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Editorial

SANTIAGO

Parabéns, MST!

A

té o último instante do fechamento do
Extra Classe, consideramos a possibilidade
desta capa, estampada acima, aludindo aos
30 anos da ocupação da Fazenda Annoni
pelo então jovem Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). O tema é alvo de reportagem nesta edição.
Passaram-se três décadas deste momento histórico e 35 anos do acampamento na Encruzilhada
Natalino. O movimento, aos poucos, tornou-se reconhecido em todo o planeta. Não à toa, intelectuais
influentes como Noam Chomski e Boaventura Sousa
Santos, consideram o MST o mais importante movimento social do mundo. Alguns indícios disso podem

ser detectados pelas homenagens recebidas ao longo
dos anos, como o Prêmio Nobel alternativo, concedido
pelo Parlamento sueco em 1991; a condecoração pelo
modelo educacional implementado nos assentamentos, entregue pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef ), em 1995. Em 2011, o MST recebeu, nos EUA, o Prêmio Soberania Alimentar, concedido anualmente pela Community Food Security
Coalition, entidade que agrega cerca de 300 organi-

zações voltadas para o combate à fome, a segurança
alimentar e agricultura sustentável.
Num momento em que o mundo inteiro se encontra refém dos grãos transgênicos. Enquanto os brasileiros consomem uma média de sete litros de agrotóxicos por ano para dar lucro a meia dúzia de empresas,
o MST aponta um caminho de produção saudável e
viável economicamente, sem uso de veneno, além de
desenvolver tecnologia para isso. Parabéns, MST!
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PALAVRA DE PROFESSOR

A questão dos
imigrantes/refugiados

O

Rafael Souza Gonçalves*

assunto domina os noticiários. Com
razão, deve ser abordado, pois é urgente
e envolve (ausência de) direitos humanos. As recentes tragédias envolvendo
refugiados/imigrantes na Europa têm causas diversas e consequências preocupantes.
Entre as razões estão fome e condições
precárias de sobrevivência, em alguns casos; no
mais, as fugas são de conflitos internos, perseguições e guerras civis. Aí vem o cerne do
problema: sabendo-se que parte significativa
destes refugiados provém de países como Síria,
Afeganistão, Iraque e Líbia, é impossível não
lembrar que todos eles apresentam graves crises
políticas decorrentes do vácuo de poder deixado pela derrubada ou, no caso da Síria, enfraquecimento político de seus líderes. Aí vem o
paradoxo: estes eram ditadores que mantiveram
com mão de ferro o controle sobre seus países.
Com seu enfraquecimento ou derrubada, o Estado Islâmico tem encontrado amplo espaço
para se expandir.
A ironia é que a população, amedrontada,
tem fugido para países europeus pela proximidade, sem dúvida, mas tais países foram exatamente aqueles que contribuíram para a derrubada de
tais ditadores, através da Otan e da liderança dos
EUA. Tudo no melhor estilo “vocês criaram o
problema, agora se virem”.
De tudo, várias são as questões a serem levantadas: tais países, de onde saem os refugiados, eram melhores enquanto ditaduras? Será
possível ainda sonhar com democracia neles? E
que estas fugas cessem? Com o avanço do EI
e, principalmente, com o lucro gerado pelo ‘comércio da fuga’, estimado em torno de US$ 7
bilhões anuais, é difícil imaginar... Finalmente,
será possível conjecturar o ponto que atingirá a
xenofobia na Europa? Questões de difícil resposta, mas urgentes.
* Professor de História do Colégio Murialdo Porto Alegre,
pós-graduado em História Contemporânea

VERISSIMO

O ponto final
A literatura não só cria um mundo fictício como a ficção, às vezes, invade a realidade e interfere
na paisagem. Por exemplo: Romeu e Julieta nunca existiram, o que não impede que milhares de turistas cheguem a Verona todos os anos para ver o balcão da casa dos Capuletos, de onde os trágicos
amantes de Shakespeare viam a madrugada chegando na ponta dos pés sobre a bruma das montanhas.
Eram tantos turistas com o mesmo objetivo que a prefeitura de Verona decidiu satisfaze-los. Hoje existem
a casa e o balcão, sempre com uma multidão na frente.
--Coisa parecida aconteceu com o túmulo de Walter Benjamin na pequena cidade de Port Bou, ao pé dos
Pirineus. Benjamin demorou para seguir o exemplo dos intelectuais e cientistas europeus que fugiram do nazismo, como seu colega no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt Theodor Adorno, que foi para os Estados Unidos em 1938. Benjamin ficou na França, foi internado pelos alemães, finalmente conseguiu um visto
dos americanos e rumou para a fronteira com a Espanha. Sua passagem pela fronteira seria tranqüila, mas,
por uma pequena questão burocrática, foi adiada para o dia seguinte e o grupo de Benjamin teve que dormir
em Port Bou. Naquela noite, 26 de setembro de 1940, Benjamin se matou com uma overdose de morfina.
--Nunca ficou claro por que Benjamin demorou para fugir e por que se suicidou. Ele tinha escrito que
viera ao mundo “sob o signo de Saturno, o astro com a rotação mais lenta, o planeta dos desvios e dos atrasos”.
Susan Sontag, num ensaio sobre Benjamin (intitulado Sob o signo de Saturno), disse que ele era dominado pela
melancolia, e que tinha o pendor da personalidade saturnina pela solidão. Mas a sua era uma solidão ativa
e desafiadora, que tanto lhe permitia a observação cosmopolita do “flaneur” tipificado por Baudelaire, outro
melancólico ativo e um dos seus heróis intelectuais, como independência das ortodoxias marxistas de Adorno
e seus pares. Pode-se especular que, frustrado pelo adiamento na fronteira, enojado pelas indignidades acumuladas que sofrera e doente, Benjamin tenha apenas se negado a mais vida e optado por outro tipo de fuga.
--Segundo Sontag, Benjamin achava que era um tipo em extinção, que tudo que ainda havia de valor
no mundo era o último exemplar, como o surrealismo, que era a última expressão, apropriadamente niilista, da inteligência europeia. Deixou incompleta a sua maior obra (publicada não faz muito) sobre as
“arcades”, as galerias de Paris, que ele chamava de a capital
do século dezenove. A capital de um mundo que talvez
tenha pensado, antes da morfina terminava ali. Em vez
de outro refugiado na América, preferiu ser também o
último exemplar da sua espécie, o ponto final de uma
certa Europa.
--O ensaísta italiano Roberto Calasso conta no seu livro Os quarenta e nove degraus que Hannah Arendt
procurou em vão pela sepultura de Benjamin
no cemitério de Port Bou, que descreveu
como um dos mais belos que já conhecera. Hoje, como o balcão de Romeu e
Julieta, a sepultura existe. O interesse de
turistas e peregrinos como Arendt era tão
grande que o cemitério providenciou uma
com o nome dele. O lugar é bonito, diz
Calasso, mas “a sepultura é apócrifa”. Ninguém sabe onde Benjamin está enterrado.

Os artigos para a seção Palavra de Professor devem ser enviados até o dia 15 de cada mês com no máximo 1.800 caracteres para o e-mail palavradeprofessor@sinprors.org.br.
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ENTREVISTA Aldyr Garcia Schlee

Escrita visceral
Por Stela Pastore e Renato Dalto

A

extraclasse@sinprors.org.br

ldyr Garcia Schlee literalmente desenha
seus personagens com tintas verossímeis
carregadas de humanidade. E joga sobre
eles uma imaginação desenfreada a partir
de uma rigorosa pesquisa documental. É um fronteiriço de Jaguarão, professor universitário, escritor,
desenhista, jornalista e tradutor. Conhecido como o
homem que desenhou a antológica camiseta canarinho, usada pela Seleção Brasileira e o autor do conto
que inspirou o filme O Banheiro do Papa, do livro O
Dia em que o Papa foi a Melo, publicado originalmente
em espanhol. Fez a tradução comentada do clássico
Don Segundo Sombra, do argentino Ricardo Guiraldes. Schlee é um escritor visceral que mapeia os tipos fronteiriços em contos de livros como Contos de
Sempre e Uma terra só (vencedor, respectivamente, da
Bienal Nestlé de Literatura de 1982 e 84). Que disseca
paixões futebolísticas em contos do futebol, que reconstrói o mundo feminino que cerca o nascimento
do mito Carlos Gardel em Os limites do impossível
‒ contos gardelianos. É também o romancista denso e
magistral em Don Frutos, sobre o exílio do primeiro
presidente constitucional uruguaio Fructuoso Rivera.
Artista múltiplo, constrói maquetes dos lugares que
descreve. E nesses lugares ousa todas as possibilidades da imaginação. A primeira e fundamental leitora:
Marlene Rosenthal Schlee. A companheira desde
sempre. A única pessoa que manipula seus originais.
Com 81 anos, três filhos, três netos, 12 livros, Schlee
fala da vida com encantadora vitalidade.
Extra Classe ‒ Como nasceram os Contos
Gardelianos que compõem o livro Os limites do impossível?
Schlee ‒ Eu tenho um grande amigo, o Washington Benevides, de Tacuarembó, tradutor do
Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e
o maior poeta vivo do Uruguai. Devo a ele o estímulo
para que conhecesse o outro lado da história do Gardel. Dizia que o Gardel era uruguaio. Eu também me
preocupei muito com essa questão da identidade, da
nacionalidade do Gardel. O Washington dizia que o
pai do Gardel era um grande bandido. Ele viveu na
segunda metade do século 19, esteve sempre com a
polícia e forças militares, e utilizava leis absurdas, a
lei da perseguição, que é uma coisa inacreditável. Esse
era o pai do Gardel, foi comissário, depois chefe de
polícia. Eu conheci esse lado dele.Só conheci o ValleEden (onde Carlos Gardel nasceu, em Tacuarembó,
no Uruguai) depois que escrevi o livro.
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EC ‒ Os Contos Gardelianos têm um encanto
na narrativa, feita apenas por mulheres. Como foi
compor essas personagens?
Schlee ‒ Primeiro eu tive que me dobrar por
dentro pra escrever com o sentimento das mulheres
da época, quase do século 19, com todas as limitações e sufocamento por parte do machismo que
predominava no Prata, na zona pampeana, a partir
dos conquistadores. Eram caçadores do gado alçado, tinham a rusticidade do ambiente e eram os portadores da tradição machista espanhola violentíssima. Homens que dispunham das mulheres a seu bel
prazer. E tinham tantas mulheres quanto quisessem
ou pudessem.
EC ‒ Todos os contos são muitos fortes, mas
tem um que é impressionante – “Eu sei como foi e
era (ou O nascimento de Gardel)”, sobre a parteira.
Como chegaste a esse personagem?
Schlee ‒ Só com algumas indicações da sua
existência. Sabia que era filha de brasileiros, que era
também parteira, fazia simpatias, bruxarias e tinha
acompanhado revoluções da região. Era uma das
que faziam o rapa nos soldados mortos. Tiravam
tudo e se tinha um moribundo ela matava por caridade, era a despenadeira. Daí que vem a palavra
pena. A outra personagem foi uma índia levada pra
Tacuarembó pela mulher do cônsul, aquela que teve
a filha e era amante do genro – com quem fez casar
com duas filhas. Essa mulher trouxe outra para ela e
tinha uma relação tão íntima que era provavelmente
homossexual. A índia era de uma tribo do sul da Patagônia. E a outra é a mulher – das tantas – que foi
amante do pai do Gardel na estância Santa Blanca, ali no Valle Eden. Pesquisando sobre o general
presidente uruguaio, Don Frutos, soube que essa
mulher viveu com ele em Jaguarão e animava um
circo de cavalinhos chamado Os Irmãos Rey. Tinha
estado em Tacuarembó no ano que coincide com a
morte da segunda mulher do pai do Gardel. Consegui também uma foto dela num jornal de época,
num cartaz anunciando o circo, com outra cantora
que se apresentava no teatro construído pelo pai do
Gardel (Teatro Escayola, de Tacuarembó). Hoje eu
sou o único estrangeiro que faço parte da comissão
de reconstrução desse teatro.
EC ‒ Tens uma meticulosidade na construção da memória. E o teu último livro trata disso
Memórias de o que já não será. Como tratas essa

passagem do tempo?
Schlee ‒ Isso depende da minha posição diante
do tempo e da vida. Nós, os jornalistas, temos um
compromisso muito grande com o andamento do
tempo, portanto com a história. No jornal diário a
gente trabalha com uma limitação temporal. Fui um
dos fundadores da Última Hora. Só tem dois sobreviventes desse jornal: eu e o Flavio Tavares. A Última Hora fez 50 anos e ninguém registrou. Foi um
dos mais importantes jornais da época. Hoje tem
gente querendo admitir que o jornal impresso acabou. É um desrespeito e está por trás disso a mídia
eletrônica que pode fazer um jornalismo sem qualquer responsabilidade. A mídia impressa está perdendo espaço à medida que não cumpre com suas
obrigações temporais. Os jornais de domingo saem
sábado à tarde, sem nenhum compromisso com seus
leitores, que não sabem nem o que acontece sábado
à tarde ou à noite. Sou contra isso e contra a criação desses monopólios da informação, o que é grave
pela condição política de poder dominar um país ou
um espaço.
EC - Teus personagens são os excluídos. Ao
mesmo tempo, vens de uma família de posses, que
ganhou muito dinheiro com a construção da ponte de Jaguarão. Há uma ruptura com a tua formação aristocrática.
Schlee – Foi consciência profissional.Trabalhei
em três jornais de Pelotas, onde cheguei em 1950,
recém-formado no ginásio de Jaguarão. Meu pai
ficou desempregado e tinha que ajudar em casa.
Quando fui passear no Rio em função da premiação
da camiseta da seleção, passo o ano todo lá onde tive
várias chances, algumas postas fora.Tive a primeira
chance no Correio da Manhã. Um estágio na área
gráfica e artística. Vinha a fotografia e eu copiava
autoridades: os principais artistas do rádio, grandes
escritores brasileiros ou internacionais, jogadores
de futebol. No meu desenho usava todas as técnicas, canetas, água, tinta, aquarela, nanquin, pincel,
só preto e branco. Aprendi muito. Tinha carteira
de estagiário e frequentava a Associação Brasileira
de Imprensa e lá conheci muito gente. Foi muito
enriquecedor e me permitiu conhecer em conversas informais, fora da redação, no dia a dia, como
se fazia jornalismo a sério. O secretário de redação
de O Globo, Osmar Flores, me convidou pra desenhar no jornal. Quando souberam que eu trabalhava
pro concorrente, fui demitido do Correio da Manhã.

