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A Caixa é o banco da habitação. 
Graças a ela, milhões de brasileiros 
realizam o sonho da casa própria 
todos os anos.

Isso é possível porque a Caixa é 100% 
pública. É urgente barrar os planos 
do governo para privatizar o banco.

Acesse o site e conheça a campanha 
do Comitê Nacional em Defesa da 
Caixa, composto pela Fenae e outras 
entidades.

www.defendaacaixa.com.br

DEFENDER A CAIXA
É DEFENDER A HABITAÇÃO
DEFENDER A CAIXA
É DEFENDER A HABITAÇÃO
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e Chico Mendes ainda estivesse entre nós, teria escapado da morte muitas 

vezes ao longo dos anos. Mas por certo iria morrer agora, de desgosto, só 

de ver o que estão fazendo com a fl oresta que ele tanto defendeu.

Há 29 anos, desde aquele quase Natal de 1988, os chumbos certeiros 

de ruralistas que tiraram sua vida ainda hoje reverberam mundo afora, 

em sinal de alerta. São, contudo, avisos que aqueles que ocupam o poder não ouvem, se 

fazem de moucos e, muito ao contrário, dão cartão verde aos que saqueiam a madeira, os 

minérios e a vida na fl oresta amazônica.

A ganância de fi lhos da pátria tupiniquim e de estrangeiros adentra agora com mais força 

pelo Acre, chegando aos sertões da mesma Xapuri onde nasceu e morreu Chico Mendes. 

A mesma Xapuri que empresta seu nome a esta revista em que nós, com muita honra, 

apostamos na linha socioambiental.

A lembrança de quem foi Chico Mendes e dos ecos de sua luta é tema de capa desta Xapuri 

nº 38. Demonstramos, assim, que estão vivas as vozes da fl oresta, com sua sabedoria 

milenar, apesar do tenebroso avanço dos que buscam o lucro fácil, o que talvez explique o 

slogan “É Hora de Avançar”, usado pelo atual governo federal em suas peças publicitárias.

Na mesma linha, tratamos do desastre socioambiental do vale do rio Corrente, no oeste 

da Bahia, fazendo ver o sentido das grandes manifestações populares, em novembro, na 

cidade de Correntina. O povo nas ruas é motivo de esperança. 

São muitos, todavia, os temas que preenchem e bem ilustram as páginas desta nossa 

edição, como vocês irão conferir.

Boa leitura!

Zezé Weiss e Jaime Sautchuk                                                                      

Editores

EDITORIAL
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Mensagens pra Xapuri
contato@xapuri.info

“Eu adorei! Só tem coisas interessantes!” 
Júlio César, Santa Rita do Sapucaí - MG

“Acho a revista fantástica! Tem muitas belas fotos e matérias incríveis” 
Luciano Gontijo, Bom Despacho - MG

“A Xapuri é uma fonte de inspiração para quem quer cuidar um pouquinho mais do mundo 
e de si! Uma revista muito importante nesse cenário de hoje” 

Anna Carolina Uchôa, Brasília-DF

@salticidaegene

As imagens mais populares da @revistaXapuri

Marque suas melhores fotos do Instagram com a hashtag

#revistaxapuri Sua foto pode aparecer AQUI!

@anafl owerpower @paulamsbio
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Zezé Weiss

CHICO
MENDES:

Daqui a pouco chegamos a 
2018, ano do 30º aniversário do 
assassinato do Chico Mendes, o 
seringueiro que virou sindicalis-
ta, que virou ambientalista e que, 
com seu olhar atento, sua voz se-
rena e sua presença calma, ao 
juntar a defesa de direitos com 
a defesa da fl oresta, acabou por 
construir um novo paradigma 
para a luta socioambiental no 
Brasil. 

Seringueiro como o pai, o me-
nino nascido em 15 de dezembro 
de 1944, no Seringal Porto Rico, 
em Xapuri, no Acre, começou a 
cortar seringa aos nove anos de 
idade. Crescido na fl oresta, Chico 
Mendes desenvolveu, segundo o 

amigo e líder indígena Ailton Kre-
nak, “uma maneira tão amorosa e 
tão boa de lidar com as coisas du-
ras que aconteciam com ele e com 
a fl oresta que, em vez de deses-
pero, o Chico sempre passava um 
sentimento de esperança”.

Era curioso, inquieto e insti-
gador, e os que o conheceram de 
perto dizem que aquele moço bai-
xinho, que tinha mania de andar 
sorrindo, estava sempre buscan-
do alternativas para melhorar a 
qualidade de vida dos povos da 
fl oresta. Uma dessas alternativas 
foi o envolvimento com a militân-
cia sindical, começada nos anos 
70, com a qual seguiu até o seu 
assassinato, em 22 de dezembro 
de 1988.

“Não frequentas mais,
De corpo comovido,

os espaços deste mundo.
A medida do tempo não te alcança.
Já ganhaste a dimensão do sonho,

és luzeiro da esperança.”
Thiago de Mello 

o sonho que cresce 
no chão da fl oresta
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Dom Moacir Grecchi, bispo che-
gado ao Acre em 1971 para cuidar 
da Prelazia do Acre e Purus, hoje 
Diocese de Rio Branco, acompa-
nhou de perto a reação dos se-
ringueiros e posseiros para fi car 
em suas terras, ameaçadas pela 
chegada à região dos criadores 
de gado vindos do sul do País, 
em um movimento que resultou 
na formação dos primeiros sindi-
catos no Acre, sob a liderança de 
Wilson Pinheiro e Chico Mendes. 

Desde Rio Branco, Dom Mo-
acyr tomou por missão organi-
zar as Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) em sua prelazia, 
“como células de evangelização, 
de oração e de fraternidade, mas 
também de formação da consciên-
cia para a organização sindical, e, 
pouco mais tarde, para a forma-
ção do Partido dos Trabalhadores”. 
Assim, segundo Dom Moacyr, 
quando o delegado da Contag 
João Maia chegou ao Acre para 
fundar os Sindicatos, Chico Men-
des já estava preparado.

Dom Moacyr conta também 
que quando conheceu Chico Men-
des ele era um participante da 
CEBs que, como todo seringueiro, 
começou na luta brigando para 
permanecer na terra, um homem 
da fl oresta “sem grande fervor 
religioso” que gostava mesmo era 
de falar sobre política e sobre a 
organização dos trabalhadores.

Excelente organizador, ajudou 
a criar o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Brasileia, em 
1974, e o de Xapuri, em 1975. Com 
o assassinato do presidente do 
STR de Brasileia, Wilson Pinhei-
ro, no dia 21 de junho de 1980, 
Chico assumiu a liderança do 
movimento e deslocou o núcleo 
da ação sindical para Xapuri. Em 
1983, foi eleito presidente do Sin-
dicato de Xapuri, cargo em que 
permaneceu até o dia do seu as-
sassinato. 
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Segundo o seringueiro Elias 
Rosendo, à época também sindi-
calista, depois do assassinato de 
Wilson Pinheiro, os jagunços co-
meçaram a ameaçar Chico Men-
des e, para sobreviver, ele aca-
bou voltando pra Xapuri, onde se 
elegeu vereador pelo MDB. Mas, 
diz Rosendo, “ele não gostava do 
MDB, ele queria mesmo era seguir 
o Lula e fazer um partido dos tra-
balhadores. Então, em 1980, ele foi 
pra São Paulo, lá fundaram o PT, e 
ele voltou pro Acre dizendo que era 
pra todo mundo somar força no PT, 
e nós juntamos com ele e fi zemos o 
PT.”  

