainda este ano, primeiro sob demanda, depois, em 
edição comercial na Feira do Livro.

Extra Classe − Como os visitantes reagiram 
à exposição?

José Guaraci Fraga − Adorei inventar algo na 
contramão: as paredes da nossa época andam cheias 
de imagens, somos uma civilização condicionada e 
adestrada para o visual. Por isso se lê menos. E por 
isso mesmo foi um projeto arriscado: quem iria até 
o CCCEV? Quem leria tudo aquilo? O resultado 
foram gatos pingados, mas gatos que liam. O pú-
blico foi atraído pela belezura do projeto gráfico do 
Fabio Zimbres, que aliviou olhos e pernas cansadas 
dos visitantes. Palmas pro designer!    

EC − O texto predomina, mas teu humor 

também se vale do humor gráfico, cartuns. 
Quem te influencia?

Fraga − Não me considero um grafista. Meu 
desenho é limitado, meus cartuns são salvos pelas 
ideias, eu sempre dependo mais dos temas e das 
abordagens que do traço. Desenho apenas para 
preencher os espaços que sobram nas colunas, um 
truque editorial, nada mais. Mestres não tive, se-
não desenharia melhor, né? Meus adorados são o 
Steinberg e o Millôr e o Jaguar e o Canini.

EC − Quem é o melhor chargista da atualidade?
Fraga − O Angeli. Ele é um baita fotógrafo 

da realidade, observador sagaz das conjunturas. 
E jamais banaliza ou superficializa fatos e temas. 
Além dum traço só dele. Admirável sempre.

EC − Tua geração foi privilegiada por opor-
tunidades de trabalho em veículos alternati-
vos, contestadores, como O Pasquim, Coojornal, 
Ovelha Negra. Pensando nisso e na involução 
dos veículos de um ponto de vista de contesta-
ção é possível explicar por que o espaço para o 
humor é cada vez mais restrito e controlado na 

imprensa e pior ainda na imprensa gaúcha?
Fraga − Hoje em dia os jornais, sobretudo os 

jornalões, têm mais interesses (seus) a defender que 
pautas sociais a respeitar. Há muito tempo acabou 
a época da imprensa a serviço do leitor, a mídia 
existe para mercantilizar a vida e transformar au-
diência em consumo. Nesse contexto, o humor é 
desinteressante – a crítica se tornou embaraço pros 
jornais, que não querem incômodos como as opi-
niões em contrário.

EC − O que pensa sobre o atentado contra 
o Charlie Hebdo? Existe essa história de limite 
para o humor?

Fraga − Uma tragédia injustificável. Humor 
não é tapa na cara pra ser revidado com soco ou 
tiro. Não vejo limites, vejo responsabilidades pro-
fissionais, do artista e/ou do editor: humor tem 
que ser consequente, e aí o autor pode tudo; se 
for inconsequente, vai valer tudo, até fazer mer-
da, mas aí os radicais chegam à mesma conclusão 
e revidam da pior maneira. Não se deve parar de 
cutucar a onça, mas existem vários tamanhos de 
vara à disposição de quem tem talento. 

Fo
to

s:
 T

ân
ia

 M
ei

ne
rz



Feira de Livros sobre Vinho, lançada há 
dois anos pelo Núcleo Cultural do Vi-
nho da Fundação Ecarta, foi ampliada. 
A partir deste ano, o evento terá livros 

também sobre gastronomia e uma programação 
cultural paralela. Sob a organização da jornalista 
Sônia Zanchetta, uma das produtoras da Feira do 
Livro de Porto Alegre, o evento passa a ser: Feira 
de Livros sobre Vinho e Gastronomia, com início na 
sexta-feira, 3 de julho, às 15h, e encerramento no 
sábado à noite.

Serão mais de cem títulos à disposição para a 
venda, com desconto mínimo de 10%, e uma série 
de atividades paralelas, como sessão de autógrafos, 
debates, sala de imagens e mesa de aromas, degus-
tação de vinhos e harmonização.

Estão confirmadas palestra com degustação 
sobre vinho e saúde, ministrada pelo médico car-
diologista Jairo Monson de Souza Filho no dia 3, 
às 19h30; mesa-redonda Memórias do Vinho Gaú-
cho, no sábado, 4, às 11h, com a participação do 
economista Rinaldo Dal Pizzol, que atua no setor 
vinícola desde 1960; e às 17h, mesa-redonda Ho-
mens na Cozinha, com a participação do engenhei-
ro Carlos Alberto Pippi da Motta, grande pesqui-

sador e experimentador da culinária nacional e 
internacional e criador do União Cooks.

