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SANTIAGO

Operação Lava Jato ocupa os noticiários dia 
e noite. Com isso, dá visibilidade aos casos de 
corrupção na Petrobras, promovendo indire-
tamente a vilanização da empresa junto à au-

diência. Enquanto isso, sem alarde, avança rapidamen-
te o PLS 131, projeto de lei do senador tucano José 
Serra (PSDB), que revoga a participação obrigatória 
da Petrobras no modelo de partilha da produção de 
petróleo adotado para a camada de pré-sal. 

Serra aparece em documentos divulgados pelo Wi-
kileaks como o candidato presidencial que tinha como 
compromisso acabar com o pré-sal e entregá-lo, sob o 
regime de concessão, a empresas estrangeiras, no caso 
a norte-americana Chevron. O senador nega isso em 
seus discursos, mas o projeto mostra o contrário. O PLS 
mantém a legislação de partilha, mas transfere o co-
mando do processo para outras empresas fora do Brasil: 
controle dos custos, maquinários, insumos e de vazão. 
Grosso modo, se aprovado, as concessionárias poderão 
extrair petróleo de custo baixo do pré-sal sob o pretexto 
de que a Petrobras não teria condição de fazê-lo. 

De acordo com um dos mais respeitados con-
sultores do setor, Paulo César Lima, que trabalha 
para a Câmara dos Deputados, esse argumento não 
procede. Ele critica o ministro Joaquim Levy (Fa-
zenda) por proibir o BNDES de fazer empréstimo à 
Petrobras, e a presidente Dilma Rousseff por nome-
ar uma diretoria afinada com o mercado financeiro 
para o comando da empresa. Segundo Lima, estão 
querendo fazer com a Petrobras o que fizeram com 
a Sabesp em São Paulo e a Sanepar em Curitiba: 
diminuir os investimentos em extração e em proje-

O petróleo é deles

A

tos de médio e longo prazos, alterando o calendário 
de investimentos da estatal e aumentando os preços 
para potencializar o lucro dos acionistas. “A Petro-
bras está engasgada pelo tipo de administração que 
tem e pela orientação da Fazenda”, diz.

O consultor tem defendido publicamente que 
os riscos no pré-sal são mínimos, portanto, não há 
necessidade de concessionárias estrangeiras atuarem 

como operadoras. Além disso, a Petrobras é a empre-
sa com maior experiência no mundo em águas pro-
fundas, a que possui a tecnologia mais avançada para 
exploração do pré-sal e a que tem custo de extração 
bem abaixo da média mundial nessas bacias. Sendo 
assim, uma Petrobras enfraquecida interessa a quem 
quer fatiá-la e para quem quer ganhar com a extração 
do petróleo do pré-sal. Quem perde? 
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Doação voluntária do imposto sindical A ideia

Felipe Figueiró Klovan*
imposto sindical – desconto obrigatório de um dia de 
trabalho ao ano – foi instituído por Getúlio Vargas, 
como parte do projeto de estado autoritário, para a cria-
ção de uma representação classista de colaboração com 

o governo e para atrair associados aos sindicatos ao oportunizar 
condições de prestarem serviços que não eram oferecidos pelo 
Estado, como os de assistência jurídica e de lazer. O imposto sin-
dical é amplamente atacado porque, muitas vezes, é perverso ao 
estimular nos sindicatos a burocratização, as direções “pelegas” 
(dirigentes que se aproveitam dos amplos recursos em benefício 
próprio) e o desvio da luta por direitos para o puro – e quase 
infértil – assistencialismo.

Tendo em vista essa história, o nosso Sindicato, o Sinpro/RS, 
realiza a devolução do imposto sindical para que a associação seja 
financeiramente independente e reassente o pressuposto de que é 
a consciência dos professores que sustenta a luta do Sindicato, a 
partir de recursos definidos individual e coletivamente pela pró-
pria categoria, e não os pagamentos compulsórios.

A história da luta dos trabalhadores demonstra que os ins-
trumentos efetivos para a conquista de direitos para o estabele-
cimento de uma sociedade de bem-estar social estão na arena 
político-ideológica-institucional, ou seja, no fortalecimento das 
associações, sindicatos, partidos de esquerda e greves. Por outro 
lado, o pensamento liberal entrou em um momento de avanço e 
induz a prática individualista entre os trabalhadores. Esse fato 
vem inibindo o avanço das lutas coletivas e, com os últimos acon-
tecimentos no Congresso Nacional, como o projeto de lei da ter-
ceirização, os prognósticos de um iminente retrocesso social são 
alarmantes. As organizações representativas dos trabalhadores 
não conseguiram mobilizar a sociedade e impedir essa derrota 
à classe.

A melhor alternativa para a justa luta dos trabalhadores é re-
forçar os sindicatos e, dessa forma, proponho que o Sinpro/RS 
oportunize instrumentos aos seus associados para que, facilmen-
te, quando iniciar o processo de devolução da respectiva parcela 
do imposto sindical, exista algum instrumento on-line em que os 
associados possam escolher a opção de não receber o cheque e 
manter a quantia no caixa do Sindicato como forma de doação 
voluntária e transparente. Assim, subverter-se-ia a intenção inicial 
do imposto e reforçaria a nossa representatividade frente ao poder 
do patronato em um momento tão importante de resistência.

O diplomata francês Jean Monnet é creditado com a “invenção” do Mercado Comum 
Europeu, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas teve um predecessor famoso: Napo-
leão Bonaparte, que, em 1812, às vésperas de invadir a Rússia com seus 600 mil homens, 
cheio de planos para o futuro depois de dominar os russos e expandir seu império até a 
Ásia, revelou que sonhava com uma Europa unida, com leis e um sistema Judiciário co-
muns, os mesmos pesos e medidas – e a mesma moeda. A capital destes Estados Unidos 
da Europa bonapartistas seria, claro, Paris. A invasão da Rússia não foi como Napoleão 
esperava, e suas tropas foram derrotadas, como se sabe, pelo General Inverno, o mesmo 
que, anos mais tarde, ajudaria a deter o exército de Hitler. O fracasso de 1812 foi o come-
ço da derrocada do império napoleônico, que se completou com o exílio do imperador, e 
o fim de todos os seus planos, em 1815.

A Europa sonhada por Napoleão seria a primeira experiência de uma união conti-
nental depois da queda do Império Romano. Fora os romanos – cujo “império” foi uma 
coleção de províncias submissas, nada como um estado múltiplo –, o que Napoleão imagi-
nava não tinha precedentes. Era uma ideia sem base e sem modelo. Já a ideia de um estado 
europeu proposto por Monnet e os outros arquitetos do Mercado Comum surgiu numa 
Europa cujas elites, em grande parte, se pareciam e compartilhavam a mesma cultura e os 
mesmos hábitos. Tinham até, em comum, o francês, a língua da diplomacia e, como sabe 
qualquer leitor dos russos de Tolstoi a Nabokov, a língua que os aristocratas falavam para 
não serem entendidos pelos servos.

Para também facilitar o sucesso da nova união, houve a Segunda Grande Guerra e 
suas consequências. A guerra foi um exemplo do que precisaria ser evitado no futuro e a re-
construção da Europa depois dos estragos da guer-
ra um exemplo da necessidade de um esforço 
conjunto que superasse fronteiras nacionais. O 
Plano Marshall, que ajudou na recons-
trução da Europa, pode não ter sido 
uma pura amostra de altruísmo ameri-
cano – seu objetivo maior foi assegurar 
para os Estados Unidos, que saíram da 
guerra como a maior potência industrial 
do mundo, um mercado europeu para a sua 
produção – mas também foi um exemplo ins-
pirador de cooperação transnacional.

Mas nem Napoleão Bonaparte nem 
Monnet e os outros visionários pode-
riam imaginar que suas ideias seriam 
sequestradas pelo capital finan-
ceiro e a sonhada comunidade 
europeia acabasse numa desu-
nião entre credores e devedores, 
um império de paróquias de-
fendendo seus respectivos ban-
queiros, com a capital, claro, em 
Berlim. A ideia não era essa.
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O horror como estratégia

grupo fundamentalista Estado Islâmico 
(Isis) surgiu em meio à guerra civil do Ira-
que e Síria e se fortaleceu após a invasão 
do Iraque pelos EUA, aproveitando-se 

da marginalização da minoria sunita, da corrupção 
arraigada no estado iraquiano e ainda da omissão 
da comunidade internacional em relação à insurrei-
ção popular contra o governo sírio. O autodeclara-
do califado passou a aterrorizar o mundo com mais 
intensidade a partir de 2014, com a divulgação de 
vídeos dos seus rituais de mutilações e execuções 
coletivas de civis julgados e condenados por “infi-
delidade ao Islã”. No livro The Rise of Islamic State: 
ISIS and the new sunni revolution (2014), lançado no 
Brasil em julho deste ano pela editora Autonomia 
Literária com o título A origem do Estado Islâmico 
– O fracasso da guerra ao terror e a ascensão jihadista, 
o veterano jornalista irlandês Patrick Cockburn, 65 
anos, descreve o con flito criado pela política externa 
norte-americana. Ele demonstra nessa obra – com 
prefácio do professor de Relações Internacionais 
da PUC-SP, Reginaldo Nasser – como o Ocidente 
“criou as condições ideais para o explosivo sucesso 
do Isis, ao fracassar na Guerra ao Terror no Iraque 
e fomentar a guerra civil na Síria”. Patrick Cock-
burn, autor de outros dois livros sobre o Iraque, é 
correspondente no Oriente Médio do jornal britâ-
nico The Independent desde 1990. De 1978 a 1990 
trabalhou para o jornal norte-americano Financial 
Times, sempre cobrindo conflitos na região. No ano 
passado, em plena ascensão do Estado Islâmico, foi 
considerado o melhor jornalista estrangeiro pela 
British Journalism Awards e melhor repórter do ano 
pela The Press Awards. Nesta entrevista exclusiva ao 
Extra Classe, Cockburn analisa as condições geopo-
líticas que favoreceram o surgimento e a ascensão 
do Isis, que alia estratégias militares altamente so-
fisticadas e fanatismo religioso para aterrorizar os 
inimigos e ocupar territórios: “O Isis está intoxicado 
com o próprio poder”.
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Extra Classe – Como surgiu e o que quer o 
Estado Islâmico?

Patrick Cockburn – O que as pessoas geral-
mente chamam de Estado Islâmico é de fato o cali-
fado e foi criado em 29 de junho de 2014 em con-
sequência da captura da cidade iraquiana de Mossul 
pelo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isis, 
Isil ou Daesh), no início daquele mês, quando eles 
tinham conquistado grande parte do Iraque seten-
trional e ocidental, bem como a maior parte do leste 
da Síria. Desde o início, o Estado Islâmico reivindi-
cou a lealdade dos muçulmanos em todo o mundo. 
O movimento nunca demonstrou qualquer inclina-
ção para dividir o poder com ninguém.

EC – É correta a designação desses comba-
tentes como jihadistas?

Cockburn – Jihadis é um termo frequentemen-
te usado, embora muitos muçulmanos tenham obje-
ções, alegando que a luta contra a Jihad é uma ques-
tão de fé islâmica. Eles não gostam que jihad seja 
usada exclusivamente para designar grupos funda-
mentalistas como o Estado Islâmico ou Al-Qaeda.

EC – Como justificam tanta barbárie e espeta-
cularização das execuções coletivas que executam?

Cockburn – As atrocidades públicas cometidas 
e deliberadamente divulgadas pelo grupo têm a in-
tenção de aterrorizar todos os potenciais adversários. 
Isso tem sido muito eficaz contra os exércitos da Síria 
e do Iraque. Ações como matar um piloto da Jordâ-
nia queimado dentro de uma gaiola visam assustar, 
mas também são para mostrar que o Isis tem força 
e que qualquer ataque contra eles será recebido com 
retaliação imediata e violenta. Finalmente, vídeos de 
xiitas ou yazidis sendo assassinados demonstram que 
eles são totalmente diferentes de seus inimigos e que 
o mundo está dividido nas forças da luz e escuridão.

EC – Qual a relação do Isis com a Al-Qaeda – 
que ampliou seu raio de ação e poder após a morte 
de Osama Bin Laden?

Cockburn – O Isis tem uma ideologia muito 
semelhante à Al-Qaeda, apesar de suas táticas e ob-
jetivos serem diferentes. Ambos estão relacionados 
com o Wahabismo Saudita, que foi iniciado no sé-
culo 18 e destaca-se pelo monoteísmo obsessivo, em 
que xiitas são considerados hereges e mulheres pos-
suem um status abaixo dos homens. O Estado Islâ-
mico remonta à época de Abu Musab al-Zarqawi, 
um jordaniano jihadista extremista, que via os xiitas 
como mais inimigos do que os norte-americanos no 
Iraque após a invasão americana de 2003. Ele foi 
morto por bombardeiros dos EUA em 2006, mas o 
Estado Islâmico mantém as mesmas crenças.

EC – Quais condições políticas favoreceram 
a rápida ascensão do Estado Islâmico?

Cockburn – O Isis é filho da guerra. Flores-
ce em situações de total conflito, particularmente 
quando é um conflito sectário. Ele combina o fa-
natismo religioso e experiência militar. Este último 
vem principalmente a partir da longa experiência 
militar entre 2003 e 2015. Eles desenvolveram tá-

ticas tais como o uso de homens-bomba em massa, 
bombas nas estradas, franco-atiradores, morteiros, 
armadilhas. Eles operam como uma força quase de 
guerrilha, especialmente diante de ataques aéreos 
norte-americanos.

EC – A tese central do seu livro The Rise of Isla-
mic State é de que a captura das cidades iraquianas 
Fallujah, Mossul e Tikrit foram facilitadas pelo 
descontentamento da minoria sunita com o gover-
no de maioria xiita e pela inoperância do exército 
iraquiano, minado pela corrupção. A partir disso, 
pode-se dizer que o sucesso do Estado Islâmico se 
explica pela falta de alternativas dos muçulmanos 
sunitas, sobretudo no Iraque pós-Saddam?

Cockburn – O Isis certamente se beneficiou 
da falta de uma liderança sunita alternativa eficaz 
no Iraque. Se beneficia também da discriminação e 
opressão contra sunitas do Iraque, que tem sido forte 
desde 2003. Isto é particularmente grave em um país 
onde o governo (que recebe as receitas do petróleo) 
é de longe o mais importante empregador. Para um 
sunita jovem isso pode significar que ele nunca vai 
conseguir um emprego. Ele ainda é vulnerável a ser 
preso e torturado, o que pode gerar uma confissão 
que o levará a ser executado. Mesmo assim, o Iraque 
alcançou uma espécie de balanço sangrento, insa-
tisfatório, mas relativamente estável de poder entre 
sunitas e xiitas em 2010. Foi a revolta dos sunitas da 
Síria em 2011 o evento político crucial que desesta-
bilizou o equilíbrio de poder sectário no Iraque.

