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com alegria e orgulho que apresentamos mais esta edição de Xapuri, de 

número 36. A razão disso é o fato de completarmos três anos de circulação 

pontual e ininterrupta, o que é um grande feito quando se fala de uma 

publicação independente no Brasil.

Devemos esta realização a um abnegado grupo de colaboradores, aos 

assinantes da nossa versão impressa e a anunciantes que não nos pedem nada além de 

difundir suas mensagens nos espaços que reservam.

Dedicamos a matéria de capa à chegada das chuvas em um ano em que o período de 

sequeiro foi mais alongado que de costume. Mais de 120 dias em toda a Região Centro-

Oeste. As águas, muito bem-vindas, foram recebidas com encantamento e regozijo por 

todos, nas cidades e no campo.

Assim, aproveitamos o momento e colocamos alguns gravetos no acalorado debate sobre a 

mudança climática, suas possíveis causas e consequências. Em plano global, as alterações 

por certo têm origem até mesmo nas radiações cósmicas, que vêm do espaço.

Em plano local, contudo, muito contribui a maneira com que tratamos o ambiente em que 

vivemos, a começar pela retirada da vegetação nativa do território brasileiro, especialmente 

no Cerrado e Amazônia. É o desmatamento desenfreado.

Por falar nisso, revelamos detalhes do ardiloso processo de abertura da Reserva Nacional 

do Cobre e Associados (Renca), entre o Amapá e o Pará, a grupos mineradores. O ouro dali 

é que está sendo entregue, como em várias outras partes do país, inclusive no vale do rio 

Juruá, no Acre, numa espécie de novo Ciclo do Ouro no Brasil.

Mas, também viajamos até um passado remoto, e mostramos como era a vida de nossos 

ancestrais na cidade de pedra da Ilha dos Martírios, no rio Araguaia.

Estes são apenas alguns temas de que trata esta edição de Xapuri. Há, entretanto, muito, 

bem bastante mais o que ler e ver.

Boa leitura!

Zezé Weiss e Jaime Sautchuk                                                                      

Editores

EDITORIAL
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Mensagens pra Xapuri
contato@xapuri.info

As imagens mais populares
da @revistaXapuri

Marque suas melhores fotos 
do Instagram com a hashtag

#revistaxapuri 
Sua foto pode aparecer AQUI!

Bem-feita! Ótimas matérias! Com preocupações ambientais, com temas variados 
e sempre de interesse social. 

Edison P. Lima – Campinas – São Paulo.

Vale cada palavra. Parabéns pela matéria de capa da edição de setembro, Xapuri! O melhor de 
tudo que já li sobre a Guerra do Paraguai. 

Daniel Cara – São Paulo – São Paulo. 

Muito agradecida pela oportunidade de divulgar sobre o Museu do Cerrado 
na Xapuri. Luz e serenidade. 

Rosângela Azevedo Corrêa – Curadora do Museu do Cerrado – Brasília – Distrito Federal.
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É encantadora e muitíssimo 
bem-vinda a primeira chuva 
depois de prolongada estiagem 
do outono e inverno no Cerrado. 
Este ano, em toda a região Cen-
tro-Oeste, as primeiras águas 
demoraram pra chegar. Mais de 
120 dias – quatro meses, portan-
to – na maioria dos lugares. De 
modo que, quando chegaram, já 
no fi nalzinho de setembro, o alí-
vio foi bem maior.

Nas áreas urbanas, apanha-
das de surpresa apesar da es-
pera, a correria foi grande. Nas 
cidades de maior porte, o co-
mércio estabelecido retirou os 
produtos à mostra nas calçadas 
e os ambulantes se apressaram 
a entulhar suas tralhas nos sa-
cos e malas. Só os vendedores de 
guarda-chuvas tiveram a feira 
assegurada naquele dia.

Paradas cobertas do transpor-
te público, bancas de revistas, 
lanchonetes e marquises de lojas, 
tudo virou abrigo a transeuntes 
que não queriam se molhar, com 
apertos de todos os lados. Mas, 
neste ano, esses ajuntamentos 
estavam mais bem-humorados 
que de costume, numa demons-
tração de alívio.

Nas ruas, os motoristas colo-
cavam braços pra fora no afã de 
abraçar a chuva, na dúvida en-
tre festejar o momento e maldi-
zer o asfalto molhado, mais liso 
e perigoso. E as roupas sumiram 
de varais de casas, apartamen-
tos e barracos como que num 
passe de mágica, antes que mo-
lhassem de novo. 

Escolas de muitas localidades 
interromperam as aulas e outras 
atividades no horário da chuva, 
em reverência à sua chegada. 
Não faz parte de currículo, mas 
muitas delas aproveitam essas 
ocasiões pra ministrar aulas e 
promover debates sobre o clima 
e a biodiversidade do Cerrado.

No campo, a natureza se al-
voroçou, com excitação. Os pás-
saros, sempre mais visíveis, 
piavam, gritavam, sacodiam as 
penas como que em comemo-
ração. Outros bichos deixaram 
suas tocas, em igual felicidade. 
Os trovões mais pareciam fogue-
tório de festas. Isso, nas áreas de 
vegetação nativa.

Nas áreas de agricultura e pe-
cuária, entretanto, quem come-
morou foram os produtores, uma 
parte deles preocupada com o 
atraso no plantio de grãos e as 
consequências disso na hora da 
colheita. Mas também nisso as 
chuvas trouxeram boas notícias, 
pois a perspectiva de bons preços 
da soja e do milho no mercado 
internacional, por exemplo, são 
motivos de sorrisos.

De quebra, além da água, veio 
também a alegria das cores no 
Cerrado. O verde logo apareceu 

em profusão e brotaram as fl ores, 
que dão um colorido ainda mais 
intenso às árvores e aos campos 
ressecados, com a promessa de 
muitas frutas em breve. Inclusive 
o esperado pequi.

É certo que poderíamos cha-
má-las de “novas” fl ores, ou a fl o-
rada da vez, pois, como já obser-
vava o botânico francês Auguste 
de Saint-Hilaire, que vasculhou 
os cerrados do Planalto Central 
no início do século XIX, o “Cerra-
do é um jardim permanentemen-
te fl orido”. Talvez pela companhia 
das águas, porém, neste período 
elas fi cam mais belas.

SEQUELAS
Aqui no Planalto Central, a 

umidade do ar abaixo de 20% se 
aproxima da do deserto do Sa-
ara, na África, onde a normal é 
de 13%, e qualquer gota cheira a 
oásis nas proximidades. 
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Ao mesmo tempo, contudo, 
chega a provocar breves distúr-
bios físicos e psicológicos nas pes-
soas. Afeta a fala, o raciocínio e 
causa mal-estar, uma certa pros-
tração, semelhante ao cansaço 
por algum esforço exagerado.

Segundo o Inmet, em Brasília 
e Goiânia, por exemplo, a pouca 
chuva de setembro somou em 
torno de 8,5 mm, o que repre-
senta menos de um quinto da 
média mensal histórica daquele 
mês, que é de 50 mm. Sem con-
tar que elas fi caram restritas aos 
três últimos dias e não espraia-
das pelos seus 30 dias.

Ou seja, nem tudo transcor-
reu às mil maravilhas na chega-
da das chuvas. A começar pelo 
vento forte que veio junto, de-
vastador em muitos lugares, que 
provocou danos e até mortes em 
várias cidades. Quedas de árvo-
res foram as ocorrências mais 
registradas, inclusive em fotos e 
vídeos, atingindo casas, carros e 
a rede de eletricidade.

As ventanias mais fortes 
ocorreram no Mato Grosso do 
Sul, inclusive na Capital, Cam-
po Grande, onde chegaram à 
espantosa marca dos 80 km/h, 
segundo os registros do Inmet. 
O aeroporto foi fechado e voos 
procedentes de outros estados 
tiveram que ser desviados, in-
clusive pra Brasília.

Houve, também, episódios 
curiosos. Foi o caso, por exem-
plo, de uma prolongada chuva 
de granizo nas proximidades 
da BR-060, em Goiás, entre os 
municípios de Alexânia e Aba-
diânia. Interrompeu o tráfego de 
veículos por um bom tempo, mas 
propiciou um belo cenário em 
que o gelo acumulado no próprio 
leito da rodovia se parecia com 
neve. Uma nevasca em pleno 
sertão goiano, pois.

Sorriso, no chamado Nortão 

do Mato Grosso, foi a primeira 
localidade a receber a chuva, em 
27 de setembro. E o fez em alto 
estilo. Pouco antes do aguaceiro 
chegar, uma forte tempestade 
de areia tomou conta de toda a 
região, formando enormes rede-
moinhos e deixando um nevoeiro 
marrom sobre a cidade, um ce-
nário ao mesmo tempo cinema-
tográfi co e amedrontador.

O retardamento da chuva pro-
vocou estragos, porém, em perí-
odo bem anterior à sua chegada. 
Em todos os estados da região 
municípios foram colocados em 
situação de emergência pela fal-
ta de água, provocando o fecha-
mento de torneiras em muitos 
deles.

O Distrito Federal já vinha 
passando por racionamento há 
mais de ano, mas nos estados 
da região a medida foi adotada 
agora. Em Tocantins, que já faz 
parte da Região Norte, 27 muni-
cípios foram colocados em emer-
gência, e em Goiás a própria ca-
pital, Goiânia, teve que submeter 
ao contingenciamento.

A explicação ofi cial dos gover-

nos locais é de que os reservató-
rios já estavam em níveis muito 
abaixo do normal, situação que 
se agravou com a estiagem. Ad-
vertem, todavia, que não serão 
as primeiras chuvas que irão 
regularizar a situação, pois iria 
precisar de muito mais água do 
que isso. 

No entanto, analistas do se-
tor defendem que a ausência 
de ações preventivas é a causa 
predominante da escassez. Sér-
gio Koide, professor do Depar-
tamento de Engenharia Civil e 
Ambiental da Universidade de 
Brasília (UnB), é um deles. Em 
entrevista à Agência Brasil, ele 
afi rmou que a causa imediata 
da crise hídrica é o clima, mas 
a falta de planejamento faz com 
que a margem de segurança en-
tre oferta e demanda seja muito 
pequena.

Grandes produtores rurais que 
utilizam sistemas de irrigação 
padecem do mesmo problema. 
Em tese, as culturas irrigadas 
poderiam ser tocadas normal-
mente enquanto a chuva não 
chegava, pois retiram o líquido 
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diretamente de córregos e rios. O 
problema, porém, é que a maior 
parte desses cursos d’água tam-
bém sofre com a estiagem e ofe-
recem pouco ou nenhuma água.

Ao mesmo tempo, o Minis-
tério da Saúde e os órgãos lo-
cais de água e saneamento logo 
alertaram quanto ao risco de as 
chuvas formarem depósitos que 
atraem o mosquito da dengue e 
outras doenças. Este acaba sen-
do, de todo modo, um problema 
mais facilmente contornável do 
que a estiagem prolongada.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Não faz tanto tempo, era pos-

sível marcar compromissos no 
Planalto Central brasileiro pra 
antes ou depois da chuva, sa-
bendo em que datas iriam bater. 
Mesmo o “veranico de janeiro” 
era uma referência a quem qui-
sesse fazer algo nas duas pri-
meiras semanas do ano. Mas, 
isso é coisa do passado, os tem-
pos mudaram.

O regime de chuvas mudou 
bastante no Brasil e neste ano 
foi a comprovação de que algo 
muito diferente, até estranho, 
está acontecendo. A primeira 
explicação que se tem dos ór-
gãos ofi ciais, inclusive o Institu-
to Nacional de Meteorologia (In-
met) é o da mudança climática.

Vem ocorrendo substancial 
mudança no clima do mundo 
inteiro, é bem verdade. Essas 
alterações afetam uma varie-
dade de aspectos, que incluem 
temperaturas, ventos, nebulo-
sidade e também as precipita-
ções. Elas têm causas externas, 
que vão desde a intensidade da 
luz solar, os raios cósmicos, aos 
ciclos de rotação da Terra, e as 
causas ditas internas, entrópi-
cas, que têm muito a ver com a 
ação do homem.

O aspecto mais comentado é 

o do aquecimento global, que 
atinge os polos Norte e Sul, pro-
vocando o derretimento acen-
tuado de geleiras. Isto já estaria 
provocando aumento do nível 
dos oceanos, sendo previsto 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) o desapareci-
mento de ilhas e mesmo de ter-
ritórios continentais em várias 
partes do globo terrestre.