Para o jornalista Elson Mar-
tins, com Chico Mendes surgiu no 
Acre um novo estilo de liderança 
sindical. Para Dom Moacyr, Chico 
Mendes foi também fruto de um 
momento de sensibilidade am-
biental pelo qual o mundo esta-
va passando. “No começo, nem o 
Chico Mendes nem ninguém falava 
de defesa da fl oresta com um todo. 
Nessa evolução para a inclusão do 
aspecto ecológico na luta, Chico 
Mendes contou com o apoio fun-
damental da antropóloga Mary Al-
legretti, que contribuiu muito para 
que viajasse para fora do Acre e do 
Brasil, e se transformasse nesse 
símbolo de luta pacífi ca em defesa 
da Amazônia, conhecido no mun-
do todo”, diz o bispo.

Em 1985, Chico Mendes lide-
rou a organização do 1º Encontro 
Nacional dos Seringueiros, reali-
zado em Brasília, que resultou na 
criação do Conselho Nacional dos 
Seringueiros (CNS) e da proposta 
de Reserva Extrativista. 

Em 1987, recebeu dois prêmios 
internacionais por sua luta: o 
Global 500 da ONU e a “Medalha 
de Meio Ambiente da Sociedade 
Para um Mundo Melhor”. 

No ano seguinte, mais pre-
cisamente às 18h45 do dia 22 
de dezembro, o seringueiro que 
mobilizou apoios no Brasil e no 
mundo para a defesa da fl ores-
ta foi assassinado na porta da 
cozinha de sua casa em Xapuri. 
“Ele vinha com as mãos na cabeça, 
todo vermelho de sangue. Eu ouvi 
um estouro e corri pra pegar no 
braço dele, mas o Chico caiu e fi cou 
se debatendo. Aí eu vi que ele es-
tava morrendo”, relatou a esposa 
Ilzamar.

O escritor Zuenir Ventura com-
pleta a descrição daquela tra-
gédia: “Além de 18 perfurações no 
braço, ele fora atingido no peito 
direito por 42 grãos de chumbo de 
uma espingarda de caça. O autor 
confesso do disparo, Darci, era fi -
lho de Darly Alves da Silva, o fa-
zendeiro mandante do crime”.

No ano 2000, graças a uma 
enorme pressão nacional e inter-
nacional, os assassinos de Chico 
Mendes foram julgados e conde-
nados, num dos primeiros casos 
onde a justiça foi feita no Brasil. 
Daquela vez, a morte de um tra-
balhador rural gerou consequên-
cia. Ou, como diz Zuenir, “nunca 
um tiro dado no Brasil ecoou tão 
longe”.

O LEGADO DE 
CHICO MENDES

O tiro que estourou o peito de 
Chico Mendes e deixou o mundo 
órfão de uma das maiores lide-
ranças de movimento social já 
surgidas no Brasil e na Amazônia 
foi incapaz de impedir a realiza-
ção dos sonhos do Chico Mendes 
e dos povos da fl oresta. Durante 
seus 44 anos de vida, Chico Men-
des construiu um impressionante 
legado de pensamentos, movi-

mentos, projetos e realizações 
que, mesmo depois de 30 anos, 
seguem crescendo no chão da 
fl oresta. 

 
PROJETO 
SERINGUEIRO

Pouca gente sabe, mas ele foi, 
pelo exemplo, um grande edu-
cador, e pela ação prática, um 
grande incentivador da educa-
ção.  

Alfabetizado e educado poli-
ticamente aos 19 anos de idade 
por Euclides Távora, um militante 
político que, depois de participar 
do levante comunista de 1935 em 
Fortaleza e da Revolução de 1952 
na Bolívia, vivia nas matas da 
região de Xapuri, onde propor-
cionou a Chico Mendes uma for-
mação política diferenciada.

Segundo depoimento do pró-
prio Chico Mendes, foi esse pro-
cesso educativo não-formal que 
o fez compreender a importância 
da educação para a organiza-
ção dos seringueiros, levando-o 
a criar, com o apoio de um grupo 
de técnicos e técnicas, o Projeto 
Seringueiro, a primeira escola de 
alfabetização de adultos na fl o-
resta. 

Segundo relato do sindicalista 
Ademir Pereira, em depoimento 
gravado pelo Centro de Traba-
lhos da Amazônia (CTA), a pri-
meira reunião para tratar da 
escola foi coordenada por Chico 
Mendes, em 1981. No mesmo ano, 
os educadores do Projeto Serin-
gueiro desenvolveram a primeira 
cartilha da fl oresta, a “Poronga”, 
com uma proposta pedagógica 
adequada à realidade dos serin-
gueiros: menos fi chas de alfabe-
tização, mais identidade cultural, 
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e a utilização das palavras coti-
dianas da linguagem do serin-
gueiro. 

A primeira escola, denomina-
da Wilson Pinheiro, foi construí-
da na colocação “Já Com Fome”, 
no seringal Nazaré, hoje Reserva 
Extrativista Chico Mendes. A es-
cola começou a funcionar com 14 
alunos, todos adultos. “A comuni-
dade foi responsabilizada e assu-
miu o compromisso de dar conta 
de uma casa de chão-batido, co-
berta de palhas, bancos de paxiú-
ba e somente uma parede de paxi-
úba, do lado onde seria afi xado o 
quadro de giz”, explica Ademir.

No início da década de 1990, 
quando se tornou política ofi cial 
de ensino do governo do Acre, o 
Projeto Seringueiro, iniciado por 
um grupo de abnegados técnicos 
e educadores sob o incentivo de 
Chico Mendes, já havia estabe-
lecido uma rede com 51 escolas, 
atendendo mais de mil crianças 
nos seringais. 

EMPATES
O empate foi um método de 

resistência pacífi ca criado pelos 
seringueiros da região de Xapuri 
para impedir o desmatamento 
da área de fl oresta rica de serin-
gueiras e castanheiras onde, até 
a chegada dos “paulistas”, na dé-
cada de 1960, as comunidades 
viviam da coleta da castanha dos 
frutos silvestres e da produção 
das pelas de borracha, que ven-
diam aos patrões para garantir 
sua sobrevivência.  

Essa realidade mudou radi-
calmente na década de 1970, 
quando os governos da ditatura 
militar promoveram uma gran-
de investida de devastação da 
Amazônia, com chamadas es-

peciais para as terras acreanas: 
“O Acre é o Nordeste sem seca e 
o Sul sem geada”, dizia um dos 
anúncios publicitários da época. 
Com isso, a região de Xapuri foi 
invadida por fazendeiros do sul 
do país, que chegavam com suas 
motosserras para derrubar a fl o-
resta e nela implantar pastagens 
para a criação de gado. 

Inconformados, os seringuei-
ros, sob a liderança do sindicato, 
se organizaram para o processo 
de resistência e enfrentamento 
não-violento em defesa da fl ores-
ta, sua casa e meio de sobrevi-
vência. A esse tipo enfrentamen-
to deram o nome de Empate. 

Pesquisa dos alunos e alunas 
do Curso de História da Universi-
dade Federal do Acre (UFAC) em 
Xapuri, para o Dossiê Trabalha-
dores de Xapuri (1996), ressalta 
a criação do empate como um 
movimento legitimamente acre-
ano, organizado pelos próprios 
seringueiros de Xapuri, a partir 
da necessidade de lutar para não 
serem expulsos de suas terras. 

Vale ressaltar o papel da mu-
lher no empate, uma vez que ela 
não somente preparava o ali-
mento do companheiro em luta, 
mas também trazia suas crian-
ças para se juntar aos homens 
na linha de frente, quando con-
frontavam os peões em enfrenta-
mentos pacífi cos contra o poder 
das motosserras, interrompendo 
o desmatamento para negociar 
ou exigir a presença das autori-
dades. 