EC – Como ocorreram as ocupações dessas 
cidades sunitas? O que o senhor testemunhou 
como correspondente e qual a importância desses 
territórios para o sucesso do Estado Islâmico?

Cockburn – A ocupação dessas cidades ocorreu 
com facilidade surpreendente e com muito pouca 
resistência. O Isis capturou Fallujah, que fica a ape-

nas 40 milhas a oeste de Bagdá, em janeiro de 2014. 
Inicialmente, eles estavam trabalhando com outros 
grupos islâmicos que mais tarde foram descartados. 
Mas o que eu achei surpreendente na época foi que 
o exército iraquiano foi incapaz de lançar um contra-
-ataque eficaz e o governo iraquiano e seus aliados 
estrangeiros deram muito pouca atenção a isso. Ha-
via guerra na província de Anbar, uma vasta área no 
oeste do Iraque, durante a primeira metade de 2014, 
mas cinco divisões iraquianas foram derrotadas. Eu 
estava certo da debilidade do governo e exército ira-
quiano e a força crescente do Isis, mas fiquei espanta-
do quando Mossul foi conquistada depois de quatro 
dias de combate, em junho de 2014, e Tikrit depois 
de um único dia. O exército iraquiano simplesmente 
rachou e fugiu. E nunca se recuperou de fato.

EC – O senhor afirma que já não há mais 
cobertura jornalística confiável na região. Como 
é ser correspondente de uma guerra em que o se-
questro e o desaparecimento de defensores dos di-
reitos civis e de jornalistas são frequentes? 

Cockburn – A dificuldade de ser um bom cor-
respondente de guerra é enorme em qualquer área 
de conflito. Os exércitos não gostam de correspon-
dentes independentes andando nos campos de ba-
talha e reportando suas atividades. Isto é particular-
mente verdade no Iraque e na Síria, onde tornou-se 
impossível trabalhar em qualquer lugar controlado 
pelo Isis. Também é muito perigoso trabalhar em 
qualquer área rebelde da Síria, áreas não dominadas 
pelo Isis, mas onde você pode ser sequestrado e ven-
dido para o Isis. Grande parte da oposição militar 
síria é criminalizada e assim muitos repórteres des-
cobriram o seu preço.

EC – A ocupação de Mossul foi mais estraté-
gica para o Isis?

Cockburn – A ocupação de Mossul foi a vi-
tória crucial para o Isis. Eles mostraram sua for-
ça e a fraqueza do exército de governo iraquiano. 
Uma das partes mais importantes da propaganda 
do Isis é a capacidade deles de divulgar que suas 
vitórias tiveram ajuda divina contra um inimigo 
muito superior. Em Mossul, as forças de segurança 
iraquianas contavam com cerca de 20 mil homens 
e seus inimigos (o Estado Islâmico) com aproxi-
madamente 3 mil. Seus comandantes eram nomea-
dos políticos sem habilidade militar. Eles e os seus 
oficiais haviam pago por seus empregos para que 
eles pudessem ganhar dinheiro se apropriando dos 
salários de soldados que não existiam. O governo 
iraquiano admite a existência de 50 mil “soldados 
fantasmas”. Certamente, a maioria sunita árabe em 
Mossul odiou e temeu o exército e a polícia federal 
e ficaram satisfeitos de se livrar deles. Imediata-
mente após a queda da cidade, árabes sunitas locais 
se chocaram ao ver suas mesquitas explodindo, as 
mulheres obrigadas a usar o Niqab (véu) e a extre-
ma violência do Isis. Mas eles também estão com 
medo do exército iraquiano e das milícias xiitas. O 
Isis ficou intoxicado com as vitórias. Para eles suas 
vitórias mostraram que Deus está do lado deles e 
que podem fazer qualquer coisa. 
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"As atrocidades públicas 
cometidas e deliberadamente 
divulgadas pelo grupo têm a 
intenção de aterrorizar todos 

os potenciais adversários"

Foto: A
cervo pessoal
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EC – Quem comanda o Isis? É possível esti-

mar quantos combatentes tem e que controle tem 
essa liderança sobre o grupo?

Cockburn – Abu Bakr al-Baghdadi é o Califa. 
Mas é difícil saber exatamente como a autoridade é 
exercida. As lideranças locais do Isis aparentemente 
têm grande autonomia em assuntos militares. Todas 
as outras organizações são excluídas do poder. O Es-
tado Islâmico é altamente secreto. Quantos comba-
tentes eles têm? Eu estimaria entre 50 mil e 100 mil. 

EC – A sofisticação militar e o fanatismo do 
Isis ameaçam o Ocidente?  

Cockburn – Eles não são uma ameaça existen-
cial para o Ocidente como às vezes é afirmado. Mas 
as células do Isis são peritas em dominar a agenda da 
mídia com atrocidades praticadas por um pequeno 
número de indivíduos ou até mesmo por um apenas, 
como aconteceu quando um único atirador matou 30 
turistas britânicos na Tunísia. Geralmente, eles não 
hesitam em atacar qualquer um que se oponha a eles.

EC – Por que os EUA fracassaram na guerra 
ao terror? Por que as investigações do 11 de se-
tembro blindaram a Arábia Saudita e o Paquistão?

Cockburn – Os EUA fracassaram na guerra con-
tra o terror porque após o 11 de setembro eles não fo-
caram na Arábia Saudita (de onde vieram 15 dos 19 
sequestradores) como fizeram Osama bin Laden e os 
financiadores particulares que custearam a operação, de 
acordo com o a investigação oficial dos Estados Uni-
dos. Da mesma forma, não houve confronto dos EUA 
com o Paquistão, que apoiou os talibãs. O problema é 
que os EUA sempre quiseram evitar a segmentação dos 
seus aliados sunitas – Paquistão, Arábia Saudita, Tur-
quia, Qatar – apesar das suas ligações com organizações 
terroristas como Al-Qaeda ou Isis.

EC – Não faltam exemplos de ações militares e 
diplomáticas equivocadas por parte dos EUA, que 
só fortaleceram o Isis. Por que os EUA hesitam?

Cockburn – Eles hesitam pela mesma razão des-

crita acima: sempre quiseram evitar a segmentação 
dos seus aliados sunitas. Aqueles mais claramente 
envolvidos no apoio a organizações como o Isis e 
Al-Qaeda são os estados sunitas, que são o apoio 
essencial do poder dos EUA no Oriente Médio e 
Sul da Ásia; Turquia, Arábia Saudita, Monarquias 
do Golfo e Paquistão. Aqueles que estão lutando no 
terreno do Isis são o exército sírio, os curdos na Síria, 
o Hezbollah do Líbano, as milícias xiitas no Iraque 
– todos esses são “terroristas” ou inimigos aos olhos 
de Washington.

EC – Ao fornecer armas aos opositores do 
presidente da Síria, Bashar al-Assad, para que 
aqueles combatessem os terroristas, os EUA favo-
receram o Isis? Como?

Cockburn – Na prática, os EUA admitem que 
não têm parceiros locais confiáveis na Síria e que a 
oposição militar para Assad é totalmente dominada 
por jihadistas radicais. A tentativa dos EUA de cons-
truir uma força moderada falhou recentemente de 
forma humilhante, com apenas 54 homens treinados 

e alguns deles capturados por Jabhat al-Nusra (or-
ganização jihadista autodenominada Frente da vitória 
para o povo da Grande Síria, que teve origem na atual 
guerra civil síria em oposição ao regime de Bashar 
Al-Assad e é representante da Al-Qaeda na região).

EC – Israel, que apoiou os jihadistas na Síria, 
exerce que papel no combate ao Isis? 

Cockburn – A atitude de Israel é estranha na 
medida em que considera o Isis uma ameaça menor 
que (o presidente sírio) Assad e o Hezbollah. Isso 
não me parece ser muito sensato.

EC – E os demais, Arábia Saudita, Jordânia, 
Emirados Árabes, Bahrein, Qatar?

Cockburn – Os demais estados estão com 
medo do Isis porque eles desafiam sua legitimida-
de, mas gostam da ideia de que eles (os rebeldes do 
Estado Islâmico) causam problemas ainda maiores 
para os xiitas. Existem células do Isis na Líbia, Egi-
to, Iêmen, que são pequenas mas têm uma influên-
cia muito além de seu tamanho.

"A alma da propaganda do Isis é a sua capacidade de divulgar que 
suas vitórias tiveram ajuda divina contra um inimigo muito superior"

Foto: Reprodução/A
ljazeera
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Salários parcelados

O
MOBILIZAÇÃO

s servidores públicos estaduais deflagraram greve unificada de 
quatro dias no final de agosto em repúdio ao atraso e parce-
lamento de salários e pela retirada do pacote de austeridade 
enviado pelo governo do estado ao Legislativo, que congela 

vencimentos e retira direitos do funcionalismo. A paralisação atingiu os 
serviços de educação, segurança e saúde. Essa foi a segunda vez que o 
governo parcelou os vencimentos dos servidores. No final de julho, As-
sembleia unificada do funcionalismo decidiu pela paralisação de três dias 
depois que o governo anunciou o parcelamento dos vencimentos, que 
acabou integralizado antes mesmo da greve, que foi mantida. Na manhã 
do dia 31 de agosto, foram pagos somente R$ 600,00. De acordo com o 
calendário de vencimentos divulgado pelo governo, no dia 11 de setem-
bro serão pagos os vencimentos de quem ganha até R$ 800; no dia 15, até 
R$ 1,4 mil e os demais até o dia 22.

Sonegação de impostos
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Segundo o presidente do Sindicato dos Servido-
res Públicos do RS (Sindsepe/RS), Claudio Augustin, 
a pauta de reivindicações vai além do pagamento em 
dia e de forma integral dos salários das categorias. “Nós 
não concordamos com o conjunto de projetos enviados 
pelo Sartori, nem com o aumento dos impostos. Se está 

faltando dinheiro é porque está indo para o bolso das 
grandes indústrias, da Souza Cruz, da GM, da RBS, 
da Rondon, e não para os serviços públicos. O estado 
deixa de arrecadar R$ 15 bilhões por ano com benefí-
cios fiscais. Só de sonegação tem R$ 7 bilhões, por ano, 
não cobrados. Nós pagamos impostos e o governo não 

repassa aos setores do Estado, que, por sua vez, não têm 
uma política eficaz de combate a essa sonegação”. A re-
ceita amarga proposta pelo governador para enfrentar a 
crise, destaca o dirigente, promove o sucateamento do 
estado e não resolverá os problemas estruturais, além de 
agravar o que o governador definiu como um “câncer”.

Assembleia unificada dos servidores, no dia 18 de agosto, decidiu por paralisações
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uase três meses após o encerramento do 
prazo, 40% dos estados e 7% dos muni-
cípios ainda não sancionaram suas leis 
que estabelecem os planos locais de edu-
cação. Dos 26 estados, um total de 15, 

mais o Distrito Federal, já tiveram a lei sancionada. 
A última etapa da elaboração dos documentos de-
veria estar finalizada até o dia 24 de junho deste 
ano, conforme prevê o texto do Plano Estadual de 
Educação (PNE). Além do atraso, a adequação dos 
planos enfrenta a resistência de setores conserva-
dores locais em relação a diversos temas. Uma das 
conquistas celebradas pelos movimentos sociais e 
trabalhadores da educação, a promoção da igualda-
de de gênero, raça e orientação sexual nas escolas, 
por exemplo, foi suprimida do texto do PNE, o que 
vem acontecendo também nas votações dos planos 
estaduais e municipais de Educação.

O destaque aprovado no PNE em 2014 mo-
difica o trecho do plano que diz: “São diretrizes do 
PNE a superação das desigualdades educacionais, 
com ênfase na promoção da igualdade racial, regio-

nal, de gênero e de orientação sexual”, retomando o 
texto do Senado, que fala apenas em “erradicação de 
todas as formas de discriminação”. Em nota públi-
ca, a iniciativa De Olho nos Planos repudiou as “ma-
nifestações de intolerância e proselitismo religioso” 
nos processos públicos de elaboração e revisão dos 
planos. A iniciativa é formada pela Ação Educati-
va, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, 
União dos Conselhos Municipais de Educação 
(UNCME), União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime), Associação Nacional 
de Política e Administração Educacional (Anpae) 
e o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 
Educação (FNCE), com o apoio do Instituto C&A 
e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef ).    

Os entes federados tiveram um ano para cum-
prir os diferentes estágios de elaboração dos planos 
estaduais (PEE) e municipais (PME). Após a san-
ção do PNE pela presidente Dilma Rousseff, em 
2014, cada um deles deveria nomear sua comissão 
para coordenar os trabalhos, realizar diagnóstico 

sobre a educação local e, a partir disso, produzir um 
documento que serviria de base para a criação da 
lei, após ser submetido à consulta pública. O projeto 
de lei é encaminhado ao governo local que, por sua 
vez, submete a proposta à votação do poder Legis-
lativo. Se aprovado, o processo é concluído com a 
sanção do plano pelo governador ou prefeito, con-
forme o caso.

O Ministério da Educação (MEC) divulga 
on-line o andamento dos planos locais, permitin-
do que qualquer cidadão faça a consulta sobre cada 
localidade do país, através de um site exclusivo do 
PNE, com informações detalhadas dos documen-
tos. De acordo com os dados da página, dois estados 
estão com seus processos bem atrasados. O Rio de 
Janeiro tem apenas o documento-base elaborado, o 
que equivale a pouco mais da metade do processo 
total. O Ceará está concluindo a consulta pública 
do seu PEE. A maioria dos estados que ainda não 
concluíram estão na fase final, com projeto de lei 
elaborado ou já encaminhado, apesar do prazo ex-
pirado. 

Q
Por Edimar Blazina

edimar@sinprors.org.br

Foto: A
ndré Bueno/C

M
SP/D

ivulgação

Três meses após o fim do prazo, estados e municípios ainda estão concluindo seus projetos – aqueles 
que já foram votados sofreram retrocessos

Questões de gênero são suprimidas da adequação dos planos
SISTEMAS DE ENSINO
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Para Villaverde (E), o plano estadual do RS foi diminuído e concretizou retrocessos

Nos municípios, a situação avançou muito des-
de o último levantamento feito pelo Extra Classe, 
no início de junho deste ano, há poucos dias do en-
cerramento. Na época, apenas 2,6% (149) dos 5.570 
tinham concluído seus planos municipais. Atual-
mente, a maioria (5.157) já tem o PME aprovado 
e sancionado. O restante está em curso adiantado, 
porém, existem casos como os municípios de Po-
tiragua e Ruy Barbosa, ambos na Bahia, que recém 
concluíram o diagnóstico local, 
fase bem inicial. No Rio Grande 
do Sul, a maioria dos 497 muni-
cípios tem o plano finalizado. Ou-
tras 12 localidades, como Bagé, 
São José do Norte e São Lourenço 
do Sul, encaminharam o projeto 
de lei para votação nas respectivas 
Câmaras de vereadores. O estado 
aprovou o PEE um dia antes do 
prazo previsto, após o processo fi-
car arquivado por quatro meses na 
Assembleia Legislativa.  