Mas este é um assunto bas-
tante polêmico e até politizado. 
Afi nal, mudanças climáticas 
sempre ocorreram, desde mui-
to antes da presença do ser hu-
mano na face da Terra e suas 
causas sempre foram naturais. 
E quem contesta a tese do aque-
cimento global usa argumentos 
consistentes. Por exemplo: os 
vulcões espalhados pelo mundo 
emitiriam mais gases do que os 
todos os automóveis.

Os modernos recursos de co-
municação, a começar pela fo-
tografi a, existem há pouco mais 
de um século. Uma geleira se 
quebrando na região polar é fi l-
mada passo a passo e seu des-
locamento é acompanhado via 
satélite, a cada fração de se-
gundo. O impacto é outro.

Ressacas nos mares também 
sempre ocorreram, assim como 
tsunamis, terremotos, tempes-
tades e outras manifestações ti-
das como catástrofes. Ademais, 
mudanças de grande vulto não 
se processam num piscar de 
olhos, pois a medição do tempo 
é muito outra, não cabe no ca-
lendário que repousa sobre nos-
sas mesas.

Pelo sim, pelo não, a ciência 
busca a compreensão dos acon-
tecimentos de longo, médio e 
curto prazos. Em nosso caso, pra 
falar dos fatos recentes, O Centro 
de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (Cptec), do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), tem explicações técni-
cas sobre as alterações que têm 
ocorrido no Atlântico Sul, atin-
gindo o território brasileiro. Es-
sas informações são divulgadas 
constantemente pela publicação 
InfoClima. 

Sobre o ocorrido este ano, o 
órgão informa:

“A persistência da circula-
ção atmosférica anticiclônica no 
Atlântico Sul, mais intensa que 
o normal, especialmente na pri-
meira quinzena de setembro, fa-
voreceu tanto a continuidade das 
chuvas acima da média histórica 
entre o litoral sul de Pernambuco 
e o leste da Bahia quanto a es-
cassez das chuvas no oeste e sul 
do Brasil.” 

Este seria o refl exo de mu-
danças nos climas regionais, 
provocadas em grande parte 
pelo tipo de atividade humana 
desenvolvida em cada parte do 
planeta. No caso do Brasil, cen-
tros independentes de pesquisa 
e acompanhamento climático, 
mantidos principalmente por 
universidades, revelam outras 
causas.

A principal delas, que é una-
nimidade, é a retirada da cober-
tura fl orestal de enormes áreas 
do Cerrado e da Amazônia, fa-
tor cujas dimensões têm crescido 
grandemente nos últimos tem-
pos, com medidas liberalizantes 
por parte do governo federal. 
Em outras palavras, o desmata-
mento descontrolado, em espe-
cial da região amazônica, está 
provocando sentidas alterações 
climáticas, que atingem em pri-
meiro lugar o regime de chuvas 
em todo o país.

ENERGIA ELÉTRICA
Há uma boa variedade de ra-

zões pra se alegrar com a chega-
da da chuva, como já vimos. Mas 
a questão econômica mexe com 
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toda a cidadania, do empresa-
riado à dona de casa, e aparece 
no fi nal de cada mês, na conta 
de energia elétrica.

O Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS) aponta uma 
redução no volume de chuvas 
nos reservatórios das hidrelétri-
cas de todas as regiões brasilei-
ras, menos a Norte, já a partir de 
setembro deste ano, comparado 
com os anos anteriores. Como o 
sistema de geração de energia é 
interligado, a tal bandeira ver-
melha já apareceu na conta de 
luz de outubro. 

Só pra lembrar, esse esque-
ma de bandeiras corresponde 
ao tipo de energia que está sen-
do entregue ao consumidor. Ou 
seja, quando as hidrelétricas 
não dão conta de atender a to-
dos, por queda na sua produ-
ção, são ligadas usinas termelé-
tricas, num processo que é bem 
mais caro. Essa diferença do 
preço é repassada ao usuário, 
que é avisado pelas bandeiras 
na conta de luz.

As usinas termelétricas pro-
duzem energia a partir da quei-
ma de óleo combustível, óleo 
diesel, carvão, gás natural, ba-
gaço de plantas, restos de ma-
deira ou urânio enriquecido. A 
maior parte delas fi ca desliga-
da, aguardando situações de 
alguma emergência. Elas foram 
construídas justamente com 
essa fi nalidade, pra evitar os 
apagões que foram comuns no 
país, no passado.

Todas as pessoas já em idade 
adulta se lembram dos apagões 
e da enorme crise por que passou 
o setor elétrico brasileiro de 1998 
até o início dos anos 2000. O ra-
cionamento e a falta de energia 
geravam insegurança nos lares, 
no comércio, na indústria e na 
agropecuária. E grande parte do 
país sequer tinha energia elétrica.

Em 2004, porém, foi implan-
tado o Novo Modelo do Setor Elé-
trico, com uma série de regula-
gens no setor. Além de planejar 
a produção de energia, criou-se 
também o programa Luz Para 
Todos, que levou os fi os mágicos 
para os mais remotos rincões do 
país. E milhares de quilômetros 
de linhas de transmissão redistri-
buem a energia entre as regiões. 

O sistema integrado, por sua 
vez, signifi ca que toda energia 
produzida no país (exceto no es-
tado de Roraima) é colocada em 
um mesmo pacote, seja ela de 
que fonte for. Ou seja, a eletrici-
dade gerada no Pará, por exem-
plo, é consumida também no Rio 
Grande do Sul, e vice-versa.

A maior parte da energia elé-
trica consumida no Brasil ainda 
é gerada por usinas hidrelétri-
cas, o que corresponde a cerca 
de 70% de toda a capacidade 
instalada do País. A segunda 
maior fonte de geração é a tér-
mica, responsável por 29,5% da 
capacidade instalada no Brasil, 
sendo dividida por 11,1% gerados 
por gás; 8,3% por biomassa; 6,3% 
por óleo diesel e combustível; 
2,2% por carvão mineral e 1,6% 
por fonte nuclear.

Por muito tempo, o barramen-
to de rios pra implantar essas 
unidade era considerado como 
“fonte limpa” de energia. No en-
tanto, hoje está mais que com-
provado, o devastador impacto 
socioambiental delas desacon-
selha sua implantação.

A fonte eólica ainda é pou-
co aproveitada e corresponde a 
apenas 1,7% da capacidade ins-
talada no Brasil, o que é inexpli-
cável num país de muito vento. 
Mas dobrou sua participação 
na matriz desde 2011, o que de-
monstra sua entrada em defi ni-
tivo no sistema. 

O mesmo vem ocorrendo com 

a energia solar, pois o país dis-
põe de tecnologia pra isso e tem 
praticamente todo seu território 
ensolarado o ano inteiro.

O FOGO
Um fator altamente positivo da 

chegada das chuvas é o da con-
tenção dos incêndios nas matas 
e campos do Cerrado e em áre-
as de fl oresta na Amazônia. É 
quase impossível contabilizar o 
número de focos de incêndio re-
gistrado nessas duas regiões de 
abril a setembro deste ano.

Segundo o Ibama, o Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Federal, 
boa parte deles foi de cunho cri-
minoso, em áreas públicas de 
proteção ambiental e pra jus-
tifi car desmatamentos ilegais. 
Quase sempre são grileiros, que 
ateiam fogo como forma com-
bater as reservas ambientais e 
quem sabe tomar posse dessas 
áreas.

É o caso do Parque Nacional 
das Emas, no Sudoeste de Goi-
ás, uma importante reserva de 
Cerrado, que já virou freguês 
desses crimes. Mal tinha se re-
cuperado da queimada do ano 
passado, que atingiu cerca de 
90% dos seus 132 mil hectares e 
matou centenas de animais, de 
novo em 2017 ele foi incendiado, 
e o fogo se alastrou por grande 
parte de sua área.

A Secretaria de Segurança 
do Estado sabe até quais são os 
fazendeiros responsáveis pelo 
fogo, mas alega que suas polí-
cias não têm provas pra incrimi-
ná-los judicialmente. E nenhum 
foi preso por não ter sido apa-
nhado em fl agrante.  

No entanto, nem os órgãos 
policiais, nem os apagadores de 
queimadas deram conta dos in-
cêndios registrados em boa par-
te do território nacional. A ta-
refa fi cou mesmo por conta das 
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águas despencadas do céu.
É bem verdade que o fogo é um 

elemento integrante da vida no 
Cerrado, desde todos os tempos, 
infl amado de forma espontânea, 
no mais das vezes pelo refl exo 
dos raios do Sol no cascalho, que 
ateia fogo na vegetação resseca-
da. O ambiente, ali, é plenamen-
te adaptado a esse elemento, o 
que é manifestado na reação da 
fl ora e da fauna ao trepidar das 
chamas nos períodos secos. 

As árvores retorcidas, em 
geral, possuem cascas grossas 
que, mesmo aparentemente 
queimadas, protegem orga-
nismos vivos sob elas, e estas 
ressurgem logo em seguida. Os 
capins e gramíneas também 
rebrotam logo após serem apa-
rentemente destruídas e a ca-
nela-de-ema, por exemplo, se 
dá ao luxo de só fl orescer no dia 
seguinte ao incêndio.

Algumas espécies animais 
também parecem depender do 
fogo pra viver. A perdiz é um 
caso, pois ela adora fazer seus 
ninhos em tufos de capim quei-
mado, nas cinzas, talvez porque 
este seja um lugar mais macio, 
suave, propício ao nascimento 
de uma ninhada de fi lhotes es-
pertos.

Isso, porém, não justifi ca quei-
madas provocadas pela mão 
humana, mesmo que seja na 
preparação de áreas de lavoura, 
que envolve aspectos culturais. 
Este é, contudo, um método con-
denado pelos órgãos de assis-
tência e pesquisa agropecuária, 
como a Embrapa. 

TEMPO DE CHUVAS
O fato, por fi m, é que a região 

Centro-Oeste do país, em espe-
cial o Planalto Central, está em 
plena temporada de chuvas, 
com suas vantagens e desvan-
tagens. 

A chuva mudou alguns aspec-
tos da rotina diária de cada um, 
causando problemas a muitos, 
mas sua chegada foi sem dúvi-
das muito bem-vinda por todos.

Por mais que sofra alterações 
na duração e na quantidade de 
chuvas de ano a ano, esta conti-
nuará sendo uma região de “cli-
ma tropical subúmido”, com duas 
estações bem defi nidas, uma de 
águas, outra de sequeiro.

futebol 
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Dias

venha participar!
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Zezé Weiss

AMAZÔNIA

GOVERNO REVOGA DECRETO DE EXTINÇÃO, 
MAS NÃO DESISTE DA MINERAÇÃO NA AMAZÔNIA

Um grande desgosto no apa-
gar das luzes do último mês de 
agosto foi o Brasil ser pego de 
surpresa com a extinção da Re-
serva Nacional do Cobre e As-
sociados, a Renca, localizada 
entre os estados do Amapá e do 
Pará, por decreto presidencial 
de Michel Temer.

Criada em 1984 por João Fi-
gueiredo, o último presidente do 
período militar, a Renca abran-
ge uma área de cerca de 47 mil 
metros quadrados, onde exis-
tem nove áreas protegidas: o 
Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, as Florestas Es-
taduais do Paru e do Amapá, a 
Reserva Biológica de Maicuru, a 
Estação Ecológica do Jari, a Re-
serva Extrativista do Rio Cajari, 
a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Iratapuru e 
as Terras Indígenas do Rio Paru 
d’Este e Waiãpi.

Desde então, a pesquisa mi-
neral na Renca que, segundo 
estudos geológicos, é rica em 
cobre, ouro, manganês, ferro e 
outros minérios, passou a ser 
de responsabilidade da Compa-
nhia Brasileira de Recursos Mi-
nerais (CPRM), ou Serviço Geo-
lógico Brasileiro. Com a extinção 
da Reserva via Decreto publi-
cado no Diário Ofi cial da União 
(DOU), o governo federal tentou 
abrir cerca de 30% da área, que 
hoje é protegida, para a explo-
ração da mineração privada. 

 
RECUO TÁTICO 
POR PRESSÃO POPULAR          

Dois dias depois da extinção 
da Renca, diante de uma en-
xurrada de protestos, o Palá-
cio do Planalto viu-se obrigado 
a emitir nota afi rmando que o 
objetivo do decreto era “coibir a 

Foto: Divulgação WWF

RENCA:
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exploração ilegal” de minérios e 
recolocar o Estado como admi-
nistrador das jazidas minerais 
da Renca, onde hoje existem ga-
rimpos clandestinos de ouro.