De março de 1976 até 1988, há 
registros de que os seringueiros 
promoveram 45 empates, dos 
quais o movimento contabilizou 
30 derrotas e 15 vitórias nos pro-

cessos de tentativa de conven-
cimento dos peões a baixarem 
suas motosserras. 

RESERVAS EXTRATIVISTAS
Tomando por base a experi-

ência dos empates na resistên-
cia contra o desmatamento, os 
seringueiros desenvolveram sua 
própria alternativa para um mo-
delo de reforma agrária capaz de 
desenvolver uma economia ade-
quada à realidade de suas vidas 
na fl oresta: as Reservas Extrati-
vistas.

A proposta das Reservas Ex-
trativistas foi apresentada por 
Chico Mendes pela primeira vez 
no I Encontro Nacional dos Serin-
gueiros, em outubro de 1985, na 
Universidade de Brasília (UnB) 
e, desde então, caiu no gosto de 
ambientalistas e ganhou a aten-
ção de gestores públicos no Brasil 
e no mundo. 

Defi nidas como espaços ter-
ritoriais destinados ao uso sus-
tentável dos recursos naturais, à 
proteção dos meios de vida e da 
cultura das populações tradicio-
nais, as Reservas Extrativistas 
(RESEX) são áreas pertencentes 
ao domínio do poder público, com 
direito de usufruto das popula-
ções extrativistas.

Gomercindo Rodrigues, pre-
sente no encontro histórico de 
Brasília como assessor do movi-
mento dos seringueiros, explica 
o impacto do que ele considera 
o “grande achado” das RESEX: 
“Para os ambientalistas que de-
fendiam a preservação da fl ores-
ta com discurso, mas sem ter um 
projeto, enquanto o governo fazia 
o ‘desenvolvimento’ da Amazônia 
com discurso, projeto e dinhei-
ro para fi nanciar a devastação, a 
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partir dali havia uma bandeira, o 
modelo de desenvolvimento sus-
tentável dos seringueiros para de-
fender”.

Em Brasília, segundo Gomer-
cindo, os seringueiros iam dizen-
do: “Queremos as nossas áreas 
como as dos índios, com a terra 
sendo da União, e a gente tendo 
o direito de usufruto sem ser para 
destruir”. 

“Por ali, alguém disse: ‘Vocês não 
são índios, vocês são extrativistas’. 
E ali mesmo no Encontro surgiu a 
‘reserva extrativista’ como expres-
são da proposta que partiu dos se-
ringueiros”, relata Rodrigues. 

As primeiras RESEX foram 
criadas no Acre em 1990 – a Re-
serva Extrativista do Alto Juruá, 
criada pelo de decreto 98.863 
de 23.01.1990, com 506.186 hec-
tares, e a Reserva Extrativista 
Chico Mendes, criada em março 
de 1990, com 970.570 hectares. A 
proposta de proteger os territó-
rios e os recursos naturais para 
grupos sociais que deles depen-

dem para viver, evocada por Chi-
co Mendes em nome de milhares 
de seringueiros, castanheiros, 
pescadores e outros grupos ex-
trativistas, mudou para sempre o 
pensamento ambiental brasileiro 
e mundial.

A experiência das Reservas 
Extrativistas também infl uenciou 
a defi nição de novas modalida-
des de reforma agrária para a 
Amazônia. Atualmente existem 
mais de 500 Projetos de Assen-
tamento Diferenciados, cobrindo 
uma área de 12 milhões de hec-
tares, o que corresponde a cerda 
2,4% do território da Amazônia 
Brasileira.  

Segundo dados do Cadastro 
Nacional de Unidades de Con-
servação (CNUC – julho/2015), 
existem hoje no Brasil 90 Reser-
vas Extrativistas, das quais 62 
são federais, administradas pelo 
Instituto Chico Mendes para a 
Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio), e 28 são estaduais, 

administradas pelos órgãos am-
bientais nos estados. 

CONSELHO NACIONAL 
DOS SERINGUEIROS – CNS

Nascido junto com as RESEX 
no mesmo encontro histórico de 
Brasília, de igual forma como re-
sultado dos empates e da orga-
nização dos seringueiros sob a li-
derança de Chico Mendes, o CNS 
completou 30 anos em outubro 
de 2015.

Ao longo dessas três décadas, 
o CNS se fortaleceu como enti-
dade de defesa dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
agroextrativistas – seringueiros, 
castanheiros, coletores de açaí, 
quebradeiras de coco babaçu, 
balateiros, piaçabeiros, inte-
grantes de projetos agrofl ores-
tais, extratores de óleo e plantas 
medicinais – organizados em 
associações, cooperativas e sin-
dicatos, distribuídos por todos os 
estados da Amazônia.

CAPA
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Em 2009, as mais de 400 li-
deranças extrativistas, dos nove 
estados da Amazônia, presentes 
no 2º Congresso e no 8º Encontro 
Nacional das Populações Extra-
tivistas da Amazônia, realizados 
em Belém, aprovaram a mudan-
ça do nome original da entidade 
– Conselho Nacional dos Serin-
gueiros – para Conselho Nacio-
nal das Populações Extrativistas, 
mantendo a mesma sigla, CNS.  
“Modernizamos o CNS sem per-
der a essência da luta que justifi ca 
a nossa existência”, diz Joaquim 
Belo, presidente nacional do CNS.

Osmarino Amâncio Rodrigues, 
parceiro de Chico Mendes nas 
lutas dos anos1980, resume em 
seu sentimento de seringueiro as 
conquistas do movimento depois 
do assassinato de Chico Mendes: 

“Para nós, a década de 1980 foi 
um tempo de dor e de conquis-
tas – criamos o CNS, o conceito 
das Reservas Extrativistas e, com 
os índios, a Aliança dos Povos da 
Floresta. A gente preferia não ter 
nada disso e ter o Chico Mendes 
vivo. Mas a morte do Chico não foi 
em vão, como ele imaginou. 

Depois dela, acabou a tragédia 
das mortes anunciadas, pelo me-
nos em Xapuri. Na nossa região, 
o movimento resolveu o problema 
fundiário [em grande parte com a 
criação das Reservas Extrativistas. 
Com o tempo, abrimos portas para 
os nossos produtos, e hoje tem edu-
cação no seringal, não do jeito que 
a gente quer, porque a escola não 
organiza a luta, mas ainda assim 
é uma escola. Acho que a rainha 
da fl oresta exigiu esse sacrifício do 
Chico para salvar as nossas vidas”.

ALIANÇA DOS POVOS 
DA FLORESTA

A Aliança dos Povos da Flo-
resta foi um movimento especial 
e único que, sob a liderança vi-
sionária de Chico Mendes, pela 
primeira vez na história, no ano 
de 1987, conseguiu juntar em 
uma só luta os povos indígenas e 
as comunidades extrativistas da 

Amazônia, em defesa de todos os 
povos da fl oresta.  

Hábil negociador, Chico conse-
guiu desfazer uma inimizade his-
tórica entre índios e seringueiros, 
permitindo, assim, a formação 
da Aliança. O grande pensador 
indígena Ailton Krenak, um dos 
mais importantes parceiros de 
Chico Mendes na construção da 
Aliança, atribui boa parte desse 
sucesso “à presença do Chico Men-
des como uma pessoa da paz e do 
diálogo”. 