RETROCESSOS – Um dos 
pontos que mais provocou discus-
sões no país foram as questões de 
gênero. O PNE trazia a proposta 
de que as escolas deveriam “pro-
mover a igualdade de gênero, raça e 
orientação sexual”, porém, durante a 
tramitação, o texto foi suprimido, o 
que gerou a expectativa de que nos âmbitos estaduais 
e municipais ocorresse um avanço neste sentido. No 
RS, por exemplo, o plano elaborado na gestão de Tarso 
Genro (PT) previa políticas pedagógicas de valoriza-
ção e respeito aos grupos identificados como LGBTs 
nas escolas, incluindo conteúdos curriculares sobre o 
tema e ações afirmativas, como espaços compartilha-
dos para os estudantes. Ao ser submetido ao Legisla-
tivo, no atual governo, de José Ivo Sartori (PMDB), 
houve retrocesso. Com a presença do próprio secretá-
rio de Educação, Vieira da Cunha (PDT), o texto foi 
alterado, em votação tensa no plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado (AL) no dia 23 de junho. 

Foram aprovadas 36 emendas e suprimidos os 
textos que envolviam gênero. “As emendas aprova-
das alinharam nosso documento ao Plano Nacional 
de Educação, que não faz menção à questão de gê-
nero. A escola não precisa e não deve ensinar a uma 
criança de quatro ou cinco anos o que é isso. Somos 
a favor da liberdade, mas com cada um cuidando de 
si”, argumentou o líder do governo na Assembleia, 
Alexandre Postal (PMDB).

INSTRUMENTALIZADO – No caso do 
PEE gaúcho, a avaliação é de que houve retrocesso 
em vários aspectos e de que setores conservadores 
trataram de instrumentalizar a proposta. Para o de-
putado Adão Villaverde (PT), o plano foi aprovado 
no Legislativo de maneira desfocada em relação ao 
conteúdo e bastante diminuído perante a sua ela-
boração realizada em debates aprofundados com a 
sociedade e em conferências que envolveram mais 
de 10 mil pessoas, no ano passado. “O PEE, em sua 
forma original, representava o acúmulo da história 
de construção da educação no RS. Mas, da forma 
como foi sancionado, concretizou retrocessos em 

relação ao piso, ao plano de carreira do magistério 
e ao tema de gênero, que foi instrumentalizado por 
setores assumidamente conservadores para vulgari-
zar o foco da discussão”, lamentou.

O Ministro da Educação, Renato Janine Ribei-
ro, lamentou a retirada do tema da diversidade dos 
PEEs e PMEs. “É uma pena que a discussão tenha 
se desviado desse aspecto de liberdade das pessoas, 
que faz parte da educação. Educação é liberdade, é 

acolhimento, é democracia”, afir-
ma Janine. Ele acrescentou ainda 
que a principal dificuldade, agora, 
é recuperar o grande atraso que o 
Brasil tem na educação. 

SEM PUNIÇÃO – “Não 
cabe ao MEC fiscalizar ou punir 
os estados e municípios que atra-
saram seus Planos. O PNE é uma 
lei federal, cabe a cada parte cum-
prir o que determina a lei”, afirma 
a assessoria do Ministério. Segun-
do eles, esta é uma função da so-
ciedade e do Ministério Público, 
por exemplo. De fato, não está 
prevista nenhuma sanção no texto 
no PNE para quem descumpriu a 
data, porém, a partir de agora, os 
entes deverão ter seus planos apro-
vados para receberem verba do go-
verno federal. “O repasse de verbas 

voluntárias do MEC, desde julho, já exige que os 
estados e municípios tenham seus Planos aprovados 
para confirmação dos valores”, explica a assessoria.

Desde o início da elaboração, o Ministério dis-
ponibiliza, através da Secretaria de Articulação com 
os Sistemas de Ensino (Sase), uma rede de técni-
cos para assessorar as equipes responsáveis em cada 
localidade. De acordo com o MEC, a equipe ain-
da está à disposição e tem atendido todos os que 
demandam seu auxílio para conclusão dos planos. 
Tanto o documento nacional quanto os locais, es-
tabelecem metas para educação nos próximos dez 
anos.
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Por medo, constrangimento ou negligência, os homens resistem a cuidados médicos, o que reduz a 
expectativa de vida e aumenta os riscos de doenças

Por Clarinha Glock
extraclasse@sinprors.org.br

GÊNERO

as telas de tevê, cinema ou nas histórias 
em quadrinhos, super-homem não tem 
câncer de próstata, porque, afinal, nunca 
fica doente. Ele enfrenta tiros de fuzil e 

sobrevive a acidentes de carro. Super-homem não 
chora, não faz terapia, não pode faltar ao serviço 

para ir ao médico. Na vida real, as estatísticas do 
Ministério da Saúde indicam que os brasileiros pre-
cisam urgentemente deixar os mitos e as fantasias 
de lado, porque, de cada três pessoas que morrem 
no Brasil, duas são do sexo masculino. Esse número 
é alto sobretudo na faixa dos 20 aos 30 anos. Entre 

as causas, as campeãs são externas, como violência e 
acidentes no trânsito. Depois vêm as enfermidades 
do coração, como infarto e acidente vascular cere-
bral (AVC), as doenças mentais, câncer – de pul-
mão, próstata e pele –, o colesterol elevado e a pres-
são alta.  Por conta disso, segundo o Ministério da 

Quebrando mitos da

Temas como sexo, drogas, preconceitos e violência são debatidos no programa Galera Curtição, que integra estudantes e professores nas escolas estaduais e municipais

Foto: Igor Sperotto

saúde masculina



Saúde, os homens vivem, em média, 7,2 anos 
menos que as mulheres.

O Brasil tem cerca de 190 milhões de 
habitantes e a população masculina soma 
93,4 milhões, conforme o Censo do IBGE 
de 2010. Apesar disso, a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem 
(PNAISH) do Ministério da Saúde é recen-
te: foi criada em 2009 para promover ações 
de saúde considerando a realidade masculi-
na em seu contexto sociocultural, político e 
econômico. As medidas visam à ampliação 
do acesso aos serviços de Atenção Básica do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa de melhoria do acesso pres-
supõe um cadastro atualizado da população 
masculina do território e busca ativa, pela 
equipe de saúde, para a realização de pelo me-
nos uma consulta por ano entre homens com 20 a 
59 anos. A lista de medidas inclui oferta de atendi-
mento em horários alternativos e a incorporação dos 
homens em ações educativas de planejamento fami-
liar. A ideia é ampliar a participação paterna no pré-
-natal, puerpério, no crescimento e desenvolvimento 
dos filhos. Também prevê prevenção, acolhimento e 
encaminhamento em situações de violência, aciden-
tes, e no uso de álcool e outras drogas. 

Atualmente, a porta de entrada do homem no 
sistema de saúde é o hospital, quando a doença já 
está em fase avançada, lamenta o cirurgião Marcos 
Ferreira, coordenador de Saúde do Homem da Se-
cretaria Municipal de Saúde (SMS) e um dos ide-
alizadores do Instituto Nacional da Próstata. Daí 
a importância da Política Nacional. No entanto, o 
programa enfrenta entraves deste o início. Ferrei-
ra salienta que, quando foi lançado, havia R$ 500 

milhões de orçamento. Destes, R$ 470 mil foram 
usados em divulgação. O resto foi dividido entre 
estados e municípios, de maneira proporcional ao 
número de habitantes. O Rio Grande do Sul se in-
tegrou à política com R$ 150 mil para serem aplica-
dos em três anos. “Conseguimos diminuir as filas na 
Urologia, aumentar as biópsias de próstata e o aten-
dimento com ortopedistas”, afirma Ferreira. Agora, 
a prioridade é ampliar o enfoque para a paternidade, 
nutrição e saúde mental. Isso porque cerca de 90% a 
95% das queixas de saúde dos homens poderiam ser 
resolvidas pelos clínicos nos postos de saúde, avisa. 

Mas o urologista Claudemir Trapp, membro da 
área técnica da Saúde do Homem da SMS, acres-
centa: não adianta fazer campanhas e estimular os 
homens a consultarem se os médicos e enfermeiros 
dos postos não estiverem preparados para acolher 
essa demanda. É urgente investir em capacitação 

das equipes e conscientização da sociedade. 
Nem todos os empregadores aceitariam um 
atestado médico, por exemplo, justificando 
uma falta do homem porque ele acompa-
nhou a mulher no pré-natal. E nem todos 
os médicos aproveitam a ida deste homem 
nesta consulta da mulher para pedir exames 
e garantir que, além da mãe e do bebê, o fu-
turo pai também esteja em perfeito estado 
de saúde. 

Talvez o exemplo mais simbólico das 
dificuldades da população masculina para 
se tratar seja justamente o do câncer de 
próstata. O exame de toque retal ainda é 
um tabu entre os homens, e eles não fazem 
com a frequência que deveriam o exame de 
sangue para identificar o PSA, que indica 
alterações na próstata. A doença mexe com 

os medos de morte, impotência e incontinência uri-
nária. A cada ano, há 400 mil novos casos no Brasil 
entre homens acima de 40 anos, segundo a Socie-
dade Brasileira de Urologia. No mundo, a previsão é 
de que um em cada seis homens tenha este tipo de 
câncer, cujas causas têm relação com uma dieta rica 
em proteína animal. 

No entanto, hoje, com todas as campanhas, 
apenas 12% a 15% dos casos de câncer de próstata 
são detectados precocemente. “Se for tratado no 
início, as chances de sobrevida chegam a 95%, e as 
disfunções erétil e de incontinência urinária têm 
100% de reabilitação. Com a detecção tardia, há 
risco de metástases, e o custo médio de tratamento 
vai a R$ 1,2 mil por mês, por um período de dois 
a três anos. São mais de R$ 40 mil para não curar. 
É nossa obrigação oferecer o acesso à saúde mais 
cedo”, conclui Ferreira. 

Sexo, drogas, preconceitos e violência não são 
mais tabu para um grupo de jovens entre 12 e 15 
anos de escolas estaduais e municipais de Porto 

Alegre. Com bom humor, criatividade e diálogo, 
adolescentes que participam do programa Gale-
ra Curtição se tornam multiplicadores, provando 
que, para atingir os homens e levá-los ao sistema 
de saúde, é essencial sensibilizar jovens e adultos de 
todos os gêneros. O Galera Curtição faz parte do 
programa de Saúde e Prevenção nas Escolas articu-
lado pelos Ministérios da Saúde e da Educação. A 
Prefeitura de Porto Alegre aderiu em 2011 e, numa 
parceria com o governo estadual, movimenta desde 
então professores e estudantes.

Numa espécie de gincana, na forma de progra-
ma de auditório, vídeos e criação de jingles, toda a 
comunidade é beneficiada. Em 2015 estão partici-
pando 57 escolas, sendo 11,4 mil alunos e 600 pro-
fessores diretamente. Sem falar nos pais e amigos 
que se envolvem voluntariamente para contribuir. 
As tarefas incluem buscar informação e difundir 
para todos. Quem cumpre com mais êxito ganha 
prêmio para a escola investir em melhorias internas, 
que são decididas junto com os jovens. Professores e 
alunos recebem também incentivos, como um jan-
tar em pizzaria ou um dia de spa. 

Cada turma participa durante um ano. No ano 
seguinte, novos alunos se integram. Mas na Escola 

Municipal Anísio Teixeira, que tirou o segundo lu-
gar em 2014, um grupo se autodenominou Embai-
xadores da Galera e passou a se reunir uma vez por 
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Denise faz horas-extras para debater com os jovens: 
"eles podem fazer toda a diferença"
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Maioria dos problemas poderia ser resolvida nos postos, enfatiza Ferreira, 
coordenador de Saúde do Homem da SMS

Galera: um jeito criativo de falar de temas sérios
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Prevenção é responsabilidade dos homens também, 
ressalta a professora Maritza Martins

EC
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semana com uma professora voluntária para continuar a discutir e se informar 
sobre os assuntos que mais afligem a juventude nessa faixa etária, e outros que 
vão surgindo ao longo das conversas. 

É assim que Clairton Ribas, 14 anos, está aprendendo sobre as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e como se prevenir. Ele integra o grupo 
que participa do Galera este ano. Na hora de elaborarem um jingle para falar 
de prevenção, o assunto foi além: “não é só menina que tem que cuidar, o casal 
precisa combinar junto”, explicou a professora de Ciências Maritza Martins. 
“A gente gosta, porque não tem essa comunicação em casa. No início, eu tinha 
vergonha. Agora, até o relacionamento com minha mãe mudou, e a gente con-
versa mais”, atesta Milena Lira, 16 anos, que integra a turma dos Embaixadores 
que participou no ano passado.

“Quem acaba conscientizando os pais são os alunos que aprendem na es-
cola”, diz Bruno Paz, 16 anos. Matheus Veiga, também de 16 anos, nem olhava 
para os professores, tinha dificuldade de concentração nas aulas. Depois do 
Galera, se tornou um aluno comprometido. Gostou de fazer as vezes de ator 
para falar de questões de gênero. A professora notou, e também ela mudou 
para acolher esse novo aluno redescoberto pelo espaço proporcionado pelo 
Galera. “Teve outras escolas em que foram vistos os vídeos feitos pela turma e 
chamaram para dar palestras”, conta Denise Maia, professora que faz horas-
-extras na escola para se dedicar aos Embaixadores da Galera. Orgulhosa, ela 
aponta: “eles, sim, podem fazer a diferença na sociedade”.

DESAFIOS – A principal causa de mortes entre homens de 29 a 59 anos 
de idade são acidentes de trânsito e violência. Se forem negros e pobres, a morta-
lidade por violência é ainda maior, a ponto de em março de 2015 ter sido criada 
uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar a morte e o desaparecimento 
de jovens com esse perfil. Na concepção da saúde, essas causas são consideradas 
“agravos”. E já se começa a especular se em regiões vulneráveis onde predomina 
a violência e morrem mais jovens negros haverá menos homens velhos no futuro. 

A previsão não é comprovada, mas o certo é que não basta difundir in-
formação para prevenir e evitar os agravos. É necessário adequar a linguagem 
às características de cada território. “As comunidades têm uma organização 
própria em que o tráfico também está inserido”, explica Rita Buttes, da área 
técnica de Saúde Prisional da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre 
(SMS). Disso vai depender se o integrante de uma gangue vai poder ir ao pos-
to de saúde, caso o prédio esteja localizado em área do inimigo.