O povo brasileiro não com-
prou essa versão. Por pressão 
da sociedade, via mobilização 
de ambientalistas, de artistas, 
dos movimentos sociais e dos 
povos da fl oresta – índios, ribei-
rinhos, seringueiros, quilombo-
las –, com repercussão na mídia 
internacional, o governo come-
çou por recuar, em termos:  no 
início do mês de setembro, o de-
creto que extinguia a Reserva foi 
suspenso por 120 dias.

Ante o desgaste dos protes-
tos que se mantiveram cada vez 
mais veementes, o presidente 
com o maior índice de rejeição 
popular de todos os tempos viu-
-se forçado a ampliar seu cam-
po de recuo. Em 26 de setembro, 
foi publicado no Diário Ofi cial da 
União o Decreto 9.159, que traz 
expresso em seu Artigo 1º: “Fica 
revogado o Decreto no 9.147, de 
28 de agosto de 2017”.

Infelizmente, isso não garan-
te muita coisa. Em nota, o MME 
informou que as razões que le-
varam o governo a decretar a 
extinção da Reserva continu-
am presentes: “O país necessita 
crescer e gerar empregos, atrair 
investimentos para o setor mi-

neral, inclusive para explorar o 
potencial econômico da região”. 
Ou seja, na primeira oportuni-
dade, vai tratar de ressuscitar a 
extinção da Renca. 

 
RISCO IMINENTE 
TAMBÉM NO VALE DO JURUÁ

No mês de junho, o jornalista 
Leandro Altheman Lopes pu-
blicou em seu blog terras nauas 
(www.terranauas.blogspot.com) 
a informação de que a popula-
ção do Vale do Juruá, no Acre, 
foi surpreendida com a notícia 
da abertura da região para a 
exploração de ouro em grande 
escala pela iniciativa privada.  

Lopes apurou que, no apagar 
das luzes do ano de 2016, no dia 
14 de dezembro, uma empresa 
mineradora de Pontes de La-
cerda, no Mato Grosso, proto-
colou junto ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral 
(DNPM) cinco diferentes pedi-
dos, todos feitos por uma enti-
dade denominada Cooperativa 
de Mineração dos Garimpeiros 
de Pontes e Lacerda, do norte 
do Mato Grosso.

As áreas solicitadas estão em 
Cruzeiro do Sul (7.904,98 hecta-
res), duas áreas em Rodrigues 
Alves (9.603,37 ha e 9.170,47 
ha) e duas em Mâncio Lima 
(8.155,23 ha e 7.783,73 ha), per-
fazendo um total aproximado 

Zezé Weiss
Jornalista 
Socioambiental

@zezeweiss

de 42 mil hectares (quase uma 
Renca) e ameaçando importan-
tes áreas ambientais, como os 
rios Moa e Japiim, e toda a re-
gião do Igarapé Preto, nas pro-
ximidades da cidade de Cruzei-
ro do Sul. 

Segundo Lopes, “a conces-
são de exploração mineral em 
áreas antes inexploradas na 
Amazônia Legal parece ser uma 
estratégia do falido e ilegítimo 
governo Temer, como forma de 
agradar setores específi cos no 
Congresso Nacional. Fontes do 
Mato Grosso confi rmam que a 
cooperativa seria na verdade 
uma empresa de fachada dos 
deputados peemedebistas Val-
tenir Pereira e Carlos Bezerra, 
este, ex-governador do Mato 
Grosso”.

Ante a reação da sociedade 
acreana, a COMPEL, empresa 
fundada em 2015, emitiu nota 
confi rmando que, de fato, efe-
tivou requerimentos de Permis-
são de Lavra Garimpeira no es-
tado do Acre, nas áreas citadas, 
“a fi m de fazer a prospecção e a 
exploração de minério de ouro, 
nossa principal vocação”.

No momento em que o Brasil 
e o mundo se preparam para 
honrar a memória e celebrar o 
legado de Chico Mendes nos 30 
anos de seu assassinato, em 22 
de dezembro de 1988, em Xapu-
ri, o povo acreano vê, outra vez, 
suas fl orestas e seu riquíssimo 
patrimônio cultural e de bio-
diversidade ameaçados pelo 
desmatamento, pela poluição e 
pelo desmonte social que sem-
pre acontece em ações de mine-
ração intensiva. 
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Altair Sales Barbosa

ARQUEOLOGIA 

RIO ARAGUAIA:
MANIFESTAÇÕES RUPESTRES DA ILHA DOS MARTÍRIOS

Dentro das manifestações ru-
pestres que caracterizam a 
Arqueologia brasileira, po-

dem ser classifi cados dois grandes 
grupos: as pinturas rupestres e os 
grandes conjuntos de petroglifos.

As pinturas se nos apresentam 
de diversas formas e em cores va-
riadas. Geralmente estão situadas 
em locais mais abrigados, o que 
tem permitido maior conservação. 

As pinturas rupestres eram 
classifi cadas por estilos, e alguns 
ainda se utilizam desse artifício. 
Entretanto, os estilos explicitados 
são aqueles visíveis a olho nu, mas 
com a utilização de técnicas que 
usam a fotografi a infravermelha 
esta classifi cação cai por terra, 
pois só revela os estilos recentes.

Os petroglifos são sinalações ru-
pestres representadas por sulcos 

feitos sobre uma superfície rocho-
sa e tanto podem ser encontrados 
dentro de grutas como fora destas 
e em grandes lajedos horizontais 
ou em grandes blocos existentes 
nos rios ou nas margens destes. 
Alguns apresentam vestígios de 
pinturas nos sulcos.

Uma das manifestações rupes-
tres mais conhecidas no Brasil 
está localizada na Ilha dos Martí-
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rios, no rio Araguaia, no atual mu-
nicípio de São Geraldo, Tocantins. 

Esta manifestação integra todo 
um conjunto de outras manifesta-
ções rupestres localizadas à mar-
gem esquerda do rio Araguaia, na 
Serra das Andorinhas, no estado 
do Pará. Esta serra é formada por 
granitos bastante antigos, de ida-
de pré-cambriana, alguns com 
alto grau de metamorfi smo.

A mesma formação rochosa ca-
racteriza os matacões que formam 
a Ilha dos Martírios, no Tocantins. 
Provavelmente, a irradiação de seu 
conhecimento esteja marcada por 
questões ligadas à mitologia, das 
sinalizações de algum tipo de Eldo-
rado, principalmente o aurífero.

Seu conhecimento parece re-
meter ao ano de 1613, quando a 
primeira expedição chefi ada por 
André Fernandes chegou ao lo-
cal, em busca de ouro. Os registros 
também apontam a presença de 
Bartolomeu Bueno da Silva, no 
fi nal do século XVII, à busca de 
pepitas douradas, mas principal-
mente de índios para escravizar. 

Atribui-se a Bartolomeu Bueno 
e a outro bugreiro chamado Ma-
noel Bicudo o nome de Martírios, 
porque quando chegaram ao lo-
cal, em 1682, notaram semelhan-
ças entre inscrições rupestres ali 
encontradas com os instrumentos 
utilizados na crucifi cação de Cris-
to. Há, também, o registro de uma 
corrida do ouro entre 1719 e 1725, 

próxima ao rio Paraupava, antigo 
nome do rio Araguaia. 

No século XIX, a visita de aven-
tureiros à região foi também mui-
to intensa. Consta também nos 
registros históricos que em 1844 o 
viajante francês Castelnau esteve 
nos Martírios e chegou a relatar 
nas suas anotações dados sobre a 
região.

Em 1888, o antropólogo alemão 
Paul Ehrenreich, que já havia de-
senvolvido estudos sobre os Ka-
rajá da Ilha do Bananal, decidiu 
descer o rio e chegou até os Mar-
tírios, sobre os quais fez minucioso 
estudo. Ehrenreich copiou a maio-
ria das fi guras, divulgando-as nos 
seus trabalhos, mas sempre as as-
sociava a conhecimentos astronô-
micos dos indígenas.

Por essas e outras razões, a re-
gião arqueológica dos Martírios 
é bastante conhecida e procura-
da por turistas, principalmente 
quando o rio se encontra no nível 
mais baixo, expondo os matacões. 

Com a criação do estado do To-
cantins e de suas universidades, 
alguns pesquisadores continuam 
a conduzir trabalhos de busca de 
informações na região. Pelo que 
conhecemos do atual panorama 
da arqueologia brasileira, essas 
manifestações rupestres são co-
muns em diversas áreas do Brasil.

No caso específi co de Martírios, 
devem ter sido confeccionadas por 
índios em atividades sazonais de 
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pesca, com o rio baixo, o que coin-
cide com o período de pesca no 
Araguaia e com a seca na região. 

Um outro atributo quanto à sua 
confecção deve estar associado a 
horas de ociosidade. Como à épo-
ca, segundo relatos, havia far-
tura de peixe, este fato deveria 
proporcionar aos indígenas tais 
situações, que deveriam ser pre-
enchidas por alguns, com dotes 
artísticos.

Atualmente, os índios que habi-
tam a região são os Xambioá, que 
falam língua Karajá e têm forte re-
lação com outros Karajá da Ilha do 
Bananal.

Com relação à interpretação 
dos símbolos rupestres do Brasil, 
há duas correntes bem defi nidas. 
Há aquela corrente que reúne de-
fensores de que todas essas mani-
festações, feitas com marcas que 
os próprios indígenas conhecem, 
são marcadores de território. 

E há aquela corrente que classi-
fi ca essas manifestações rupestres 
como representações artísticas de 
determinados grupos, sendo as-
sim, não há como interpretá-las, 
porque a arte não é feita com esse 
objetivo e, sim, como expressão 
simbólica que deve ser apreciada.
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Eduardo Henrique

As aves de rapina são conheci-
das por suas incríveis habilidades 
de caça, permitidas devido a al-
gumas peculiaridades que tornam 
essas aves diferentes das demais, 
como bico curvo e afi ado, garras 
fortes e afi adas, excelente visão 
e audição, além de um voo ágil e 
preciso. 

Algumas espécies caçam du-
rante a noite e outras durante o 
dia; no entanto, o que essas aves 
realmente possuem em comum é 
a importância no equilíbrio ecoló-
gico nos locais onde vivem. As ra-
pinas atuam como estabilizadoras 
da população de presas no ecos-
sistema, evitando desequilíbrio 
ecológico pelo aumento descon-
trolado de populações de determi-
nados animais.

O gavião-carijó Rupornis mag-
nirostris (Gmelin, 1788), pertence à 
família Accipitridae, que, de acor-
do com o Comitê Brasileiro de Re-
gistros Ornitológicos (CBRO, 2010), 
possui 48 espécies distribuídas 

pelo Brasil. Também é conhecido 
em algumas regiões como indaié, 
inajé, gavião-pega-pinto e ga-
vião-pinhel, sendo uma das espé-
cies de aves de rapina presentes 
na Caatinga. 

Esse gavião constrói o ninho 
com gravetos em árvores altas e 
durante o período de incubação 
dos ovos a fêmea é alimentada 
pelo macho. Sua dieta é basea-
da em insetos, lagartos, roedores 
e aves menores, motivo pelo qual 
muitas vezes é perseguido e afu-
gentado pelos bem-te-vis, que 
defendem seus fi lhotes do ataque 
de predadores, nem sempre com 
vantagem. Para se ter uma ideia, 
durante o período de cerca de um 
mês em que os fi lhotes do gavião-
-carijó fi cam no ninho, mais de 
trinta presas podem ser abatidas.  

Segundo especialistas, a frag-
mentação do ambiente natural, 
a caça e a perseguição são fato-
res que contribuem para o declí-
nio dessas espécies. Pois, devido 

ao hábito de caça ativa das aves 
rapinantes, é comum ocorrerem 
ataques às criações domésticas 
de galinhas, ocasionando muitas 
vezes perseguição por parte dos 
criadores, que se sentem prejudi-
cados. 

Contudo, existem alternativas 
para se evitar esse tipo de proble-
ma, uma delas é a preservação 
do ambiente onde os gaviões ha-
bitam; a outra trata-se da criação 
de galinhas ou outras aves domés-
ticas em ambiente protegido com 
tela, podendo ser encontrados 
diversos modelos que sejam ade-
quados às condições do produtor. 

Somado a tudo isso, deve-se 
sensibilizar as pessoas sobre a 
importância ecológica dessas es-
pécies rapinantes, principalmente 
através da troca de conhecimentos.