Foto: Stela Pastore

Na redação tinha o aquário (sala separada com um
vidro) onde ficavam o Otto Lara Resende, Otto
Maria Carpeaux, Antônio Callado, que me chamou
para eu confirmar que estava desenhando no Globo.
Me disse: irresponsável. E me demitiu. Foi um ano
difícil, meu pai e meu padrinho garantiram o mínimo para mim, mas aprendi muito e foi muito rico.
EC ‒ Tua primeira experiência artística é o
desenho. Na ficção, também desenhas os personagens?
Schlee ‒ Eu desenho os personagens, a cidade,
faço mapas. Pego duas ou três brochuras diferentes, cola plástica, desenho o espaço e faço subir esse
material, montanha, matas, estradas, lugares, casas.
Tenho várias maquetes de Jaguarão em 1980, 1910,
1950. O Erico (Verissimo) fazia isso. No livro Limites do Impossível eu desenhei cada uma das personagens a partir de uma figura. Às vezes, diluo a
descrição em toda a história, às vezes um traço num
parágrafo, depende do personagem. Não é regra,
mas acho que um traço segura o personagem para
que na ação ele corresponda àquela imagem.
EC ‒ No jornalismo, trabalhaste no desenho
e depois na escrita?

Schlee ‒ Também na escrita.Tive consciência
do que era fazer jornal. Trabalhei no Diário Carioca com o Nelson Rodrigues – que era muito pão
duro, sempre brabo e fumando, e o Millôr, com
quem aprendi muitas coisas, como diagramação.
Foi como diagramador que o Guevara (diagramador argentino) me indicou pro Samuel Wainer e
vim fazer a Última Hora em Porto Alegre. Briguei
com o Samuel e tive que sair. Eu fui o culpado, era
um bobalhão, besta, querendo fazer o jornal dele.
Fiz concurso para a UFPel (foi professor de Direito
Internacional por 30 anos e também pró-reitor de
Extensão e Cultura.)
A Zero Hora só conseguiu destruir totalmente meu projeto da Última Hora na metade do ano
passado. Acordei, vi o jornal e disse pra Marlene:
acabou meu projeto.
Em Pelotas escrevi para o Diário Popular, onde
fiz uma reportagem-livro sobre a existência de xisto
betuminoso no RS, em São Gabriel. Ganhei o Prêmio Esso. Também assumi a secretaria de redação do
jornal onde tinha começado a desenhar, o vespertino Opinião Pública, que acabou e ficou o Diário
Popular, onde passei a escrever diariamente uma
coluna. E ainda no sábado, eu e o Carlos Alberto
Chiarelli escrevíamos um programa de rádio de 1

hora. Vi que estava com predisposição muito grande
de fantasiar, de apresentar ficcionalmente a memória. Foi daí, do jornalismo, que veio minha atividade
literária. Escrevi meus primeiros livros, tinha uns 26
anos. Para o jornalista não basta vencer o tempo,
mas ter tempo e dispor dele. Houve uma mudança
técnica no meu fazer. Estava acostumado a escrever
crônica em 5 minutos. Terminava aquilo e tava corrigida. Na ficção, era diferente: a Marlene pegava
meus originais e ia fazendo mudanças. Sempre foi
ela e nunca ninguém mais se meteu. É a melhor crítica do meu trabalho. Sou contista, romance é um
acidente.
EC – Mas escreveste há pouco o romance
Don Frutos, quase um épico.
Schlee ‒ Don Frutos veio ao longo de inquietações minhas com o imperialismo português no
Uruguai. Escrevi três ou quatro contos baseados
nos documentos que eu tinha: Don Sejanes, Como
uma parábola e A Viúva de Quinteros. Um castelhano
amigo meu, ex-tupamaro, filho de um estancieiro
muito rico, começou a buscar material, descobriu
coisas raras, dos dois lados – tanto os que consideravam o Rivera bandido, os blancos ou os que o consideravam fundador da pátria, que são os colorados.
EC
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EC ‒ Tem a construção documental e tem a
tua elaboração. No final, qual foi a tua construção
de Rivera?
Schlee ‒ Quando terminei o livro me encantei
com a relação casual entre o personagem secundário, o tenente Onetti, e o grande escritor Onetti, que
era avô dele. Aquelas palavras que o tenente Onetti diz, peguei-as do poeta Onetti, botei na boca do
personagem e encaixou. Foi demais. Fiquei muito
preocupado com o aspecto plástico do texto e com
Rivera ‒ mas recriando uma imagem que ninguém
tinha admitido, ou seja, nem os defensores nem os
detratores. Uma boa parte do texto se passa na cabeça do Rivera. Utilizei o verbo de maneira que o leitor não saiba distinguir se ele estava contando ou se
sou eu. Construí é uma figura ficcional, muito mais
minha do que do Uruguai.
EC ‒ As peculiaridades fronteiriças, a riqueza cultural de quem vive na região binacional, boa
parte do Rio Grande desconhece ou não reconhece isso. Como trabalhas com essa cultura?
Schlee ‒ A mais forte razão para que se desconheça isso no RS é o gentílico “gaúcho”. Que tem
uma determinação física que é o pampa, e de uma
decorrência cultural e econômica que é a atividade
rural, que é a criação extensiva de gado. E isso fez
com que se confundisse essa figura com qualquer
pessoa nascida do RS. Com isso, a denominação
gaúcho foi esvaziada do seu sentido importante e
original.Essa figura está é na fronteira, onde tem
essa expressão chamada “fronteiriço”. Quando se
usa “espaço fronteiriço” está-se mais perto do verdadeiro significado que se quer dar a essa palavra
fronteiriço. O espaço da fronteira. O homem da
fronteira ainda é aquele que guarda a imagem do
gaúcho verdadeiro, que não precisa estar na roupa
e não precisa estar no hábito de tomar chimarrão.
Uma vez fiz uma palestra (na Paraíba) e disse que
a terra do gaúcho é o sul do Rio Grande do Sul,
o Uruguai todo e a província de Buenos Aires. O
único país só gaúcho é o Uruguai.
EC ‒ Tens também uma grande identidade
com o Uruguai.
Schlee ‒ Nasci na fronteira e tenho uma obra
por causa do encontro do português e espanhol.
Mas isso não transmite a exuberância e a riqueza
que é o mundo da fronteira, passando por esse limite imaginário e o limite institucional, feito para
separar. Na fronteira temos duas cidades em termos de integração. Livramento que é uma terra só
mesmo, gêmea da outra (Rivera, no Uruguai), onde
se desenvolveu quase uma língua comum. A outra,
separada pelo rio e pela ponte, Jaguarão, onde a utilização de um idioma comum não se deu. A gente aprendeu desde criança todos os americanismos
do espanhol utilizando-os em português, com es-
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Conseguiu xerox das cartas entre Rivera e Bernardina. Rivera era pré-silábico, não tinha domínio da
silabação, mas aprendi a ler o que ele escrevia na
letra dele.

"Nasci na fronteira e tenho uma obra por causa do encontro do
português e espanhol. Mas isso não transmite a exuberância e
a riqueza que é o mundo da fronteira, passando por esse limite
imaginário e o limite institucional, feito para separar"
sas inflexões. Por isso, precisei construir um idioma
próprio. O meu português é cheio dessas expressões
em espanhol, mas o que escrevo não é o que preciso
falar com quem vive no lado uruguaio da fronteira
com Jaguarão.
EC ‒ Usas a ponte Mauá, entre Jaguarão e
Rio Branco, quase como um personagem.
Schlee ‒ É nome próprio. Ao mesmo tempo,
essa visão do personagem e também de toda minha
visão de mundo que trabalha com a mudança permanente, que é água do rio, que está na origem da
filosofia.
EC ‒ No futebol te declaras torcedor da Celeste (seleção uruguaia), uma das tuas paixões. E
criaste a camiseta da seleção brasileira.
Schlee ‒ Ganhei o concurso para a camiseta da
CBF em 1953. Tinha 19 anos e parte do prêmio era
conviver com a seleção brasileira na concentração
por uma semana, em São Januário, em 1954. Houve
muita safadeza, garçons ofereciam primas e amigas
para sestearam conosco. Tinha uma mansão de um
empresário, numa semana aconteceram muitas coisas. Fiquei muito decepcionado.
Hoje essa camiseta da seleção é usada pelos detratores do governo, contra a Dilma e pelo impeachment, com o moralismo mais barato que se pode
imaginar. Hoje a CBF é o símbolo da corrupção, da
miséria, da pobreza e da situação que foi colocado
miseravelmente o futebol brasileiro.
Tenho torcido contra a seleção brasileira, um
desgosto tão grande com tudo da seleção. A come-

çar com minha experiência com ela em 54. A camisa
hoje está completamente desmoralizada. Não tem
nada mais a ver comigo. Um jornalista escocês escreveu um livro sobre a camisa e me disse que eu tinha criado um símbolo nacional que concorria com
a própria bandeira. Dentro de uma perspectiva que
não é a minha, do endeusamento.
EC ‒ Como foi quando viste O Banheiro do
Papa no cinema?
Schlee ‒ Chorei muito de emoção. Houve muita polêmica no Uruguai. O El País explorou muito
isso. Botou o conto e disse que tinham pirateado e
não tinham dado crédito.
EC ‒ Adaptaram o roteiro sem te consultar?
Schlee ‒ Eu disse pro editor que estava muito
feliz porque alguém teve a mesma sensibilidade e
fez uma livre adaptação, mas ele estava muito desgostoso. Disse ao pessoal que fez o filme e que estava muito bem assim. Não pretendo ganhar dinheiro
com isso.
EC ‒ E os novos trabalhos?
Schlee ‒ Tenho um livro sendo lançado Fitas
de cinema, contos em cima de filmes inesquecíveis
que vi e narro. E o outro nada tem a ver com ficção.
É um dicionário da cultura pampeana sul-rio-grandense. Todos os verbetes já estão colocados. Tem todas as informações sobre todo o tipo de vegetação e
de animais. Plantas medicinais, medicina campeira,
aves. Tem divergências e muitas palavras não dicionarizadas. Deve dar umas 900 páginas.
EC
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EXTRAPAUTA
“PEC da morte” dos povos indígenas avança no Legislativo

A

Comissão Especial da Demarcação de
Terras Indígenas da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade (21
votos), no dia 27 de outubro, substitutivo do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR)
ao texto original da Proposta de Emenda à Constituição 215/00, que determina a demarcação de
terras indígenas por lei do Executivo e não mais
por decreto, como acontece atualmente. “A gente
não pode deixar que esta matéria, que é a PEC da
morte dos povos indígenas, seja aprovada”, protestou Glauber Braga (PSOL/RJ). Na prática,
a medida concede aos deputados e senadores a
decisão final sobre novas demarcações. A proposta revoltou lideranças indígenas devido ao lobby
da bancada ruralista na Câmara e no Senado no
sentido de congelar as demarcações. Mas o Senado já sinalizou uma possível rejeição da PEC.
Em junho, 48 senadores, ou seja 60% dos votos,
assinaram um manifesto contra a PEC 215.
Retrocesso – Os destaques que tentavam alterar o texto foram rejeitados. Parlamentares do PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede contrários

à PEC se retiraram da reunião antes da votação
e ameaçam questionar a constitucionalidade da
medida junto ao STF. O PSB, que era contra a
proposta, rachou. Os demais partidos com representação na Comissão Especial aprovaram o texto. A PEC 215 tem o apoio da bancada ruralista,
que derrubou pedidos de retirada do projeto da
pauta e mais cinco requerimentos de adiamento
de votação apresentados pelos deputados contrários à matéria. Barrados no plenário 14, local da
votação, representantes dos povos indígenas fizeram uma manifestação nos corredores das comissões. A PEC tramita há 15 anos e será submetida
ainda a dois turnos na Câmara e no Senado, com
quórum qualificado (pelo menos 308 deputados
e 49 senadores). O substitutivo de Serraglio também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas, estabelece o direito de indenização dos
proprietários de terras e fixa o dia 5 de outubro
de 1988, data da promulgação da Constituição,
como marco temporal para definir o que são as
terras permanentemente ocupadas por indígenas
e quilombolas.

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Comissão aprova texto que transfere para o Congresso o poder de propor demarcação de terras

Em Palmas (TO), protesto contra a PEC 215, que interrompeu os
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas viralizou nas redes sociais
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Ocupação da Fazenda Annoni completa 30 anos
Ao longo de mais de três décadas, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se
consolidou como um dos mais importantes movimentos sociais do mundo
Foto: Daniel Andrade/Arquivo MST

Da Redação

O

extraclasse@sinprors.org.br

s 30 anos da ocupação da Fazenda Annoni são marcados por uma série de atividades comemorativas organizadas pelo
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST). Entre elas um acampamento
de três dias para cerca de 700 a 800 jovens, filhos
de acampados e assentados, a partir de 29 de outubro.  O objetivo é debater a luta pela reforma agrária e o contexto atual. Do ponto de vista histórico,
nestes 30 anos, houve grandes transformações, tanto
na agricultura quanto no movimento. A luta pelo
direito à terra e por reforma agrária permanece e é
central, mas há outros novos e grandes elementos.
“Em 1985, quando a Annoni foi ocupada, o
tema central era o direito à terra e o direito a produzir. Era claro o enfrentamento dos sem terra contra
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o latifúndio improdutivo. Hoje o grande embate é o
que e como produzir. Permanece a grande questão
da concentração da terra, que não foi resolvida, mas
também entram outros pontos como a necessidade
de uma alimentação saudável em contraponto à produção de comida com veneno e insumos agrícolas,
que é o resultado do agronegócio. O acampamento
que estamos oferecendo à juventude servirá para debates como este”, informa Cedenir de Oliveira, dirigente nacional do MST para o Rio Grande do Sul.  
Os jovens têm a oportunidade de resgatar o
processo histórico, saber das dificuldades enfrentadas por pais e parentes no início da luta e dar o passo
adiante a partir dos desafios atuais, como a busca por
alimentos de verdade e sem veneno. E não são só os
meninos que precisam compreender. “A sociedade

deve entender que só é possível produzir alimentos
sadios e diversificados com muitas pessoas fazendo
esta operação”, diz Cedenir, hoje com 36 anos e que
começou a viver em acampamento aos 17.
Ele relata, orgulhoso que, atualmente, 5 mil hectares de arroz orgânico estão sob controle de 500 famílias ligadas ao MST. “Nosso desafio é conscientizar
mais trabalhadores a fazer este tipo de produção”. E
diz: “Nestes 30 anos não ficamos somente no tema da
terra, na ocupação. Ocupamos e fazemos o quê? Tem
o lado econômico da luta e tem outro lado que é a
própria vida humana e talvez seja este nosso principal avanço. Não só pelo tipo de alimentos que estamos
oferecendo, mas também quando olhamos para milhares de nossos jovens que se criaram sem fome, podendo estudar em escolas, cursar uma universidade”.