É importante saber quem manda no território e entender que denúncias 
de violência e busca de ajuda implicam riscos. “Até lamentar uma morte pode 
significar que a pessoa tomou partido e levar a uma retaliação”, pondera Marco 
Antonio Pires de Oliveira, professor de Ciências Sócio-Históricas e assessor 
da Área Técnica de Saúde Mental da SMS. Por isso, “a integralidade dos cui-

dados é um desafio e o pla-
nejamento estratégico deve 
envolver todas as secretarias”, 
diz Rita. Acidentes de trân-
sito, por exemplo, costumam 
ser banalizados por alguns 
meios de comunicação, em 
que se divulgam números, 
e não os motivos. “As pes-
soas não relacionam com 
alterações mentais por uso 
de substâncias psicoativas, 
como o álcool”, observa Rita.
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Bruno Paz: "Quem acaba conscientizando os pais 
são os alunos que aprendem na escola"
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lexibilidade, austeridade, precarização: essas são algumas das palavras que acompanham o cotidiano de tra-
balhadores e trabalhadoras assalariados hoje nos setores público e privado. Há quem prefira nem usar mais o 
termo “trabalhador”. Esse ator estaria sendo progressivamente substituído por empreendedores, autônomos, 
prestadores de serviços e terceirizados, entre outras categorias e denominações. Em muitos casos, tampouco 

cabe seguir falando de “salário”, uma vez que o outro lado da flexibilidade e do empreendedorismo é o risco de, 
eventualmente, não ter o que receber no final do mês. Outro risco, cada vez mais presente, é aquele ditado pelo fato 
desses empreendedores flexíveis não terem mais direitos trabalhistas e sociais. A meritocracia, supostamente, vai 
cuidar dos bons, e os incompetentes ficarão pelo caminho. Que mundo do trabalho é esse que estamos vivenciando 
neste início de século 21?

Em 1998, o sociólogo Richard Sennett escreveu o livro A Corrosão do Caráter: consequências pessoais do trabalho 
no novo capitalismo (publicado no Brasil pela Editora Record), no qual argumenta que o ambiente de trabalho da 
economia do novo capitalismo, com ênfase na flexibilidade e no curto prazo, inviabiliza a experiência e narrativas 
coerentes sobre a própria vida por parte dos trabalhadores, o que, por sua vez, impediria a formação do caráter. 
Neste novo capitalismo globalizado, não haveria lugar para coisas antiquadas como lealdade, confiança, comprometimento, colaboração e ajuda mútua. Sennett 
esteve em Porto Alegre no dia 24 de agosto, junto com sua esposa, a também socióloga Saskia Sassem, para participar de uma conferência do ciclo Fronteiras do Pen-
samento. Pelo que disse nesta conferência, esse quadro de flexibilização, dissolução do espírito de cooperação e de corrosão do caráter só se agravou de 1998 para cá.

F
APARTE / MARCO AURÉLIO WEISSHEIMER
A corrosão do caráter, do trabalho e da cooperação

O capitalismo flexível e empreendedor, escreveu Sennett em A Corrosão 
do Caráter, pediu às pessoas para que fossem mais ágeis, estivessem abertas a 
mudanças no curto prazo e assumissem riscos continuamente, dependendo 
cada vez menos de leis, direitos, normas e procedimentos formais. O pedido 
veio acompanhado de uma promessa: essa flexibilidade daria às pessoas mais 
liberdade para moldar suas vidas. Ao invés disso, aponta o professor da Uni-
versidade de Nova York e da London School of Economics, trouxe um estado 
de ansiedade permanente em quem vive do trabalho, revogação de direitos, 
imposição de novos controles e obrigações e ampliação dos horários de tra-
balho. Esse pacote, assinala ainda Sennett, tem um custo pesado para o nosso 
caráter pessoal, entendido como “o valor ético que atribuímos aos nossos pró-
prios desejos e às nossas relações com os outros”.

“Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade que 

cultua a flexibilidade e se concentra no momento imediatista? Como se pode 
manter lealdade e compromisso mútuos em instituições que vivem se desfazen-
do ou sendo continuamente reprojetadas?” – questiona Sennett no prefácio de A 
Corrosão do Caráter. Pode-se aplicar essas perguntas, por exemplo, à situação vi-
vida hoje por professores, policiais, profissionais da saúde e servidores de outros 
setores do serviço público do Rio Grande do Sul. Nos meses de julho e agosto, 
chegaram ao final do mês sem saber se iriam receber e quanto iriam receber. 
Só terão essa informação no último dia útil do mês, anunciou o secretário da 
Fazenda, Giovani Feltes, justificando a medida por conta da crise financeira 
do Estado. Esses trabalhadores, sobre os quais recai a responsabilização mais 
direta dessa crise, são convidados a terem paciência, ficarem tranquilos e segui-
rem trabalhando. Retomando a formulação de Sennett, como manter lealdade e 
compromisso diante de tamanha falta de respeito e compromisso?

Situações similares ocorrem no setor privado. Em situações de crise, as pro-
messas de “mais liberdade para moldar suas vidas” se traduzem em uma palavra: 
demissão. Esse discurso, às vezes, invade as raias do cinismo, como se viu na 
célebre carta que o presidente do Grupo RBS, Eduardo Sirotsky Melzer, enviou 
aos seus “colaboradores”, no dia 4 de agosto de 2014, para anunciar 130 demis-
sões na empresa. Ao anunciar a decisão, o executivo classificou-a como uma 
expressão de inovação, “coragem, energia e desapego para deixar de fazer coisas 

que não agregam e investir no que pode nos fazer crescer”. Volta a pergunta de 
Sennett: como manter lealdade e compromisso com esse modelo de trabalho?

Há algo muito errado se passando na sociedade, advertiu Sennett em sua 
passagem por Porto Alegre: “O novo capitalismo está dissolvendo os laços de 
cooperação e colaboração entre as pessoas. A ideia de interdependência está 
desaparecendo. A ideia de que preciso do outro para viver, de que é importante 
fazer parte de um grupo, tudo isso está desaparecendo”.

As promessas não cumpridas da flexibilidade

"A ideia de interdependência está desaparecendo"

Sennett: um alerta sobre o triunfo do individualismo

Foto: Luiz M
unhoz/D

ivulgação
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esconhecido da quase totalidade da popu-
lação, pouco abordado nos legislativos es-
taduais e com divulgação esparsa, avança 
rapidamente no Senado da República um 

projeto que revoga a participação obrigatória da Pe-
trobras no modelo de partilha da produção de pe-
tróleo adotado para a camada de pré-sal. A proposta 
acaba com a exigência de que a empresa tenha parti-
cipação mínima de 30% nas licitações para explora-
ção e produção. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 
131, de autoria do senador José Serra (PSDB/SP), 
conta com apoio de ‘pesos pesados’ da política. Entre 
eles estão não apenas tucanos e líderes da oposição, 
como o senador Ronaldo Caiado (DEM/GO), ou 
aliados como o senador Fernando Collor (PTB/

AL). Mas também integrantes do próprio gover-
no, como o ministro de Minas e Energia, Eduardo 
Braga (PMDB/AM), e o senador petista Delcídio 
do Amaral (PT/MS), que já integrou os quadros do 
PSDB e, entre 2000 e 2001, durante a presidência de 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB), foi diretor de 
Gás e Energia da Petrobras.

Acusado de defender os interesses das grandes 
corporações privadas do petróleo e taxado de ‘entre-
guista’, Serra costuma lembrar os problemas atuais 
da companhia, e o fato de que ela está no centro 
das investigações da Operação Lava Jato. Rebate as 
críticas, assegurando que seu projeto é uma medida 
‘patriótica’ para fortalecer a Petrobras, tirando da em-
presa um ônus que, em função de sua difícil situação, 

teria se tornado muito pesado. Grosso modo, os que 
concordam com o projeto vinculam sua aprovação 
à desobrigação de investimentos que, devido à crise 
financeira pela qual passa a companhia, ela não teria 
como fazer. E completam que ao abrir mais essa fatia 
do pré-sal para as gigantes privadas, os investimentos 
chegarão mais rápido e, com eles, também os recur-
sos advindos da exploração do pré-sal. 

Entidades e organizações da sociedade civil, 
contudo, têm avaliações bem diferentes. “A aprovação 
deste projeto significa a perda total do controle do 
pré-sal e o estímulo a que empresas estrangeiras al-
cancem uma fronteira tecnológica onde hoje somente 
a Petrobras está. Para a educação, o prejuízo será mui-
to grande, mas, para o país, ele vai ser maior ainda”, 

D
Por Flavia Bemfica

extraclasse@sinprors.org.br

Foto: A
gência Petrobras/D

ivulgação

Projeto que reduz participação da Petrobras na exploração do pré-sal ameaça soberania ao expor 
reservas aos interesses de corporações privadas

POLÍTICA

Petróleo
de quem?



Dois estudos da 
Consultoria Legislativa 
da Câmara dos Deputa-
dos elaborados neste ano 
(um deles apresentado 
no Senado), projetam 
quais as consequências 
da aprovação do PLS 
131. Entre as principais 
está a perda do contro-
le da Petrobras sobre as 
quantidades de petróleo 
e gás extraídas da camada 
de pré-sal, uma vez que é 
alto o risco de fraude na 
apropriação desses recur-
sos. “A Petrobras, como 
operadora, reduz a possi-
bilidade de fraudes na contabilização dos custos e na 
medição dos volumes de petróleo e gás produzidos”, 
assinala um dos documentos elaborados pela Con-
sultoria, sob a coordenação do consultor Paulo César 
Ribeiro Lima, especialista em questões relacionadas 
a petróleo. Entre as consequências mais evidentes 
estariam a menor arrecadação de receitas pelo Es-
tado brasileiro, com queda na destinação de receitas 
para as áreas de Educação e Saúde e para o Fundo 
Social; redução do conteúdo nacional, da geração de 
empregos diretos e indiretos; comprometimento do 
desenvolvimento tecnológico do país; aumento da 
exportação de petróleo bruto e das importações de 
derivados. 

Lima argumenta que, como os riscos no pré-sal 
são mínimos, não há necessidade de atrair empresas 
estrangeiras para atuarem como operadoras. Além 
disso, a Petrobras é a empresa com maior experiên-
cia no mundo em águas profundas, a que possui a 
tecnologia mais avançada para exploração do pré-
-sal, e a que tem custo de extração bem abaixo da 
média mundial nessas bacias. 

Conforme dados da diretoria de Exploração 
e Produção da companhia, o custo de extração no 
pré-sal é de US$ 9,1 por barril, abaixo da média da 
empresa, de US$ 14,6 por barril, e da média das 
empresas do setor, de US$ 15 por barril. “Apesar 
da queda nos preços, nossa avaliação é de que uma 

operadora privada não consegue ter, no pré-sal, um 
custo de extração inferior a US$ 20 por barril. Há 
ainda a questão da segurança operacional, que é 
muito alta no caso da Petrobras”, compara o con-
sultor.

O documento apresentado no Senado indica que 
ter a Petrobras como operadora única diminui o risco 
de uma rápida depleção (redução da produção por es-
gotamento natural dos reservatórios), que comprome-
te o fator de recuperação dos campos, e que os blocos já 
licitados e as áreas contratadas e em desenvolvimento 
“são suficientes para atender ao mercado interno por 
décadas”. O estudo alerta que a alteração na legisla-
ção provavelmente beneficiaria as empresas estrangei-
ras que possuem reservas e produção em declínio e os 
países importadores, em função do aumento da oferta 
mundial e pressão para queda dos preços.

Os levantamentos dão destaque também para os 
números da Petrobras, lembrando que seus investi-
mentos estão diretamente relacionados com a des-
coberta do pré-sal e que foram eles que provocaram 
o aumento da alavancagem e do endividamento da 
empresa. “A companhia apresenta excelente situação 
financeira, econômica e operacional. Visões de curto 
prazo de agências de avaliação de risco e de analis-
tas que desconhecem a realidade da empresa podem 
levar a crer que a Petrobras está passando por uma 
situação que, de fato, não é real”, adverte Lima.
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População ignora polêmica 
existente no Senado

As consequências da aprovação do PLS 131

Lima: agências de avaliação de risco e analistas desconhecem realidade da estatal

Apesar do desinteresse e da desinformação da 
população, no Senado o PLS 131 está dando o que 
falar. O senador José Serra (PSDB/SP) apresentou a 
proposta em março. Em junho, com apoio de líderes 
de diferentes partidos, quase conseguiu que o proje-
to tramitasse em regime de urgência, mas não houve 
acordo para a votação.

Em função das divergências, no início de agos-
to, acolhendo sugestão de senadores de diferentes 
partidos, o presidente do Senado, Renan Calheiros, 
criou uma comissão especial com prazo de 45 dias 
para analisar a proposta. Mas um grupo de sena-
dores denunciou a existência de um grande acor-
do para encaminhar sua aprovação. No dia 14 de 
agosto, os senadores Telmário Mota (PDT/RR), 
Roberto Requião (PMDB/PR) e Lindbergh Fa-
rias (PT/RJ) ingressaram no Supremo Tribunal 
Federal (STF) com um mandado de segurança 
com pedido de liminar, contra a decisão de Ca-
lheiros, sob o argumento de que o presidente do 
Senado violou a Constituição e o Regimento In-
terno da Casa ao alterar o número de integrantes 
da comissão especial e ao indicar diretamente seu 
presidente e membros.

Antes mesmo da intervenção de Calheiros, 
já havia sido questionada a designação do senador 
Ricardo Ferraço (PMDB/ES) como relator da co-
missão. Ferraço é do mesmo bloco do presidente da 
comissão, senador Otto Alencar (PSD/BA), e rela-
tou o projeto na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) da Casa, emitindo parecer favo-
rável, com emendas. No relatório à CCJ, Ferraço in-
cluiu no texto um dispositivo pelo qual a Petrobras 
terá preferência na licitação de cada novo lote de ex-
ploração do pré-sal, o que é visto por parte dos que 
defendem as regras atuais como mais uma manobra 
no sentido de aprovar a proposta.

avalia o coordenador-geral da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Daniel Cara. A Campanha 
é uma rede de articulação que reúne mais de 200 en-
tidades dos movimentos sociais, sindicatos, ONGs, 
fundações e grupos de estudantes e comunitários em 
defesa de uma educação pública de qualidade. 

Cara assinala que a esquerda erra ao dizer que a 
crise da Petrobras está sendo maximizada. “O proble-
ma não é a sua existência, e sim o que a gera, porque 
80% da crise da Petrobras se deve à crise internacional 
do setor do petróleo e aos ataques especulativos ex-
ternos, e não à corrupção e aos desvios apurados pela 
Lava Jato”, assegura. O coordenador se mostra pessi-
mista, contudo, em relação ao resultado da votação da 
proposta de Serra. “O ‘milagre’ será conseguir travar 
esse projeto. Estão de acordo com ele os presidentes do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB/RN), e da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/RJ). E parte 
do governo, nos bastidores, também trabalha a favor. O 
fato é que o governo tem se mostrado mais preocupa-
do em se manter do que em implementar programas e 
defender o interesse nacional”, afirma Cara.