A programação está disponível na íntegra no 
site da Fundação (www.ecarta.org.br).
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Feira de livros sobre vinho incluirá obras de gastronomia
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Iniciativa terá mais de 100 títulos com desconto mínimo de 10%

ARTIGO
Vinho, o melhor amigo do homem 

Alguns julgam que o melhor amigo do homem 
é o cão. Eu acho que é o vinho.

O vinho, diferente do cão, lhe proporcionará 
bons momentos mesmo que você não lhe dispense 
carinho e atenção. O cão apenas lhe retribui a amiza-
de. Se você for hostil com ele, ele não será seu amigo. 

O vinho é uma bebida companheira. Vejam:
Que outra bebida se não o vinho pede a com-

panhia de outra(s) pessoa(s)? Destilado, cerveja ou 
refrigerante são fáceis de beber sozinho; mas vinho 
não. O vinho estimula uma boa conversa e sempre 
valoriza a companhia, o local e a ocasião. Existe mais 
conhecimento dentro de uma garrafa de vinho do 
que se pode imaginar. Não é comum e nem agradá-
vel abrir uma garrafa de vinho para beber sozinho. 
Já com outra bebida isso não é tão difícil.

Que outra bebida se não o vinho pede a com-
panhia de uma boa comida? Vinho e comida foram 
feitos um para o outro. Não é aprazível beber vinho 
sem comer algo. Já com outras bebidas o alimen-
to pouco importa. O néctar dos deuses é capaz de 
agregar muito a um prato. Os ingredientes da culi-
nária ganham expressão quando combinados com 
vinho. Uma comida, quando acompanhada de vi-
nho, ganha mais sabor e nos dá mais prazer. O vinho 
pede comidas mais saudáveis. Isso ficou evidente em 
estudos feitos na Dinamarca e França onde se viu 

que quem tem o hábito de beber vinho, invariavel-
mente, consome alimentos mais benfazejos. 

Que outra bebida se não o vinho se beneficia 
da companhia da água? Imagine beber refrigeran-
te, cerveja e mesmo destilado com água... O vinho 
não se incomoda com o acompanhamento da água. 
Antes pelo contrário. É a única bebida que se com-
pleta com a água. E a água (com ou sem gás) ga-
nha importância quando acompanha o vinho. Deixa 
de ser apenas um líquido composto de hidrogênio 
e oxigênio, transparente, sem cor, aroma e sabor e 
se transforma em um componente importante da 
refeição. A água serve para saciar a sede e lavar as 
papilas gustativas; o vinho para dar sabor e prazer. 

Que outra bebida se não o vinho é capaz de pro-
porcionar tantos benefícios para a saúde? Centenas 
de milhares de estudos científicos quebraram um pa-
radigma. Até há cerca de 20 anos atrás se dizia que 
beber vinho (e outras bebidas alcoólicas) era tão pre-
judicial para a saúde quanto fumar cigarro. Hoje as 
evidências científicas mostram que o vinho, se bebido 
com moderação quando não há contraindicação ao 
seu consumo, faz parte de um estilo de vida saudável.

Que outra bebida se não o vinho pede a compa-
nhia da moderação? Vinho só se desfruta com mo-
deração. O abuso é desagradável. Não faz bem nem 
ao corpo nem ao espírito. É incomum alguém embe-

bedar-se com ele. O vinho também induz moderação 
nas atitudes. Não é habitual ocorrer discussão ou al-
teração entre as pessoas que o bebem. Já tudo isso não 
se pode dizer de outras bebidas alcoólicas. 

Que outra bebida se não o vinho se acompanha 
comumente da alegria? Ele atrai a alegria. Ameni-
za a tristeza e valoriza os bons momentos. Você já 
viu alguém que bebeu vinho “curtindo fossa” ou “de 
baixo astral”? Isso possivelmente porque os vinhos 
têm um alto teor de triptofânio que é um precursor 
da serotonina. Esta é o neurotransmissor que está 
diminuído no cérebro das pessoas que sofrem de 
depressão. O vinho é um parceiro que traz alegrias.