Junto com Cedenir de Oliveira, Silvia  Reis
Marques integra a direção nacional do MST para o
Rio Grande do Sul. Assentada com seus dois filhos
em Bossoroca, na região Missioneira, acredita que,
quando a terra é conquistada, a próxima etapa é a
produção de alimentos saudáveis “não só para nossos
filhos, mas de toda a sociedade, que também são nossos”. Ao lembrar Roseli Nunes da Silva, a Rose, agricultora sem terra que ocupou a Annoni e foi assassinada em 1987 (que disse um dia que preferia morrer
lutando a morrer de fome), Silvia observa que a luta
por vida digna está no “DNA” das mulheres.    
“Tivemos muitas perdas estes anos, de companheiros valiosos, e seguimos lutando. E a luta por
alimentação saudável, os cuidados com as sementes,
com a terra, que nos dá o sustento, é o nosso legado.
Seguimos com nossa bandeira pela reforma agrária, na perspectiva de uma produção saudável, sem
venenos e a um custo que as pessoas possam pagar.
Queremos produzir a vida”.

Para Chomski, o MST é o mais importante
movimento de massas no mundo
Por sua trajetória, o MST é reconhecido internacionalmente. O filósofo e linguista estadunidense Noam Chomski, Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT), costuma falar que se
trata “do mais importante movimento de massas
do mundo”. Como reflexo de sua importância,
ao longo dos anos, vem conquistando reconhecimento internacional.
Como o Prêmio Nobel alternativo, concedido pelo Parlamento sueco em 1991. Outro reconhecimento foi a condecoração pelo modelo
educacional implementado nos assentamentos,
entregue pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef ), em 1995. Em 2011, o MST
recebeu, nos EUA, o Prêmio Soberania Alimentar,
concedido anualmente pela Community Food
Security Coalition, entidade que agrega cerca de
300 organizações voltadas para o combate à fome,
a segurança alimentar e agricultura sustentável.

Foto: Rooberto Santos
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Invasão da Fazenda Santo Antão, em 1996, no município de Sarandi (RS). MST já consolidado como movimento nacional

MST contribuiu para o fim da ditadura militar
Voltar no tempo 30 anos remete a um Brasil fechando as cortinas para a ditadura militar, mas com
todo aparato violento e repressor em ação. Quando
aquelas 1,5 mil famílias ocuparam a Fazenda Annoni receberam um cerco policial. Ninguém entrava ou
saía, o que resultou em todo tipo de privações para
aquelas pessoas: fome, frio, doenças. “Éramos mais
de 7 mil pessoas, mobilizadas em uma noite. Isto foi
mesmo um marco”, lembra Mário Lill, que participou da ocupação quando tinha 20 anos e era solteiro.
“O Batalhão de Polícia vigiava toda a área. Era a
força pública protegendo a propriedade privada. Mas
tinha uma unidade, uma força do povo, era uma coisa muito bonita”, lembra. Foi um longo período de
resistência e as dificuldades eram muitas. “O ministro
da Justiça era o Paulo Brossard e o governador era o
Jair Soares. Eles exerceram um cerco muito grande. “Se
passou por tudo, impediram entrada de alimentos, de
visitas, medicamentos”...
A violência do Estado já tinha ocorrido em anos
anteriores. Em 1979, quando houve a ocupação das

fazendas Macali e Brilhante e, em 1981, no acampamento em Encruzilhada Natalino, tudo na região
da produção. Como no dito popular “o que não mata
fortalece”, a falta de democracia e o fato de tantos
homens, mulheres e crianças despossuídos passarem
por privações levaram a um forte sentimento de resistência e unidade. E foram sete anos de resistência.
O assentamento na Annoni ocorreu em 1992.
Mário Lill vive lá, hoje com esposa e dois filhos. No
local foram assentadas 423 famílias. São 270 ligadas ao MST. As demais são de antigos empregados, posseiros, mais um grupo de ocupantes de uma
área chamada Passo Real. Neste período houve uma
centena de outras ocupações pois, ao serem resolvidas as necessidades de uns, surgem outras.
“Faço parte de um coletivo de 13 famílias que forma uma cooperativa de produção.Temos um frigorífico
para abate de bovinos e suínos, tambo de leite, lavoura
de soja, milho, pastagem trigo, feijão. E também o que
chamamos de autossustento, com hortigranjeiros.Vendemos o excedente para merenda escolar”.

“Nosso assentamento é o melhor lugar do mundo para se viver”
Hoje, os assentados da Fazenda Annoni contam com uma escola de ensino fundamental, a 1,5
km de distância. Dentro de assentamento há uma
escola de ensino médio conveniada com o Instituto
Federal de Sertão (Instituto Educar), com enfoque
na agroecologia. Também, no interior do assentamento, em parceria com a Universidade Federal
Fronteira Sul, é oferecido o curso de Agronomia,
também com enfoque na agroecologia.
Em relação à saúde, mora no local (chamado
de agrovila) um casal de médicos que trabalham na
Equipe de Saúde da Família (ESF), do município
de Pontão (desmembrado de Sarandi). O médico é
supervisor do programa Mais Médicos na região.
“Nosso assentamento é o melhor lugar do mundo
para se viver. Fizemos dele um ambiente bom. Ele
está aí para mostrar que fazer a reforma agrária dá

certo. Tivemos um sonho de transformar o latifúndio improdutivo em um espaço de vivência, de trabalho e estamos avançando”, avalia Lill.
Antiga liderança no movimento, Marli Castro
tinha 29 anos quando ocupou a Annoni, junto com a
família. “A ocupação envolveu 32 municípios da região
Celeiro, no Alto Uruguai. Era uma área que estava em
litígio por 17 anos”, recorda. A ocupação da área marcou a luta pela reforma agrária, não só nacional, mas
internacionalmente. “Foi uma ousadia, em 2 horas milhares de famílias tomando a terra, o que mostrou um
potencial de organização muito grande desde o início”.
O local ficou conhecido como cidade de lona.
Foram criadas estruturas, com equipes responsáveis
por diversos setores: segurança, saúde, educação,
inclusive cuidados para preservação do ambiente
natural. “Estávamos cercados pela polícia. Então,

havia uma coordenação do movimento, com seis
pessoas, para cuidar do conjunto das ações e negociar com o governo”. Por conta de suas ações, Castro passou por perseguições e prisões.
“Foram anos difíceis, mas conseguimos mobilizar entidades de apoio que deram suporte inclusive
de alimentos, roupas, medicamentos”. Na época, foi
criada uma farmácia básica e implantaram um sistema de educação. “Eram 3 mil crianças em idade escolar, precisávamos fazer alguma coisa. Conseguimos
uma escola de forma provisória e criamos uma escola
itinerante que, depois, foi fixada. Foi lago inovador.
Com uma estrutura mínima fizemos uma mudança que marcou a opinião pública, que passou a
nos enxergar como trabalhadores que buscavam espaço no processo produtivo e não um conjunto de
baderneiros como quiseram nos pintar”.
EC
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NOVEMBRO AZUL

Liderança do movimento é vereador em
Nova Santa Rita

Viva Bem Unimed

Hoje assentado em Itapuí, Nova Santa Rita, na região Metropolitana,
Marli Castro é vereador e tem orgulho em dizer que é oriundo desta luta.
Criou cinco filhos no movimento, todos estudaram. “É claro que valeu a pena
chegar até aqui, é nossa história, milhares de famílias conquistaram seu espaço
produtivo e dignidade”.
Hoje no Brasil são 120 mil famílias acampadas, sendo 2 mil no Rio Grande do Sul. Em todo o país, são 300 mil assentados e 14 mil no estado.
No domingo, 18 de outubro, 400 famílias ocuparam uma área de 500 hectares na comunidade Madureira, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do estado. A área está localizada entre os assentamentos São João do Ibicuí e
Dom Camilo, não possui denominação e é considerada improdutiva.
No dia seguinte, 19, outras 400 famílias ocuparam a Fazenda Sol Agrícola, em
São Lourenço do Sul, região sul do estado. A área possui aproximadamente 750
hectares e tem capacidade para assentar 50 famílias. Os ocupantes estavam acampados nos municípios de Encruzilhada do Sul, Eldorado do Sul, Tapes e Pelotas.
E, após sete anos embaixo da lona preta, ainda em outubro, famílias puderam comemorar seu assentamento na Fazenda São Clemente, no município de
Esmeralda, nos Campos de Cima da Serra. O local recebeu o nome de Dom
Orlando Dotti e é o primeiro federal criado este ano do Rio Grande do Sul e
pode abrigar até 143 famílias ligadas ao MST e Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB).

Representantes nos legislativos
A força da organização dos últimos anos resultou na conquista de espaços
no Parlamento, tanto estadual quanto federal a partir de 1986, quando o pequeno agricultor de Miraguaí, Adão Pretto, um dos fundadores do MST, tornou-se
o primeiro deputado eleito pelo movimento. Foi deputado estadual de 1986 a
1990 e federal por cinco mandatos consecutivos, até sua morte, em 2009. Com
pouco estudo, alfabetizado aos 16 anos e com apenas 22 hectares de terra, ele
queria dar uma vida melhor para os nove filhos. Ligado à igreja católica, tomou
contato com padres progressistas e descobriu que ser pobre não era por obra de
Deus e que era necessário fazer coisas para mudar esta condição.
“Ele começou a pregar isto, ganhou muitos amigos e também inimigos”,
lembra Edegar Pretto, um dos filhos, que seguiu os passos do pai e hoje é deputado estadual. Sob a liderança de Adão Pretto, a pequena Miraguaí foi a primeira cidade em que houve protestos de pequenos agricultores após a ditadura.
Edegar era um menino e já acompanhava o pai na organização das famílias
para ocupações no início da década de 1980. “A gente mapeava as famílias, quem
iria para o acampamento, tais e tais famílias, qual o local... nosso trabalho, meu e
dos irmãos, era ajudar a reunir as pessoas. Tudo organizado, com hora marcada”.
Na década de 1990, com Adão Pretto em Brasília, o sem terra Dionilso Marcon foi eleito deputado estadual. Desde meados dos anos 1980, o movimento passou a garantir assento nos parlamentos estadual e federal. Atualmente o MST gaúcho está representado por Marcon na bancada federal e Edegar Pretto na estadual.
Marcon relata a enorme dificuldade que enfrenta em Brasília, pois a bancada ruralista, que faz oposição ao MST, possui 257 deputados contra três ligados ao movimento. “A Câmara dos Deputados não existe para defender o povo
brasileiro, mas defender o interesse de meia dúzia”, desabafa. Só a JBS, uma das
maiores indústrias de alimentos do mundo (controla marcas como Friboi, Swift
e Seara, com negócios espalhados pelos cinco continentes) elegeu 166 deputados federais. “Eles vão defender os pequenos agricultores ou a JBS?”.
De acordo com ele, esse desequilíbrio na representação gera imensas dificuldades. “Hoje, na Câmara, os maiores partidos não são os legalizados pela
Justiça Eleitoral, mas os com alinhamento no agronegócio. Segundo o parlamentar, atuar com tamanha desproporção “é o inferno”. Assentado em Nova
Santa Rita, Marcon enfrenta cotidianamente bancadas conhecidas como da
bala, da bíblia (embora ele não goste de usar esta expressão, pois considera
muitos evangélicos aliados) e do boi, que dão à Câmara dos Deputados atual o
status de mais conservadora dos últimos 60 anos.
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Segundo o Ministério da Saúde, os homens vivem em média
sete anos a menos que as mulheres, devido a fatores como
maior incidência de doenças cardíacas e alguns tipos de
cânceres, colesterol elevado, pressão alta, obesidade, alto
consumo de álcool e tabaco, bem como falta de atividade
física regular.
O fato de não acreditarem que vão adoecer, somado ao medo
de descobrir alguma doença, faz com que os homens
procurem menos os serviços de saúde, tornando a falta de
cuidado com a saúde um grande problema.
A adoção de atitudes simples, contudo, muda-se esse
cenário. Sempre há tempo para adotar hábitos saudáveis
como praticar atividade física regularmente, pois essa
prática aumenta nossas defesas, nosso coração funciona
melhor, e oxigenamos mais nossos tecidos e células,
preservando mais os músculos e ossos.
Hábitos alimentares saudáveis, como reduzir o consumo do
sal e açúcar na dieta, aumentar o consumo de fibras e
alimentos integrais, reduzir o consumo de produtos ricos em
gordura e colesterol, bem como consumir diariamente dois
litros de água por dia, reduzem os níveis de colesterol,
glicose e pressão arterial. O abandono do tabaco e a redução
do consumo de álcool melhoram nosso sistema
cardiorrespiratório e nervoso. Visite regularmente seu
médico, pois prevenir é sempre o melhor remédio. Quanto
mais cedo você adquirir hábitos mais saudáveis, menores
serão as chances de que você adoeça no futuro.

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

bemestar.unimedpoa.com.br
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EDUCAÇÃO
Base comum ainda sofrerá alterações
Texto da BNC receberá colaborações até dezembro para depois ser submetida ao Conselho Nacional
de Educação e homologada pelo MEC

A

ssegurar aos estudantes brasileiros, em todas as regiões do país, a garantia de acesso
à aprendizagem de conhecimentos fundamentais, promovendo equidade e maior
coerência em todo o sistema educacional. Esse é o
objetivo da Base Nacional Comum da Educação
(BNC). Divulgado em setembro pelo Ministério da
Educação (MEC), o texto preliminar da BNC receberá contribuições individuais e de entidades do setor
da Educação até 15 de dezembro, pelo portal basenacionalcomum.org.br. A consolidação das sugestões
e a redação da proposta final do documento deverá
ocorrer até março de 2016, quando será submetida ao
Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo MEC para vigorar a partir de julho.
A Base Comum cumpre a meta 7 do Plano
Nacional de Educação ao fomentar a qualidade da
educação básica, do fluxo escolar e da aprendizagem

e consiste no primeiro nível de concretização do
currículo, que se completa com o trabalho dos sistemas de ensino (redes privadas e públicas, estaduais e
municipais), e ainda com a participação das escolas
por meio da elaboração dos seus respectivos projetos
político-pedagógicos.
A proposta é uma base de discussão para determinar os conhecimentos que cada aluno deve dominar nessa etapa do ensino. Estabelece, por exemplo,
o que se deve aprender de Matemática em cada ano.
A BNC terá 60% dos conteúdos a serem aprendidos
na educação básica do ensino público e do privado, e
os 40% restantes serão determinados regionalmente, com abordagens que valorizem peculiaridades
locais e também que considerem escolhas de cada
sistema educacional sobre as experiências e conhecimentos a serem oferecidos aos estudantes ao longo do processo de escolarização.