Em 2014, a produção 
média mensal de petróleo 
na camada pré-sal passou 
de 358 mil barris por dia 

(bpd) em janeiro para 666 
mil em dezembro –, mês 
em que a estatal chegou 

a registrar 713 mil bpd. 
Em janeiro de 2015, a 

produção no pré-sal das 
bacias de Santos e Campos 
bateu novo recorde mensal: 

669 mil bpd. Em julho 
deste ano a produção no 

pré-sal ultrapassou 1 
milhão de bpd. Fonte: Agência Petrobras



A distribuição dos recursos do pré-sal está 
prevista na Lei 12.858/2013. Ela dispõe destinação 
exclusiva para a educação pública, com prioridade 
para a educação básica, e para a saúde: 

– das receitas dos órgãos da administração di-
reta da União, dos estados, Distrito Federal e mu-
nicípios provenientes dos royalties e da participação 
especial decorrentes de áreas com declaração de co-
mercialidade a partir de 3 de dezembro de 2012, re-
lativas a contratos celebrados sob os regimes de con-
cessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, 
quando a lavra ocorrer na plataforma continental, 
no mar territorial ou na zona econômica exclusiva; 

– de 50% dos recursos recebidos pelo Fundo 
Social conforme a Lei 12.351/2010, até que sejam 
cumpridas as metas estabelecidas no Plano Na-
cional de Educação. A finalidade do Fundo é ser 
fonte de recursos para o desenvolvimento social e 
regional, na forma de programas e projetos nas áre-
as de combate à pobreza e de desenvolvimento da 
educação, da cultura, do esporte, da saúde pública, 
da ciência e tecnologia, do meio ambiente e de mi-
tigação e adaptação às mudanças climáticas;

– de receitas da União decorrentes de acordos 
de individualização da produção.

A lei prevê que União, estados, Distrito Federal 
e municípios aplicarão 75% dos recursos na Edu-
cação e 25% na Saúde. E que mesmo receitas de 
royalties e participação especial destinados à União, 
provenientes de campos sob o regime de concessão 
com declaração de comercialidade anterior a 3 de 
dezembro de 2012, quando oriundos do pré-sal, se-
rão integralmente destinados ao Fundo Social.

Mas o dinheiro está longe de chegar na pro-
porção projetada. No ano passado, por exemplo, a 
proposta orçamentária do governo federal enca-
minhada ao Congresso previa que a integralidade 
dos recursos da União seria dividida entre o Fundo 
Social e a Educação, totalizando R$ 6 bilhões cada. 
A Agência Nacional do Petróleo (ANP), contudo, 
divulgou que, em 2014, transferiu ao Fundo Social, 
em decorrência de royalties e participação especial, 
o equivalente a R$ 2,9 bilhões. E Educação e Saúde 

receberam R$ 33,7 milhões.
Primeiro, as estimativas são de que a produ-

ção de petróleo do pré-sal comece a se intensificar 
mesmo a partir de 2016 (o boom é projetado para 
ocorrer entre 2025 e 2030). Atualmente o pré-sal 
explorado ainda é predominantemente o das reser-
vas sob regime de concessão, e o Campo de Libra (o 
primeiro sob o regime de partilha) ainda está longe 
de atingir o pico. 

Por enquanto, o principal motivo apontado para 
os recursos diminutos é uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) do governo do Rio de Janeiro 
encaminhada ainda em 2013 ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), questionando os novos critérios de 
distribuição definidos pela Lei 12.858/2013. A ação 
recebeu liminar favorável da ministra Cármen Lúcia. 
Com isso, voltaram a vigorar os critérios antigos de 
distribuição, inclusive os referentes ao Fundo Social. 
Por enquanto, não há previsão de exame da matéria 
pelo Pleno do Tribunal. 

“A decisão monocrática da ministra é ilegal por-
que só poderia ter acontecido se o STF estivesse em 
férias ou recesso”, alerta o especialista em assuntos 
relacionados a petróleo Paulo César Ribeiro Lima, da 
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 
“O resultado é que, no caso das reservas de pré-sal 
sob regime de concessão, seguem vigorando as regras 
antigas. E, no caso daquelas sob regime de partilha, 
sequer existe certeza sobre como devem ser divididos, 
uma vez que não há legislação anterior”, completa.

Para o coordenador da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a liminar é 
apenas um dos problemas. “O STF é um entrave, 
mas não é ‘o entrave’. O Fundo Social, por exemplo, 
está na lei, mas sequer foi regulamentado. Estados 
e municípios, que devem ter legislações estaduais e 
municipais para também regulamentar a destinação 
dos valores, não fazem as discussões. E os contingen-
ciamentos previstos para 2015 já estão apontando 
queda nas designações dos recursos”, lista ele.

ESPECIAL
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Como está a destinação dos recursos do pré-sal

No Brasil existem três sistemas para regrar as 
atividades de exploração e produção de petróleo 
e gás natural: concessão, partilha de produção e 
cessão onerosa. Os dois últimos foram instituídos 
em 2010, a partir das leis 12.276/10 e 12.351/10, 
que estabeleceram o novo marco legal. No caso das 
reservas de pré-sal, podem se enquadrar nos três 
sistemas. As áreas licitadas antes da instituição do 
sistema de partilha são reguladas pelo modelo de 
concessão. Áreas ‘novas’, que não se encontravam 
sob o modelo de concessão antes da Lei 12.351/10 
são exploradas pelo modelo de partilha. A cessão 
onerosa é usada para áreas do pré-sal que não estão 
no modelo de concessão. A exploração é limitada 
ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petró-
leo e gás natural.

Como funciona a exploração e a produção de petróleo
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Ato Público na Câmara, em 2014, em defesa da Petrobras e do Fundo Social do pré-sal

Fronteira tecnológica: método alternado de injeção de água e gás em águas ultraprofundas a 2,2 mil metros
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O projeto do senador tucano mira nos artigos 2º, 15, 20 e 30 da Lei  
12.351/2010, que dispõem sobre as regras para a exploração de petróleo e 
gás natural em bacias de pré-sal. O artigo 2º define o regime de partilha, 
estabelecendo atribuições. A mudança principal diz respeito aos seus in-
cisos VI e VII.

A redação do texto original não deixa dúvidas: 
VI – operador: a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), responsável pela 

condução e execução, direta ou indireta, de todas as atividades de explora-
ção, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de 
exploração e produção; 

VII – contratado: a Petrobras ou, quando for o caso, o consórcio por 
ela constituído com o vencedor da licitação para a exploração e produção 
de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos em regime 
de partilha de produção.

E a mudança que o PLS 131 introduz:
VI – operador: o responsável pela condução e execução, direta ou in-

direta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, 
produção e desativação das instalações de exploração e produção; 

VII – contratado: a empresa ou consórcio de empresas vencedor da li-
citação para a exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros 
hidrocarbonetos fluidos em regime de partilha de produção.

Em abril a Petrobras divulgou ter chegado à pro-
dução de mais de 800 mil barris por dia no pré-sal. 
As projeções são de que, entre 2015 e 2030, o valor 
acumulado da produção poderá alcançar R$ 4 trilhões, 
com receita líquida acumulada de R$ 3,1 trilhões, di-
vidida da seguinte forma: a título de royalties, parti-
cipação especial e excedente em óleo para a União, o 
Estado brasileiro ficará com R$ 634 bilhões e os con-
tratados com R$ 2,5 trilhões. Da receita de R$ 634 
bilhões, 33,6% (R$ 213 bilhões) serão destinados às 
áreas de Educação e Saúde. Não estão contabilizados 
recursos de individualização da produção, que podem 
chegar a R$ 20 bilhões.

O que Serra quer mudar

Quem fica com a maior fatia das receitas do pré-sal
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1961 – Equipe pioneira do campo de Guaricema

Petroleiros fazem manifestação no aeroporto de Brasília em defesa da Petrobras 
e para pressionar contra a aprovação do PLS 131
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terceira edição do Seminário Nacional Pro-
fissão Professor, realizado no dia 28 de agosto 
em Porto Alegre, reuniu mais de 200 pro-
fessores, estudantes de Direito, advogados 

e sindicalistas de várias regiões do país para discu-
tir as contradições, lacunas e a necessária articulação 
entre as leis traba lhista e educacional. “A articulação 
entre as normativas educacionais e o ordenamento 
traba lhista beneficiará não apenas os professores, mas 
também a sociedade com a melhoria da qualidade da 
educação brasileira”, afirmou Marcos Fuhr, diretor do 
Sinpro/RS, na abertura do evento.

O trabalho do professor do ensino privado do 
país é regulamentado pela Consolidação das Leis  do 
Trabalho (CLT), que conta, inclusive, com uma seção 
própria. “O problema é que esta seção remonta aos 
anos 1940”, destacou Fuhr. “Em que pese o inques-
tionável reconhecimento da importância da CLT, 
especialmente em tempos de ofensivas pela terceiri-
zação da atividade-fim das empresas, o fato é que, na 
atividade educacional, os marcos normativos e espe-
cialmente a atividade docente em si mudaram muito 
e várias vezes nestes 70 anos”. 

Segundo o dirigente sindical, os responsáveis 
pela organização da educação no país têm revelado 
uma histórica aversão aos aspectos trabalhistas dos 
profissionais da educação no ensino privado, bem 
como os operadores do Direito na Justiça do Tra-

balho, muitas vezes, ignoram a legislação educacio-
nal. “Na educação superior, por exemplo, passou-se 
a exigir plano de carreira para o creden ciamento das 
instituições, sem qualquer indicativo ou referência 
que normatize carreira docente no âmbito do ensi-
no privado”, exemplifica.

O Seminário contou com a parceria do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT), Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB), Associação Nacional dos Ma-
gistrados (Anamatra), Associação dos Magistrados do 
Rio Grande do Sul (Amatra 4), Associação Brasileira 
dos Advogados Trabalhistas (Abrat), Asso ciação Gaú-
cha dos Advogados Trabalhistas (Agetra), Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do Ensino (Contee) 
e Federação dos Trabalhadores do Ensino Privado do 
Rio Grande do Sul (Fetee/Sul).

Distanciamento entre CLT e normatizações da educação foi destacado por Marcos Fuhr, diretor do Sinpro/RS

Formação docente e realidade contratual foram temas 
do primeiro painel

Negociações sempre visam melhorias das condições de 
trabalho, destacou a advogada Luciane Toss (D)

PROFISSÃO PROFESSOR

Falta de articulação entre as leis trabalhistas 
e educacionais prejudica o professor

Foto: Leonardo Savaris
Foto: Leonardo Savaris

Foto: Leonardo Savaris

As exigências de formação e os desvirtuamentos 
contratuais dos professores centralizaram as discussões 
do primeiro painel do Seminário, que tratou também 
das iniciativas patronais de fraudar a contratação do 
professor, utilizando nomenclaturas distintas como 
recreacionistas, técnicos em desenvolvimento infantil, 
auxiliares de ensino, instrutores e tutores. Luiz Fer-
nandes Dourado, membro do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), apresentou um panorama do Plano 
Nacional de Educação, destacando, entre outros pon-
tos, uma frente de trabalho contra a regulamentação 
da educação privada que tramitou nos quatro anos. “A 
grande lacuna é a regulamentação do ensino privado, 

que é uma concessão do Estado, e então deve ser re-
gulado”, afirmou. Outro grande desafio é a valorização 
docente. “O discurso da valorização tem encontrado 
na prática a lógica da precarização, com intensificação 
do trabalho. Isso tem levado à flexibilização do traba-
lho docente e à inserção de novos atores”.

Inovar na questão da formação de professores é 
uma necessidade apontada pelos painelistas. Dados do 
MEC dão conta de que cerca de 20% dos docentes em 
atividade estão em vias de se aposentar, além de outros 
500 mil que atuam sem formação superior. Apenas isso 
gera a necessidade de formar pelo menos mais 1 mi-
lhão de professores.  “A valorização do professor é uma 

questão tão séria que esvazia a sala de aula”, disse Simão 
Pedro Pinto Marinho, professor da Pontifícia Universi-
dade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

O segundo painel do Seminário apresentou a dis-
cussão sobre as limitações do artigo 318 da CLT, que 
tramita na Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviços Públicos da Câmara dos Deputados. Confor-
me Luciane Toss, assessora jurídica do Sinpro/RS, no 
Rio Grande do Sul há 11 anos a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) determina que o professor possa 
trabalhar 40 horas semanais, diferente do que diz o ar-
tigo 318, porém alinhada aos interesses e necessidades 
dos professores. “Defendemos isso com base na Cons-
tituição Federal e porque as negociações sempre têm 

como objetivo a melhoria das condições de vida e tra-
balho do professor”, ressaltou. Pelo artigo 318, o pro-
fessor só pode ser contratado por 4 horas consecutivas 
ou 6 horas intercaladas, dificultando a concentração de 
carga horária em apenas uma instituição.  

A deputada federal Maria do Rosário também se 
posicionou contra as limitações do 318 e alertou para 
sua possível aprovação nas comissões. “A decisão no 
âmbito das comissões é conclusiva, e não será analisa-
do em Plenário. Irá ao Senado e a partir disso poderá 
tornar-se lei”, disse.

O desafio de concretizar a valorização

Contradições na carga horária

A
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A educação mediada pela tecnologia traz novos 
desafios aos profissionais e instituições. Analisar as 
competências do professor do ensino a distância, sua 
condição contratual e a introdução da figura do tutor 
em Educação a Distância (EaD) foram os assuntos 
abordados pelo terceiro painel. O rebaixamento de di-
reitos trabalhistas dos tutores foi o foco dos debates, 
diante da expansão deste formato de ensino na edu-
cação superior. Para Marcel de Avila Soares Marques, 
juiz do Trabalho da 15ª região, a educação nos últimos 
dez anos saiu de dentro da sala de aula. “O contato 

que o aluno tem hoje é com o tutor. Esse tutor é pro-
fessor. Mas acho errado que se pague o piso mínimo, 
pois é ele que tem contato com o aluno”, afirmou. Já 
para o procurador-chefe adjunto do Ministério Públi-
co do Trabalho da 4ª região (MPT4), Rogério Uzun 
Fleischmann, é preciso tratar esse tema no âmbito de 
negociação coletiva e não diretamente com o MPT. 
“Acredito que é preciso tentar regulamentar a figura 
do tutor para que não se caia no problema de compa-
ração do que é cada um deles e, eventualmente, chegar 
em algo que prejudique a figura do professor”, avaliou.