Eduardo Henrique de Sá 
Júnior – Estudante de 
Agronomia na UFRPE, 
administrador da página 
Viva Caatinga, fotógrafo da 
natureza.
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AVES DE RAPINA NA CAATINGA:
O GAVIÃO-CARIJÓ
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A privatização da Eletrobrás, anunciada pelo 
governo Temer, é uma medida irresponsável e con-
trária aos interesses nacionais. Afeta a segurança 
energética do país, ao permitir o controle de um se-
tor estratégico por estrangeiros, e acarreta direta-
mente aumentos nas contas de luz, ao submeter a 
política da área apenas aos interesses de mercado.

O país perde a capacidade de planejamento, a 
energia passa a ser tratada como uma mercadoria 
e não mais como bem público, com todas as suas 
consequências.

Com o modelo atual, dos governos Lula e Dilma, 
o Brasil pôde atravessar a pior seca nas últimas 
cinco décadas, entre 2013 e 2014, sem ter nenhum 
apagão energético nem racionamento, como houve 
em 2001, com o governo FHC/PSDB. O modelo Lula/
Dilma garantiu segurança, suprimento e redução 
de tarifas.

Desde 2004, expandimos a geração e a trans-
missão, de 80 mil MW, em 2002, para 133mil MW 
em 2014, crescimento de 65%. Foram implantados 
43,5 mil km de linhas de transmissão. Nada disso 
ocorreria sem a Eletrobrás, que possui 31% da ca-
pacidade de geração, 47% das linhas de transmis-
são, controla 13 subsidiárias de geração, transmis-
são e distribuição de energia, e possui metade do 
capital de Itaipu Binacional — além de participação 
em outros empreendimentos.

A empresa faturou em 2016 R$ 60 bilhões, um 
crescimento de 86,4% em relação a 2015. Fundada 

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS:
MEDIDA IRRESPONSÁVEL E CONTRÁRIA 

AOS INTERESSES NACIONAIS

há mais de 60 anos, nela já foram investidos cerca 
de R$ 400 bilhões. Só a hidrelétrica de Belo Monte 
custou mais de R$ 30 bilhões. Esses números mos-
tram que há uma grande negociata em curso, pois o 
governo Temer pretende vender a Eletrobrás por R$ 
20 bilhões.

É uma atitude criminosa contra o povo, e visa a 
favorecer grupos privados e os mesmos consultores 
que na década de 90 participaram e se enriquece-
ram com as privatizações do PSDB. São os mesmos 
que estão com Temer e querem o modelo do PSDB 
que em 2001 gerou o maior racionamento energé-
tico da história mundial em tempos de paz. Um de-
sastre. A entrada de capital privado no setor não fez 
aumentar investimentos e nem melhorou a qualida-
de dos serviços. Fez, sim, aumentar as contas de luz.

Vender a Eletrobrás signifi ca abrir mão do contro-
le dos recursos hídricos, ativos cada vez mais valo-
rizados num planeta ávido por água doce. O Estado 
tem que controlar os recursos hídricos, não empre-
sas privadas. Nos EUA, 73% das hidrelétricas são do 
Estado (21% do Exército). São consideradas de segu-
rança nacional. Lá, estrangeiros não entram.

O governo atual desvaloriza as estatais para en-
tregá-las a preço de banana. Alega-se querer cobrir 
o rombo das contas públicas. Se a privatização de 
empresas públicas e riquezas nacionais fosse a so-
lução, não teríamos défi cit desde a privataria dos 
anos 90 de FHC. Onde estão os mais de R$ 100 bi-
lhões daquelas privatizações?

Carlos Zarattini
Deputado Federal (PT-SP). Líder do PT 
na Câmara dos Deputados.
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É extremamente difícil viver de 
arte no Brasil, assim como viver 
da carreira de professor e profes-
sora também se tornou complica-
do ao longo dos anos. Pouca ou 
nenhuma valorização profi ssional, 
espaços de trabalho cada vez mais 
precários, falta de oportunidade 
de crescimento e de ascensão pro-
fi ssional são fatores que tornam a 
vida de professores e professoras 
tão difícil quanto a de artistas que 
lutam por um palco para mostrar 
a sua arte e sobreviver daquilo em 

PROFESSOR, PROFESSORA:
A ARTE DE SOBREVIVER

que acreditam e que produzem.
São profi ssões diferentes, mas 

que se relacionam a todo instante. 
Ser professor, ser professora, é do-
minar a arte de ensinar, de apren-
der, de transmitir o conhecimento 
que lhe foi dado, na troca mais 
digna que existe – a transmissão 
do saber.

Ser artista é buscar no palco 
da vida, ou nas ruas lotadas de 
espectadores e espectadoras, a 
atenção para a arte individual, o 
aplauso coletivo, a sobrevivência 

por meio do reconhecimento do 
seu público. Não é fácil e, embora 
sejam sinas difíceis de carregar, 
são fardos que acompanham as 
duas profi ssões.

 O professor, a professora, tem 
que aprender com as diferenças, 
e ao mesmo tempo mediar a dife-
rença alheia, tem que compreen-
der que nem todos têm as mesmas 
condições para, a partir daí, redo-
brar os esforços em busca mesmas 
oportunidades para todos e para 
todas. 

CIDADANIA

Iêda Leal
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Em um país onde o poder público 
custa a entender o papel e a impor-
tância da carreira do magistério, o 
Estado nos obriga a carregar sozi-
nhos/as o fardo de investir em uma 
profi ssão que aos olhos do mundo é 
a mais importante que existe, mas 
aos olhos do governo brasileiro não 
é digna de valorização.

Professores e professoras car-
regam a responsabilidade de levar 
o conhecimento aos quatro cantos, 
ainda que nas mais longínquas 
distâncias, onde se percorrem es-
tradas quase sem nenhuma estru-
tura.

Os professores e professoras ti-
veram que adaptar o modo de en-
sinar à nova realidade do país, em 
um Brasil cada vez mais conecta-
do e com uma geração mais críti-
ca. Os educadores e educadoras 
precisam diversifi car e planejar 
suas aulas de forma diferente, de 
modo a estimular cada vez mais 
estudantes a desenvolver e anali-
sar criticamente o mundo.

A internet, que antes era uma 
aliada no planejamento e na 
transmissão do conhecimento, 
hoje atropela etapas e faz com 
que estudantes busquem na agi-
lidade das informações da grande 
rede as respostas para aquilo que 
deveria ser ensinado em sala de 
aula.

Em um país onde o currícu-
lo,  e o que deve ser ensinado em 
sala de aula, é determinado para 
manutenção dos poderes, onde as 
avalições caminham para difi cul-
tar ainda mais a vida dos profes-
sores e estudantes, onde univer-
sidades que oferecem cursos de 
licenciaturas beiram o abandono 
de investimentos e demanda por 
alunos, onde não se avizinha um 
plano de carreira atraente e meri-
tocrático e, principalmente, o pa-
pel do professor e da professora 
não é reconhecido com a impor-
tância que deveria.

Em direção oposta, países que 
investiram massivamente em 
educação, na formação de educa-
dores, na valorização da carreira 
e em currículos programados e 
construídos a partir da colabora-
ção dos envolvidos no processo de 

Professora da Rede Pública 
de Ensino, Secretária de 
combate ao racismo da 
CNTE, Coordenadora do C. R. 
Lélia Gonzales, Tesoureira do 
Sintego e Vice-presidente da 
CUT – GO

Iêda Leal

ensino aprendizagem, deram um 
salto nos índices de educação.

A fórmula é conhecida por to-
dos: os ingredientes para que seja 
construído um novo modelo de 
educação, que passe pela valori-
zação dos professores e professo-
ras, e por oferecer ensino público 
de qualidade, está à disposição do 
poder público, basta apenas acre-
ditar que ser professor é uma obra 
de arte. 

Uma arte que deve ser admira-
da, respeitada, valorizada. Então, 
pensemos: Ser Professor, ser Pro-
fessora de verdade é viver de arte!
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Letícia Bartholo 

OS MERCENAS:
A CASTA DE BRASÍLIA QUE ATRAVANCA O PAÍS

Quem foram os Mecenas sabemos 
todos. Aqueles senhores ricos e po-
derosos que fi nanciavam produções 
artísticas, durante os séculos XV e 
XVI. É fato que possivelmente o fi nan-
ciamento se dava menos por boa fé e 
bom gosto e mais pelo interesse em 
prestígio e títulos de nobreza, mas, de 
todo modo, os Mecenas foram impor-
tantes para o Renascimento cultural.  

Poucos sabem, no entanto,  que 
há em Brasília uma casta parôni-
ma: os MeRcenas. Em comum com 
os burgueses europeus, tão somente 
a busca por prestígio e títulos de no-
breza, porque os modos de atuação 
e os resultados sociais que provocam 
são muito distintos, para não dizer 
nefastos.

Os MeRcenas são integrantes de 
um grupo da alta Administração Pú-
blica Federal brasileira, cujo objetivo 
maior é a obtenção de prestígio e o 
enriquecimento. Caracterizam-se 
por não se importarem com o bem-
-estar da população e não cultiva-
rem nenhum tipo de coerência políti-
ca ou ideológica. 

Observe que não falei em partida-
rismo, mas em visão política. Eles não 
são de direita, não são de esquerda e 
tampouco estão ao centro: são do go-
verno de plantão e a ele atuam fi éis 
para manter o poder. Gostam de fun-
ções altas, participação em conse-
lhos de estatais e outras cositas que 
permitem o salário passar do teto 
constitucional. Quando percebem 
que um governo está prestes a aca-

bar ou vai cair, rapidamente mexem 
seus pauzinhos para seguirem bem, 
ou melhor, num próximo. E pra isso 
fazem de um tudo! 

MeRcenas não têm limites éticos.  
Comumente são servidores con-
cursados, do sexo masculino, que 
gostam de frequentar restaurantes 
chiques e praticar a sedução como 
demonstração de poder.  Em resumo: 
são os mercenários da Administra-
ção Pública Federal brasileira.

Não é fácil identifi car um MeRce-
nas, mas há três dicas válidas.  Pri-
meiro, eles cultivam um apego pro-
fundo ao tal do bottom. Ah, você não 
sabe o que é bottom? Vou lhe explicar: 
bottom é um brochinho criado para 
identifi car, entre os funcionários pú-
blicos, os que ocupam posições de 
poder.  Quem usa o brochinho pode, 
por exemplo, usar a portaria privati-
va dos Ministérios. Legal, né?

Bem, em vários contextos é quase 
uma obrigação usar e muita gente 
boa o utiliza, de maneira que o sim-
ples uso do bottom não é o sufi cien-
te para diferenciar um MeRcenas de 
um cara gente boa e comprometido 
com o trabalho. Mas as circunstân-
cias nas quais o bottom é utilizado 
ajudam na identifi cação. 

Os MeRcenas adoram ostentá-lo 
por bares e restaurantes caros no fi m 
do expediente de sexta-feira. O tra-
balho acabou, ele não vai mais pe-
gar o elevador privativo, mas tá lá, 
com o diabo do brochinho plantado 
no paletó. Se você questioná-lo sobre 

Letícia Bartholo
Socióloga e escrevinhadora. Gosta de olhos que 
brilham. Arte: Daniel PXeira. Sociólogo e rabiscador. 
Sempre desprezou bottons.

por que não tira o bottom, ele rapi-
damente responderá: é porque tenho 
medo de perder. E a resposta está 
completamente certa. Só que o obje-
to de medo da perda não é o broche, 
mas o poder com o qual ele se sente 
investido quando usa essa minúscula 
insígnia de status.

A segunda é pelo papo: os MeRce-
nas adoram longos papos sobre tra-
balho que demonstrem sua relação 
íntima com o poder. Aí, cara, ontem 
você não foi ao jantar do Meirelles? 
Ficamos lá te esperando! – dirá um 
MeRcenas típico, muito possivel-
mente perto de uma garota bonita 
e jovem pra quem ele quer, feito um 
ganso, se amostrar.

A terceira é pelo olhar. Eles inva-
riavelmente têm olhos opacos, sem 
vestígio de brilho. Fixe um MeRcenas 
nos olhos por 10 segundos e você será 
tomado por uma sensação de vazio 
existencial profundo, de superfi cia-
lidade e solidão. Você quase sentirá 
pena, mas eu lhe digo que não sinta. 