O documento reúne direitos e objetivos de
aprendizagem relacionados a quatro áreas do conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas,
linguagens e matemática) e seus respectivos componentes curriculares para todas as etapas da educação
básica. A proposta traz um conjunto de temas integradores, como sustentabilidade, tecnologia, educação financeira, questões dos direitos humanos, além
de incluir a diversidade de gênero, que poderá constar
em mais de uma área de conhecimento.
De acordo com o secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios, a proposta contempla
a atual valorização dos sistemas educacionais como
parte fundamental da vida das pessoas e a discussão
sobre quais fins são almejados. “A proposta tem a
intenção de tratar a Educação como um direito e
definir com mais clareza como esse direito se realiza
plenamente para todos”, explica.

Impactará na formação de professores e no Enem
Além de delinear esses fundamentos, a base
impactará em diversas outras políticas no âmbito
educacional, tais como a formação de professores,
a elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e a produção de materiais didáticos. Para
o presidente da União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), Aléssio Costa
Lima, “a Base Nacional Comum é um pilar para reestruturar todo o sistema educacional do país, indo
em direção ao Sistema Nacional de Educação”.
MOBILIZAÇÃO – Até 16 de novembro,
o Conselho Municipal de Educação de São Leopoldo promove um ciclo de palestras com especialistas para discussão do texto preliminar da BNC.
“Queremos levar para toda a sociedade o conteúdo
do documento-base para que cada cidadão faça sua
interferência de forma individual ou coletiva”, explica a coordenadora estadual da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (Uncme/RS)

Fabiane Bitelo, conselheira do CME/SL.
FORMAÇÃO – De acordo com a representante da Undime na Comissão Estadual sobre a
BNCC, Marcia Adriana de Carvalho, é fundamental que todos os envolvidos com educação no território, incluindo conselhos estaduais e municipais
de Educação, além das redes públicas e instituições
privadas, promovam a discussão do documento preliminar com os professores em estabelecimentos de
ensino e também com as instituições de formação
docente, especialmente para conhecer o conteúdo
do documento e esclarecer as formas de contribuição, que pode ser feita de maneira individual, por
organizações, como os conselhos, e ainda pelas escolas de educação básica.
As sugestões devem ser feitas por meio de formulário disponível no portal basenacionalcomum.mec.
gov.br, com manifestação contrária ou favorável às
diretrizes do documento básico, justificativas e as

mudanças propostas.“É imprescindível a participação dos docentes e das escolas da educação básica”,
alerta Marcia, que é avaliadora educacional da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do
MEC, atuando como coordenadora estadual da rede
de assistência técnica para avaliação e monitoramento dos planos estadual e municipais de Educação no
RS e conselheira do Conselho Estadual de Educação
(CEEd/RS). Ela explica que a nova política impacta o papel dos professores e a formação docente. “A
BNC será por área de conhecimento, então é preciso
pensar na formação inicial e continuada dos professores, o que é de suma importância para que os objetivos da educação sejam alcançados como um todo. Os
professores precisam ter a compreensão do processo
educativo, pois sua formação inicial é fragmentada e
direcionada ao conteúdo de forma vertical e é preciso
atenção para uma visão global novamente”, ressalta.
(Com informações da EBC)
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A curiosa transmutação da Operação Zelotes

Operação Zelotes, que investiga fraudes tributárias bilionárias envolvendo gigantes empresariais como Banco Safra, Santander, Gerdau, RBS, Camargo Correa, entre outras, após um período de silêncio midiático ressurgiu nas manchetes no final de outubro, com uma
curiosa transmutação: como num passe de mágica, os nomes dessas empresas
saíram do noticiário e a Zelotes passou a investigar Luis Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 26 de outubro, a
Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal deflagraram
a terceira fase da Zelotes, que nada tem a ver com a denúncia de pagamento
de propinas para integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf ) para abater dívidas de grandes empresas com a Receita Federal.
A chamada “terceira fase” da operação surgiu após a publicação de uma

reportagem no jornal Estado de São Paulo, denunciando uma suposta “compra”
de Medida Provisória no governo Lula. A Polícia Federal recebeu autorização
para fazer busca e apreensão em duas empresas de Luís Cláudio Lula da Silva:
a TouchDown Promoção de Eventos Esportivos e a LFT Marketing Esportivo. Em nota oficial, Cristiano Zanin Martins, advogado de Luis Cláudio Lula
Da Silva, denunciou o desvirtuamento e falta de propósito da ação. Segundo
ele, a ação de busca e apreensão na TouchDown foi despropositada, uma vez
que a empresa que organiza o campeonato brasileiro de futebol americano
está totalmente fora do âmbito da operação que investiga as fraudes no Carf.
Além disso, acrescentou o advogado, a associação da LFT Marketing à “compra” mal explicada de uma MP não se sustenta nem mesmo na reportagem
publicada pelo Estadão.

A Zelotes volta ao Jornal Nacional

O que é a Operação Zelotes

Mas a ação da Polícia Federal junto à empresa do filho de Lula foi suficiente para a Zelotes
voltar para os holofotes do Jornal Nacional. Com uma singela diferença. O nome das até então
denunciadas RBS, Gerdau, Banco Safra etc. saiu de cena, dando espaço para “o filho de Lula”.
No dia seguinte à mágica transmutação midiática, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS)
denunciou a “manipulação da imprensa brasileira na cobertura da Operação Zelotes”. Segundo
Pimenta, que é relator da subcomissão na Câmara dos Deputados que apura o escândalo de
corrupção no Carf, a Rede Globo “mentiu descaradamente” ao informar que a Zelotes seja uma
operação para investigar compra e venda de Medidas Provisórias para o setor automobilístico.
“A edição dos telejornais da Rede Globo foi criminosa”, protestou o deputado. “Estão forçando a barra para dizer que houve pagamento a uma empresa do filho do Lula, mas se esquecem de um detalhe importante: a MP 471 foi editada em 2009, e empresa do filho do Lula só
foi criada em 2011. E não dá para vincular a MP a contrato que só iria ocorrer em 2014 e um
pagamento realizado em 2015, seis anos depois. Não faz sentido relacionar o contrato do filho
do Lula com a MP”, argumentou.
Pimenta lembrou ainda que a Zelotes foi deflagrada em março de 2015 para apurar um
esquema criminoso de sonegação fiscal que provocou prejuízo aos cofres públicos da ordem de
R$ 21 bilhões, constituindo-se em um dos mais escandalosos casos de corrupção da história do
país. O esquema para reduzir valor de multas envolve conselheiros do Carf e grandes empresas, a
maior parte delas grandes anunciantes da mídia brasileira. Entre elas, a RBS, afiliada da própria
Rede Globo. Após a sua deflagração, a Zelotes foi progressivamente desaparecendo do noticiário, até retornar no final de outubro com uma nova cara: a do filho de Lula.

Diante dessa repentina transmutação, não custa lembrar
qual é mesmo o objeto de investigação da Zelotes. A operação foi desencadeada no dia 28 de março para desbaratar um
esquema de fraudes tributárias envolvendo grandes empresas brasileiras e multinacionais. O Grupo RBS, a Gerdau, os
bancos Bradesco, Santander, Safra, Pontual e Bank Boston, as
montadoras Ford e Mitsubishi e um grupo de outras grandes
empresas estão sendo investigados pela suspeita de pagamento de propina a integrantes do Carf para anular multas tributárias milionárias.
Entre os crimes investigados na Zelotes, estão advocacia
administrativa, tráfico de influência, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O esquema envolveria a contratação de empresas de consultoria que, mediante trânsito facilitado junto ao Conselho, conseguiam controlar o resultado
do julgamento de forma a favorecer o contribuinte autuado.
Muitas dessas consultorias tinham como sócios conselheiros
ou ex-conselheiros do Carf. Mais de 70 processos tributários
podem ter sido fraudados, com um prejuízo superior a R$ 19
bilhões aos cofres públicos. Os casos que estão sob investigação teriam ocorrido entre os anos de 2005 e 2015.
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Uma parede no caminho
Foto: Fernanda Ligabue/Agência Pública

Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós alagará 729 quilômetros quadrados e afetará populações ribeirinhas
que habitam há séculos uma das maiores áreas preservadas da Amazônia
Por Flávio Ilha, de Itaituba (PA)

U

extraclasse@sinprors.org.br

m paredão de concreto com 53 metros
de altura e quase 8 quilômetros de extensão irá transformar as águas verdes
do rio Tapajós, que corre de Sul a Norte
por 800 quilômetros até desembocar no Amazonas,
num lago gigantesco cuja única missão será produzir eletricidade para as regiões urbanas do Brasil,
especialmente do Sul e do Sudeste. O paredão vai
represar o curso natural do rio, que nasce no Mato
Grosso e percorre todo o oeste do Pará, interromper
a migração de espécies endêmicas da região, alagar
uma área de 729 quilômetros quadrados e afetar,
direta ou indiretamente, uma população que há séculos vive da biodiversidade do Tapajós. De quebra,
também transformará uma das regiões mais preservadas da Amazônia em um complexo industrial

14

de grande porte capaz de gerar até 10 mil MW de
energia – a usina de Itaipu, por exemplo, tem capacidade instalada de 14 mil MW.
Prevista para funcionar num prazo de seis anos,
a usina hidrelétrica São Luiz do Tapajós – a primeira do conjunto de cinco unidades projetadas pelo
governo federal para a bacia do rio – igualmente
deverá contribuir para o extermínio de espécies vulneráveis da região, como o peixe-boi, a arara azul, a
ariranha, o cascudo asa-branca e o gato-mourisco.
Além disso, avançará sobre áreas protegidas por
parques nacionais – entre eles o mais antigo do país,
criado em 1974. O Parque Nacional da Amazônia,
na margem esquerda do Tapajós, deve perder 10 mil
hectares de área, mas nem será o mais atingido pelas
barragens; Jamanxim, cujo diploma legal é de 2006,

terá extirpados 33,2 mil hectares na margem direita
com a construção das hidrelétricas de Cachoeira do
Caí, Jamanxim e Cachoeira dos Patos.
As cinco unidades juntas, quando construídas,
vão ter capacidade de gerar 10,6 MW de eletricidade – dois terços dos 18 projetos hidrelétricos que
deverão estar operando até 2023. Apenas São Luiz
do Tapajós representa 55% desse montante, o que
torna a execução estratégica para o governo. Segundo o Plano Decenal de Energia (PDE), a usina deverá ser construída até 2021 para atender o objetivo
de aumentar a capacidade de geração de energia em
73 mil MW nos próximos dez anos – metade delas por fontes renováveis, incluindo energia eólica e
solar. Os investimentos federais para cumprir esse
objetivo chegam a R$ 1,4 trilhão.
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O complexo de hidrelétrica do Tapajós afetará
comunidades ancestrais do Pará, como os indígenas da etnia munduruku, e também os moradores
da pequena localidade de Pimental, além das vilas
de São Luiz e Raiol. Os efeitos são severos, com a
previsão de deslocamento permanente de milhares
de moradores e o alagamento de áreas arqueológicas – e sagradas – das comunidades indígenas. Na
represa que será formada com a hidrelétrica de São
Luiz se concentram sete aldeias que reúnem um
grupo aproximado de 700 indígenas munduruku
em terras que nunca foram demarcadas pela Funai. Depois da construção da usina de Belo Monte,
também no Pará, o complexo do Tapajós abre uma
nova fonte e disputa entre ambientalistas, comunidades ribeirinhas e técnicos do governo – com
evidente desvantagem para os primeiros.
“A pressão
tem sido muito
grande, especialmente sobre a
Funai e sobre o
Ibama. Nossos
ancestrais sempre viveram aqui,
sempre viveram
do rio, mas o governo insiste em
dizer que as áreCacique Suberalino Munduruku as da usina eram

Foto: Fernanda Ligabue/Agência Pública

“Não dá para confiar no que diz o governo”

Foto: Flávio Ilha

desabitadas. Estamos com
medo de que o governo
avance sobre nós, mesmo
sem autorização legal para
a obra. Não dá para confiar no que diz o governo”,
resume um dos chefes da
Aldeia do Mangue, em
Itaituba, Jairo Saw Munduruku.
A comerciante Socorro Amorim, que tem
um pequeno mercado
junto com o marido há
27 anos na localidade de Indígenas da etnia munduruku aguardam demarcação há mais de dez anos
São Luiz, diz que se sente ameaçada. O canteiro de caminhada da vila de São Luiz, também não esobras da hidrelétrica ficará a apenas sete quilôme- conde a preocupação com a pequena comunidade
tros da vila e os técnicos do governo já circulam pelo de 12 famílias e 48 pessoas que vivem no caminho
local fazendo perguntas e colhendo dados. Infor- da hidrelétrica. Assim como os ribeirinhos da vila,
mação, porém, a comunidade não tem recebido.
Suberalino nunca conversou com nenhum técnico
“Essa conversa toda me tira o sono. Vivemos do governo, nunca recebeu qualquer informação
num lugar com muita fartura, tranquilo e onde todo oficial e nunca foi consultado sobre a conveniência
mundo se conhece. Aqui é o paraíso. Aí, de uma de deixar a região onde vive há 71 anos. “Essa usina
hora para a outra, começam a falar em realocação, não serve para nada, vai só acabar com a floresta,
indenização, alagamento. Oficialmente não sabe- com os peixes, com a caça. Vamos continuar lutando
mos de nada, o governo nunca nos comunicou nada. pela bolinha de terra onde vivemos e só aceitamos
Mas sabemos que alguma coisa vai acontecer. E não sair daqui para um lugar maior e onde haja muita
deve ser coisa boa”, lamenta a comerciante.
fartura. Mas não acreditamos mais em promessas.
O cacique Suberalino Saw Munduruku, che- Há dez anos esperamos pela demarcação, que nunca
fe da aldeia Sawré Jaybu, que fica a 20 minutos de veio”, explica o cacique.