Apesar de não existirem números consolida-
dos, o teletrabalho vem crescendo muito no Bra-
sil segundo Manuel Martin Pino Estrada, profes-
sor de Direito e pesquisador em Teletrabalho, que 
participou do III Seminário Profissão Professor. Pino 
Estrada é autor de dois livros na área, Análise Jusla-
boral do Teletrabalho e Teletrabalho & Direito, além 
de 70 artigos sobre o tema. Em sua palestra no Se-
minário apresentou um panorama das decisões do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Brasil, 
entre 2010 e 2015, em relação a casos de ensino a 
distância (EaD), em especial tutores da educação 
superior. Nesta entrevista exclusiva, ele relata sua 
pesquisa e experiência na área. 

Extra Classe – Como se caracteriza o teletra-
balho e quais os direitos desse trabalhador?

Manuel Martin Pino Estrada – O teletraba-
lho ocorre através de qualquer tecnologia, seja a an-
tiga, como o telefone, ou a mais nova e comum, a 
internet. Os direitos dos trabalhadores são os mes-
mos do trabalhador in loco, porque não existe uma 
legislação específica no Brasil. Houve tentativas, 
mas elas não vingaram, o que, na minha opinião, 
foi muito bom, porque em uma legislação específica 
ocorreria a retirada de direitos trabalhistas. Várias 

profissões têm pre-
juízos na questão 
trabalhista, porque 
se cria legislação 
específica. Hoje, 
quando uma em-
presa implanta o 
teletrabalho ela 
não pode se isentar 
de pagar todos os 
direitos trabalhis-
tas existentes, in-
clusive hora extra. 
As empresas que 
trabalham com 
informática, por 
exemplo, abrem 
o sistema às 9h e 
encerram às 18h, 

para evitar hora extra. Um celular também pode 
gerar hora extra, mas depende do tipo de men-
sagem. Se o empregador te envia uma mensagem 
convidando para um churrasco, isso não é trabalho, 
mas se ele manda uma mensagem de noite pedindo 
um relatório para o dia seguinte, já é hora extra. 
No caso de empresas que trabalham com metas que 
provocam hora extra, tem de pagar hora extra. 

Extra Classe – E no caso dos professores de 
educação a distância, qual o entendimento do TST?

Pino Estrada – Eu fiz uma análise dos acór-
dãos do TST sobre educação a distância, que tam-
bém é considerada teletrabalho. De 2010 a 2015, 
o TST possui 38 acordãos envolvendo EaD, tutor 
e professor, e destes, em 33 o tutor ganhou o pro-
cesso. O entendimento do TST é de que tutor é 
professor, isso está consolidado. Não existe uma lei 
denominando o que é tutor, mas existe o que é pro-
fessor, e se o tutor executa atividades docentes, tem 
que ser equiparado a professor. A empresa que mais 
tem processos nesse sentido é a Anhanguera.

Em alguns poucos casos, os tutores que ten-
taram equiparação perderam. E o grande erro das 
instituições que perderam, na minha opinião, é que 
elas não conseguiram demonstrar na prática que os 

tutores não exerciam uma atividade docente. Inclu-
sive, em muitos casos, o tutor trabalhava mais que 
o professor. Existem até decisões dizendo que o tu-
tor deveria ganhar mais pelo volume de tarefas que 
executa. Outro grande erro das faculdades particu-
lares é junto ao MEC, elas consideram o tutor como 
docente do quadro, mas na hora de pagar, querem 
fazer diferença e acabam se entregando sozinhas. 

Extra Classe – Como o senhor vê as questões 
relativas aos direitos autorais e direito de imagem 
do professor no EaD?

Pino Estrada – Eu encontrei no TST quatro 
acordãos sobre videoaulas ou aulas televisivas.  Nes-
se caso, existe uma lei de direito autoral específica. 
O professor cria a aula, grava os vídeos e faz um 
contrato de cessão de direito de imagem por um 
determinado tempo. A hora-aula é paga conforme 
as aulas que são transmitidas. O que acontece é que 
quando termina esse contrato a maioria das facul-
dades continua transmitindo as aulas. Teve um caso 
em que uma instituição foi condenada a pagar mais 
de R$ 400 mil para uma professora por dano patri-
monial e moral, porque eles fizeram um contrato 
para utilizar a videoaula por dois anos e meio, mas 
a aula foi transmitida por mais oito anos fora do 
contrato. O valor foi estipulado pela quebra de con-
trato e por dano moral, também porque uma aula 
fica desatualizada em oito anos e isso prejudica a 
imagem do professor. 

Extra Classe – Há alguma experiência posi-
tiva em outros países em relação ao teletrabalho?

Pino Estrada – Eu cito muito a Colômbia, que 
foi o primeiro país a regulamentar o teletrabalho 
nas Américas, em 2010. É a melhor lei, na minha 
opinião, e foi a mãe das demais como a do Peru, 
Argentina e Chile. Na Europa, a Itália foi o primei-
ro país a regulamentar, antes de 2010, mas apenas 
no âmbito da legislação pública. O Canadá também 
tem lei específica, e nos EUA existem leis estaduais. 
Na Europa, ainda existe um marco de teletrabalho, 
um acordo que orienta os teletrabalhadores no âm-
bito da União Europeia, seguido pelos tribunais e 
bem respeitado.

ENTREVISTA | Manuel Martin Pino Estrada 

Educação a Distância

Tutor é professor, tem os mesmos direitos
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APOSENTADORIA

Há cerca de um ano, escrevia neste mesmo espaço sobre a possível definição 
do julgamento da desaposentação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na 
ocasião, o julgamento até teve alguns votos, no entanto, frente a novo pedido de 
vista, o mesmo ficou suspenso novamente, permanecendo desta forma até hoje.

O julgamento abordará o direito do segurado, que seguiu contribuindo 
após aposentado, em renunciar à aposentadoria que percebe e, por conta de 
suas contribuições vertidas após aposentar-se, constituir um novo benefício, 
acrescendo tempo de contribuição e idade, assim como as novas contribuições, 
muitas vezes maiores que as usadas no cálculo anterior. 

No STF, aguardando julgamento desde 2010, novos questionamentos 
quanto ao tema começam a surgir. 

Em junho deste ano, entrou em vigor a Medida Provisória (MP) 676/2015, ga-
rantindo ao segurado que no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante 
da soma de sua idade e do tempo de contribuição resultar no valor igual ou superior a 
85 (mulher) 95 (homem), poderá optar pela incidência ou não do fator previdenciário.

Torna-se inevitável o questionamento desta nova regra frente à desapo-
sentação. Parece muito claro que, caso o STF realmente defina a forma do cál-
culo dos novos benefícios decorrentes da desaposentação, como já demonstra-

do através do voto do ministro relator Luis Roberto Barroso, deverá ser con-
siderada essa nova forma de cálculo, caso esta seja mais vantajosa ao segurado.

Na época da explanação de seu voto, o ministro Barroso estipulou critérios 
específicos para elaboração do cálculo do novo benefício decorrente da desapo-
sentação, não igualando este novo benefício aos critérios de cálculo do antigo.

A desaposentação, nos termos estipulados antes da Medida Provisória 
85/95, já se mostrava vantajosa pelo simples fato dos acréscimos decorrentes 
do tempo de contribuição e idade do segurado, mas mesmo assim, o aposenta-
do ficaria ainda assim vinculado ao fator previdenciário. Caso haja a incidên-
cia da nova regra na desaposentação, o segurado seria contemplado com uma 
aposentadoria com 100% da sua média contributiva.

Desta  forma, não vislumbro obstáculo para que haja a incidência das 
novas regras previstas na MP 676/2015, desde que a nova data pleiteada para 
aposentadoria seja posterior à Medida Provisória e preencha todos os requi-
sitos necessários (soma de sua idade e do tempo de contribuição resultar no 
valor igual ou superior a 85/mulher e 95/homem.

*Advogado da Apaepers, Portanova & Advogados Associados

Diego Kretschmer Souza*

Desaposentação e a Medida Provisória 676/2015

A mercantilização da educação é a maior ameaça à 
educação como um bem comum. A afirmação é da 
presidente da Internacional da Educação (IE), Susan 
Hopgood, no discurso de abertura do 7º Congresso 
Mundial, promovido pela IE em julho, em Ottawa, 
no Canadá. Foram cinco dias de debates por uma 
educação de qualidade: Melhor educação para um 
mundo melhor. O evento reuniu mais de 1,7 mil par-
ticipantes, entre eles 767 delegados e 387 observado-
res procedentes de 260 organizações de 142 países. 
O diretor do Sinpro/RS, Cássio Bessa, participou do 
encontro representando a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino 
(Contee). 

“A educação é um direito humano e um bem 
público”, disse Susan. Ela destacou a atual ofensi-
va contra a educação pública e a favor da privati-
zação da educação como forma de atingir metas de 
escolarização mundiais, e reforçou a luta contra a 
mercantilização da educação. Susan também falou 

sobre a importância do trabalho sindical e reafirmou 
o compromisso da IE com estas entidades.

RESOLUÇÕES – O Congresso aprovou o 
documento de política sobre direitos humanos e 
sindicais, bem como complementações às resolu-
ções aprovadas no encontro mundial, realizado pela 
Internacional em 2011, na Cidade do Cabo, África 
do Sul: a IE passa a ter como base política a luta 
contra a privatização dos serviços de educação, pela 
ampliação do uso da tecnologia da informação e co-
municação na educação; em defesa de uma direção 
escolar mais colaborativa, envolvendo os adminis-
tradores, professores e toda comunidade pedagó-
gica; pela garantia de financiamento público que 
possibilite a qualidade da educação, igualitária e in-
clusiva. “É de suma importância nossa participação 
em eventos deste nível. Professores representantes 
de 140 países diferentes aprovando unanimemente 
resoluções com caráter antineoliberais”, diz Cássio 
Bessa, diretor do Sinpro/RS. 

A Internacional da Educação é uma organização 
mundial que agrupa os sindicatos de professores da 
África, Américas, Ásia/Pacífico e Europa. Foi criada 
em 1993 a partir da fusão das duas grandes organi-
zações mundiais da educação: o Secretariado Profis-
sional Internacional da Educação e a Confederação 
Mundial das Organizações dos Profissionais da Edu-
cação. Representa 32 milhões de educadores de todo 
o mundo e possui 393 sindicatos filiados.

ASSEMBLEIA

Congresso mundial reforça luta contra a mercantilização da educação
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Representantes de sindicatos de professores do 
ensino privado de vários estados reuniram-se no dia 
29 de agosto, na Sede estadual do Sinpro/RS, em 
Porto Alegre, para discutir e definir ações para com-
bater os frequentes descumprimentos das convenções 
coletivas de trabalho dos professores praticados pelo 
grupo Anhanguera em suas unidades em todo o país. 

Nos relatos frequentes dos professores, segun-
do os sindicalistas, estão salas de aulas superlotadas, 
fragilidade e padronização pedagógica, distribuição 

arbitrária de carga horária e precarização das rela-
ções e do ambiente de trabalho.

Vinculados à Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), os 
dirigentes sindicais constituíram um fórum de discussão 
e definição de iniciativas conjuntas para o enfrentamen-
to dos problemas detectados. A próxima reunião acon-
tecerá na primeira quinzena de outubro, em São Paulo.

RIO GRANDE – Cerca de 250 estudantes re-
alizaram uma manifestação em frente à Anhanguera, 

em Rio Grande, no dia 29 de agosto, para assinalar o 
descontentamento com a qualidade da oferta de ensi-
no da instituição. Dentre as críticas dos estudantes es-
tão turmas superlotadas (algumas, segundo os alunos, 
chegam a somar 130 alunos); disciplinas ministradas 
através de vídeos; falta de estrutura física (segundo os 
alunos, muitos quadros estão danificados, falta de la-
boratórios e a precariedade do estacionamento); tur-
mas unificadas; mudança nas grades de disciplinas e 
demora na entrega de diplomas aos formandos.

ANHANGUERA
Frente contra descumprimentos

Evento reuniu mais de 1,7 mil sindicalistas
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EDUCAÇÃO INFANTIL – O Sinpro/RS iniciou a entrega dos cader-
nos com a Convenção Coletiva de Trabalho 2015 da educação infantil para 
os professores, durante a visita do diretor ou representante do Sindicato na 
instituição de ensino. O documento, junto com a CLT, regra o salário e as con-
dições de trabalho dos docentes. O Sindicato disponibiliza versões digitais da 
CCT no site (www.sinprors.org.br/cct) para impressão e download.

VIOLÊNCIA – O Núcleo de Apoio ao Professor Contra a Violência 
(NAP), do Sinpro/RS, realiza, no dia 26 de setembro, mais uma edição do 
Roda de Conversas. Desta vez, com o tema Quais medos calam o professor?. A 
atividade será às 9h, na sede da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (Rua 
Faria Santos, 258, em Porto Alegre), com a coordenação do psicanalista Ger-
son Pinto. Entrada franca.

UERGS

Paralisação em defesa da universidade

NOTAS

O mês de agosto foi de mobilização intensa 
para os professores da Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul (Uergs), que prometem man-
ter mobilização no próximo período em defesa da 
Universidade. No último dia 18, os professores se 
uniram aos servidores estaduais, em Porto Alegre, 
com caminhada e protesto em frente à sede do go-
verno do estado. Em assembleia, definiram pela pa-
ralisação de três dias, a partir do dia 19, em todas as 
unidades da Universidade, ocasião em que docentes, 
alunos e técnicos administrativos se reuniram para 
discutir o futuro da instituição, além de realizar ma-
nifestações nas áreas centrais das cidades.

Segundo o presidente da Associação dos Docen-
tes da Uergs (Aduergs), Paulo Groff, 18 das 24 uni-
dades aderiram à paralisação. “Foram dias de intensa 
reflexão e discussão, tanto internamente com os alu-
nos, como de mobilização nas ruas e praças. Foi uma 
forma de resistência devido à insegurança que estamos 
vivendo em relação ao futuro da instituição”, afirmou. 
Ele destacou ainda a passeata feita em Frederico Wes-
tphalen, com repercussão na imprensa local, e as mo-
bilizações públicas de Montenegro, Cruz Alta, São 
Francisco de Paula e Santa Cruz, Osório, entre outras.  

A dificuldade da negociação salarial 2015 com 
o governo é outro ponto em discussão. As reuniões 

foram retomadas em agosto, após o impasse sobre 
o posicionamento do governo de não concordar 
em manter o poder aquisitivo dos salários. “Esta-
mos acompanhando de perto todas essas questões, 
pois sabemos que existem setores no governo que 
não têm interesse que a Uergs se consolide“, desta-
ca Amarildo Cenci, diretor do Sinpro/RS. O Sin-

dicato está acompanhando também os projetos de 
reestruturação das fundações que estão tramitando 
na Assembleia Legislativa e podem atingir a Uergs 
e a Fundação Liberato. Há três meses o pagamento 
da íntegra dos salários dos professores vem sendo 
garantido por liminar na Justiça do Trabalho, obtida 
pelo Sinpro/RS

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. A relação de todos os produtos e serviços e o 
detalhamento dos benefícios estão no Guia de Convênios, no site do Sindicato (www.sinprors.org.br/convenios).
Atenção! É necessário tanto o titular quanto seus dependentes apresentarem o Cartão Sinpro/RS Vantagem para garantir os benefícios.