A tristeza ali embutida foi pura 
escolha, uma opção racional pela 
mediocridade de caráter. Entre car-
ros ofi ciais, reuniões dispensáveis e 
conversas fúteis em jantares caros, 
deixam eles de estar atentos aos fa-
mintos, aos miseráveis e aos milha-
res que morrem, diariamente, de 
desigualdade. E, feito quem não se 
importa que o País vá à idade das 
trevas, perambulam pela cidade 
murchando a luz do povo, com seus 
olhos nublados de poder.
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Já faz uns anos que a bicentenária arvore dos 

enforcados morreu segundo especialistas de cau-

sas naturais. Mesmo assim, desde 2011 seus galhos 

secos continuam lá, fi rmes sob o céu azul de Araxá, 

atraindo gente, contando  e fazendo história.

Diz a lenda que ali naquele pau d´óleo que fi ca 

no alto da cidade, se enforcavam escravos. Dizem 

também que, no século XIX, depois do enforca-

mento de dois escravos, condenados em júri pelo 

morte de um senhor de escravos, muita gente viu 

a árvore chorar. 

Verdade ou mito, ali, em volta dela, símbolo 

da cultura negra e patrimônio cultural de Araxá, 

se construiu um Centro de Referência da Cultura 

Negra, e também uma excelente biblioteca, so-

bretudo para crianças. O Centro é muito bem cui-

dado e merece uma visita em sua próxima pas-

sagem por Araxá. 

Em 2008, dois anos antes de sua morte, vere-

adores do município tentaram mudar seu nome 

para “Árvore da Libertação”. Não deu certo. A po-

pulação se mobilizou e, por meio de um abaixo-

-assinado, impediu a troca do nome da “Árvore 

dos Enforcados.”

Mesmo depois de sua morte, atestada em de-

zembro de 2010, pelo Instituto Estadual de Flo-

restas (IEF) de Minas Gerais, ao fi m de um ciclo 

de 200 anos de vida, a “Arvore dos Enforcados” 

continua sendo um importante ponto turístico 

em Araxá. 

A ÁRVORE DOS 
ENFORCADOS
SÍMBOLO DA CULTURA NEGRA EM ARAXÁ
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Eduardo Pereira 
Produtor Cultural

@weiss_guru
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Gilson Reis

A EDUCAÇÃO SE MOVE:
POR UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA

EDUCAÇÃO

 “E no entanto se move”, teria, se-
gundo a lenda, murmurado Galileu 
Galilei após ser obrigado, pela In-
quisição do século XVII, a desmentir 
publicamente o sistema coperni-
ciano, segundo o qual a Terra é que 
gira em volta do Sol. 

Fosse Galileu um professor de ci-
ências em tempos em que delírios 
terraplanistas assombram a Inter-
net, provavelmente estaria nova-
mente perseguido pelas forças in-
quisidoras dos que tentam censurar 
e amordaçar o magistério.

Afi nal, engana-se quem pensa 
que só o pensamento histórico, so-
ciológico ou fi losófi co se encontra 
ameaçado por quem se denomina 
“sem partido” enquanto, na verda-
de, coloca-se a serviço de um par-
tido — ou um grupo de partidos — ou 
de uma ideologia — economicamen-
te neoliberal e moralmente conser-
vadora. 

A própria discussão científi ca — 
incluindo a teoria darwinista da 
evolução das espécies ou o big bang 
— é colocada em xeque, sobretudo 

se confrontada à recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de 
admitir o ensino religioso confessio-
nal das escolas públicas.

Trata-se mesmo de um para-
doxo: exigir que o professor seja 
ideologicamente neutro (como se 
existisse conhecimento ou ciência 
neutra), acusando o incentivo ao 
pensamento crítico de levar à dou-
trinação, mas, em contrapartida, 
permitir que as crenças individuais 
de estudantes sejam sobrepujadas 
pelo proselitismo religioso de um 
grupo dominante. 

Nesse confronto perde-se tam-
bém a oportunidade de se avançar 
em debates imprescindíveis para a 
sociedade, como o multiculturalis-
mo e a perspectiva de gênero, esta 
totalmente banida da escola, inclu-
sive nos planos municipais, estadu-
ais e nacional de educação.

“Escola Sem Partido” e “Escola 
Livre”, os apelidos dados às Leis da 
Mordaça que tentam implementar 
no país, são os nomes falaciosos 
com os quais batizaram uma es-

cola que não se move. Um “ensino” 
estático, acorrentado, que pouco 
ou nada tem de educação, uma vez 
que educação pressupõe, como a 
Terra de Galileu, movimento: pen-
samento crítico, questionamento, 
descoberta. 

E, no entanto, se move. A escola 
se move. A educação se move.

É por essa educação crítica e 
cidadã que a Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino — Contee 
luta e na qual acredita. E é esse o 
cerne do Projeto de Lei que institui 
o programa Escola Democrática 
(PL 2035/16), apresentado por nós 
na Câmara Municipal de Belo Ho-
rizonte. 

Além de defender a organização 
democrática de estudantes, pais, 
professores e funcionários, a pro-
posta visa a assegurar a livre mani-
festação do pensamento; o respeito 
à pluralidade étnica, religiosa, cien-
tífi ca, ideológica e política; e a livre 
manifestação da orientação sexual 
e da identidade e/ou expressão de 
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gênero, bem como o reconhecimen-
to à igualdade entre os seres huma-
nos e o respeito às diferenças entre 
os povos, os países, as etnias, as 
culturas, os gêneros e os comporta-
mentos. 

O projeto veda ainda, nas sa-
las de aula e fora delas, em todos 
os níveis, etapas e modalidades de 
educação do município de Belo Ho-
rizonte, as práticas de quaisquer ti-
pos de censura de natureza política, 
ideológica, fi losófi ca, artística, reli-
giosa e/ou cultural a estudantes e 
docentes, fi cando garantida a livre 
expressão de pensamentos e ideias, 
observados os direitos humanos e 
fundamentais, os princípios demo-
cráticos e os direitos e garantias 
estabelecidos na Constituição e nos 
tratados internacionais dos quais o 
Brasil é signatário.

Defender uma escola que se 
move é defender uma escola liberta 
do discurso reacionário, antipeda-
gógico e antidemocrático dos que 
querem impor à educação suas vi-
sões discriminatórias, conservado-
ras e segregacionistas.

Nos movemos contra a intolerân-
cia, contra a censura, contra a bar-
bárie, contra a mordaça. Nos mo-
vemos em defesa de uma educação 
voltada para a construção da cida-
dania. Nos movemos: em defesa de 
uma educação verdadeiramente 
democrática.

Gilson Reis
Coordenador-geral da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Es-
tabelecimentos de Ensino — Contee. 
Vereador em Belo Horizonte – Minas 
Gerais.
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Desde Brasília, o jornalista Rodrigo 
Couto viajou à Bahia para entrevis-
tar a cantora Daniela Mercury, es-
trela engajada do mundo das artes 
brasileiro. O conteúdo completo des-
ta e de outras entrevistas de Rodrigo 
Couto para o Programa 100 Rotei-
ro, você encontra no site da Xapuri: 
www.xapuri.info.

Mesmo já sendo uma artista conhe-
cida e respeitada, você fl oresceu em 
1992, durante o impeachment do 
presidente Collor. Coincidentemen-
te, no ano passado, a gente teve o 
impeachment da presidenta Dilma, 
e você também está aí com novos 
trabalhos, novas propostas. Você 
sente que tá fl orescendo de novo? 
O Brasil está descobrindo a Daniela 
Mercury de novo?
Na verdade, eu sempre tive esse 
discurso mais politizado, mais pro-
fundo. Se você vir todas as minhas 
entrevistas, eu desde menina es-
colhi uma música... por isso que eu 
digo que o meu axé é muito MPB, eu 

quando cantava em barzinhos, eu já 
cantava um repertório político.

De onde nasceu esse engajamento?
Eu fui educada pelo pensamento 
dos artistas, pelo pensamento livre 
contra a censura. Fui educada por 
Chico Buarque, por Caetano Veloso, 
por Gilberto Gil, pelos tropicalistas 
todos, pelos mineiros – “Qualquer 
maneira de amar vale a pena, qual-
quer maneira de amor vale amar” –, 
foi essa turma que fez a minha ca-
beça desde menina, eu sou artista 
desde muito pequena.

Então é dessa “educação” que vem a 
sua militância?
É esse discurso que eu trago de lá 
pra cá que, talvez, num determina-
do momento, na época do impea-
chment, fi casse mais desejado pelo 
público, a alegria, a afi rmação de 
Brasil. Não se entendia muito o que 
era o meu discurso de empodera-
mento negro, mas tava todo mundo 
precisando da brasilidade do samba 

de volta, e é por isso que eu digo que 
o axé devolveu o samba aos pés do 
Brasil, especifi camente o sucesso do 
“Canto da Cidade”. 

E agora, Daniela?  
Agora, depois de 30 anos de demo-
cracia, a gente volta a ter um mo-
mento político difícil, um contexto 
econômico de recessão, e aí as pes-
soas param de novo pra pensar so-
bre o que é que tá bom neste país, 
o que não está. E aí o meu discurso, 
que sempre foi esse, volta a ser im-
portante. Discurso de afi rmação fe-
minina, nordestina, negra e, depois 
que me casei com Malu, ainda incor-
porei esta luta contra a homofobia, 
que é natural porque é de todos nós, 
todas as lutas são nossas, já eram 
minhas antes – sou embaixadora do 
UNICEF há 21 anos e agora embai-
xadora da igualdade pela ONU tam-
bém na luta contra a homofobia.

Rodrigo Couto – Jornalista. Âncora 
do Programa 100 Roteiro

ENTREVISTA

Rodrigo Couto
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“Qualquer maneira 
de amar vale a pena.
Qualquer maneira
de amar vale amar.”

DANIELAMERCURY
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Sábado, às 17h30
Segunda-feira, às 18h

TV COMUNITÁRIA 
NO CANAL 12 
NET BRASÍLIA

Apresentação: Rodrigo Couto
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Paulo Freire

“Ninguém nega o valor da educação e que um 
bom professor é imprescindível. Mas, ainda que 
desejem bons professores para seus filhos, poucos 
pais desejam que seus filhos sejam professores. 
Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho 
de educar é duro, difícil e necessário, mas que per-
mitimos que esses profissionais continuem sendo 
desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com 
baixo prestígio social e responsabilizados pelo fra-
casso da educação, grande parte resiste e conti-
nua apaixonada pelo seu trabalho.

A data é um convite para que todos, pais, alu-
nos, sociedade, repensemos nossos papéis e nos-
sas atitudes, pois com elas demonstramos o com-
promisso com a educação que queremos. Aos 
professores, fica o convite para que não descuidem 
de sua missão de educar, nem desanimem dian-
te dos desafios, nem deixem de educar as pessoas 
para serem ‘águias’ e não apenas ‘galinhas’. Pois, 
se a educação sozinha não transforma a socieda-
de, sem ela, tampouco, a sociedade muda.”

 
Paulo Freire (1921 – 1997) – Educador. Pedagogo. Filósofo. Autor 
do livro Pedagogia do Oprimido, um método de alfabetização 
dialético, democrático e popular, voltado tanto para a escola-
rização quanto para a formação da consciência política, onde 
o educando se faz sujeito de seu próprio aprendizado. A Lei 
12.612, de 13/04/2012, declara o professor Paulo Freire Patrono 
da Educação Brasileira.

 
15 DE OUTUBRO: 
DIA DO PROFESSOR. DIA DA PROFESSORA.

CELEBREMOS!

VERDADES 
DA PROFISSÃO 
DE PROFESSOR
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Biscoito 
de polvilho assado

Lúcia Resende

Em Minas, provavelmente seu 
berço, o nome mais conhecido é 
biscoito de polvilho. Em Caval-
cante, interior de Goiás, galho. 
No Centro-Oeste, peta. E ainda 
há quem chame de biscoito voa-
dor ou biscoito de vento essa de-
lícia que agrada o paladar de um 
canto a outro do país.

A origem certa não se sabe, 
mas há registros de que a qui-
tanda já estava presente entre 
as guloseimas preparadas pelas 
cozinheiras das fazendas das Ge-
rais no século 18. 

Especula-se que o nome bis-

GASTRONOMIA

coito provavelmente chegou até 
nossa língua pelo termo francês 
“biscuit”, mas de toda forma a 
gênese é o latim: bis(duas vezes) 
+ coctus (cozido). Isso certamen-
te porque o processo de feitura 
envolve escaldar o polvilho (uma 
espécie de cozimento), antes de 
amassar, para depois assar.