E o que diz o governo? Não muita coisa. Segundo o Ministério das Minas e Energia, a construção das usinas é estratégia para enfrentar o
crescimento da demanda por eletricidade no país,
já que o modelo hidrelétrico tem uma matriz tecnológica madura e o preço mais baixo entre todas as
fontes disponíveis no país. Os impactos, de acordo
com essa avaliação, deverão ser menores que outros
empreendimentos similares, especialmente nos rios
Xingu e Madeira, pela adoção do modelo de usina-plataforma: a exemplo de uma plataforma de petróleo, isolada no oceano, a usina de São Luiz do
Tapajós será operada remotamente, sem a presença
de grandes contingentes humanos.
Durante a construção, além disso, os operários passarão longas temporadas, de 15 a 20 dias,
em alojamentos, sendo substituídos por outra turma
ao término desse intervalo. Esse método, segundo o
ministério, evita o surgimento de aglomerados migratórios e reduz a destruição da floresta, que pode
ser recomposta após a construção.
  Em nota, a Eletrobras, que coordena o grupo
de empresas que estuda a viabilidade do empreendimento, afirmou que o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
Rima) utilizou parâmetros definidos e aprovados
pelo Ibama e que vem realizando reuniões com o
órgão ambiental para “aprofundar cerca de 180 itens

Foto: Flávio Ilha

Para o Ministério das Minas e Energia os projetos são estratégicos
contestados dos relatórios”. Segundo a estatal, o objetivo é tornar o estudo “um marco de referência na
região, um tanto desconhecida do ponto de vista das
pesquisa de fauna e flora”.

Socorro Amorim e o marido: ameaçados pelo projeto
A esperança das comunidades afetadas pelos
empreendimentos é a informação. Uma audiência
pública marcada para o início de novembro na cidade de Santarém irá debater o impacto das usinas
projetadas pelo governo, além da demarcação das
terras indígenas que foi interrompida depois que
cresceu o interesse pela área. A demarcação não sai
porque a Constituição proíbe qualquer remoção
definitiva de indígenas de suas terras, o que seria
necessário para a construção da usina hidrelétrica
de São Luiz do Tapajós. Os índios reivindicam um
território de 178 mil hectares da terra indígena (TI)

de Sawré Muybu, dos quais 7% – algo em torno de
12,5 mil hectares – serão alagados.
A licença de instalação do empreendimento
ainda depende do Ibama, que já apresentou pareceres prévios contestando afirmações oficiais, produzidas pelo consórcio de empresas interessadas na
obra, de que a construção causará impacto socioambiental mínimo na região. O conceito de usina-plataforma adotado pelo governo como metodologia
para reduzir impactos sociais, por exemplo, foi devidamente desconstruído pelo órgão ambiental, que
argumentou não ser possível evitar o surgimento de
“aglomerações externas” ao canteiro de obras apenas
pela ingerência do empreendedor. A obra deverá
reunir um contingente calculado entre 10 mil e 13
mil operários na região, cuja maior cidade – Itaituba
– tem 130 mil habitantes.
“Estamos muito preocupados porque não queremos sofrer os mesmos efeitos provocados pela construção de Belo Monte (no município de Altamira,
norte do Pará). E os estudos apresentados até agora
pelo governo são assustadores, contêm erros grosseiros de informação. Não somos contra o projeto, mas
é preciso manter as identidades culturais e econômicas da população. Ribeirinho tem que viver como
ribeirinho, índio tem que viver como índio. Não dá
simplesmente pra deslocar”, argumenta o secretário
de Meio Ambiente de Itaituba, Hilário Vasconcelos.
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Expectativa é que cerca de 75 mil pessoas migrem para a região durante a obra
Foto: Fernanda Ligabue/Agência Pública

Corredeiras do rio Tapajós que serão alagadas na construção da barragem da usina hidrelétrica de São Luiz, no Parque Nacional da Amazônia
Dados da prefeitura do município preveem um
fluxo migratório de 75 mil pessoas durante a construção da usina de São Luiz do Tapajós, enquanto o
governo acena com o deslocamento de no máximo
28 mil pessoas. Vasconcelos cita um dado alarmante
que faz parte do EIA/Rima produzido pelo consórcio de empresas interessadas na obra: está prevista
a construção de três salas de aula na rede pública
de ensino para mitigar o impacto da migração de
operários para o canteiro de obras. Segundo o secretário, os relatórios técnicos que justificam a construção “precisam ser refeitos”.
Estudo patrocinado pelo Greenpeace e realizado por um grupo de nove cientistas independentes,
divulgado no final de setembro, apontou que o EIA/
Rima “minimiza e omite” impactos negativos nos
empreendimentos hidrelétricos, sendo classificado
como mera “peça de marketing”. O estudo, com 15
mil páginas, foi entregue ao Ibama em novembro de
2014. O licenciamento segue em tramitação – sem
ele, o governo não pode fazer o leilão da energia que
será gerada pelo complexo.
“Em vez de cumprir com o seu papel de prever os impactos de empreendimentos desse porte
e, assim, informar o processo de decisão, esses documentos tornaram-se mera formalidade para legitimar decisões políticas já tomadas. Se fosse feito
corretamente, o EIA/Rima mostraria que as conse-

quências da obra são inaceitáveis e a usina, portanto, inviável”, avalia o coordenador da Campanha da
Amazônia do Greenpeace, Danicley de Aguiar.
O biólogo Jansen Sampaio Zuanon, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa),
descreve que o represamento das águas do Tapajós
terá um efeito grave sobre o manejo do rio, na medida em que a criação de um lago artificial altera ciclos de deslocamento, reprodução e crescimento de
diversas espécies endêmicas – com efeito óbvio em
quem depende delas para sobreviver. O EIA/Rima
mapeou a biodiversidade do rio e colheu dados impressionantes: 352 espécies de peixes, 530 tipos de
algas, 137 de zooplanctons e 79 plantas aquáticas,
entre outros dados.
“Os índios que vivem às margens do Tapajós
sabem em que tipo de ambiente e em que época
do ano podem ter determinados peixes à sua disposição. Portanto, quando se represa a água dessa
forma artificial está se desregulando a capacidade
desse povo de conseguir alimento. Afogar pedrais e
corredeiras implicará o desaparecimento de espécies
endêmicas. Há impactos que simplesmente não podem ser mitigados”, critica Zuanon.
Segundo o pesquisador, que fez parte do grupo de cientistas responsáveis pela análise crítica do
EIA/Rima sobre a usina São Luiz de Tapajós, é preciso mudar a cultura de geração de energia elétrica

a partir da Amazônia, para não continuar gerando
“peças de literatura” que vão embasar decisões a partir de “cartas marcadas”. Para Zuanon, a alternativa
existe: encontrar uma relação harmônica entre produção de energia, conservação e qualidade de vida.
Mas, se depender do governo, essa equação
será difícil de ser alcançada. O conjunto de cinco
hidrelétricas do Tapajós terá capacidade instalada
superior a 10,5 mil MW – equivalente à usina de
Belo Monte, no rio Xingu. O complexo faz parte
do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE),
que pretende triplicar a geração hidrelétrica na região Norte do país até 2024 e colocar a Amazônia
como segunda fonte de produção – atrás apenas do
complexo Sudeste/Centro-Oeste, onde está Itaipu.
De acordo com o Plano, não há nenhuma intenção do governo federal de investir em fontes
alternativas de energia para atender à crescente
demanda do país. O estudo aponta que as usinas
hidrelétricas ainda apresentam grande potencial a
ser explorado, “suficiente para permaneceram como
fonte predominante”, especialmente nas bacias
Norte e Centro-Oeste. “Os inventários concluídos
apontam que projetos importantes poderão ser viabilizados, a despeito da crescente complexidade socioambiental”, reconhece o PDE.
São Luiz do Tapajós é a grande aposta para
atingir essa meta.
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Moradores da Vila Raiol temem impacto com a chegada dos operários

Aldeia Sawré Jaybu, da etnia munduruku, será parcialmente alagada pela usina
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COMPLEXO DE HIDRELÉTRICAS DO RIO TAPAJÓS
Avanço na floresta

São Luiz

Fonte: MMA/Ibama

Hidrelétricas planejadas na Bacia do Tapajós até 2020

Rio: Tapajós
Potência: 6.133 MW
6.133 MW
Reservatório: 729 km²
Custo total estimado: R$ 18 bilhões

Itaituba

Jatobá

Rio: Tapajós
Potência: 2.338 MW
2.338 MW
Reservatório: 646 km²
Custo total estimado: R$ 7,8 bilhões

São Luiz

Jamanxim

Rio: Jamanxim
Potência: 881 MW
881 MW
Reservatório: 74,5 km²
Custo total estimado: R$ 1,9 bilhão

Cachoeira do Caí

Rio: Jamanxim
Potência: 802 MW
802 MW
Reservatório: 420 km²
Custo total estimado: R$ 2 bilhões

Jatobá

Cachoeira dos Patos
Cachoeira do Caí
Jamanxim

Cachoeira dos Patos

Rio: Jamanxim
Potência: 528 MW
528 MW
Reservatório: 116,5 km²
Custo total estimado: R$ 1,4 bilhão
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ENSINO PRIVADO
CONSCIÊNCIA PROFISSIONAL

Mobilização contra a terceirização

E

ntre os dias 5 e 9 de outubro, a direção do Sindicato dos Professores do Ensino Privado
do Rio Grande do Sul intensificou suas visitas aos professores nas instituições de ensino
de todo o estado com a proposta de ouvi-los sobre a terceirização no ensino privado.
Tema da 4ª edição da Semana da Consciência Profissional, a terceirização da atividade-fim
(PL 4.330/2004) foi aprovado na Câmara de Deputados e encaminhado ao Senado Federal
(PLC 30/2015).
Durante a visita dos dirigentes do Sinpro/RS, diversos professores se mobilizaram para
produzir e colher assinaturas em um documento contrário ao PL da terceirização. “Nossa
ideia é enviar aos senadores gaúchos o manifesto”, declarou um dos professores que coordenou
o movimento em uma escola da zona sul de Porto Alegre. “Eu sou contra. Isso é péssimo,
todos perdem como profissionais, tudo passa a ser baseado no lucro”, reflete professora da capital. “Nossas conquistas como categoria, ficam todas perdidas”, afirma professor do interior
do estado.
AVALIAÇÃO – Em reunião, a direção do Sinpro/RS avaliou como positiva a 4ª Semana
da Consciência Profissional. “Os professores do ensino privado estão atentos aos perigos que
projetos como o PL 4.330 significam”, explica Luciano Guedes, diretor do Sindicato. Segundo relatos dos dirigentes, durante as visitas às instituições, de forma geral, os professores
manifestaram-se contrários ao Projeto. “Somente com a mobilização e pressão dos professores
e demais trabalhadores é que projetos que retiram direitos não passarão no Congresso Nacional”, afirma Cássio Bessa, diretor do Sinpro/RS.
No site do Sinpro/RS, artigos, reportagens e outros materiais são oferecidos como apoio e
complemento ao debate (www.sinprors.org.br/semana).

Professores discutem sobre a terceirização no ensino privado

OPINIÃO

Dizer sim à profissão professor
Por Amarildo Cenci*
O sistema que hegemoniza as mentes do nosso tempo, apregoa o livre
mercado e as soluções através do esforço e mérito individual. Assim, invariavelmente a crença é que cada pessoa busque resolver suas questões, sua
carreira e seus direitos de maneira individualista. Esse mesmo sistema prometeu um período de maior tempo livre, liberdade, qualidade de vida e espírito
colaborativo; e que o mundo virtual seria instrumento dessas mudanças. Mas,
ao contrário, o que tem ocorrido é a intensificação do trabalho, a extensão de
tarefas para além da carga de trabalho contratada e iniciativas de retirada de
direitos, como a do Projeto de Lei 4.330 ou PLC 30, que estende a terceirização a toda atividade laboral, inclusive a dos professores. Um processo que tem
ampliado a vulnerabilidade do trabalhador frente ao empregador e imposto
a necessária atuação de organizações consistentes e compromissadas com a
redução das assimetrias que aprofundam as desigualdades e injustiças.
Poderia-se dizer que a forma de trabalho de professores – individualizado
na sala de aula, dividido por componentes curriculares, a sua própria formação
e a sua ascensão profissional se dá de forma isolada. O próprio processo de
educação superior no Brasil ainda privilegia o trabalho individual, mesmo na
área da pesquisa.
Nesse cenário, como explicar que uma categoria que vive esse tempo e
que está sujeita à exacerbação da individualidade faça adesão tão expressiva ao Sinpro/RS, através da sindicalização? Ante uma proposta que prega
cotidianamente soluções individuais, o Sinpro/RS tem resistido e defendido
soluções construídas coletivamente, tanto nas questões mais gerais através das
Convenções Coletivas quanto nas específicas, via acordos em que os interesses
dos representados se colocam acima dos individuais.
Estar presente no ambiente de trabalho no início das atividades ou no
intervalo, ter políticas assistenciais qualificadas – exemplo do plano de saú-
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de que atende atualmente em torno de 7 mil vidas, oferecer apoio jurídico
trabalhista e previdenciário, fiscalizar permanentemente para o que os direitos dos professores sejam respeitados, manter um jornal da qualidade, o
Extra Classe, instituir um plano de previdência complementar, ter política
para professores em situação de violência são algumas iniciativas e práticas
que colocam o Sinpro/RS entre os mais organizados e atuantes sindicatos
existentes no Rio Grande do Sul e no Brasil.
O Sinpro/RS tem lado e compromisso. Luta incansavelmente em defesa
dos professores e sua empregabilidade, melhores salários e condições de trabalho e por maior qualidade na educação articuladamente com lutas que tratam
do meio ambiente, justiça tributária – desoneração do salário no Imposto de
Renda, maior distribuição de renda, uma sociedade mais justa e consequentemente menos violenta e mais solidária.
Esse projeto sindical que propõe resistir ao modelo de “cada um por si”,
desacomodado e inovador em sua prática tem sido reconhecido como necessário e acolhido pelos professores privados gaúchos. Uma prova contundente é
o índice de associação que tem se mantido acima de 50%. No Brasil, os índices
não ultrapassam os 20%. Somente nos últimos dois anos em torno de 3,5 mil
professores se sindicalizaram, sendo neste ano 2.371 (dado atualizado em 28
de outubro).
Esse ato de se sindicalizar do professor é a afirmação de sua compreensão
do quanto um projeto coletivo é essencial para a maior resistência contra os
ataques que pretendem reduzir direitos e para a luta por melhoria nas condições de trabalho, salário e melhor qualidade de vida.
*Diretor do Sinpro/RS, professor do Colégio Marista Conceição
e da Universidade de Passo Fundo.

Foto: Edimar Blazina | Ascom Sinpro/RS

O impacto da terceirização no ensino privado foi o tema da 4ª Semana da Consciência Profissional,
atividade realizada anualmente pelo Sinpro/RS desde 2012
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Pesquisa avaliará saúde dos docentes
O Sinpro/RS, em parceria com a Federação dos
Trabalhadores do Ensino Privado do Rio Grande
do Sul, (FeteeSul) iniciou em outubro uma pesquisa que avaliará a saúde mental dos professores do
ensino privado gaúcho e a percepção docente sobre
como o seu contexto de trabalho está relacionado à
saúde ou ao risco de adoecimento mental.
A pesquisa está sendo desenvolvida pela professora doutora Janine Kieling Monteiro, do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Segundo ela,
a ideia da análise surgiu após a avaliação dos dados do
Ministério da Previdência Social e do INSS sobre as
razões do afastamento de trabalho dos professores. “A
maioria das licenças são por motivos de saúde mental,
como episódios depressivos ou depressão de fato. Isso
nos motivou a entender mais profundamente o que
acontece com esses professores”, explica.