CACHOERINHA
Oca de Savóia. Restaurante. 10% de desconto, inclui 
bebidas nas compras acima de R$ 10,00. Não é válido 
na tele-entrega ou pedido virtual. Av. das Indústrias, 
115 – 51. 8139.0714 – www.ocadesavoia.com.br.

LAJEADO
Jornal O Informativo do Vale. 10% para assina-
tura, pagamento à vista (impressa e on-line) e 5% 
em dois pagamentos com débito em conta (no im-
presso). Válido para assinatura semestral e anual. 
51. 3726.6700 – www.informativo.com.br.

NOVO HAMBURGO
Le Padu Restaurante e Pizzaria. 10% no almoço 
e jantar, incluindo bebidas. Exceto em dias de pro-
moção. Pedro Adams Filho, 5662 – 51 3582.3232.

PORTO ALEGRE
Fundação Escola Superior do Ministério Público. 
10% de desconto nos cursos de pós-graduação, curso 
preparatório para a carreira pública e cursos temáti-
cos; e 5% de desconto nos cursos de Direito (gradua-
ção) e curso a distância.  Rua Coronel Genuino, 421, 
6º andar – 51. 3027.6565 – www.fmp.com.br.
Oca de Savóia. Restaurante. 10% de desconto, 
inclui bebidas nas compras acima de R$ 10,00. 
Não é válido na tele-entrega ou pedido virtual. 
Em quatro endereços: Ipiranga, 646, sala 01 – 51. 
3062.0692; Doutor Nilo Peçanha, 2487, loja 6 – 
51. 9952.0902; Assis Brasil, 4320, loja 11 – 51. 
3307.5790; e Silva Jardim, 241 – 51. 9975.0959 
www.ocadesavoia.com.br.

SANTA MARIA
Clínica de Estética, Beleza e Forma. Tratamen-
tos Faciais e Corporais.
15% de desconto exceto luz intensa pulsada, fo-
todepilação e fotorrejuvenecimento. Alberto Pas-
qualini, 56 – 55 3027.7388.
Kleber Alves da Rocha. Fisioterapia e Massagem. 30% 
de desconto. Venâncio Aires, 2.776 – 55 3221.8999.
 
SANTA ROSA
Pirata´s Pub. 6% de desconto. Acesso Henrique 
Gassen, 700. 55 9637.6061.

SANTO ÂNGELO
La Vitalite Pilates. Pilates e Fisioterapia. 15% de 
desconto à vista. Rua 3 de Outubro, 106 – Sala 3 
– 55. 9955.1463.

Professores da Uergs na mobilização dos servidores no centro de Porto Alegre



A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abras-
co), ligada à Fiocruz, publicou dossiê que estabelece a 
média de consumo de agrotóxicos per capita, que teria 
saltado de 5 litros em 2012 para 7,5 litros em 2015. Há 
locais no Mato Grosso do Sul e Goiás em que ultra-
passaria os 40 litros/pessoa. O estudo começou a ser di-
vulgado em abril deste ano e foi lançado no Rio Gran-

de do Sul, no último dia 24 de agosto, na Unisinos, no 
Seminário Agrotóxicos: Impactos na Saúde e no Ambiente, 
promovido pelo Instituto Humanitas e pelo programa 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade.  

O presidente da Agapan foi um dos painelistas 
do Seminário. Experiente, Melgarejo atuou durante 
três décadas orientando produtores como engenheiro 

agrônomo da Emater. Ele explica que não se pode 
dissociar o uso de agrotóxico da questão dos trans-
gênicos, pois ambas estão intimamente ligadas. A 
ampliação da área dessas plantas transgênicas ex-
pandiu o volume de venenos utilizados. Uma plan-
ta modificada para tomar um banho de veneno sem 
morrer estimula a utilização de mais veneno. Existem 
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uso de veneno nas lavouras cresceu 700% 
nas últimas quatro décadas. Nesses 40 
anos, o território plantado aumentou ape-
nas 78%. Os dados são da Empresa Brasi-

leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Esse esco-
re colocou o Brasil no topo do ranking de consumo de 
agrotóxicos de 2008 para cá, tornando-se o campeão 
mundial por sete anos seguidos, com forte perspectiva 
de repetir o feito em 2015. O Ibama, órgão responsá-
vel pela análise dos impactos ao meio ambiente, regis-
tra que foram aplicados 187 milhões de litros de vene-
no na última safra. A maior parte, com uso de aviões. 

No país, 60% do veneno está concentrado nas 
culturas de soja, milho e algodão, as três plantas 
predominantemente cultivadas com uso de semen-
tes transgênicas e com insumos fornecidos pelas 
seis empresas que controlam o negócio de semen-
tes e agrotóxicos no mundo: Singenta, Dow, Basf, 
Monsanto, Bayer e Dupont. 

Em termos financeiros, o segmento movimenta 
R$ 13 bi só no território nacional e representa 19% 
do mercado global. Além disso, após a liberação do 
uso de sementes modificadas, em 2007, sob forte 
pressão do agronegócio, o Brasil avançou rapidamen-

te de não consumidor para o posto de segundo maior 
comprador de sementes transgênicas do planeta. 

Leonardo Melgarejo, que assumiu em julho a 
presidência da Associação Gaúcha de Proteção ao 
Ambiente Natural (Agapan), alerta que a média do 
consumo de veneno no Brasil, conforme estudos re-
centes, equivale a um balde (7,5 litros) por pessoa/
ano. “Os gaúchos consomem dois baldes de veneno 
por ano e nas regiões de plantio maciço, Centro-oeste 
e Noroeste do estado, chega a três baldes. Além dis-
so, já há estudos publicados pelo Inca que associam 
os agrotóxicos ao surgimento de câncer”, afirma. 

O
Por César Fraga

cesar.fraga@sinprors.org.br

Foto: Paulo Lanzetta/Em
brapa

Seminário debateu impacto dos agrotóxicos na saúde

Brasil rumo ao octa mundial
em  uso de veneno

Opção brasileira pelo modelo de produção baseada em grãos transgênicos tornou o país campeão no 
consumo de agrotóxicos. Gaúchos consomem o dobro da média nacional



Melgarejo explica que a única maneira de evi-
tar o veneno é “não se aproximar dele” e que para 
isso “é preciso romper com a lógica do agronegó-
cio”, adotando um modelo agroecológico. “É pre-
ciso consumir mais alimento livre de agrotóxicos”. 
Porém, não é possível mudar a forma do padrão de 
produção sem que essa escolha passe pelo estímulo 
de políticas públicas nesse sentido. Ele explica que 
grãos como soja e milho são usados largamente na 
engenharia alimentar. Ele dá o exemplo de um ci-
dadão comum que compra uma lasanha congelada 
e uma cerveja no supermercado para consumir em 
uma sexta-feira à noite. 

“Esses produtos contêm sementes de soja e mi-
lho transgênicos que carregam dentro de si um her-
bicida que causa câncer. Nós, enquanto sociedade, 
temos nosso papel. Devemos lutar contra essa ma-
quiagem de informação e não aceitar o retrocesso. 
A retirada da indicação da presença de alimentos 
transgênicos no rótulo de alimentos é isso. Sonega 
uma informação e limita o poder de escolha do con-
sumidor”. Ele se refere ao Projeto de Lei do depu-
tado Luiz Carlos Heinze (PP/RS), que modifica a 
Lei 11.105, de 2005, que retira a indicação “T” das 
embalagens, aprovado na Câmara e que segue para 
avaliação do Senado. “Precisamos convencer os se-
nadores gaúchos Paulo Paim, Lasier Martins e Ana 
Amélia Lemos a votar contra essa mudança”, aponta.

Para o presidente da Agapan, o caminho é fazer 
pressão social no Legislativo e Executivo. “É preci-
so acompanhar de perto o que está sendo discuti-
do sobre a legislação de agrotóxicos e transgênicos 
para buscar a implementação dos planos, rompendo 
a cadeia do agronegócio. A informação é a chave. 
Ela nos dá protagonismo. Para isso podemos buscar 
entidades que nos auxiliam”.

Ele considera viável a diminuição do uso de 
agrotóxicos e a migração para outros sistemas pro-

dutivos como a produção orgânica. Porém, políticas 
nesse sentido esbarram na pressão que o agronegó-
cio exerce no Legislativo e Executivo, atualmente 
uma das mais influentes bancadas no Congresso 
Nacional. “Assim, os planos acabam patinando”, la-
menta.

Um exemplo disso é o Plano Nacional de Agro-
ecologia e Produção Orgânica (Planapo), que para 
funcionar efetivamente, em larga escala, depende 
da implementação de outro plano: o Programa Na-
cional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), que 

estava parado até o começo de agosto no Planalto, 
mas graças à Marcha das Margaridas, movimento 
de agricultoras familiares do Norte do país, obteve 
promessa da presidente Dilma Rousseff de que seria 
desengavetado.  O Pronara foi elaborado pela Co-
missão Nacional de Agroecologia e Produção Or-
gânica (CNAPO). Foram muitos meses de trabalho 
de diversos especialistas, vinculados a instituições de 
pesquisa e ensino, órgãos do governo e organizações 
da sociedade civil. Em agosto de 2014, a CNAPO 
aprovou o mérito do Programa, constituído por seis 
eixos: Registro; Controle, Monitoramento e Res-
ponsabilização da Cadeia Produtiva; Medidas Eco-
nômicas e Financeiras; Desenvolvimento de Alter-
nativas; Informação, Participação e Controle Social 
e Formação e Capacitação. Permanece engavetado 
há um ano. 

CÂNCER – O Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), que integra a Agência Internacional de Pes-
quisa sobre Câncer (Iarc) da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), da qual o Inca faz parte, publicou 
recentemente a avaliação do poder carcinogênico de 
diversos ingredientes ativos de agrotóxicos e con-
cluiu que há evidências suficientes para confirmar 
que os herbicidas glifosato e 2,4-D, os mais utili-
zados nas lavouras brasileiras, exercem efeitos can-
cerígenos, o que inclui danos ao DNA capazes de 
transformar células saudáveis em células precursoras 
de câncer e disrupções endócrinas que resultam em 
estímulo ao desenvolvimento de câncer.
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Mudança de modelo agrícola é necessária para mudar quadro atual

dois tipos de transgênicos no Brasil. O transgênico 
tolerante ao herbicida, que faz concorrência com ou-
tras plantas, as quais se quer eliminar da lavoura; e a 
tecnologia Bt (Bacillus thuringiensis), de plantas que 
carregam dentro de si o próprio inseticida. “É o caso 
do milho e da soja que trazem dentro deles, em to-
das as células, uma proteína que mata insetos. É bom 
criar uma imagem disso. Há 30 anos, quando entrei 
na Emater, a gente batia com um pano as folhas das 
plantas para contar o número de lagartas. Quando o 
número de lagartas era superior ao considerado cau-
sador de dano econômico, se recomendava a aplica-

ção de inseticida naquele foco”, relata. 
Segundo o agrônomo, existem 32 plantas que 

já não morrem com o veneno. Na medida que uma 
planta não morre, os agricultores aumentam a dose. 
E, num segundo passo, jogam outro veneno. “O uso 
de uma planta que pressupõe resistência ou tolerân-
cia a um determinado produto estimula o uso cres-
cente da dosagem deste, porque ela determina por 
reação da natureza o surgimento de plantas que não 
morrem com a primeira aplicação, e ainda determi-
na a necessidade de outros venenos. Acaba funcio-
nando como uma espécie de vacina”, explica. Soja transgênica: veneno em todas as células

Inca: agrotóxicos são causadores de câncer

Confira
as 10 propostas

do Dossiê Abrasco
para reduzir

o consumo de veneno:
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Uso pessoal, qualquer individualista sabe, é qualquer coisa indivisível 
por dois, tipo travesseiro de estimação, o pâncreas, um volante da megassena 
sorteada ou a Scarlett Johansson. Coisas assim já vêm pré-determinadas; a 
confusão começa na demanda coletiva. Daí a lei deu uma dura onde podia: 
nos verbos portar, levar, carregar, trazer, conduzir, transportar, que saíram dire-
to da Gramática pro Código Penal. Agora, a depender do que alguém tenha 
consigo, tais verbos podem ir do carro pra viatura, do boteco pra delegacia, 
da rua pro tribunal. Confira as principais drogas causadoras das mais graves 
alterações nos usuários.

Sistema nervoso central. É a mais perigosa das drogas, sobretudo quan-
do combinada com outras. Sem ele, não haveria vícios, mas ninguém vive sem 
seus estímulos. Ao sair de casa, leve-o discretamente dentro do crânio, pra não 
chamar atenção na hora da revista. Independentemente do que vc vá consu-
mir – maconha orgânica ou transgênica, cocaína com ou sem glúten, ecstasy 
industrial ou feito na cozinha – não abuse do seu sistema nervoso central. 
Ele potencializa até água com gás.

Dedo indicador e polegar opositor. Não existem armas tão devastado-
ras quanto essas duas extremidades. Está provado:  pistolas, revólveres, fuzis 
AK-47 e submetralhadoras são artefatos inofensivos sem um dedo no gatilho. 
Caso resolva sair à noite com alguma arma de uso exclusivo das forças arma-
das, deixe em casa a mão destra, assim se evitam disparos acidentais.

Propina. Uma das piores ameaças a qualquer sociedade. É que o propi-
nato é uma substância imperceptível nas cédulas que a gente tem nas mãos, 
nem mesmo olhando contra a luz. Após injetada nas licitações públicas, obras 
são paralisadas e viciados em propina têm delírios de inocência. Às vezes o 
propinato pode ser detectado em pequenas doses tanto em meias e cuecas 

quanto em doses cavalares em bancos suíços. O tolerável para uso pessoal não 
deve exceder a uma carteira recheada.

Ódio e ganância. Duas drogas de elevado teor destrutivo, com uso des-
controlado na civilização atual. Os maiores efeitos colaterais nos usuários que 
consomem uma ou ambas são as síndromes Os Diferentes Que Se Ralem e 
Tudo Só Pra Mim. Mais fácil recuperar viciados em crack que viciados em 
ódio e ganância. 

Etc.

FRAGA

Uzo peçoal

Por incrível que pareça, o infantilismo só surge na fase 
adulta, quando tem mais chances de ser duradouro.