Para Krenak, aquele apelo tão 
forte e tão mobilizador da Alian-
ça vinha um pouco da novidade 
do processo de redemocratização 
do país, mas sobretudo da ca-
pacidade articuladora de Chico 
Mendes, que foi capaz de orga-
nizar o emaranhado de sonhos 
dos povos da Amazônia em uma 
utopia que, ainda hoje, persiste e 
guia os passos das lideranças da 
fl oresta.

“Quando ainda não se pensava 
na articulação de vários setores da 
sociedade, a nossa Aliança juntou 
índios, seringueiros, ribeirinhos e 
mais um monte de gente em uma 
só bandeira, em um espaço aco-
lhedor para a prática da parceria e 
da solidariedade.”

Essa Aliança, que conseguiu 
transformar os povos originários 
e tradicionais do Brasil – indíge-
nas, castanheiros, seringueiros, 
ribeirinhos, pescadores, quebra-
deiras de coco, quilombolas – em 
atores sociais relevantes por seu 
posicionamento claro e fi rme 
no espaço político brasileiro, se 
renova toda vez que os direitos 
indígenas e das comunidades 
extrativistas da Amazônia e do 
Brasil são ameaçados. 

EMBAIXADA DOS POVOS 
DA FLORESTA

O sucesso da Aliança levou 
suas lideranças a abrir, em São 
Paulo, a Embaixada dos Povos 
da Floresta, no governo petista 
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de Luiza Erundina, quando, se-
gundo Krenak, “a Marilena Chauí, 
o Paulo Freire, o Gianfresco Guar-
nieri e um monte de gente interes-
sante se tornou parte do governo 
municipal, passando para os nos-
sos povos e para a nossa cidada-
nia claros sinais de esperança”.

Também, de acordo com Kre-
nak, “aqueles foram tempos de 
alegria por ver crescer a luta civil, 
por ver como ia fi cando forte a luta 
cidadã, com os índios e os serin-
gueiros tendo até mesmo uma em-
baixada na maior cidade do País. 
E uma embaixada que empolga-
va as lideranças espalhadas pelo 
Brasil afora apenas pelo fato de 

existir.
Isso foi em 1991, e eu penso que 

a nossa Embaixada dos Povos da 
Floresta foi um pouco o embrião 
dos pontos de cultura que vieram 
depois. Mas a nossa embaixada 
não era só um ponto de cultura, 
que surgira para promover a in-
clusão social entre jovens de uma 
sociedade desesperançada. 

Na nossa Embaixada, a agenda 
era feita pelos próprios povos da 
fl oresta, que naquela época eram 
chamados de povos da fl oresta 
mesmo, porque ainda não existia 
esse conceito, que apareceu no fi -
nal dos anos 90, de chamar índio, 
seringueiro e ribeirinho de popu-
lações tradicionais. Antes era uma 
coisa mais forte, de gente mesmo, 
gerando uma autoestima danada”.

MILHÕES DE HECTARES 
DE TERRITÓRIOS 
PROTEGIDOS

Muito antes das teses moder-
nas de desenvolvimento susten-
tável, Chico Mendes já defendia 
a premissa, hoje confi rmada, de 
que uma fl oresta em pé vale mui-
to mais do que uma área desma-
tada. 

Pragmático, Chico contabi-
lizava não somente o valor co-
mercial dos produtos da fl oresta, 
mas também o fato de a Amazô-
nia servir de casa e meio de vida 
para as populações amazônicas. 

Com o tempo, comprovou-se 
que o desmatamento avança 
mais lentamente onde existem 
comunidades indígenas ou extra-
tivistas, e o Estado brasileiro re-
conheceu o determinante papel 
socioambiental desempenhado 
pelos povos da fl oresta na prote-
ção da Amazônia e dos demais 
biomas brasileiros.

Hoje, conforme dados conso-
lidados pela antropóloga Mary 
Allegretti, mais de 66 milhões 
de hectares, o que corresponde 
a 13,2% da Amazônia brasileira, 
foram transformados em territó-

rios protegidos de uso comum sob 
a guarda dos povos da fl oresta. 

Totalizando 96 unidades de 
conservação, as Reservas Ex-
trativistas e Reservas de Desen-
volvimento Sustentável, federais 
e estaduais cobrem uma área 
de 25.138.036 hectares, o que 
corresponde a cerca de 5% da 
Amazônia brasileira. E, conside-
rando-se as 50 unidades Flores-
tas Nacionais e Estaduais, onde 
também vive um grande núme-
ro de comunidades tradicionais, 
são mais 29 milhões de hectares 
de áreas protegidas, represen-
tando outros 5,8% da Amazônia 
brasileira.

UM LEGADO 
PARA A JUVENTUDE

Para a juventude, pouco an-
tes de sua partida dos espaços 
deste mundo, à maneira de tes-
tamento, Chico Mendes deixou 
escrito um bilhete animador, um 
chamado ao compromisso, um 
verdadeiro legado de esperança. 
Ele dizia: “Atenção jovem do futu-
ro: 6 de setembro do ano de 2120, 
aniversário do primeiro centenário 
da revolução socialista mundial, 
que unifi cou todos os povos do pla-
neta num só ideal e num só pen-
samento de unidade socialista, e 
que pôs fi m a todos os inimigos da 
nova sociedade. Aqui fi ca somente 
a lembrança de um triste passado 
de dor, sofrimento e morte. Descul-
pem. Eu estava sonhando quando 
escrevi estes acontecimentos que 
eu mesmo não verei. Mas tenho o 
prazer de ter sonhado.”
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UM LEGADO 
AMEAÇADO

Jaime Sautchuk

Quando mataram Chico Mendes, a grande mídia brasileira 
tratou do caso como mais uma liderança morta na região, algo 
normal, corriqueiro, coisa de pé de página, quando muito. Mas 
Chico já era uma personalidade mundial, premiado até pela 
ONU pela sua luta pacífi ca em defesa da vida na fl oresta e da 
própria Amazônia. O assunto reverberou mundo afora.

Já era grande o seu legado. A mudança nas relações de trabalho 
na mata, que era no sistema de barracão, de semiescravidão, a educação desses traba-
lhadores, o atendimento de saúde, são muitas as mudanças provocadas por sua luta. A 
maior, porém, talvez seja mesmo a da ocupação territorial, da “reforma agrária” inovado-
ra por ele proposta e adotada pelo Estado brasileiro.

São as reservas extrativistas, que funcionam num formato que já era adotado nas áreas 
indígenas, em que os moradores ganham o direito de usufruto, mas as terras continuam 
de posse da União. Saía fora a fi gura do fazendeiro, o coronel, que se dizia dono de áreas 
que não eram dele e explorava o trabalho alheio, subjugando os povos da fl oresta. 

No entanto, a ganância de fi lhos da pátria tupiniquim e de estrangeiros adentra agora 
com mais força pelo Acre, chegando aos sertões da mesma Xapuri de Chico Mendes. Está 
virando área de expansão dos grãos de exportação, que espalham transgênicos e agrotó-
xicos, após a retirada da madeira, sem dó nem piedade, sem a mínima consciência daqui-
lo que hoje chamamos de desenvolvimento sustentável. 

Se na década de 1970 os incentivos fi scais do regime militar levaram o boi pra ocupar 
a região, agora é a vez da soja mecanizada, que expulsa o homem do campo. E o surto de 
estradas “do nada a lugar nenhum”, no dizer da época, como a Transamazônica, se repete 
agora, em completa dissonância com a realidade local, que é movida pela via das águas. 