Na primeira fase da pesquisa, nos meses de
outubro e novembro, será feito um levantamento
quantitativo. Os docentes estão recebendo um texto
explicativo e um questionário eletrônico enviados
pelo Sinpro/RS por e-mail. O formulário também
pode ser solicitado pelo endereço pesquisa.prof.rs@
gmail.com. O questionário passou pela análise do
Comitê de Ética da Unisinos e segue à resolução
federal que normatiza a pesquisa com seres humanos. “As informações recebidas serão exclusivamente para uso acadêmico, não há a necessidade de se
identificar e fica assegurado o sigilo das respostas”,
assegura Janine.
AÇÕES – Após a tabulação dos resultados, Janine explica que se inicia uma nova fase da pesquisa. Os entrevistados serão divididos em grupos para
uma análise mais aprofundada. “Pretendemos buscar
as razões não apenas do adoecimento, mas também

as que promovem a saúde mental”, informa. “Os dados da pesquisa servirão de base para a elaboração
de políticas públicas e ações específicas das entidades
que trabalham na valorização docente, buscando a
melhoria nas condições de trabalho. Como conclusão
do projeto, vamos elaborar uma cartilha sobre saúde
mental direcionada aos professores e uma ação-piloto
de intervenção direta que auxilie na busca por uma
melhor qualidade de vida”, conclui a pesquisadora.
ESTUDOS – O Sinpro/RS promove desde
a década de 1990 pesquisas com os professores do
ensino privado buscando entender mais sobre o seu
perfil e suas particularidades. O Nesp é o Núcleo
do Sindicato responsável pelos levantamentos que
detalham os principais problemas enfrentados pelos
professores no âmbito da saúde. Conheça as pesquisas já desenvolvidas pelo Nesp no site do Sindicato
(www.sinprors.org.br/nesp).

Comemorações realizadas em todo o estado
O Dia do Professor foi comemorado pelo Sinpro/RS com atividades em todas as Regionais do Sinpro/RS durante o mês de outubro. Em Porto Alegre,
cerca de 350 professores e acompanhantes participaram do tradicional Jantar
Baile do Professor, no dia 17 de outubro, na Associação Israelita Hebraica. Nas
13 Regionais do Sindicato, foram realizados almoços, jantares e encontros em
diferentes cidades. “Todos os anos nesse período, o Sindicato busca oferecer aos
professores momentos de descontração e celebração. É mais uma forma de estarmos próximos à categoria”, afirma Glória Bittencourt, diretora do Sinpro/RS.
TORNEIO – Mais de 140 professores de escolas de abrangência da Regional São Leopoldo participaram do 18º Torneio Esportivo dos Professores, no
dia 24 de outubro. Cinco equipes de vôlei misto e seis equipes de futsal disputaram os três primeiros lugares. “O torneio é um momento aguardado pelos
professores, uma oportunidade de integração e descontração”, afirmou Enécio
da Silva, diretor do Sinpro/RS Regional São Leopoldo. Foram vencedores na
modalidade vôlei as escolas: 1º lugar: Sinodal São Leopoldo; 2º lugar: IENH;
3º lugar: Concórdia São Leopoldo. Na categoria futsal receberam os troféus:
1º lugar: São Luiz São Leopoldo; 2º lugar: La Salle Esteio e 3ºlugar: Sinodal
Jantar Baile do Professor, no dia 17 de outubro, na Associação Israelita Hebraica
São Leopoldo.

Fotos: Leonardo Savairs

DIA DO PROFESSOR

APOSENTADORIA

Aprovada a criação da Central Nacional dos aposentados e pensionistas
Representantes dos aposentados e pensionistas estiveram reunidos, de 8 a
12 de outubro, no 23º Congresso Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos,
promovido pela Confederação Brasileira que representa a categoria (Cobap)
em Maceió, Alagoas. O congresso contou com mais de 1 mil participantes de
associações, sindicatos e federações de diferentes regiões do Brasil. A presidente da Associação dos Professores Aposentados do Ensino Privado do RS
(Apaepers), Gloria Bittencourt, e a integrante do Conselho fiscal da entidade,
Maria Lúcia Coelho, participaram do Congresso.
Divididos em grupos temáticos, os participantes trataram diversos assuntos relacionados ao movimento dos aposentados, como a situação atual
da Previdência Social, alternativas financeiras para os aposentados, combate à
corrupção, perspectivas para a categoria e a seguridade social, a Política Nacional do Idoso, entre outros assuntos.
Ainda no evento, os congressistas aprovaram a criação da Central Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos, movimento que deve atuar, segun-

do a direção da Cobap, na organização e mobilização dos regimes de previdência social do setor público e privado. “Propostas de parcerias público-privados
e de ampliar as concessões de setores estratégicos apresentam grande risco de
entrega do patrimônio público, como o SUS, Previdência Social e outros setores importantes para o povo brasileiro”, diz a Carta de Maceió, redigida como
documento oficial do encontro.
“A Apaepers vem trabalhando ativamente pela garantia e cumprimento
dos direitos conquistados pelos professores. Nossa participação em eventos
desse porte reforça a luta pela valorização dos aposentados”, explica Glória
Bittencourt, presidente da Apaepers. Na conclusão do evento os representantes das entidades dos aposentados no país reafirmaram seu compromisso de
fortalecer o movimento e defender os direitos da categoria como: lutar por
uma política de aumento real, recuperação do poder de compra, defesa e fortalecimento do SUS e da Previdência Social, entre outras frentes de atuação
históricas do movimento.
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ENSINO PRIVADO
PRÊMIO EDUCAÇÃO RS

Conheça os laureados

Celebrando a educação para todos

Profissional

Fotos: Igor Sperotto

Professores e convidados prestigiaram a entrega do troféu Pena Libertária, no dia 16 de outubro, em Porto Alegre
Trabalhos em três áreas por vezes não lembradas pelas políticas públicas de educação: indígenas,
jovens privados de liberdade e filhos de agricultores
foram premiados na edição de 18 anos do Prêmio
Educação RS, realizado no dia 16 de outubro, na sala
de eventos do Sindicato, em Porto Alegre. Receberam o troféu Pena Libertária o professor Rodrigo
Allegretti Venzon, de Porto Alegre; a Escola Família Agrícola (Efasc), de Santa Cruz do Sul; e o projeto Quebrando as Grades da Ilusão, de Charqueadas.
A cerimônia da premiação foi marcada por
grande em emoção e contou com a presença de
professores, autoridades e imprensa. “É com muita alegria que destacamos a maioridade do Prêmio
Educação com três trabalhos de extremo valor para
educação do estado, que resistem e insistem em fazer educação de qualidade, inserida no contexto social de seus educandos, propondo e trazendo novos
horizontes. É reconhecendo iniciativas como estas

que buscamos fazer a nossa parte como sindicato”,
afirmou Margot Andras, diretora do Sinpro/RS.
Entre os depoimentos que marcaram a noite esteve o de Sofia Daiane Schroeder, 16 anos, estudante
da Efasc, que destacou sua transformação a partir da
escola. “Eu não via possibilidades de permanecer na
propriedade dos meus pais, mas depois que ingressei
na escola, aprendi a valorizar o trabalho do agricultor,
que produz 70% do alimento que esse país consome,
e hoje me vejo continuando o que meus pais fazem e
desenvolvendo ideias para melhorar a minha propriedade”, relatou.
Escolhidos pelos votos da Comissão julgadora
e dos professores associados ao Sinpro/RS, os vencedores foram avaliados por critérios como o compromisso com a educação de qualidade, o desenvolvimento da cidadania e o acesso ao conhecimento.
O Prêmio Educação recebeu neste ano um total de
56 indicações.

MENÇÃO HONROSA

Colégio Coração de Maria valoriza professores
Nesta edição do Prêmio Educação o Sinpro/RS concedeu também uma menção honrosa ao Colégio
Coração de Maria, de Santa Maria, pela iniciativa da equiparação salarial dos professores do ensino
fundamental. Com a inciativa, o colégio antecipou-se ao processo de aproximação dos valores hora-aula
deste nível de ensino e valorizou os docentes que possuem mesma dedicação e formação. “Não podíamos
deixar de reconhecer essa iniciativa pelo que ela representa dentro da luta do Sindicato, que considera
que se o professor tem a mesma formação e responsabilidades, deve ter o mesmo salário”, afirma Cecília
Farias, diretora do Sinpro/RS.

“Meu trabalho visa trazer
para a institucionalidade
os interesses, as vontades e
os direitos dos indígenas.
É muito importante num
momento em que vemos
tantas manifestações de
racismo e xenofobia receber um prêmio como este”, destacou o professor
Rodrigo Allegretti Venzon. “É uma honra não individualmente, mas no sentido do reconhecimento dos povos indígenas através de um trabalho de
mais de três décadas”. Venzon atua desde 1982
no apoio às Escolas Estaduais Indígenas. Atua na
Secretária de Educação do Estado.

Projeto

“Se trabalhar fora das prisões com educação nos dias
de hoje está difícil, potencialize isso para dentro das prisões, mas a gente vem fazendo e acreditando no nosso
trabalho”, assinalou Clarice
Vivian, diretora do Núcleo
Estadual de Educação de Jovens e Adultos Julieta
Villamil Balestro (Neeja). O projeto visa provocar
a reflexão dos jovens, privados de liberdade, sobre
como seria sua vida, caso não tivessem entrado para
o crime; bem como junto aos jovens e adolescentes
da rede de ensino regular, uma reflexão do tema recorrente nas redes sociais de que o crime compensa.

Instituição

“Eu tive um filho que graças
a Efasc permaneceu em casa
e hoje me ajuda na propriedade. Esse prêmio vem enriquecer o trabalho que a gente está fazendo, que é árduo,
e ter um reconhecimento
em nível de estado é muito
importante”, expôs Elton Roberto Hein, agricultor
e coordenador da Associação Gaúcha pró Escolas
Famílias Agrícolas do Rio Grande do Sul. A escola,
inaugurada em 2009, é fruto de um intenso trabalho
de mobilização popular e de diversas articulações
institucionais na região do Vale do Rio Pardo.

MOVE

Dia da saúde e do exercício busca qualidade de vida
No dia 21 de novembro, o Move – Grupo de Corrida e Caminhada do
Sinpro/RS realiza a 4ª edição do Dia da Saúde e do Exercício. Criado pelo
Núcleo de Estudo e Preservação da Saúde do Professor (Nesp), o evento
visa promover o bem-estar e a qualidade de vida docente e deve acontecer no
estacionamento do Anfiteatro Pôr do Sol, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, das 9h às 11h, em Porto Alegre. No evento serão oferecidos gratui-
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tamente serviços de saúde, como medição de pressão arterial, do perímetro
abdominal e peso corporal. Durante as atividades físicas haverá instruções
sobre alongamento, tanto inicial quanto final, além de orientações sobre caminhada e corrida. Em caso de chuva, a ação será cancelada.
Saiba mais sobre o Programa e faça sua inscrição no Move no site do
Sinpro/RS www.sinprors.org.br/move.
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REVISTA TEXTUAL

Refugiados, justiça conciliatória e questões do ensino
A 22ª edição da revista Textual, em circulação a partir de outubro, aborda
o fenômeno dos deslocamentos populacionais forçados, em especial a fuga em
massa de povos das áreas de conflitos no Oriente Médio e da África, na mais
grave crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. A questão “envolve
mudanças de ordem material, social e cultural dos lugares de vida de migrantes
e refugiados”, de acordo com professor do Instituto de Geociências da Ufrgs,
Álvaro Luiz Heidrich, autor do ensaio. A ilustração da capa é de Edgar Vasques.
A conciliação judicial, instrumento que tem sido adotado com êxito pelo
Judiciário Trabalhista para solucionar os grandes passivos trabalhistas no estado e
no país, é o tema abordado pelo juiz do Trabalho do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS,
Carlos Alberto Lontra.
Na editoria O professor e o mundo da escola, a necessária adequação do artigo
318 da CLT à atual dinâmica contratual dos professores no ensino privado, em
artigo das advogadas Luciane Toss, integrante da assessoria jurídica do Sinpro/RS;
e Jaqueline Buttow. O contexto atual das relações em salas de aula, em que o
professor tem constantemente sua autoridade questionada e se defronta com
medos e dificuldades é analisado em artigo dos psicanalistas Roséli Cabistani e
Gerson Pinho.

Na editoria Dinâmica do meio educacional, a participação e os compromissos dos professores e das instituições do
ensino privado no Plano Nacional de
Educação (PNE), em artigo da diretora
do Sinpro/RS, Cecília Farias. Completa a edição uma avaliação sobre oferta e
a qualidade dos cursos de Administração, de autoria da professora Elisabeth
Drumm, da Urcamp.
ACESSO – A revista Textual foi
lançada em novembro de 2002 pelo
Sinpro/RS com a proposta de divulgar
a produção editorial de professores e
especialistas sobre temas de interesse
geral e abordagens de questões referen- Edição de outubro discute migrações
tes à relação dos professores com o mundo da escola e sobre a dinâmica educacional. A publicação é distribuída aos associados e pode ser acessada na íntegra
em www.sinprors.org.br/textual.

SINPRO/RS

REDES SOCIAIS

Publicações na Feira do Livro de Porto Alegre

Cresce interação do Sinpro/RS
com os professores

Os livros editados pelo Sinpro/RS sobre questões do universo
do ensino privado estarão na 61ª Feira do Livro de Porto Alegre, que
acontece na Praça da Alfândega de 30 de outubro a 15 de novembro.
A iniciativa integra parceria do Sindicato com a Livraria Isasul, que
também está distribuindo as obras nas livrarias do interior. Ao todo,
são quatro livros publicados: O professor sob pressão – prevenção e enfrentamento da violência no ambiente de trabalho; Planos de Carreira Docente
– Questão estratégica no ensino superior privado; Sob a Espada de Dâmocles, com uma seleção de artigos publicados na revista Textual; e Trabalho Extraclasse X Direito ao Descanso – Uma disputa no âmbito do ensino
privado. A comercialização na Feira é exclusiva da Isasul Livraria, que
estará na Banca 56 do evento. Mais informações das publicações em
www.sinprors.org.br/livros.