Deixando a profundidade de 
lado, como dizia o mestre Bel-
chior, a receita que trazemos 
vem do Triângulo Mineiro, da Fa-
zenda Aldeia dos Índios, e é uma 
tradição que vem se mantendo e 
se ampliando até, não só lá, mas 

em outras partes do país, muito 
fortemente no Planalto Central.

Originalmente o biscoito era 
assado no forno de barro ou no 
forninho a lenha, que hoje são 
raros, pois cederam lugar aos 
fornos a gás e elétricos. Também 
já está amplamente industriali-
zado, mas quando feito em casa, 
à moda antiga, tem sabor ini-
gualável.

Cá do meu jeito, reduzi o óleo 
(na receita original, era meio a 
meio com a água), porque, afi -
nal, há que se cuidar da saúde 
em tempos de sedentarismo.

Lúcia Resende
Professora

@mluciares

Quitanda antiga, e boa!

Ingredientes
2 copos de água
1 ½ copo de óleo
4 copos de polvilho doce
Sal a gosto (mais ou menos 1 colher de sopa rasa)
Ovos até dar o ponto de espremer os biscoitos

Modo de Fazer
Coloque o polvilho numa bacia. Ferva o óleo, a água e 
o sal e derrame sobre o polvilho, mexendo bem. Dei-
xe esfriar e, quando estiver morno, vá amassando com 
ovos, batendo bastante, até que a massa fi que lisa e 
brilhante, em ponto de espremer. Para modelar os bis-
coitos (argola, palito, ou o que a imaginação permitir), 
pode-se usar um saco de plástico fi rme, cortado um 
cantinho. Espremer numa assadeira untada (só o fun-
do) e assar em forno pré-aquecido.
Depois, é só preparar o café e se deliciar!
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Sinpro e MST realizam o

no Distrito Federal

O Movimento dos 
Trabalhadores 
Rurais Sem Terra 
(MST) e as suas 
ocupações são 
constantemente 

criminalizados, sobretudo pela cha-
mada grande mídia - que faz o “be-
líssimo” trabalho de desqualificar 
esses trabalhadores, suas pautas e 
conquistas. Por isso mesmo, cria-se 
na sociedade uma visão de assenta-
mentos vazios, sem produção. 

Para desconstruir esse discur-
so que permeia a sociedade, en-
tre os dias 22 a 24 de setembro, o 
Sindicato dos Professores do DF 
(Sinpro-DF) e o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra 
do Distrito Federal e Entorno rea-
lizaram o EDUCerrado. O evento 

ocupou a Praça do DI, no centro 
da cidade de Taguatinga, com cer-
ca de 200 camponeses e campone-
sas - trazendo elementos da cultu-
ra Sem Terra num diálogo entre 
campo e cidade. Com um público 
estimado de mais de 10 mil visi-
tantes, durante esses três dias fo-
ram comercializados cerca de 100 
toneladas de alimentos saudáveis 
vindas de assentamentos e acam-
pamentos da região. A população 
também pôde participar de um 
amplo ciclo de seminários, cine-
clube, música, teatro, comidas tí-
picas e muito mais.

A iniciativa também mostrou 
à sociedade a necessidade de par-
ceria entre os sindicatos organi-
zados e os movimentos sociais 
camponeses, incorporando às 

Sinpro e MST realizam o

no Distrito Federal
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O EDUCerrado contou com mais de 30 assentamentos e acampamentos de Reforma Agrária da região do Cerrado



35

agendas assuntos comuns a toda 
população, neste caso, relacionan-
do a educação pública, a política, 
a cultura, a arte e a produção de 
alimentos saudáveis vindos de as-
sentamentos e acampamentos da 
Reforma Agrária.

Segundo a direção nacional do 
MST no DF e Entorno, o EDUCer-
rado consolida a parceria histórica 
do MST com o Sinpro, e apresen-

ta para a sociedade urbana a ne-
cessária relação entre a defesa da 
educação pública de qualidade e a 
produção de alimentos agroecoló-
gicos, trazendo a Reforma Agrária 
de volta ao centro do debate, pois 
a garantia da segurança e sobera-
nia alimentar das escolas públicas 
passa diretamente pela necessida-
de de democratização da terra em 
nosso país. 

“Os estudantes de todos os 
segmentos devem ter clareza so-
bre a alimentação e o impacto 
dela na vida escolar. A defesa de 
uma alimentação escolar adequa-
da, que carregue elementos da 
cultura local e assegure qualidade 
e relação do agricultor com a es-
cola, é necessária para garantir a 
relação direta entre produtores e 
consumidores e, ao mesmo tem-
po, compreender o vínculo di-
reto entre a Reforma Agrária e a 
escola, como condição central ao 
bom desenvolvimento do apren-
dizado”, ressaltaram dirigentes do 
Sinpro-DF, enfatizando a impor-
tância da participação de todos e 
todas nesta atividade para debater 
a educação do campo, vivenciar 
a experiência dos trabalhadores 
rurais e estreitar laços de solida-
riedade da luta dos professores e                   
dos campesinos.

Para a Diretora Colegiada do 
Sinpro, o evento conseguiu colo-
car em pauta a educação do cam-
po e assuntos correlatos. “Além 
de fazer o debate da educação 
do campo, este evento também 
permitiu discutir a questão do 
urbano e do campo. Esta relação 
com o MST é exatamente para 
trazer ao nosso debate pedagógi-
co a questão da alimentação, da 
demarcação e da reforma agrária 
popular”, explicaram os diretores.

O EDUCerrado contou com 
mais de 30 assentamentos e 
acampamentos de Reforma Agrá-
ria da região do Cerrado, que 
priorizam a produção de alimen-
tos saudáveis para o mercado in-
terno, combinada com um mode-
lo econômico que distribui renda 
e respeita o meio ambiente.
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Evento permitiu discutir a questão do urbano e do campo

Os estudantes devem ter clareza sobre a alimentação e o impacto dela na vida escolar
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Torno
Contorno
Viro
Reviro
Mexo
Remexo
Permaneço
Sou Eva vindoura
Sou Eros latente
Brotando poemas
Soltando anelos
Cabelos ao vento
Sou flor do cerrado
Do pé de pequi
Mulher Cerratense
Mulher procurando seu homem flor 
Mulher entoando canção de desejo
Para toda forma de amor.

FLOR DO 
CERRADO

Iêda Vilas-Bôas

Iêda Vilas-Boas
Escritora
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Desde o início dos anos 1970, 
e por décadas a fi o, nenhum fi l-
me não global, de qualquer me-
tragem, podia ser considerado 
verdadeiramente lançado no 
Brasil inteiro se não tivesse pas-
sado por Salvador. Uma espécie 
de ritual, pois tinha que receber 
as bênçãos da Jornada de Cine-
ma da Bahia e de seu realizador, 
o cineasta, professor e agitador 
cultural Guido André Araújo.

Em plena ditadura, esse even-
to anual se tornou um espaço de 
resistência, um canal aberto ao 
debate de questões de interes-
se nacional, num país fechado, 
calado. Talvez pelo fato de valo-
rizar o documentário, o que pro-
piciava a abordagem dessa rea-
lidade de modo sutil, camufl ado, 
mas com grande ressonância.

Já no seu primeiro ano, em 
1972, ainda com o nome de Jor-
nada Baiana de Curtas-metra-
gens e com produções locais, o 
festival chamou a atenção dos 
cinéfi los do país inteiro. Em se-
tembro do ano seguinte, porém, 
realizadores de outros centros 
inscreveram obras, o que lhe 
dava uma nova dimensão.

Tanto foi assim que, dos de-
bates travados durante o evento 
nasceu a Associação Brasileira 
de Documentaristas (ABD), en-
tidade de grande importância 
ao cinema tupiniquim. Ela foi 
ofi cializada no mês seguinte, em 
encontro na Cinemateca do Mu-
seu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro, onde foi aprovado seu 
estatuto e eleita a primeira dire-
toria.

Guido Araújo nasceu em Cas-
tro Alves, no Recôncavo Baiano, 
mas desde muito cedo se enfro-
nhou na vida cultural e política 
da capital do estado. Tinha ver-
dadeiro encanto pelo cinema, 
que aprendera a cultuar ainda 
criança, nas sessões infantis do 
cinema da sua cidade.

Ainda muito jovem mantinha 
contatos também com pessoas 
ligadas ao meio no Rio de Ja-

neiro, então capital do país. Em 
1955, passou a integrar o Cole-
tivo Moacyr Fenelon, ao lado de 
Nelson Pereira dos Santos, Jece 
Valadão, Zé Keti e Hélio Silva 
quando, juntos, realizaram os 
históricos fi lmes Rio 40 Graus 
e Rio Zona Norte, dirigidos por 
Nelson. 

Logo depois, Guido foi seguir 
seus estudos em Praga, na an-
tiga Checoslováquia, um impor-
tante centro cinematográfi co 
mundial naqueles tempos. Lá, 
conheceu Mila, que passou a ser 
sua mulher e companheira pelo 
resto da vida – e a mãe de seus 
fi lhos.

Na volta ao Brasil, ele virou 
professor da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), inaugu-
rando um curso de Cinema, que 
ele criou. E deu início, também, à 
carreira de documentarista, seu 
gênero favorito. Sua ideia era re-
tratar as várias Bahias, que ele 
considerava desconhecidas dos 
próprios baianos. Seus fi lmes 
mais destacados são:

“Maragogipinho” (1969), “Feira 
da Banana (1972/73), “A morte 
das velas do Recôncavo” (1976), 
“Por exemplo: Caxundé” (1976), 
“Festa de São João no interior 
da Bahia” (1977), “Raso da Cata-
rina: Reserva Ecológica” (1984) 
e “Lambada em Porto Seguro” 
(1990).

Logo, porém, ele criou a Jor-
nada, que usava o sugestivo 
lema de “Por um mundo melhor” 
e o notabilizou, fazendo dele uma 
referência do cinema nacional. 
Passou a ser convidado a par-
ticipar de mostras, seminários 
e outras atividades ligadas ao 
cinema no país inteiro, funcio-
nando como consultor, sempre 
disposto a dar opiniões e ajudar 
de forma solidária.

Este foi o caso, por exemplo, do 
Festival Internacional de Cine-
ma de Vídeo Ambiental (FICA), 
evento realizado anualmente na 
Cidade de Goiás (Goiás Velho), 
desde 1999. O governador Mar-
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coni Perillo havia sido eleito pela 
primeira vez e fez a encomenda 
de algo que projetasse o Estado 
nacionalmente.

Num encontro em Brasília, eu 
contei a Guido que tinha a de-
manda e ele, de pronto, disse 
que um festival de cinema seria 
bom. Mas, advertiu, não poderia 
ser mais um, semelhante a ou-
tros já existentes no Brasil, preci-
sava ter um corte temático que o 
diferenciasse. Depois, participou 
da coordenação do conclave du-
rante muitos anos.

Guido pegou o boné e nos dei-
xou no último dia 26 de setem-
bro, aos 83 anos, vítima do mal 
de Parkinson que o fez penar nos 
últimos longos anos que passou 
entre nós. 

Ele ainda teve tempo de assis-
tir à grande homenagem que re-
cebeu do cineasta Jorge Alfredo. 
Foi a série de TV O Senhor das 
Jornadas, que narra, em cinco 
episódios de 26 minutos cada, 
a sua jornada e já foi exibida na 
TV Educativa da Bahia. Um belo 
documentário, como ele gostava.
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Feliz Dia 
     do Professor!

Bia de Lima 

Celebro o Dia do Professor deste ano de 2017 parabenizando a 
cada educador e a cada educadora de Goiás e do Brasil por 
sua capacidade de luta e resistência ante os tempos turbulen-

tos que enfrentamos nesse momento difícil da nossa história. 
Penso com preocupação e me solidarizo com os professores e 

professoras que são agredidos enquanto cumprem a sua sagrada 
missão de educar nossas crianças e jovens para que se tornem ci-
dadãos e cidadãs conscientes e responsáveis aqui em nosso estado 
e país afora. 

Há poucos meses, mais precisamente no dia 9 de junho, por con-
ta de uma lista de presença, a professora Pamora Mariz Cordeiro foi 
agredida por uma aluna da Disciplina de Direito Administrativo, no 
Campus 5 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), 
em Goiânia. 