Ilustração: Sica



mais recente livro de Marcelo Rubens Paiva, Ainda estou aqui (Edi-
tora Alfaguara, 295 págs.) deveria ser adquirido por todas as escolas 
brasileiras e discutido em aula com os estudantes. Trata-se de texto 
pungente, objetivo e doloroso, a respeito dos destinos esfacelados 

de Rubens Beyrodt Paiva, seu pai, e de Eunice Paiva, sua mãe. Rubens Pai-
va foi deputado federal pelo antigo PTB, cassado pelo golpe de 64. Apesar 
da perseguição e de todas as dificuldades derivadas, ele se atreveu a ajudar 
ativistas da esquerda, apoiando a resistência como cidadão. Rubens Paiva 
não pegou em armas e não se somou à militân-
cia clandestina. Engenheiro civil, um dos cons-
trutores de Brasília, se opunha à ditadura, dever 
de qualquer democrata. Poderia ter se dedicado a 
ganhar dinheiro e se voltado à vida privada, para 
o cuidado dos seus cinco filhos; ou se exilado até 
que o regime apodrecesse. Não. Escolheu fazer o 
que sua consciência moral lhe obrigava. No feria-
do do dia 20 de janeiro de 1970, a casa da família 
Paiva foi invadida por seis agentes do Centro de 
Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa) 
armados com metralhadoras. Paiva e Eunice es-
tavam em trajes de banho e se preparavam para 
ir à praia. Disseram que levariam Rubens para 
prestar depoimento, coisa de rotina. Ele, então, 
pediu licença para se vestir. Colocou terno e gra-
vata e se deslocou, acompanhado pelos militares, 
em seu carro particular, um Opel vermelho, até o 
comando da III Zona Aérea na Avenida General 
Justo. Posteriormente, foi conduzido ao DOI, no 
1º Batalhão de Polícia do Exército. Nunca mais se soube dele ou de seus 
restos mortais.

Em 22 de janeiro, os jornais do Rio publicaram a notícia de que Rubens 
Paiva havia sido “resgatado” por um comando subversivo. Manchete de O 
Globo: “Terror liberta subversivo de um carro dos federais”. Manchete do 
Jornal do Brasil: “Terroristas metralham automóvel da polícia e resgatam 
subversivo”. Aquela era uma época em que os desaparecimentos eram ma-
quiados e em que a mentira transitava pelos jornais a serviço da ditadura 
com desfaçatez. A notícia significava que Paiva estava morto. O fato é que, 
por muitos anos, não se ofereceu à família sequer esta certeza. Ao invés do 
atestado de óbito, só obtido em 1996, novas mentiras. Até que tudo veio à 

tona pelo relato de testemunhas, tanto por ex-presos como por agentes da 
repressão. Paiva morreu em decorrência dos suplícios a que foi submetido na 
tortura. Seu corpo for esquartejado e enterrado na areia e depois desenter-
rado e lançado ao mar. José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sam-
paio, Raymundo Ronaldo Campos, Jurandyr Ochsendorf e Souza e Jacy 
Ochendorf e Souza, foram acusados pelo Ministério Público Federal como 
os responsáveis pelo assassinato de Paiva (homicídio doloso qualificado), 
por ocultação de cadáver, fraude processual e formação de quadrilha ar-

mada. Eles teriam agido com outros militares já 
falecidos, entre eles Francisco Demiurgo Santos 
Cardoso, Paulo Malhães, Freddie Perdigão Pe-
reira, Antônio Fernando Hughes de Carvalho, 
Syseno Sarmento, José Luiz Coelho Netto, João 
Paulo Moreira Burnier, Ney Fernandes Antunes 
e Ney Mendes. A denúncia que foi aceita pela 
Justiça Federal em 26 de maio de 2014. O mi-
nistro Teori Zavascki, do STF, entretanto, sus-
pendeu a ação penal, entendendo que o processo 
seria incompatível com a análise feita pelo Tri-
bunal a respeito da aplicação da Lei da Anistia. 
O caso não tem data para ir a plenário.

 Eunice Paiva, a mulher que segurou essa 
barra sozinha, foi cursar Direito depois do de-
saparecimento do marido, tendo desenvolvido, 
por muitos anos, intensa e qualificada atividade 
como advogada. Atuou em várias frentes, as-
sumindo com dedicação a causa indígena e se 
tornando uma referência internacional no tema. 

Nunca chorou na frente das câmaras e ensinou os filhos a não permitir que 
os tratassem como “coitados”. A família Paiva seguiria com o olhar altivo. 
Hoje, com  85 anos, Eunice vive com Alzheimer. Uma doença pela qual o 
cérebro vai desaparecendo com as pessoas.  A descrição das diferentes fases 
da doença, o drama, o amor, o reconhecimento, tudo está lá, no texto forte e 
justo de Marcelo. Lê-lo, comentá-lo, distribui-lo, é forma de manter Rubens 
e Eunice na memória do país, como exemplos, como referências de coragem 
e cidadania. É o mínimo que lhe devemos.
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Ainda estou aqui

MARCOS ROLIM*

O

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

"Aquela era uma época em que os 
desaparecimentos eram maquiados e em 
que a mentira transitava pelos jornais a 

serviço da ditadura com desfaçatez"

Rubens Paiva e a esposa, Eunice, em Brasília, em 1960
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DEBATE

ECARTA

Racismo-Branquidade: o X da questão

O

Poder, fotografia da série realizada entre 1972 e 1976, durante o Carnaval carioca, é um dos destaques da mostra X

termo racismo certamente não é estranho 
para grande parte das pessoas e, embora 
se refira a um conceito científico gestado 
após a II Guerra Mundial, faz parte das 

retóricas presentes até mesmo nos círculos mais in-
formais. Porém, o mesmo não se aplica à branqui-
dade. Esta é entendida como as práticas que conso-
lidam a identidade branca como a única e a ideal, ou 
seja, como o padrão, e raramente é problematizada, 
permanecendo sob o viés da normatividade.

Com o objetivo de problematizar o binômio 
racismo-branquidade, a Galeria Ecarta está organi-
zando a mostra X, que terá início dia 19 de setem-
bro. Esta relação é fundamental para compreender-
mos o desenvolvimento e a manutenção do racismo 
antinegro no Brasil. Informa sobre os traços que es-
tão presentes em diferentes países que vivenciaram 
a escravidão moderna e ainda hoje atribuem lugares 
sociais específicos às pessoas de alguma forma iden-
tificadas como negras, evocando uma ideia de raça. 

Em se tratando do Rio Grande do Sul é ain-
da mais urgente problematizarmos a branquidade 
se objetivamos de fato desconstruir e erradicar o 
racismo. O senso comum considera normal imagi-
nar este território como desprovido de negros – o 
mesmo está presente no ideal do gaúcho, o qual não 
comporta nem os imigrantes alemães e italianos e 
tampouco os negros.

Pretos e pardos, nomenclaturas utilizadas pelo 
IBGE no censo de 2010, somam 16,2% da população 
gaúcha. Porém, mesmo nos meios acadêmicos a invi-
sibilidade social e simbólica dos negros, perspectiva 
desenvolvida pelo antropólogo Ruben Oliven, é uma 
premissa que passou a ser desconstruída com maior 
ênfase no século 21. Esta perspectiva é fundamen-
tal para entendermos, em parte, a afirmação de que 
no Brasil o racismo é estrutural e institucionalizado, 
conforme declaração da ONU em setembro de 2014. 

O estado sulino consolidou-se sobre o ideal da 
branquidade e até a atualidade é considerado nor-
mal imaginar a identidade regional e sua popula-
ção como exclusivamente branca (o mesmo pode 
ser percebido para os países fronteiriços ao estado). 
Porém, muitas são as experiências coletivas que au-
xiliam a visualizar a presença de negros e, infeliz-
mente, o racismo enfrentado por essas pessoas. É 
possível oferecer alguns exemplos de experiências 
que marcaram o século 20: clubes sociais negros; 
jornais/revistas voltados ao grupo negro ou à de-
núncia aberta do racismo; a organização política e 
educacional Frente Negra Pelotense (1933); Grupo 
Palmares, que em 1971 reivindicou a data do 20 de 
novembro como Dia da Consciência Negra, data in-
corporada enquanto tal etc. 

Essas iniciativas negras, com diferentes objetivos, 
tiveram/têm como traço distintivo a denúncia do racis-
mo e, consequentemente, da desigualdade nas relações 

sociais. Todas conviveram/convivem cotidianamente 
com expressões explícitas/veladas de racismo, dire-
cionadas à coletividade negra mesmo quando alcança 
seus indivíduos de formas aparentemente personaliza-
das. Dentre estas podemos recordar o caso envolvendo 
a torcedora do Grêmio, Patrícia Moreira da Silva, e o 
então goleiro do Santos, Mário Lúcio Duarte Costa – 
Aranha; o texto escrito por Paulo Sant’Ana, colunista 
do jornal Zero Hora, sobre Punta del Leste e a inexis-
tência de negros; os casos de denúncia de racismo vi-
venciados pelos imigrantes africanos na Serra gaúcha, 
especialmente haitianos e senegaleses, e, de forma bru-
tal, o assassinato e encarceramento de jovens negros. 

Muitos poderiam questionar se estamos frente a 
um problema do negro na sociedade gaúcha, porém, 
basta observarmos nossa história para evidenciarmos 
que foi esta sociedade que criou e manteve um não 
lugar para o negro, visto que ele é considerado o “ou-
tro”, aquele que não se insere nos padrões da identi-
dade gaúcha. O problema não é o negro, e sim a bran-
quidade, a qual sustenta que ser branco é o normal. 
Esta construção permeou a escrita de memorialistas, 
como Apolinário Porto Alegre, que em 1866 afirmou 
estar em curso a extinção dos etíopes, terminologia 
utilizada para identificar os negros, seguido de muito 
perto por Jorge Salis Goulart em sua escrita sobre a 
formação do Rio Grande do Sul, em 1933. 

Nesse sentido, problematizar a branquidade 
viabiliza a interpretação de importantes traços da 
identidade sulina, com a qual dialogaram as estra-
tégias gestadas pelos negros enquanto sujeitos de 
sua história, e poderá nos auxiliar a compreender e 
a construir uma sociedade que não interprete como 
normal a configuração de hierarquias raciais – se-
jam estas explícitas ou não. Compreender o racis-
mo exige a problematização da branquidade, a qual 
sustenta a consciência dos sujeitos que compõem 
a sociedade, e por vezes, mesmo que inconsciente-
mente, se beneficiam de privilégios que corroboram 
com a manutenção da ideia de raça e, consequente-
mente, do racismo. Lutar contra o racismo precisa 
necessariamente passar pela problematização dos 
privilégios da branquidade.
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"Em se tratando do Rio 
Grande do Sul é ainda mais 
urgente problematizarmos a 
branquidade se estivermos 

de fato agindo para 
desconstruir e erradicar o 
racismo. O senso comum 

considera normal imaginar 
este território como 

desprovido de negros..."

Por Fernanda Oliveira*

*Doutoranda em História pela Ufrgs,
assessora histórica da mostra X, da Galeria Ecarta.



ECARTA MUSICAL
Porto Alegre – Shows quinzenais, aos sábados, 
às 18h, com entrada franca.
12/9, Juan Prada Trio, com Juan Prada, Luke 
Faro e Diego Banega. 26/9, Adriana Deffenti 
em Revira&Volta, acompanhada pelos parceiros 
Marcelo Corsetti e Angelo Primon.

ECARTA MUSICAL ITINERANTE | Ingresso: material escolar
Santa Maria – 17/9, 20h, no Theatro Treze de Maio, Irish Fellas apresenta Música Tra-
dicional Irlandesa, com Caetano Maschio Santos, Victor De Franceschi e Renato Müller. 
Santana do Livramento – 25/9, 20h, na Sala Cultural Professor Antônio Fran-
cisco Pereira Alves, Danny Calixto apresenta Brasinaria, acompanhada por Max 
Garcia, Giovanni Berti e Fernando Sessé.
Bagé – 26/9, 20h, no Imba, Danny Calixto, acompanhada por Max Garcia, 
Giovanni Berti e Fernando Sessé.
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QUADRINHOS

RANGO / EDGAR VASQUES

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

 www.fundacaoecarta.org.br

NÚCLEO CULTURAL DO VINHO
Cursos e palestras com degustação. Inscrições prévias: www.ecarta.org.br.
Porto Alegre –15/9, 19h30, A Bourgogne para leigos – viajando para a França, 
ministrada por Carla Carvalho, sommelier. Inscrição: R$ 35,00.

TIBICA / CANINI

PROGRAMAÇÃO ECARTA Setembro

Tibica, O Defensor da Ecologia | Editora Formato, 2010
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Adriana Deffenti

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.
Até 13/9, Filmes de Afogamento, dos artistas Luciano Scherer e Maíra Flores. 
19/9, inauguração da mostra X, que tem como tema o racismo direcionado aos negros. 
Curadoria de Luisa Duarte e Leo Felipe. Contará com intensa programação paralela.

CONVERSA DE PROFESSOR
Programa realizado em várias cidades do estado, com parcerias locais. Tem como 
objetivos o aprofundamento teórico, ampliação de conhecimentos, debate sobre me-
todologias de trabalho em sala de aula. Inscrições gratuitas, no site da Ecarta.
Porto Alegre – 26/9, 9h, na sala de eventos do Sinpro/RS (Av. João Pessoa, 919), 
Educação Infantil no atual contexto pedagógico, com palestra de Paulo Fochi. 
Novo Hamburgo – 9/9, 19h, na Sociedade Ginástica (Rua Castro Alves, 16 – 
Bairro Rio Branco), Infância, a idade sagrada e a educação interior, com palestra 
de Evânia Reichert.
Taquara – 1/9, 19h30, no auditório do campus da Faccat, Educação infantil: o 
ato de brincar e suas implicações no desenvolvimento da criança com deficiência, com 
palestra de Ângela Coronel da Rosa.
Arroio do Tigre – 16/9, 18h, no salão paroquial católico, O corpo fala e conta, com 
palestra de Heloisa Palaoro. 30/9, Contação de histórias, com palestra de Léla Mayer.

CULTURA DOADORA
Uma intensa programação marca o mês de setembro, em que se comemora o 
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. A programação completa está no 
site da Ecarta. Entrada franca.
Novo Hamburgo – 19/9, 9h, Aula Magna do curso de Enfermagem da Feevale, 
com o médico Cristiano Augusto Franke, coordenador da Central de Trans-
plantes do RS, enfermeira Isabel Campos, especializada em doação e trans-
plantes de órgãos e os músicos Jimi Joe e King Jim, transplantados de rim e 
pulmão, respectivamente.
Porto Alegre – 8 a 18/9, das 9h às 18h, na sala de eventos do Sinpro/RS, 
exposição de fotografias sobre doação de órgãos e transplantes. 30/9, às 18h, 
no auditório da UFCSPA, Aula-show com a médica Clotilde Garcia e Los 3 
Plantados – com Jimi Joe, King Jim e Bebeto Alves.