SINPRO/RS VANTAGEM

O Sinpro/RS superou a marca das 6 mil curtidas
em sua página no Facebook (www.fb.com/sinprors). No
último mês, se somadas as cinco principais postagens,
segundo dados da própria rede, o número de pessoas
alcançadas foi superior a 35 mil. A média diária de visualizações é de 5,7 mil internautas.
SITE – Também cresce a interação do Sinpro/RS
com os professores via site (www.sinprors.org.br). De
janeiro a outubro, 700 mil páginas foram visualizadas.
Entre as áreas mais acessadas estão Convênios, Convenções Coletivas e a ferramenta Salário Certo.

						

sinprovantagem@sinprors.org.br

Mensalmente, o Sinpro/RS firma convênios com empresas para garantir descontos e/ou pagamentos especiais aos professores associados. Confira a relação de todos os
produtos e serviços no Guia de Convênios, no site do Sindicato (www.sinprors.org.br/convenios). É necessário apresentar o Cartão Sinpro/RS Vantagem para garantir os
benefícios. Faça sua sugestão para novos convênios pelo e-mail sinprovantagem@sinprors.org.br.

LAJEADO
Naces. Neuropediatria, fonoaudiologia, psicólogos, terapia familiar, dermatologia, psicopedagogia, fisioterapia, medicina de família, estomaterapia (enfermagem), palestras e capacitação para
professores. 20% de desconto. Tiradentes, 160 –
51. 3729.7127.
NOVO HAMBURGO
Le Joli Hair. 20% de desconto em químicas em
geral e massagem, 15% em corte de cabelos femininos/masculinos e make up e 10% em pés e mãos.
Cinco de Abril, 529 – 51. 3065.3325.
Viva Sorrir. Clínica de Odontologia. Bartolomeu
de Gusmão, 827 – 55. 3097.3057.

PORTO ALEGRE
Disco Bar e Restaurante. 15% de desconto no
jantar, de terça a sábado e 10% de desconto no almoço, segunda a sábado. Não é válido para bebidas
alcoólicas. Lopo Gonçalves, 204 – 51. 3072.0446
– www.discobar.com.br.
Livraria Espaço Cultural. 16% de desconto à
vista em todo material e livros (exceto didáticos)
ou 7% em três vezes. Lima e Silva, 757, Loja 5
– 51. 3286.6242; Demétrio Ribeiro, 1168 – 51.
3211.1242; Getúlio Vargas, 1158 – 51. 3282.1033;
PUCRS, Prédio 41, Loja 3 – 51. 3315.4272.
www.espacocultural.com.
Pirueta Festas. 15% de desconto à vista mais brinde;
pagamentos parcelados, 10% de desconto; cartão, 5%

de desconto em seis vezes. Campos Velho, 1.137 –
51.3242.2221; Pará, 305 – 51. 3374.2221; Serraria,
580 – 51.3273.2221. www.pirueta.com.br.
SANTA CATARINA
IMBITUBA
Residencial Ilha de Bali. Casas de Aluguel. 25% de
desconto na baixa temporada (02/03 a 24/12) e 15%
na alta (25/12 a 01/03), exceto pacotes de feriados, reveillon e carnaval. Para reserva, depósito bancário de
50% – Verde Vale, s/n – Praia do Rosa – 48. 3355.7416.
www.ilhadebali.tur.br.
VERANÓPOLIS
Visual Relojoaria e Óptica. 30% de desconto à
vista. Osvaldo Aranha, 769 – 54. 3441.2526.
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Especial

Economia solidária em alerta

A experiência brasileira conquistou reconhecimento internacional, mas o cenário de crise gera dúvidas
sobre o futuro. Paul Singer, da Senaes, faz um balanço crítico das mudanças no Ministério
Foto: Igor Sperotto

Por Sinara Sandri

D

extraclasse@sinprors.org.br

esde julho, os movimentos sociais e entidades ligadas à economia solidária já
manifestavam preocupação com o contingenciamento de verbas federais e um
possível “desmonte” da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), como definiram em carta
divulgada na 22ª Feira Internacional de Cooperativismo (12 de julho de 2015, Santa Maria/RS). O
próprio Paul Singer, economista que responde pela
Secretaria desde sua criação em 2003, manifestou
publicamente que seu cargo e as políticas federais
estariam ameaçadas pelas negociações realizadas no
âmbito da última reforma administrativa.
Miguel Rossetto assumiu a pasta, em 6 de outubro, após a união do Ministério do Trabalho e
Emprego ao Ministério da Previdência Social. A
demissão de Singer não se confirmou, mas o economista adiantou ao Extra Classe que haveria intenção
de juntar a Senaes e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, ambas parte da estrutura do Ministério do Trabalho. O receio é que com a alteração,
as políticas já abaladas pela tesourada que levou 62
por cento do orçamento de 2015 – dos 137 milhões
previstos inicialmente só 49,6 milhões poderão ser
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empenhados – fragilize ainda mais o setor.
“A Senaes será mantida, mas para cumprir as
determinações da presidente Dilma, será fundida à
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego. Pelo
menos de boca, eu ouvi do ministro Miguel Rossetto de que não tem jeito, vamos ter que fundir as
duas equipes”, disse Singer ao Extra Classe, durante
audiência da Subcomissão de Economia Solidária,
realizada em Porto Alegre, em 26 de outubro.
A assessoria de imprensa do órgão não confirma
o plano de mudanças, enquanto o ministro Rossetto
manifesta por nota oficial que o “desenvolvimento
de uma economia solidária é estratégico para o Ministério e será pauta prioritária da gestão”.
O setor conta com um Plano Nacional, aprovado em uma conferência realizada em 2014, que
prevê ações para cinco anos e estabelece como meta
a ampliação do acesso a crédito e a programas de
formação. Segundo dados da Senaes, desde 2007,
foram investidos 541 milhões de reais em 339 projetos, executados em 2,5 mil municípios. Estima-se que, neste período, foram beneficiadas 275 mil
pessoas em 10,8 mil empreendimentos.
Segundo Singer, a Senaes opera sua política

basicamente através de convênios. Atualmente,
seriam cerca de 200, geralmente firmados a partir
de demandas de prefeituras e governos estaduais.
Na avaliação do secretário, esta estratégia apresenta problemas porque os governos locais e regionais
não estariam preparados para apoiar a economia
solidária.
“No Brasil, temos uma política de economia solidária que, em grande medida, é um fracasso. Por
que é um fracasso? Porque temos pouco dinheiro –
com o ajuste fiscal teremos ainda menos – e os parceiros que recebem o dinheiro para fazer as coisas,
não fazem”, disse Singer durante a audiência.
No caso do Rio Grande do Sul, a análise é
confirmada pelo Fórum Gaúcho de Economia Solidária. Segundo Maribel Kauffmann, coordenadora
da entidade, nenhum centavo dos 5 milhões e 600
mil reais do orçamento de 2015, que inclui recursos
próprios e convênios, foi liberado pelo governo estadual. O Fórum calcula que existam 2 mil empreendimentos em 270 municípios que dependeriam
deste financiamento. Parte destas iniciativas foram
constituídas nos últimos quatro anos em setores
como a cadeia produtiva da lã e da garrafa PET.
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Herdeiros da tradição do cooperativismo popular, os empreendimentos da economia solidária
foram inspirados nas organizações de trabalhadores
que assumiram o controle de empresas após a decretação de sua falência. Caracterizadas pela autogestão e remuneração equilibrada em toda a cadeia
produtiva, as iniciativas tiveram início no Brasil no
final da década de 1980. São pequenos grupos, formados majoritariamente por mulheres, e envolvidos
em atividades de reciclagem, artesanato e produção
de alimentos.
“A economia solidária pode ser considerada
uma extensão da economia familiar, mas não é informal nem assistencial. Seu mote é geração de trabalho e renda”, define o professor Pedro Costa, do
Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa (Nega),
da Escola de Administração da Ufrgs.
Segundo o especialista, na fase inicial, os empreendimentos contavam com recursos de entidades
estrangeiras ligadas a igrejas. Atualmente, além de
linhas de crédito bancário subsidiado, o maior volume de recursos injetado no setor vem de recursos
públicos investidos a fundo perdido e destinados a
atacar os gargalos da atividade – acesso a mercados
e qualificação do gerenciamento.
Esses recursos são aplicados através de projetos diretamente nos empreendimentos, no financiamento de feiras ou em convênios para assistência
técnica em formatos como as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. As incubadoras envolvem especialistas que apoiam processos de gestão
e elaboram projetos de captação de recursos. No Rio
Grande do Sul, são 12 equipes universitárias trabalhando na economia solidária.

Foto: Igor Sperotto

Como são estruturados e financiados os projetos

Todos os produtos da cooperativa Justa Trama são produzidos com algodão ecológico
Nesse contexto em que o financiamento público tem uma importância vital, a regulamentação e
transparência dos repasses de recursos são uma antiga reivindicação das entidades reunidas no Fórum
Brasileiro de Economia Solidária (FBES). Com a
entrada em vigor da Lei 13.019/2014, prevista para
janeiro de 2016, ficam estabelecidas as regras para
as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. A lei foi proposta pelo

executivo federal e será aplicada nas parcerias realizadas com organizações da sociedade civil, em todo
o território nacional. Entre as novidades, a obrigatoriedade de chamadas públicas para seleção de
entidades e a necessidade de comprovação de experiência mínima de três anos, além da possibilidade
de remunerar as equipes da própria instituição que
trabalham nos projetos financiados, são consideradas avanços pelo setor.

Foto: Igor Sperotto

Cooperativa gaúcha chama atenção de europeus

Paul Singer, economista e secretário da Senaes

Entre inúmeras experiências já desenvolvidas
no país, a Cooperativa Central Justa Trama, com
sede no bairro Sarandi, em Porto Alegre, pode ser
considerada um caso de sucesso. Em sua origem, a
central contou com a experiência e a estrutura da
Cooperativa Unidas Venceremos (Univens), criada pelas mulheres da Vila Nossa Senhora Aparecida, na capital, ainda em 1996. A partir de uma
encomenda de bolsas para o Fórum Social Mundial
2005, a Justa Trama criou uma rede que reúne 600
trabalhadores e cinco associações em vários estados
brasileiros em uma linha de produção de algodão
ecológico que vai da lavoura à confecção de roupas.
Formada há dez anos, a Justa Trama foi destaque no
Congresso Internacional de Economia Solidária (Solikon 2015), realizado em Berlim, em setembro.
“A cadeia têxtil Justa Trama é um exemplo impressionante. Nosso interesse principal é identificar
os mecanismos democráticos que praticam de maneira tão convincente”, resumiu a socióloga alemã,
Clarita Müller-Plantenberg, coordenadora do Solikon 2015.
Sem intermediários, os trabalhadores discutem, tomam decisões e controlam todo o processo, escapando do domínio de um agente único que

normalmente domina a tecelagem e a lavoura de
algodão, um cenário bastante comprometido pela
pressão do consumo de agrotóxicos e pela precariedade das condições de trabalho das confecções,
postos majoritariamente ocupados por mulheres.
O trabalho começa em lavouras orgânicas cultivadas por 350 pequenos agricultores em projetos
de reforma agrária nos estados do Ceará e Mato
Grosso do Sul. A tecnologia desenvolvida com auxílio de organizações não governamentais envolve o
plantio consorciado com outras culturas e o controle natural de insetos. Após a colheita, o material é
enviado para Minas Gerais onde é tecido por uma
cooperativa formada pelos trabalhadores que assumiram o controle de uma antiga tecelagem falida.
Já em forma de pano, o algodão é recebido pelas
costureiras da cooperativa Univens, no bairro Sarandi, em Porto Alegre, onde é cortado e costurado. A cadeia é reforçada ainda por uma cooperativa
em Rondônia que fornece botões e adereços feitos
a partir de sementes e por um grupo de costureiras
gaúchas que utiliza as sobras de pano na confecção de brinquedos e jogos pedagógicos. Em 2015,
a central de cooperativas deve processar 5 toneladas
de algodão.
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Especial
Os investimentos e a definição da remuneração e do preço dos produtos são decididos coletivamente e a rede trabalha com a meta de manter
uma remuneração superior à praticada na cadeia
tradicional. Segundo Nelsa Nespolo, conceito de
preço justo perseguido pela rede foi um processo
complexo que teve o cuidado de garantir tanto uma
remuneração compatível com o valor agregado pelo
trabalho com um produto especial – livre de agrotóxicos e da exploração da mão de obra ‒ quanto um
preço final que não supere a capacidade de compra
dos próprios produtores.
“Se o produto final acaba sendo caro para o trabalhador porque é orgânico, significa que pobre só
pode comprar produto contaminado”, explica Nelsa
Nespolo, coordenadora da cooperativa.
Os produtos da Justa Trama são comercializados pela internet (www.justatrama.com.br), em
pontos de venda fixos ou em iniciativas de entidades parceiras. Para cumprir os planos de aperfeiçoar a produção e ampliar o mercado, a Justa Trama
incorporou uma linha de produção de calçados e
ampliou a palheta de cores das peças, implantando
um processo de tingimento a partir de pigmentos
e fixadores naturais. A cooperativa qualificou sua
estrutura física, reservando local para cursos regulares de capacitação e hospedagem para visitantes em
programas de intercâmbio. Para o futuro, o projeto é
aumentar a participação na comunidade e criar um
banco comunitário no bairro Sarandi, em um projeto desenvolvido pelo Nega/Ufrgs.

Foto: Igor Sperotto

Decisões coletivas e remuneração acima do mercado

Nelsa Nespolo, coordenadora da cooperativa, defende que produtos ecológicos devem ser competitivos
“Toda comunidade tem produção e circulação software para o georreferenciamento da oferta e da
de valor porque produzem coisas que são importan- demanda de bens e serviços. O mapeamento deve
tes para vida. É preciso identificar o que tem valor ser feito também na Vila 1º de Maio, no bairro Glóem cada local (bens e serviços) e estabelecer os valo- ria, e a etapa de formatação do perfil do banco estará
res”, disse o professor Pedro Costa.
concluída até dezembro. A instituição deve finanA primeira fase do projeto é o mapeamento das ciar pequenos investimentos e oferecer recursos a
atividades econômicas. O trabalho vai utilizar um juros baixos para pagamento de contas de consumo.