Também em nossas escolas da Rede Estadual de Educação as 
coisas não são diferentes e não vêm de agora. Uma pesquisa do 
Departamento de Psicologia da própria PUC-Goiás sobre violência 
nas escolas goianas, realizada com 100 professores e professoras 

nas regiões Medanha, Central, Leste e Vale do Meia Ponte, pu-
blicada no jornal O Popular de 03/06/2012, registrou dados 

alarmantes.
Dos 100 profi ssionais que responderam à pesquisa, 61 já 

haviam sofrido algum tipo de violência na escola. Dentro 
desse universo, 56 (92%) informaram ter sofrido algum 

tipo de violência verbal, sendo que sete educadores 
(12%) alegaram ter sofrido violência verbal e física.

Nos dois casos, a razões para a agressão ao pro-
fessor vão da repressão ao aluno (57%) a nenhu-

ma razão, ou razão desconhecida (53%). Pior, 
a pesquisa constatou também que a violência 
nem sempre vem somente do aluno. Os profes-
sores pesquisados reportaram que cerca de 

12% das agressões vêm também dos pais ou 
responsáveis.

Os números da violência coincidem 
com a média brasileira. Dados de uma 
pesquisa realizada pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to (OCDE) em 34 países em 2014 mos-
tram que, no Brasil, cerca de 10% dos 
educadores informaram que sofrem 
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agressões verbais ou intimidações 
de alunos pelo menos uma vez por 
semana, enquanto que nos demais 
países a média é de 3,4%.

O lado bonito dessa história é que, 
dentre os educadores agredidos em 
sala de aula ou nas dependências 
das escolas, mais da metade disse 
não ter a menor intenção de aban-
donar a profi ssão de professor por 
causa da violência sofrida. Ao con-
trário, a maioria expressou a vonta-
de de engajar a comunidade escolar 
em ações voltadas para a construção 
de uma cultura de paz. 

DESVALORIZAÇÃO, 
DESPRESTÍGIO, DESESTÍMULO 

Infelizmente, os professores bra-
sileiros não somente trabalham em 
total falta de segurança, como são 
muito mal remunerados. Dados da  
OCDE, de 2016, mostram que no 
Brasil os educadores do ensino fun-
damental e médio recebem menos 
da metade do que a média dos pro-
fi ssionais da educação dos 35 países 
membros da OCDE.

Os baixos salários, a falta de re-
conhecimento social da profi ssão, as 
péssimas condições de trabalho e o 
cansaço estão, segundo o Ministério 
da Educação (MEC) entre as prin-
cipais razões principais porque,  a 
cada dia, a juventude brasileira se 
interesse menos pelo magistério. De 
acordo com especialistas do próprio 
MEC, o número de formandos em 

cursos de licenciatura de disciplinas 
da educação básica vem caindo – 
16% entre 2010 e 2012.

Tendo em vista que, nos próximos 
seis anos, caso a sociedade brasileira 
consiga barrar a Reforma da Previ-
dência, cerca de 40% dos professores 
do ensino médio terão condições de 
se aposentar, a falta de professores 
será notada e sentida como uma cri-
se de proporções inimagináveis em 
uma questão de curtíssimo tempo.

Em Goiás, a situação se agrava 
ante a insegurança gerada pela in-
sistência do governo Marconi Perillo 
em militarizar as escolas e terceirizar 
a educação, por meio da contratação 
de Organizações Sociais (OS) para 
gerir a educação.

LUTA, RESISTÊNCIA, ESPERANÇA

Desde dezembro de 2014, o Sin-
tego, junto com o Ministério Público, 
universidades, escolas e estudantes, 
vem lutando para impedir que o es-
tado precarize os rendimentos, aca-
be com a estabilidade e afaste mais 
profi ssionais do campo da educação.

O Sintego luta, ainda, por uma 
melhor remuneração, por planos de 
carreira, pelo Piso, pela Data Base, 
por melhores condições de traba-
lho e, tão importante quanto, para 
mudar a percepção social sobre a 
importância da profi ssão de profes-
sor, para que mais jovens voltem às 
fi leiras do magistério para educar as 
gerações presentes e futuras.

Em maio de 2017, um árduo pro-
cesso de negociação liderado pelo 
Sintego encerrou uma greve de 41 
dias com vitórias concretas para os 
professores e professoras: os 34% de 
reajuste para os contratos temporá-
rios; a progressão para 444 Profes-
sores; o Concurso Público para 900 
professores PIII e 100 administrado-
res; a Gratifi cação por Dedicação em 
Período Integral (GDPI) para coorde-
nadores, professores e diretores de 
escolas em período integral.

Conseguimos, também, conquis-
tas para os demais profi ssionais da 
Educação: os 21% para os adminis-
trativos, que há três anos estavam 
sem nada; 20% de aumento de re-
cursos para a merenda escolar; 58% 
de aumento para o Pró-Escola (pro-
grama de custeios de reformas e re-
paros emergenciais das unidades de 
ensino; e, Auxílio-Alimentação de R$ 
500,00 para todos os profi ssionais 
da ativa, uma conquista adicional.

Essas vitórias são resultado da 
nossa luta, da nossa resistência e da 
nossa esperança coletiva. E é com 
um enorme sentimento de gratidão 
que desejo a cada um e cada de vo-
cês, educadores e educadores desse 
nosso Goiás, um Feliz Dia do Profes-
sor, um Feliz Dia da Professora!

Bia de Lima 
Educadora. Presidenta do Sintego.
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Dilma 
do Brasil

Emir Sader

cou-se ao estudo da economia na 
Unicamp, ao mesmo tempo em que 
redefi nia sua forma de inserção no 
Brasil daquele momento.

Se reintegrou politicamente, aos 
poucos foi se formando como um 
quadro competente nos temas de 
energia, até que assumiu cargos pú-
blicos nessa área. O espírito público 
é um dos outros componentes da 
trajetória da Dilma.

De repente, foi chamada pelo Lula 
para ser sua ministra. Sua compe-
tência e seriedade a levaram logo a 
assumir o posto essencial na coor-
denação do governo do Lula, uma 
das responsáveis pelo sucesso espe-
tacular do segundo mandato do PT.

Dilma foi assim se projetando 
para o coração mesmo da experi-
ência política dos governos mais 
importantes que o Brasil já teve, 
até aqui.

Foi escolhida pelo Lula para suce-
dê-lo, venceu as eleições e se tornou 
a primeira mulher a presidir o Brasil. 
Aquela jovem e aguerrida militante, 
que havia ingressado à militância 
política na resistência à ditadura, 
conquistou a possibilidade de se tor-
nar presidenta do Brasil no mais im-

portante governo de esquerda que o 
pais já teve.

Dilma viveu a experiência da 
Presidência da República num 
momento difícil e complexo, mas 
garantiu a extensão e o aprofun-
damento da característica maior 
desses governos: a prioridade das 
políticas sociais.

Na reeleição, enfrentou duros 
embates, mas se saiu vencedora. 
Sofreu, a partir daí a maior ofensiva 
contra um governo constituído, des-
de aquela contra Getúlio.

Foi vítima de um golpe e tornou-
-se a referência mais importante, 
dentro e fora do Brasil, da luta de-
mocrática.

Um livro sobre a Dilma contribui 
para fazer justiça à sua trajetória, 
embora seja difícil que se possa, com 
palavras, recompor todo o signifi ca-
do dessa mulher, dirigente, amiga e 
companheira.

As trajetórias pessoal e políti-
ca – difi cilmente dissociáveis 
– da Dilma são muito expres-

sivas do Brasil contemporâneo, da-
quele que ela, e tantos de nós, vive-
mos e continuamos a viver.

Estudante que, como tantos ou-
tros, chegou à consciência política 
na virada da história brasileira da 
democracia à ditadura, viveu os di-
lemas de como reagir sem espaço le-
gal, e se integrou à luta clandestina 
contra a ditadura. Nessa trajetória, 
conheceu os autores clássicos da es-
querda, ao mesmo tempo em que se 
entregava à militância política.

Como uma das vias possíveis na-
quela época, Dilma aderiu a organi-
zações que optaram pela prioridade 
da luta armada. Passou a circular 
pelo pais, conforme as tarefas se 
impunham. Numa dessas circuns-
tancias, foi presa.

Caindo nas mãos da ditadura, 
foi vítima das mais cruéis torturas, 
diante das quais resistiu com a dig-
nidade que é, ao longo de toda sua 
vida, uma de suas características 
essenciais.

Saindo da prisão, encontrou-se 
com um país em transição, dedi-

Emir Sader 
Sociólogo 
Autor do livro “O Brasil que 
queremos. ” 
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MITOS E LENDAS

Eu pensava: por que a chuva tem água?
Perguntei ao meu pai, ele me falou
que a água é quem faz a chuva,
que a chuva tem gelo.
Ficava pensando:
o que tem na chuva que faz barulho?
Será que é o pai da chuva?
Eu pensava: o que segura o céu?
Meu pai me disse:
o céu fi ca na cabeça de um sapo grande.
Eu pensava: quem fez a água?
Essa água é trabalho de nosso pai.
Essa água fi ca no seco igual garrafa.
Daí eles bateram na garrafa, ele quebrou e virou água.

A LENDA DA CHUVA:
O CÉU FICA NA CABEÇA DE UM SAPO GRANDE

Tarinu Yudjá

Tarinu Yudjá
Escritor e professor indígena em 

“Geografi a Indígena”. MEC-SEF-ISA, 1996.
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SUSTENTABILIDADE

A sociedade contemporânea, chamada sociedade 
do conhecimento e da educação, está criando, con-
traditoriamente, cada vez  mais incomunicação e so-
lidão entre as pessoas. 

A internet pode conectar-nos com milhões de pes-
soas precisarmos encontrar alguém. Pode-se com-
prar, pagar as contas, trabalhar, pedir comida, as-
sistir um fi lme sem falar com ninguém. Para viajar, 
conhecer países, visitar pinacotecas não precisamos 
sair de casa. Tudo vem à nossa casa via online.

A relação com a realidade concreta, com seus 
cheiros, cores, frios, calores, pesos, resistências e 
contradições é mediada pela imagem virtual que é 
somente imagem. O pé não sente mais o macio da 
grama verde. A mão não pega mais um punhado de 
terra escura.

O mundo virtual criou um novo habitat para o ser 
humano, caracterizado pela encapsulamento sobre 
si mesmo e pela falta do toque, do tato e do contato 
humano.

Leonardo Boff

SABER CUIDAR:
O ETHOS FUNDAMENTAL DO HUMANO 

Essa antirrealidade afeta a vida humana naqui-
lo que possui de mais fundamental: o cuidado e a 
com-paixão. Mitos antigos e pensadores contempo-
râneos dos mais profundos nos ensinam que a es-
sência humana não se encontra tanto inteligência, 
na liberdade, ou na criatividade, mas basicamente 
no cuidado. 

O cuidado é, na verdade, o suporte real da criati-
vidade, da liberdade, e da inteligência. No cuidado 
se encontra o “ethos” fundamental do humano. Quer 
dizer, no cuidado identifi camos os princípios, os va-
lores e as atitudes que fazem da vida um bem-viver 
e das ações um reto agir.

Leonardo Boff  
Filósofo. Teólogo. Escritor. 
Excerto  do livro Saber Cuidar. 
18ª Edição. Editora Vozes. 
2012.
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“Mulher, você que tem peito, lute.
Previna-se contra o câncer de mama.”
Lenir dos Santos
           

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como 
objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a im-
portância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama. Esta campanha acontece com mais intensidade no 
mês de outubro e tem como símbolo o laço cor-de-rosa.

Em geral, a campanha em meios publicitários ou em ati-
vidades dentro de empresas tem um foco grande no auto-
exame, mas especialistas do ramo médico alertam que ele 
não é sufi ciente para a detecção precoce da doença. Tocar 
o próprio corpo e reconhecer sinais de possíveis mu-
danças é uma importante ferramenta de empode-
ramento da mulher frente à própria saúde, mas 
não substitui a mamografi a, por exemplo.

O movimento Outubro Rosa começou nos Esta-
dos Unidos, no ano de 1990, quando aconte-
ceu a primeira Corrida pela Cura do Câncer 
de Mama, realizada em Nova Iorque, e des-
de então promovida anualmente na cidade 
(www.komen.org). 

Em 1997, entidades das cidades de 
Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, começa-
ram efetivamente a comemorar e fomentar 
ações voltadas para a prevenção do câncer 
de mama, denominando-as como Outubro 
Rosa. Todas as ações eram e são até hoje di-
recionadas à conscientização da prevenção pelo 
diagnóstico precoce.