Os atuais mandatários do país vêm tentando diminuir o tamanho, mudar destinação 
ou mesmo desfazer algumas áreas de proteção de grande importância. São os casos da 
Floresta Nacional do Jamanxim, ao longo da BR-163 (Cuiabá-Santarém), no Sul do Pará, 
e da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), na margem Norte do rio Amazonas, 
entre o Pará e o Amapá. 

Em 2015, o Brasil o incluiu no rol dos heróis da Pátria brasileira. Em 2017, o governo disse 
ter voltado atrás nos dois casos mais recentes de ameaça ao seu legado, mas em verdade 
escancarou a porteira aos saqueadores. Assim, no mês de aniversário de sua morte, é 
sempre bom lembrar de Chico Mendes.

CAPA
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DF

DENGUE 
É COISA SÉRIA. 
PREVINA-SE CONTRA A DENGUE!

Finalmente, as chuvas chegaram! Nossa cidade sente um alívio do 
castigo da seca, mas ao mesmo tempo se angustia porque todo ano no 
tempo chuvoso aumenta o número de pessoas infectadas pela doença 
da Dengue, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Saiba algumas 
dicas para que você possa se prevenir da Dengue!

1. Verifi que os acúmulos de água: Os mosquitos se proliferam onde 
há água acumulada e parada. Jogue fora ou guarde em locais 
protegidos da chuva seus pneus velhos, garrafas, baldes etc. 

2. Tenha segurança com a sua caixa d'água: Caixas d'água podem 
ser locais perfeitos para a reprodução do mosquito da dengue. Te-
nha certeza de que estejam sempre fechadas!

3. Jogue o lixo apenas nas lixeiras: O lixo de rua pode entupir as bo-
cas de lobo de nossa cidade. Assim, a água permanece nas ruas 
por mais tempo e coloca a população local em risco!

4. Faça uso de telas protetoras: As telas reduzem a quantidade de 
mosquitos que entra na sua casa, diminuindo a probabilidade de 
infecção.   

5. Conscientize sua vizinhança e familiares: Onde você ver acúmulos 
perigosos de água fora de casa, repasse o recado! Dengue é coisa 
séria!
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BIODIVERSIDADE

Mongubas e Canafístulas são as 
árvores que formam o bosque ur-
bano da Praça Imaculada Concei-
ção, onde fi ca a Igreja Matriz dessa 
nossa terra goiana de Formosa, 
que é onde estamos nós da Xapuri.

No total, são 24 árvores adultas, 
com cerca de 60 anos de idade (vi-
vem de 120 a150), em plena fase de 
sequestro de carbono. São elas: 

• Dez exemplares de Peltopho-
rum dubium (Spreng.) Taub. 
– Família Legumonosae-Ca-
esalpinoideae, conhecida 
popularmente como cana-
fístula, faveira, farinha seca, 
faveira, sobrasil, tamboril-
-bravo, guarucaia, ibirá-
-puitá.

• Quatorze exemplares de Pa-
chira aquatica Aubl. – Famí-
lia Bombacaceae, conhecida 
como monguba, munguba, 
castanheiro-do- maranhão, 
falso-cacau, cacau-selva-
gem, castanheira-da-água, 
castanheiro-de-guiana, 
castanhola, carolina, ma-
morana sapote grande. 

Há também dois exemplares de 
Acrocomia sclerocarpa. Sinoní-
mias: Acrocomia aculeata, A. an-

tiguana, A. antioquiensis, A. Be-
lizenses. A. eriocantha. – Família: 
Palmae, às quais o povo chama de 
macaúba, macaúva, coco-xodó, 
coco-de-catarro, coco-de-espinho, 
coco-baboso, macaíba, macacaú-
ba, macajuba, macabeira, mu-
cajuba, chiclete-de-baiano, mas 
delas ninguém fala. A encrenca 
mesmo é com as Mongubas e com 
as Canafístulas.

Plantadas na década de 50 por 
alunos e alunas dos Colégios São 
José e Planalto, sob a supervisão 
do bispo diocesano D. Victor Tiel-
beck, há seis décadas essas ár-
vores mudaram a paisagem am-
biental e cultural de Formosa. À 
medida em que foram crescendo, 
à sombra delas gerações e gera-
ções de formosenses viram suas 
crianças brincando, sua juventu-
de estudando e suas pessoas ido-
sas relembrando bons momentos 
de suas vidas. 

Depois da morte de D. Victor, a 
nova direção da igreja resolveu 
cortar as árvores da Praça da Ma-
triz. Buscam implantar na praça 
um novo projeto arquitetônico que, 
segundo quem o conhece, visa fe-
char a praça com grades, como já 

MONGUBAS 
E CANAFÍSTULAS

foi feito pela mesma igreja católica 
em outra praça da cidade, a Praça 
São Vicente, a antiga e agora ine-
xistente Praça do Pau-Ferro que, 
hoje totalmente gradeada, deixou 
de ser praça e virou pátio de igre-
ja, que agora só abre para os fi éis 
nos horários de missa.

O caso foi parar na justiça. Am-
bientalistas entraram com ações 
populares contra o corte das árvo-
res e o fechamento da praça com 
grades. Depois de muitas idas e 
vindas, a justiça local deu ganho de 
causa à igreja que, contrariando o 
próprio Papa Francisco, um arden-
te defensor das árvores e da natu-
reza, insiste em limpar a área do 
verde que a humaniza. As árvores 
estão temporariamente protegidas 
por liminar. O caso segue agora 
para julgamento em 2ª Instância. 

No dia 10 de dezembro, o grande 
pintor cerratense Otoniel Fernan-
des, de Alto Paraíso de Goiás, pin-
tou, na própria Praça Imaculada 
Conceição, um quadro em defesa 
das árvores. A obra encontra-se 
exposta no Restaurante Panela de 
Ferro, em Formosa, e será leiloada 
em 2018, para o fortalecimento da 
luta ambiental em Formosa, Goiás. 
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CONSCIÊNCIA NEGRA

Iêda Leal de Souza 

No Brasil, três em cada cin-
co mulheres jovens já sofreram 
violência em relacionamentos. 
Quando se fala em agressões fí-
sicas, o número é alarmante: 503 
mulheres brasileiras tornam-se 
vítimas a cada hora.

Esses números revelam um ce-
nário cada vez mais preocupante 
e desafi ador, que traz a necessi-
dade de medidas urgentes para 
acabar com essa violência que, 
além de machucar, envergonha, 
cega, e também mata. Os núme-
ros são da pesquisa realizada 
pelo Instituto Avon, em parceria 
com o Data Popular.

O que tais números reforçam 
é que a banalização da violên-
cia chegou ao ponto em que os 
agressores, em sua maioria 
parceiros das vítimas, já não 
se envergonham, e apenas se 
escondem atrás da impuni-
dade para seguir agredindo.

As mulheres, por sua vez, 
temendo novas agressões, ou 
até pela vergonha de denunciar 
a violência sofrida, acabam por 
deixar que aumente  ainda mais 
a estatística da violência. 

MULHERES NEGRAS: 
A VIOLÊNCIA QUE 
VEM DA COR

É urgente, é neces-
sária uma refl exão 

sobre a violência sofrida pelas 
mulheres negras. Há que se de-
nunciar a condição dessas mu-
lheres que, além de sofrerem 
agressões em uma relação de 
submissão ao parceiro, também 
são atingidas pelo racismo, pelo 
machismo, por uma violência 
que fere a honra, o corpo e a dig-
nidade da mulher negra. 

A violência a que são sujei-
tadas as mulheres, em especial 

as negras, 

          POR TODAS 

    AS DANDARAS 
                 DO MUNDO

acontece nos locais mais inusita-
dos e principalmente dentro de 
casa, ao lado de seus parceiros. 
Essas agressões vão desde can-
tadas nas ruas, assédio sexual 
nos transportes públicos, assédio 
moral nos espaços de trabalho, 
relacionamentos abusivos, até a 
violência física e psicológica. 