FRAGA

Tesouros da decrepitude
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mental, logo ali atrás do lobo frontal.
Para não tratar esse assunto de forma impessoal, confesso que muitos dos meus neurônios já estão
com mais de 100 anos. Para eles deve até haver vaga
reservada em todos os lobos, com a pintura azulzinha de um neurônio encurvado. Ali estacionam,
pra descansar do esforço de raciocinarem em vão,
enquanto neurônios jovens bebem adrenalina sem
moderação e têm overdoses de ideias. Já os neurônios idosos sofrem de vertigem em meio à turbulência das sinapses. E eles adoram a zona zen, porque lá
podem enganar a fisiologia, fingindo que meditam.
Um dos meus mais antigos neurônios, sobrevivente de primevas elaborações cerebrais, apelidei
de Matusalém. Além de não me retrucar, não serve
nem pra informar o que comi ontem. Tão velho que
o Censo Anual do Córtex o ignora, e as tomografias não incluem o ancião no resultado impresso.
Não sei direito como funciona esse relógio
temporal, sei que tiquetaqueia silenciosamente
sem parar na minha imaginação cada vez menos
imaginativa. Basta ver a falta de originalidade
dessa crônica.

Ilustração: Sica

Milhões de neurônios morrem diariamente
no cérebro, esse cemitério sob penteados esquisitos. Ainda não se sabe se existe variedade de
causa mortis (neurônios distraídos em divagações atropelados por pensamentos de estalo, ou
eletrocutados por lampejos criativos, ou por sedentarismo intelectual, ou ainda por esgotamento
nervoso diante de provas do Enem ou no enduro
da realidade nacional) ou se morrem por motivo
único, a finitude programada pelo DNA, esse serial killer que age na surdina em nossas veias.
Sabe-se que os neurônios envelhecem mais
rapidamente que o resto das células, alguns já
caducam no berçário. Parece que há um cronômetro impiedoso que, como um atirador de
elite, mira e liquida neurônios com petardos de
tempo comprimido. Segundos viram décadas
e a família do neurônio, coitada, quando pensa
em se despedir do ente querido, o neurônio já
foi pro além, em alguma parte insabida da caixa
craniana. O pior é que cada neurônio, na hora da
sua morte, se agarra às nossas lembranças como
se fossem as dele e leva várias com ele pro limbo

Com os oprimidos, o Poder é um folgado;
para os poderosos, é um folguedo.
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MARCOS ROLIM*
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Internet, mesmice e cultura

ossein Derakhshan, também conhecido como Hoder, é um jornaDito isto, penso que devemos nos preocupar com o destino da leitura.
lista e blogueiro iraniano/canadense. Seu blog foi um dos precur- Todos os anos, no primeiro contato com minhas turmas, peço para que @s
sores na internet iraniana e ele exerceu enorme influência estimu- alun@s se apresentem (sic). Além do nome, solicito que citem um livro que
lando outras pessoas a terem blogs escritos em persa. Por conta tenham lido e gostado muito. Aproximadamente a metade não lembra de um
disso, com pouco mais de 20 anos, foi chamado de “blogfather” (um troca- só título. Na outra metade, há sempre muitas citações de livros de autoajuda
dilho em inglês com a palavra godfather, que significa “padrinho”) dos blogs e tristezas afins. O que se percebe, como regra, é a inexistência do hábito da
persas. O regime iraniano já havia censurado seu blog – impedindo que ele leitura. As referências culturais são precaríssimas e se situam, invariavelmenfosse acessado desde o Irã. Mesmo assim, seus textos seguiam influentes te, em torno de personagens da mídia tradicional, com destaque para a TV.
e eram reproduzidos em todo o mundo. Em 2008, ele foi preso por conta
O fenômeno, penso, só poder ser compreendido em uma moldura mais
de suas publicações críticas. Dois anos depois, uma Corte Islâmica o sen- ampla e está associado, no Brasil, a uma longa história de exclusão social,
tenciou a 19 anos e meio de prisão. Apesar dos protestos que ecoaram em às deficiências da escola pública, à miséria cultural de nossas elites econômuitos países, a sentença foi mantida. Um dia, após seis anos de encarcera- micas e políticas, à péssima qualidade da programação da TV, ao desprezo
mento, em novembro de 2014, o serviço de som do presídio de Evin, em Te- pela ciência, entre outros pontos relevantes. A questão é: a popularização da
erã, anunciou: “queridos prisioneiros, o pássaro
internet tem estimulado a leitura e o acesso à heda sorte pousou mais uma vez sobre os ombros
rança cultural da humanidade? Com a internet,
"As pessoas haviam deixado de usar
de um de nossos companheiros. Senhor Hossein hyperlinks em seus textos e, assim, a leitura nossos jovens estão mais próximos de ShakespeDerakhshan, você está livre a partir de agora”.
are, Dostoievski, Faulkner, Cortázar, Guimarães
na internet havia mudado. Ao invés da
Duas semanas depois de voltar a ser um
Rosa? De Fellini, Bergman, Scorsese, Tarantino,
viagem
rumo
ao
desconhecido
–
fascinante
homem livre, Hoder retomou seu ofício de jorAlmodóvar? Nunca estiveram tão próximos e tão
nalista independente. Informado de que a inter- desafio dos internautas – as Redes Sociais distantes, se poderia responder. Próximos, porque
e os aplicativos para celular produziam o a alguns poucos cliques de livros e filmes geniais.
net havia recebido as “Redes Sociais” e que seria
preciso publicar nelas para ser lido, ele tentou se
Para não falar de música, teatro, balé, artes plástiefeito inverso de imobilidade e fixação"
adaptar aos novos tempos. Foi quando descobriu
cas, museus, palestras, cursos etc. Distantes, porque seis anos na prisão eram uma eternidade para a internet. Os blogs ha- que sem noção, sem orientação e sem o hábito de transitar por sobre os labiviam perdido sua importância e os textos estavam cada vez menores. Ima- rintos virtuais povoados de vazio; para além das banalidades e do lixo cultural
gens e vídeos curtos ocupavam os espaços. As pessoas haviam deixado de que anestesiam o pensamento e destroem as possibilidades do gosto.
usar hyperlinks em seus textos e, assim, a leitura na internet havia mudado.
Os estudos disponíveis sobre os impactos culturais das “novas mídias”
Ao invés da viagem rumo ao desconhecido − fascinante desafio dos inter- são poucos e não conclusivos. Será preciso aguardar para termos um cenánautas − as Redes Sociais e os aplicativos para celular produziam o efeito rio mais bem definido. Provavelmente, ele não será o mesmo que uma terra
inverso de imobilidade e fixação.    
devastada; tampouco revelará a utopia da democratização cultural.
A mais recente edição da revista Piseagrama, linda e qualificada publiO risco é que, no ritmo das coisas, saibamos, em breve, que temos mais
cação mineira dedicada aos espaços públicos (confira em www.piseagrama. informação e menos compreensão; mais conexões virtuais, corações no Insorg), trouxe um artigo de Derakhshan intitulado Salve a Internet. Na opi- tagram e curtidas no Facebook e menos amigos de verdade. Teremos falado
nião do blogueiro, os oligopólios que dominam a Rede estão matando sua muito e escutado pouco; as pessoas tenderão a ser mais superficiais e impuldiversidade. A internet se torna previsível, linear e ensimesmada como uma sivas e terão maior dificuldade de concentração e de abstração. Apegadas à
TV. –“Por que ninguém está impedindo sua destruição”?, ele pergunta. Os imediaticidade do real, serão mais impressionáveis e manipuláveis. Não será
interessados nos argumentos persuasivos de Derakhshan podem ler seu tex- necessariamente assim, mas, se for isso, haverá mais convicções e menos
to em: http://piseagrama.org/salve-a-internet/.
surpresas e o mundo terá se tornado um lugar mais previsível e injusto.
* Jornalista, sociólogo e professor do IPA.

marcos@rolim.com.br | www.rolim.com.br
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ECARTA
DEBATE
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ncerra neste dia 15 de novembro a mostra X
na Galeria Ecarta, com curadoria de Leo Felipe e Luisa Duarte. Três trabalhos compõem
a exposição: Poder, de Carlos Vergara; Aceita?,
de Moisés Patrício (foto no canto superior direito); e
Monos, de Rafael RG; e uma biblioteca temática (com
autores como Frantz Omar Fanon, Nei Lopes, Chimamanda Ngozi Adichie e Carolina de Jesus e Oliveira Silveira). “Abordamos uma das questões mais contundentes que a sociedade brasileira precisa enfrentar
para se desenvolver de forma justa e digna: o racismo
direcionado aos negros”, expõe Leo Felipe. “Este projeto pretende trazer à luz esse problema latente”.
A mostra conta com variada programação paralela, promovendo debates, exibição de documentários, visita guiada, performance e sarau, chegando a locais e a uma rica história construída pelos
negros e ainda desconhecida por muitos gaúchos.
“A participação da Fernanda Oliveira foi fundamental”, destaca o curador. Fernanda, doutoranda
em História na Ufrgs, fez a assessoria histórica ao
projeto.“Ela foi uma importante interlocutora política e propositora de questões centrais na concepção
da mostra”, atesta.
A abertura da mostra no dia 19 de setembro foi
antecedida por visita guiada a pontos de referência
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da cultura e da história da população negra em Porto Alegre. A iniciativa foi viabilizada pela parceria
com a Secretaria Municipal de Educação, que idealizou e realiza o projeto Territórios Negros (www2.
portoalegre.rs.gov.br/gpn) e a Carris. O roteiro é feito
com o auxílio do ônibus da Carris, especialmente
liberado para o projeto, com a participação de uma
historiadora, responsável por contar um pouco da
história de cada local, como o Largo da Forca (Praça Brigadeiro Sampaio), o Pelourinho (Igreja Nossa
Senhora das Dores), o Mercado Público, o Campo
da Redenção (Parque Farroupilha), a Ilhota (perto
do Centro Municipal de Cultura e da avenida Erico Verissimo) e o Quilombo do Areal da Baronesa
(Travessa Luis Garanha). “Fizemos este tour com
estudantes de escolas públicas e privadas”, conta
a historiadora Fátima Rosane da Silva André. “A
maioria não tem nem noção do que ocorreu nesses
locais e da importância de manter viva esta história”.
A vida e obra de Carolina de Jesus, negra, favelada, que teve seu diário publicado em livro em
1960, Quarto de despejo, entre outros, superando em
vendas à época Gabriela Cravo e Canela, de Jorge
Amado, foi apresentada no dia 23 de outubro, em
sessão especial de filmes e debate, em parceria com o
Instituto Cultural Afrosul/Odomodê. Presentes os

Fotos: Igor Sperotto

Mostra discute o racismo contra
os negros e sua invisibilidade social

autores do livro Carolinas (AfroeducAÇÃO, 2014),
Diego Balbino e Paola Prandini. Foram apresentados os curtas Favela: a vida na pobreza, de Christa
Gottmann (Alemanha, 1971, 19 min) e Vidas de
Carolina, de Jéssica Queiroz (Brasil, 2014, 10 min).
O Sarau Sopapo Poético, tradicional encontro de
arte negra promovido em Porto Alegre pela Associação Negra de Cultura (ANdC), que ocorre sempre na última terça-feira do mês, integrou a programação da mostra X, no dia 27 de outubro, com a
participação especial do artista Moisés Patrício e o
debate sobre a sua série Aceita?.
RODA DE CONVERSA – A mostra X contou também com duas edições do Roda de Conversa no espaço da própria Galeria, com a participação de ativistas do movimento negro, artistas
e pesquisadores, nos dias 10 e 28 de outubro. Este
segundo encontro contou com a performance Saravá do Patrício, em que o artista Moisés Patrício
se apropria de diversas camadas da cultura, explora
a religiosidade. “Uso da ficção para problematizar
a violência”, expõe. “Minha criação artística não é
meramente estética. “Sou jovem, negro e moro em
São Paulo. Sei o quanto é difícil e, diante do crescimento atual do conservadorismo, me sinto na responsabilidade de me manifestar a respeito”.
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Em Porto Alegre, as atividades acontecem na sede da Fundação (Av. João Pessoa, 943). Informações pelo fone 51. 4009.2971 e no site.
Foto: Cláudio Etges

ECARTA MUSICAL
Porto Alegre – Shows quinzenais, aos sábados, às 19h
(durante o horário de verão),
com entrada franca.
14/11, musical Èvora com
SR Trio, com Benito Crivellaro (piano), William Strottmann (baixo) e Cristiano
Bertolucci (bateria). 28/11,
Conjunto de Flautas Doces Conjunto de Flautas Doces
In Nomine, com Danielle Chaves Joaquim, Gustavo Santos, Mariany Barbosa,
Bruno Santos e Nayara Assis.

CONVERSA DE PROFESSOR
Programa realizado em várias cidades do estado, com parcerias locais. Tem como
objetivos o aprofundamento teórico, ampliação de conhecimentos, debate sobre
metodologias de trabalho em sala de aula. Inscrições gratuitas, no site da Ecarta.
Palestra Crianças inquietas em sala de aula – Lidando com TDAH no dia a dia da
escola, ministrada pela psicóloga Vânia Melchionna Franke.
Candelária – 4/11, às 19h, no Salão da Comunidade Evangélica Sinodal (Rua
Thompson Flôres, 385), Inscrições gratuitas: 51.3743.8142.
Taquara – 10/11, 19h30, no auditório do Campus da Faccat. Inscrições gratuitas:
51. 3541.6600, ramal 615.

Foto: Claudia Lee

CULTURA DOADORA
Projeto voltado para professores e estudantes, trabalha a temática da doação
de órgãos e tecidos. A programação conta com aula-show, palestras, oficinas,
workshop, rodas de conversas. Também disponibiliza subsídios pedagógicos para
GALERIA DE ARTE
a abordagem do tema em sala de aula.
Exposições com foco na arte Porto Alegre – 14/11, das 7h30 às 12h, Workshop sobre Doação de Órgãos e Tecidos,
contemporânea. Visitação de na Escola Rainha do Brasil, em Porto Alegre. Dentre as atividades, exposição oral
terça a sexta, das 10h às 19h; sá- de trabalhos produzidos pelos alunos; lançamento de livros infantis: histórias inbado, das 10h às 20h; e domingo, formativas que servirão como material de referência para instrumentalizar alunos
das 10h às 18h. Entrada franca. do ensino fundamental sobre o tema; exibição dos vídeos e contação de histórias.
Até 15/11, mostra X, com obras
de Carlos Vergara, Moisés Pa- NÚCLEO CULTURAL DO VINHO
trício e Rafael RG. 25/11, às Cursos e palestras com degustação. Inscrições prévias: www.ecarta.org.br.
Contiguo
19h, abertura da chilena expo- Porto Alegre – 5/11, A arte do Vinho por seus artistas – Bueno Wines, palestrante
sição Contiguo, um projeto das artistas Claudia Lee e Francisca Montes, com Vanessa Medín. Inscrição: R$ 30,00. 19/11, Biodinâmica na serra gaúcha − é possível?, ministrada por Marina Santos, enóloga. Inscrição: R$ 25,00.
curadoria Ana María Saavedra e Luis Alarcón. Visitação até 24/1/2016.
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