Para sensibilizar a população inicialmente as 
cidades se enfeitavam com os laços rosas, princi-
palmente nos locais públicos, depois surgiram outras 
ações como corridas, desfi le de modas com sobreviventes 
(de câncer de mama), partidas de boliche, etc. (www.pink-
-october.org).

A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios pú-
blicos, pontes, teatros, surgiu posteriormente. Em-
bora não haja uma informação ofi cial sobre como, 
quando e onde foi efetuada a primeira iluminação, 
a cada ano as luzes do Outubro Rosa alcançam 
uma expansão cada vez mais abrangente para a 
população, porque podem ser replicadas em qual-
quer lugar, bastando apenas adequar a iluminação já existente.

A popularidade do Outubro Rosa cresce de forma bonita, elegante 
e feminina, motivando e unindo diversos povos por meio da leitura vi-
sual de um simples laço rosa, símbolo que pode ser compreendido em 
qualquer lugar no mundo.
 
Fontes: http://outubrorosa.org.br/
https://optclean.com.br/imagens-outubro-rosa-2017/

OUTUBRO ROSA

DF
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O Código de Trânsito Brasileiro/CTB chega 
aos 20 anos de sua aprovação e não há o que 
comemorar, pois o país continua na lista dos 
cinco trânsitos mais violentos do mundo. 

A Organização Mundial de Saúde/OMS 
diagnosticou como epidemia a situação brasi-
leira e não por menos o país aderiu à Década 
Mundial de Segurança Viária, protocolo lide-
rado pela Organização das Nações Unidas/
ONU cuja meta é reduzir em 50% o número de 
mortes no trânsito entre 2011 e 2020. 

Mas que nada! Já se passaram sete anos e, 
enquanto outros países signatários do mesmo 
protocolo alcançam números favoráveis, por 
aqui a coisa vai mal. Nas cidades, rodovias e 
estradas o país mantém anualmente cerca de 
45 mil mortes, manda para os hospitais mais 
200 mil vítimas graves, amputa outras 80 mil 
e aposenta milhares por invalidez. 

Com o perdão do trocadilho, um desas-
tre psicológico para as famílias envolvidas e 
prejuízos permanentes que comprometem os 
sistemas públicos de saúde e previdência so-
cial que rondam R$ 48 bilhões/ano, conforme 
números do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada/IPEA e Associação Nacional de 
Transportes Públicos/ANTP.

Não que falte legislação a respeito. Ao con-
trário, o Brasil possui marcos regulatórios re-
conhecidos como excelentes por insuspeitos 
organismos internacionais, dentre os quais a 
própria ONU/OMS. 

Mas falta a gestão, a efetividade, a atitude 
governamental! O problema está na decisão 
política que permita implementar o que já está 
posto, a começar da Política Nacional de Trân-
sito, elaborada e ofi cializada em 2004, mas que 
não mereceu a atenção necessária das três es-
feras de governo brasileiras – ou seja, não hou-
ve decisão na sua implementação.

Outra importante política pública que exis-
te desde 2010 é o Plano de Redução de Aci-
dentes e Segurança Viária, conjunto de 45 
ações destinadas a enfrentar o problema com 
base em cinco pilares: fi scalização, educação, 
saúde, infraestrutura e segurança veicular. 
Elaborado pelo Comitê Nacional de Mobiliza-

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:

FRACASSO NACIONAL
Antenor Pinheiro

ção pela Saúde, Segurança e Paz no Trânsi-
to, depois de onerosa mobilização nacional, 
o Plano dormita há seis anos nas gavetas do 
DENATRAN e nunca foi colocado em prática.

Enquanto isso, o país continua num en-
xugar gelo sem fi m, desperdiçando recursos 
fi nanceiros e deliberadamente atribuindo 
responsabilidades aos que menos têm culpa 
neste fracasso nacional: os condutores de ve-
ículos, pedestres, ciclistas, o cidadão, enfi m! 

Veja-se o tema proposto para a Semana 
Nacional de Trânsito/2017, não diferente dos 
anteriores: Minha escolha faz a diferença! É 
como se os acidentes e mortes no trânsito fos-
sem culpa exclusiva do cidadão que interage 
no sistema, e não a decorrência da absoluta 
ausência de governo. 

Isto não é ingenuidade, mas comodismo de 
gestões ineptas, reféns da tutela da improvi-
sação, do amadorismo e da falta de estraté-
gias articuladas entre os próprios órgãos que 
integram o Sistema Nacional de Trânsito (que, 
aliás, de sistema somente tem o nome!).

Sabem os governantes que a questão da 
acidentalidade requer políticas públicas ur-
gentes, mas especialmente as vinculadas ao 
planejamento das cidades, ao desenho urba-
no, sobretudo à racionalização de suas redes 
de transportes urbano e rodoviário. Nesse 
contexto, assusta que autoridades políticas 
insistam em promover eventos dispendiosos 
e inócuos como estes alusivos à Semana Na-
cional de Trânsito. Nada acrescentam, e por 
vezes contrariam a própria legislação.

Não há o que comemorar, pois, mas la-
mentar que um tema tão relevante continue 
a merecer o protocolo da hipocrisia ofi cial. Aos 
sucessivos governos que têm a atribuição de 
gerir este passivo, cabe pedir desculpas para 
a sociedade brasileira e reconhecer que seus 
discutíveis esforços nos últimos 20 anos são, 
na realidade, um vergonhoso e imperdoável 
fracasso nacional!

URBANIDADE

Antenor Pinheiro 
Jornalista, membro da 
Associação Nacional de 
Transportes Públicos/ANTP
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URBANIDADE
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A TRAIÇÃO, 
O TRAIDOR 
E O TRAIR: 
O VERBO 
CONJUGADO 
POR PALLOCI

Trajano Jardim

Traição tem a mesma origem que 
a palavra tradição. O termo trair 
vem do latim traditione. Na sua eti-
mologia a palavra tem como cono-
tação a atitude ou entrega de algu-
ma coisa prejudicial a outro, ou a 
um grupo.

O conceito de traição implica que 
entre os elementos envolvidos em 
relacionamentos pessoais ou políti-
cos de grupos há confi ança. 

Dessa forma, o traidor pode sur-
gir entre amigos ou entre pessoas 
que atuam num mesmo grupo ide-
ológico, causando sofrimento, re-
volta e angústia na pessoa ou no 
grupo traído.

Não é sempre que aparece um 
traidor. A história e a literatura estão 
repletas de exemplos de grandes le-
aldades e grandes parcerias: Sher-
lock Holmes e Watson, Dom Quixo-
te e Sancho Pança, John Lennon 
e Paul McCartney. Mas, em alguns 
casos, quando a traição acontece, o 
desfecho pode ser trágico.  

Algumas das traições mais famo-
sas da história foram: Judas, que 
traiu o seu mestre Jesus, entregan-
do-o às autoridades judaicas. Esta 
traição também é famosa porque 
Judas identifi cou Jesus através de 

A diretoria do Sindicato ocupa as 
ruas do Rio de Janeiro, nesta ter-
ça-feira (3), ao lado de milhares 
de trabalhadores e dos movimen-
tos Frente Brasil Popular e Frente 

Povo Sem Medo contra a ofensiva privatista 
do governo ilegítimo de Michel Temer. Bancá-
rios também defenderam a Caixa como ban-
co público durante lançamento da campanha 
nacional “Defenda a Caixa você também”.

O ato, que teve início pela manhã em 
frente à sede da Eletrobras, encampou a defe-
sa do patrimônio público brasileiro e da sobe-
rania nacional. O dia escolhido é simbólico, já 
que, há 64 anos, no dia 3 de outubro de 1953, 
o presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras 

por meio da Lei 2004, que instituía o monopó-
lio estatal da exploração, do refino e do trans-
porte do petróleo.

Presidente do Sindicato, Eduardo Araújo 
participou da atividade e destacou a impor-
tância da preservação das empresas públicas 
brasileiras para o desenvolvimento social e 
econômico do Brasil. “A defesa da soberania 
nacional passa pela defesa da manutenção das 
empresas públicas como instrumento de go-
verno para ampliar o desenvolvimento do país, 
gerando emprego e renda para os brasileiros”, 
alerta Araújo.

Em agosto, o presidente golpista anunciou 
a privatização de 57 empresas e projetos, in-
cluindo a Casa da Moeda e aeroportos.

bancários integram ato  
no Rio de Janeiro

Contra projeto  
privatista de Temer,

um beijo e para isso recebeu 30 di-
nheiros. 

Em 1789, Joaquim Silvério dos 
Reis traiu o inconfi dente Tiradentes, 
causando a sua morte por enforca-
mento. No século I a.C., o imperador 
romano Júlio César foi vítima de 
uma conspiração de senadores para 
tirá-lo do cargo. Entre eles estava o 
seu fi lho adotivo Marcus Brutus. Tra-
ído pelo próprio fi lho, o imperador foi 
apunhalado durante uma reunião 
do Senado.

Na fase contemporânea, durante 
a ditadura militar de 1964, tivemos 
vários casos de traição. O mais fa-
moso foi o do “cabo Anselmo”, que, 
segundo consta, esteve a serviço da 
repressão e da CIA. 

Nos últimos dias, na mais cruel 
perseguição ao presidente Lula, An-
tônio Palocci, na ânsia de se salvar 
da prisão imposta pelo justiceiro de 
Curitiba, resolveu trair a confi ança 
do seu companheiro de fundação do 
PT, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Embora tenha sua origem do mo-
vimento revolucionário, o traidor 
Antônio Palocci parece ter perdido o 
senso de grandeza, de responsabili-
dade e de honra. O teor da sua carta 
acusatória demonstra um ser egoís-

ta e rancoroso. Ao criticar a indica-
ção de Dilma para concorrer à presi-
dência, dá a entender que seria ele o 
“delfi m herdeiro aparente da coroa”. 

Mas não foi nem o PT nem Lula 
quem o “deserdou.” Foi ele que, em 
vez de se preparar e se preservar 
para ser presidente do Brasil, optou 
por perder sua dignidade política 
com acusações falsas contra um po-
bre caseiro, numa posição discrimi-
natória de classe.

Se bem é certo que a Deusa do 
Olimpo lhe era benfeitora e a oca-
sião parecia propícia para que se 
tornasse presidente, também é certo 
que foi seu comportamento leviano 
em festas  e frivolidades tipicamente 
brasilienses na casa em que morava 
que lhe custaram a chance de go-
vernar o Brasil. 

Palocci foi uma das mais impor-
tantes fi guras do Partido dos Tra-
balhadores. Ele teve o respeito e a 
confi ança do PT e de Lula, e jogou 
tudo na lata do lixo. Pessoas desta 
têmpera não podem ser confi áveis. 
Assim, a elas só resta a traição.

Trajano Jardim
Jornalista e Professor 
Universitário
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A diretoria do Sindicato ocupa as 
ruas do Rio de Janeiro, nesta ter-
ça-feira (3), ao lado de milhares 
de trabalhadores e dos movimen-
tos Frente Brasil Popular e Frente 

Povo Sem Medo contra a ofensiva privatista 
do governo ilegítimo de Michel Temer. Bancá-
rios também defenderam a Caixa como ban-
co público durante lançamento da campanha 
nacional “Defenda a Caixa você também”.

O ato, que teve início pela manhã em 
frente à sede da Eletrobras, encampou a defe-
sa do patrimônio público brasileiro e da sobe-
rania nacional. O dia escolhido é simbólico, já 
que, há 64 anos, no dia 3 de outubro de 1953, 
o presidente Getúlio Vargas criou a Petrobras 

por meio da Lei 2004, que instituía o monopó-
lio estatal da exploração, do refino e do trans-
porte do petróleo.

Presidente do Sindicato, Eduardo Araújo 
participou da atividade e destacou a impor-
tância da preservação das empresas públicas 
brasileiras para o desenvolvimento social e 
econômico do Brasil. “A defesa da soberania 
nacional passa pela defesa da manutenção das 
empresas públicas como instrumento de go-
verno para ampliar o desenvolvimento do país, 
gerando emprego e renda para os brasileiros”, 
alerta Araújo.

Em agosto, o presidente golpista anunciou 
a privatização de 57 empresas e projetos, in-
cluindo a Casa da Moeda e aeroportos.

bancários integram ato  
no Rio de Janeiro

Contra projeto  
privatista de Temer,
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Nós fazemos a Xapuri acontecer. Você, com sua assinatura, 
faz a Xapuri continuar acontecendo!
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