Pesquisa do Ipea sobre morte 
de mulheres por agressões (2016) 
mostra que quase dois terços dos 
casos analisados foram de mu-
lheres negras, sendo elas as prin-
cipais vítimas da violência ma-
chista em praticamente todas as 
regiões do país. No geral, o perfi l 
das vítimas é de mulheres jovens, 
com baixa escolaridade, e negras.

Nós, mulheres empoderadas, 
devemos usar nossa força para 
fortalecer essa luta cotidiana 
nas escolas, nos espaços públi-

cos, nos locais de trabalho, em 
nossas casas, para que os casos 
de violência contra as mulheres 
tenham fi m. Esse diálogo é ne-
cessário e urgente, porque só a 
união de esforços e a informação 
farão com que os números vergo-
nhosos e desanimadores da vio-
lência contra a mulher possam 
ser combatidos e eliminados.

Empenhadas no propósito de 
lutar para levar informação 

e desmistifi car o estereó-
tipo de que a mulher 
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CONSCIÊNCIA NEGRA

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

é o sexo frágil, foi que engrossa-
mos o coro, nas atividades do Dia 
Nacional de Luta pelo Fim da Vio-
lência Contra a Mulher, promovi-
do pelo Sindicato dos Professores 
do Ensino Ofi cial do Estado de 
São Paulo, na VI Conferência da 
Mulheres, organizada pela APE-
OSP. 

Mulheres: negras, brancas, de 
qualquer viés político, de qual-
quer militância, partidária ou 
não, nós temos um problema, e 
não podemos viver este silencia-
mento por conta da vergonha, 
não temos que nos esconder 

atrás do medo, a hora de reagir 
é agora!

Reajamos, todas, ante a vio-
lência contra as mulheres ne-
gras, o racismo e o feminicídio. 
Por Dandara e por Zumbi dos 
Palmares, precisamos cobrar leis 
efi cazes e punições exemplares 
aos agressores, para que te-
nhamos uma sociedade que 
nos abrace, que nos cuide e 
nos proteja.

Avante, fi rmes na luta, 
por mais respeito e digni-
dade para todas as mulhe-
res brasileiras!
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ECOLOGIA

A região do Cerrado, que ocupa os 
chapadões centrais da América do 
Sul, possui duas grandes bacias de 
sedimentação geológica. A Bacia Ge-
ológica do Paraná, que abriga rochas 
sedimentares de idades Paleozoicas, 
até rochas com idades mais recentes. 
Essas rochas são compostas essen-
cialmente por arenitos e folhelhos, 
tipos de rochas armazenadoras de 
água. 

Entre as rochas mais recentes se 
encontram os arenitos da Formação 
Botucatu e Bauru, de idade Mesozoi-
ca situada entre 145 a 65 milhões de 
anos, que formam o Aquífero Guara-
ni, responsável por mais de 80% das 
águas da Bacia Hidrográfi ca do Pa-
raná. 

O restante das águas que fl uem 

desse aquífero vão para a Bacia Hi-
drográfi ca do Amazonas, como é o 
caso do rio Araguaia, que nasce em 
Goiás, e de outros grandes rios que 
nascem na borda norte da Chapa-
da dos Guimarães e da Chapada dos 
Parecis, em Mato Grosso.

Ao norte da Bacia Geológica do 
Paraná, encontra-se a Bacia Geoló-
gica do Maranhão-Parnaíba, tam-
bém constituída por um conjunto de 
rochas sedimentares, que abriga 
dois grandes aquíferos. O Aquífe-
ro Bambuí, localizado nas galerias 
calcárias do calcário da Formação 
Bambuí, de idade que abrange 1 bi-
lhão a 800 milhões de anos antes do 
presente. Acima desse aquífero en-
contra-se o Aquífero Urucuia, que se 
mistura aos sedimentos arenosos da 
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Formação Urucuia. 
Esses dois aquíferos são respon-

sáveis pelas águas que vertem para 
a Bacia Hidrográfi ca do Amazonas, 
Bacia Hidrográfi ca do São Francis-
co, Bacia Hidrográfi ca do Parnaí-
ba, além de outras bacias menores, 
como as do Rio Doce e Jequitinho-
nha, que recebem águas do Bambuí.

Os aquíferos são os principais res-
ponsáveis pelo nascedouro e pela pe-
renização dos rios. Uma pergunta im-
portante a ser colocada é aquela que 
se refere à alimentação e sustentação 
de um aquífero.

Um aquífero é um sistema de 
águas subterrâneas situado abaixo 
do lençol freático, e possui uma área 
de recarga, outra área de descarga. 
Quanto mais reservas tiver, mais 
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áreas de descarga tem um aquífero. 
Isto signifi ca que mais águas super-
fi ciais brotam em vários locais, for-
mando lagoas, córregos e rios.

O que indiretamente alimenta o 
aquífero são as águas das chuvas 
que, ao precipitarem em uma área 
com vegetação nativa intacta, esta 
absorve mais de 90% dessas águas 
e as deposita nos sistemas subterrâ-
neos. No caso específi co do Cerrado, 
este papel é muito bem exercido pelo 
estrato inferior da vegetação, cons-
tituído por vegetações herbáceas e 
gramíneas.

Essas plantas situam-se nos locais 
que formam os tabuleiros, as cam-
pinas e os interfl úvios dos rios. Nin-
guém, a não ser um conhecedor da 
ecologia do Cerrado, atribui valor a 
essas plantinhas, que passam des-
percebidas, porque se apresentam 
acima do nível do solo, com uma fi -
sionomia raquítica. 

Entretanto, abaixo do nível do 
solo, um universo de tubérculos, 
troncos, esponjas e milhões de raízes 
profundas, está associado a essas 
plantas. Isto é fruto da adaptação ao 
fogo, mas é esse invisível complexo 
subterrâneo que suga as águas das 
chuvas, para alimentar os aquíferos. 
Associa-se a isso o fator de estarem 
nas áreas cerratenses mais planas, 
onde o escoamento pluvial pratica-
mente não existe.

Outra coisa importante a dizer 
sobre estes três grandes aquíferos é 
que nas profundezas artesianas eles 
se interligam formando um sistema 
único.

Em 1972, no Primeiro Simpósio 
sobre o Cerrado, já chamávamos a 
atenção para a preservação do cha-
padão ocidental da Bahia até o limite 
com as cristas do Bambuí, hoje limi-
tando com os Estados do Tocantins 
e Goiás, pois as águas subterrâneas 
naquela época ali existentes seriam 
uma grande reserva de água potá-
vel para o Brasil. Mas não foi isso que 
aconteceu. 

Por serem consideradas errone-
amente “terras devolutas” o governo 
federal as repartiu para grandes em-
presários, nacionais e internacionais, 
que recebiam no mínimo 25.000 hec-
tares, e a única coisa que deveriam 
dar em troca era o desmatamento da 
região. E assim, por falta de conhe-
cimento e planejamento adequado, 
começou essa nova ordem territorial, 
que em pouco tempo traria um qua-
dro irreversível de prejuízos ambien-
tais e sociais para a região.

No caso específi co dos alimenta-
dores do rio São Francisco, alguns 
nascem em Goiás, como é o caso da 
Lagoa Feia, no município de Formo-
sa, que contribui com vários afl uen-
tes para o rio Paracatu. Outros, 
nascem no Jalapão, no Estado do 
Tocantins, como é o caso do rio Pre-
to, mas a grande parte nasce no Es-
pigão Mestre, início das campinas, 
baianas, mineiras e piauienses.