Que outra bebida se não o vinho agrada a uma 
heterogeneidade tão grande de pessoas? O vinho é 
a bebida da diversidade. Os vinhos são ecléticos e 
por isso mais fáceis de agradar. São bebidas que se 
desdobram numa multiplicidade de cores, aromas e 
sabores na ânsia de agradar a muitos. 

Como se viu, o vinho é uma bebida compa-
nheira. Ele favorece a um estilo de vida mais sau-
dável, prazeroso e induz à sensatez. Todos esses são 
predicados de um verdadeiro amigo.

*Médico cardiologista e estudioso
dos assuntos relacionados a vinho e saúde.

jairo@monson.med.br

Jairo Monson de Souza Filho*



ECARTA MUSICAL
Porto Alegre – Shows quinzenais, aos sába-
dos, às 18h, com entrada franca.
13/6, concerto Brasileiríssimo, terceiro CD 
do Quinteto Persch. O Quinteto é formado 
por Adriano Persch, André Machado, Da-
niel Castilhos, Ezequiel de Toni e Luciano 
Rhoden. Ingresso: item de higiene pessoal 
ou material de limpeza. 27/6, Duo de flauta e 
violoncelo, com Fabiane de Oliveira (flauta) e Neemias Santos (violoncelo), recital de 
abertura do 17º Encontro de Violoncelos do Rio Grande do Sul. O Festival será realizado 
em vários locais em Porto Alegre entre 27 de junho a 5 de julho.
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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

ECARTA MUSICAL ITINERANTE
Circulação de show pelo interior do estado do RS.
Santa Rosa – 16/5, 20h, no Sesc (Rua Concórdia, 114), Angelo Primon (viola 
de dez cordas e violão), acompanhado por Matheus Kléber (teclado e acorde-
om), Raquel Carneiro e Eduardo Alves (voz), apresenta Olhar o mar.

NÚCLEO CULTURAL DO VINHO
Cursos e palestras com degustação. Inscrições prévias: www.ecarta.org.br.
Porto Alegre – 11/6, 19h30, Chile e suas diferentes variedades, ministrada por 
Amilton Leal, enólogo. Inscrição: R$ 35,00. 
Cruz Alta – 24/6, 19h30, no restaurante Mister Jack (Rua Barão do Rio Bran-
co, 1.779) Novos horizontes dos vinhos gaúchos, ministrado por Vinícius Santiago, 
sommelier. Inscrição: R$ 30,00. 

TIBICA / CANINI

PROGRAMAÇÃO ECARTA Junho

Tibica, O Defensor da Ecologia | Editora Formato, 2010
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Quinteto Persch

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 – Até 14/6, visitação à mostra Transição e queda. 24/4 inaugura Ode 
a Phobos, individual de Letícia Lopes selecionada pelo edital da Galeria Ecarta.

CONVERSA DE PROFESSOR
Programa realizado em várias cidades do estado, com parcerias locais. Tem 
como objetivos o aprofundamento teórico, ampliação de conhecimentos, deba-
te sobre metodologias de trabalho em sala de aula. Inscrições gratuitas.
Horizontina – As atividades serão realizadas no Centro de Cultura e Belas 
Artes (Rua Tuparendi, 1650), às 19h. 2/6, Musicalização na educação infantil, 
ministrada por Paula Pecker, licenciada em Música e mestre em Educação. 
30/6, Letramento na educação infantil, ministrada por Léla Mayer, mestre em 
Educação (Ufrgs). Inscrições: pelo fone 55. 3537.3294.

CULTURA DOADORA
A Ecarta realiza, em junho, três aulas-show so-
bre doação de órgãos e tecidos, em parceria com 
instituições de ensino e Unimed, com entrada 
franca. A atividade conta com palestra de um 
profissional da área, seguida de show dos Los 3 
Plantados – formado por Bebeto Alves, King Jim 
e Jimi Joe, músicos gaúchos reconhecidos, que passaram por transplantes de 
órgãos recentemente. 
Canoas – 8/6, 19h30, auditório do Prédio 14 da Ulbra | Palestra de Clotilde Gar-
cia, nefrologista, uma das maiores referências na área do transplante de órgãos.
Rio Grande – 18/6, 19h, Prédio do Núcleo de Extensão em Música, Campus 
Carreiros da Furg | Palestra de Leonardo Kroth, médico nefrologista.
Lajeado – 24/6, 19h30, Teatro da Univates | Palestra a confirmar.
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Los 3 Plantados




