
ara o filósofo suíço Alain de Botton, que está lançando 
em Porto Alegre o livro Religião para Ateus – Um manu-
al de uso para quem não acredita, as religiões têm muito 
a ensinar e merecem atenção as estratégias de educação 
que utilizam “com ênfase na repetição, uso do corpo e 

dos sentidos e o interesse em aprender como salvar sua alma, não 
apenas para passar em um exame”. Destaque de capa desta edição, 
em entrevista exclusiva, o autor define o livro como um manual so-
bre a aplicação dos aspectos positivos das diversas crenças e alerta 
para o vácuo de valores deixado pela extinção de algumas práticas 
religiosas.

Ainda que cercada de questionamentos por pesquisadores e 
militantes de direitos humanos, a aprovação do projeto que extin-
gue o sigilo eterno de documentos públicos é reconhecida como um 
avanço no que se refere à transparência e combate à corrupção no 
setor público, pois permite a qualquer cidadão acessar informações 
nas mais diversas esferas do Estado.

No dia 25 de outubro, a proposta foi transformada em lei ao 
ser aprovada no Senado e agora aguarda sanção presidencial. Esta-
belece que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso 
a informações de órgãos que integrem a administração direta dos 
poderes Executivo, Legislativo (incluindo as Cortes de Contas) e 
Judiciário, do Ministério Público e, ainda, de autarquias, fundações, 
empresas, sociedades de economia mista e outras entidades contro-
ladas direta ou indiretamente pelo Estado.

Caso o acesso imediato não seja possível, o órgão ou entidade 
pública tem prazo para informar como poderá ser feita a consulta, 
os motivos de uma eventual recusa ou comunicar que não possui a 
informação, como mostra reportagem às páginas 8 e 9.

Uma série de pesquisas desenvolvida por acadêmicos da Ufr-
gs está investigando a incidência de lesões genéticas em trabalha-
dores dos mais diversos setores da economia gaúcha, entre os quais 
as indústrias de calçados, a fumicultura, a viticultura e a extração de 
minérios. Conforme matéria nesta edição, nos casos dos fumicul-
tores de Venâncio Aires e dos mineiros de Candiota, o exame de 
material genético aponta duas vezes mais lesões em células do que 
o aceitável para indivíduos saudáveis, um indicativo do alto grau de 
insalubridade dos ambientes de trabalho dessas categorias.

Em janeiro de 2012, Porto Alegre retoma o centro dos de-
bates mundiais com a realização do Fórum Social Temático, que tem 
como temas crise mundial e justiça social e ambiental. São esperadas 
80 mil pessoas no evento, que é preparatório à Conferência Rio+20, a 
ser realizada em junho.

Os desafios colocados para as escolas, professores, pais e alu-
nos com a implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, cujo pra-
zo final é 2012, bem como os principais fatos relativos ao ensino 
privado também são destaques nesta edição. Em Cultura, o vazio 
das propostas de Estado para o setor.

Boa leitura.  
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EC na sala de aula
Tenho acompanhado todas as edições do Extra Classe e gostaria de manifestar a minha 
satisfação ao constatar a preocupação da equipe, expressa na linha editorial do jornal, 
com o aprofundamento dos conteúdos abordados. Para nós professores trata-se de 
uma consistente fonte de informação e de reflexão que levamos para a sala de aula 
para o debate e atividades dos alunos. Vejo ainda que é frequente também a utilização 
de reportagens do Extra Classe como textos para análise em provas de vestibular e 
concursos. Parabéns e continuem assim.
Maria Cristina Santos  – Professora universitária –Santa Maria RS
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