Pois bem, com a implantação des-
te novo modelo de organização terri-
torial, iniciou-se o maior processo de 
desmatamento no Brasil, feito a cor-
rentões. Foi só uma questão de tempo 
para que as nascentes, não só dos 

córregos, mas também dos rios, co-
meçassem a migrar das partes mais 
altas

para as mais baixas, e alguns cór-
regos secassem totalmente.

Por que isto aconteceu? Porque 
sem a vegetação nativa a água da 
chuva não penetrava mais como 
anteriormente e não recarregava os 
aquíferos, de modo que estes foram 
baixando de nível, num processo 
contínuo. Embora o índice pluviomé-
trico permanecesse o mesmo.

O curioso nesta situação é que 
ainda não havia tecnologias para a 
correção completa dos solos regio-
nais, por isso as plantações iniciais 
com eucalipto e pinheiros não deram 
certo.

Tempos depois é que surgiram as 
tecnologias que permitiram o plan-
tio de várias espécies, utilizando-se, 
para isto, calcário específi co, muito 
adubo químico e uma quantidade 
imensa de agrotóxicos.

Muitos proprietários abandona-
ram as iniciativas ou venderam as 
terras para outros grupos de empre-
sários que, com a utilização de novas 
tecnologias, foram-se apropriando 
de áreas ainda maiores. Essas tecno-
logias, associadas à época à fartura 
de água, logo permitiram o avanço 
das fronteiras que cada vez produ-
zia mais e despertava a ganância de 
muitos produtores que foram diversi-
fi cando suas culturas.

Com a expansão da exportação, 
esse processo tornou-se uma corrida 
incontrolável, atraindo para o local 
um capital dinâmico e predador, com 
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um discurso de enriquecimento fácil 
e de fartura de empregos. Ambos os 
fatores não aconteceram, primeiro 
porque os grandes proprietários, que 
não conheciam a região, expulsaram 
das terras as pessoas que tradicio-
nalmente as usavam sazonalmente 
para a criação de animais bovinos e 
equinos. 

Num segundo momento, a meca-
nização tirou do campo aquelas pes-
soas que acreditavam num emprego 
duradouro. Os empregos tornaram-
-se sazonais e eventuais, sem cartei-
ra assinada e sem garantia. 

Num terceiro momento, comunida-
des existentes nos Gerais, que prati-
cavam a agricultura familiar, foram 
totalmente desestruturadas. Este 
fenômeno gerou uma situação esd-
rúxula, pois os camponeses, ao serem 
expulsos das terras, foram-se agre-
gando ao redor de postos de combus-
tíveis e serviços, implantados ao lon-
go das rodovias para dar sustentação 
aos novos empreendimentos.

Os homens trabalhavam irregu-
larmente em qualquer tipo de servi-
ço. As mulheres mais vividas traba-
lhavam como domésticas e as mais 
novas foram-se prostituindo, nos 
dinâmicos postos de serviços que da 
noite para o dia se transformavam 
em verdadeiros polos urbanos.

Só para citar o exemplo do oes-
te da Bahia, vejam os casos da ci-
dade de Luiz Eduardo Magalhães, 
que há bem pouco tempo era só um 
posto de gasolina, de Roda Velha, 

que era somente um ponto de pa-
rada, ou de Rosário do Oeste, que 
até ontem era somente Posto do 
Rosário, e por aí vai.

Portanto, os rios foram secando 
em função do desmatamento, o de-
saparecimento de córregos menores 
e lagoas já vem acontecendo desde 
o início da década de 1980. Eu mes-
mo levei à região várias emissoras 
de televisão de nível nacional e inter-
nacional, alertando para a situação. 
Foram pelo menos 16 programas a 
nível nacional e internacional. 

O grande poeta, escritor, gênio e 
músico Elomar Figueira de Melo já 
alertava através de suas crônicas 
musicais o que estava acontecendo 
no Sertão-de-Dentro, como ele de-
nomina os Gerais, mas os políticos do 
litoral nunca se atinaram.

Outra coisa importante a salientar 
é que as cidades e dezenas de povo-
ados ao longo do rio Corrente foram o 
berço de pessoas de expressão inter-
nacional, intelectualmente falando, 
como o escritor Ozório Alves de Cas-
tro, que inspirou Guimarães Rosa; 
como o escritor, educador e cientista 
político Clodomir de Morais, o único 
brasileiro a desfi lar em carro aberto 
em Moscou com Yuri Gagarim, além 
de criar várias Universidades mundo 
afora; como o Mestre Guarany cria-
dor das imortais carrancas do São 
Francisco; ou como Raimundo Sales 
de Correntina, exímio inventor. 

Essas pessoas, só para citar al-
gumas, aprenderam observando 

os rios que passavam. Por isso o 
rio para essa imensa população é 
muito mais sagrado do que se ima-
gina. E a manifestação de revolta 
do povo de Correntina já estava es-
crita nas estrelas, como nos canta 
Tetê Espindola.

E, se providencias não forem to-
madas no sentido de devolverem à 
população o pouco que lhes resta de 
mais sagrado, outras manifestações 
semelhantes acontecerão nas regi-
ões do Cerrado, pois todos nós pade-
cemos do mesmo mal.

Outra coisa a frisar: não é a falta 
de chuvas que provoca tal situação, 
e sim o rebaixamento dos aquíferos. 
Além do mais, as águas das chuvas 
que precipitam encontram o solo 
desprotegido, fazendo com que o es-
coamento seja mais rápido e o trans-
porte de sedimentos aumente de for-
ma desproporcional, avolumando-se 
o assoreamento.

É o início do fi m...
E muitos me perguntam o que tem 

que ser feito agora? Para responder 
essa questão, teria que enumerar 
vários pontos, o que tomaria muito 
espaço, que não é este o caso no mo-
mento, mas construir um caminho 
para fortalecer ou implantar uma 
educação criativa e a pesquisa que 
leve em consideração as vocações re-
gionais pode ser a agulha da bússola. 

O prejuízo já ocorrido, este é irre-
versível, dentro dos parâmetros de 
conhecimento que atualmente pos-
suímos.

ECOLOGIA



24

MEMÓRIA

Tomé de Souza Belo, o “Seu 
Tomé”, nascido no ano da graça 
de 1935, partiu dos espaços deste 
mundo, para virar estrela nos jar-
dins do céu, às 4 horas da manhã 
do dia 6 de novembro de 2017.   

Morador do Retiro São Thiago, 
na Comunidade do Carvão, no 
município de Mazagão, no estado 
do Amapá, Seu Tomé deixa um va-
zio imenso no coração da esposa, 
Deusa Silva Belo, dos 15 fi lhos e fi -
lhas (12 biológicos e três adotivos) e 
de uma multidão de pessoas que, 
por décadas, militaram com ele 
em defesa das justas e necessárias 
causas das trabalhadoras e dos 
trabalhadores brasileiros.

Agricultor e ambientalista, Seu 

Tomé foi também um grande mili-
tante político. Fundou o PT e a CUT 
e tinha muito orgulho de ter recebi-
do o sindicalista, depois presiden-
te Lula, em sua comunidade, no 
momento da fundação dos Sindi-
catos em sua região e no Amapá. 
Foi fundador e presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores Rurais 
do Estado do Amapá e presidente 
da Associação dos Agricultores do 
Amapá, que antecede o Sindicato.

Foi também fundador das Esco-
las Família do Amapá, fundador 
e grande organizador da Escola 
Família Agroextrativista do Car-
vão, na comunidade onde vivia. 
“Na época, as pessoas não acredi-
taram muito, mas com o decorrer 

VAI-SE UM GRANDE 
LÍDER DA FLORESTA

Zezé Weiss

do tempo foram acreditando e só 
vem aumentando a procura pela 
escola. Começamos a fazer a al-
ternância, de 20 dias escola e 15 
nas casas dos pais. Quando foi em 
março, terminamos, e já tinham 
32 alunos, e passamos a fazer 
duas turmas,” contava Seu Tomé 
com entusiasmo.

Em sua homenagem, a Escola 
do Carvão passará a se chamar 
Escola Família Agroextrativista 
Tomé de Souza Belo.

TOMÉ 
DE SOUZA 
BELO

Zezé Weiss
Jornalista 
Socioambiental

@zezeweiss

O Programa Nacional de Desestatização na década 
de 1990 foi responsável pela venda de boa parte do 
parque estatal brasileiro, incluindo bancos e empresas 
públicas em diversos segmentos. 

No ramo de Processamento de Dados, termo que 
evoluiu para Informática e, atualmente, Tecnologia da 
Informação (TI), a DATAMEC, no ano de 1999 foi 
vendida para uma empresa estrangeira a um preço de 
R$ 83,65 milhões, valor considerado irrisório levando 
em conta a continuidade de contratos com o governo 
através da nova DATAMEC, abrindo o acesso e a 
manutenção de informações estratégicas do Brasil 
para o campo da iniciativa privada. Além de que o lucro 
do investimento não seria aplicado no nosso país, o 
serviço deixou de ter por objetivo o fator social, 
passando a ser meramente um negócio que precisa 
render lucros, sob todos os aspectos.

Para alcançar o objetivo de venda, o governo da 
época resolveu todos os problemas da empresa para 
entregá-la ao capital estrangeiro. Com dois anos de 
antecedência, a Datamec teve suas contas saneadas e 
seu quadro de pessoal reduzido para 40% através dos 
chamados PDV´s (Plano de Demissão Voluntária), 
prática muito comum nos dias atuais.

Agora, novamente, o governo brasileiro retoma 
aquele velho projeto neoliberal e com uma defasagem 
de 18 anos resgata sua intenção de continuar 
beneficiando as empresas privadas multinacionais, 
com a justificativa de reduzir a inserção do estado na 
vida da sociedade e da auto-regulação do “mercado”.

As empresas Cobra, Dataprev e Serpro fazem parte 
dos alvos escolhidos. Empresas de setores 
estratégicos, Banco do Brasil, Previdência Social e 
Receita Federal, que detêm informações valiosas para 
qualquer governo, poderão ser colocadas à disposição 
do capital estrangeiro, permitindo que os interesses 
privados se sobreponham aos interesses das políticas 
públicas que protegem cidadãos e trabalhadores. Estas 
empresas têm uma trajetória de sucesso: Cobra é a 
empresa responsável pelo serviço de Tecnologia da 
Informação do Banco do Brasil, a Dataprev com 
excelente saúde financeira tem um histórico de 
prêmios em sua área de atuação e o Serpro 
consolidou-se como uma referência nacional e 
internacional no desenvolvimento e aprimoramento de 
tecnologias utilizadas por órgãos do setor público 
brasileiro.

A história se repete e o resultado não poderá ser 
outro, teremos novamente vários trabalhadores 
optando pelos PDV´s, na intenção de empreender seu 
próprio negócio e aderindo ao modelo mundial que 
somente beneficia os verdadeiros donos do capital, 
deixando as empresas saneadas e prontas para o abate 
final, sendo leiloadas a preços e condições 
extremamente satisfatórios para o investimento 
privado.

Novamente, o SINDPD-DF vem fazer um alerta e 
chamar a atenção de todos os trabalhadores, 
independentemente do ramo de categoria, lembrando o 
episódio da DATAMEC, ressaltando os efeitos, e 
somente eles, negativos deste processo que prejudica 
trabalhadores e famílias, além dos desdobramentos 
sociais que são consequência de uma política 
autoritária e sem debates. 

PORQUE 
DEFENDEMOS 
AS EMPRESAS 
PÚBLICAS
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CONJUNTURA

COMO TRAGÉDIA 
E COMO FARSA 

O GOLPISMO
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CONJUNTURA

Marx tomava, no XVIII Brumário, o comentário 
de Hegel de que a história se repete duas vezes, 
agregando que uma vez se dá como tragédia, a se-
gunda como farsa. 

No Brasil, o golpismo tenta retomar a afi rmação 
do Carlos Lacerda sobre o Getúlio: “Não pode ser 
candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se 
ganhar, não pode tomar posse. Se tomar posse, 
não pode governar.”

Getúlio ganhou, tomou posse, governou – na sua 
fase mais nacionalista, mas terminou se suicidan-
do quando a desestabilização golpista liquidou 
suas possibilidades de seguir governando. A tragé-
dia se consumou.

Que condições o golpismo tem agora de impedir 
que o Lula seja candidato? Derrotá-lo, se ele for 
candidato? De impedir sua posse, se ele ganhar? 
De impedir que governe, se ele for eleito?

Por ora a direita joga a primeira carta, com em-
penho, porque sabe que, se for candidato, Lula ga-
nha e assim as condições de impedir que ele tome 
posse fi cam muito mais difíceis. Menos difícil, con-
sideram, que ele seja impedido, ainda sem nenhu-
ma prova, de ser candidato.

Vão conseguir? Não é um tema jurídico, mas po-
lítico. Os promotores acreditam que, se condena-
rem o Lula, passam à história pelo serviço prestado 
à direita brasileira. Pretendem dar a esse eventual 
ato um verniz de condenação de um líder popular, 
que não estaria acima da lei. Quanto mais popular 
o Lula aparece, creem que seu ato provaria o cará-
ter implacável da Justiça. Acreditam no poder do 
papel, da condenação jurídica. Mas é uma dispu-
ta aberta, em que se verá que autonomia tem sua 
ação diante do clamor popular.

Caso seja candidato Lula, que capacidade tem a 
direita de impedir que ele ganhe? A busca deses-
perada de alguém de fora da política, que apareça 
minimamente não comprometido com o governo 
mais impopular da história do Brasil, demonstra 
as difi culdades desse caminho.

Caso ganhe, que possibilidade teria a direita de 
impedir que o Lula tome posse? Somente as de ca-

ráter jurídico, nessa situação muito mais fragiliza-
da, diante da consagração que uma nova vitória 
eleitoral teria para o Lula.

E, caso seja candidato, ganhe as eleições, tome 
posse, a direita poderia retomar algum caminho 
de golpe institucional? Também se vê difícil, por-
que a nova vitória do Lula representaria a consa-
gração da vontade nacional de que o país retome o 
caminho do desenvolvimento econômico com dis-
tribuição de renda. Se vê, já agora, como políticos 
tradicionais não vão querer estar fora dessa nova 
onda popular, difi cultando a recriação de um clima 
golpista e a obtenção de maioria no novo Congres-
so para reeditar essa aventura. O prestígio popular 
do Lula será um obstáculo forte a que esse clima 
possa ser reinstaurado.

Uma nova vitória eleitoral do projeto encarnado 
por Lula representará também uma grande der-
rota da direita, com o fracasso do golpe e da ten-
tativa de restauração neoliberal. É certo que uma 
nova vitória eleitoral do Lula vai requerer, antes de 
tudo, um referendo revogatório, para reinstaurar 
as condições de governabilidade. Assim como vai 
requer a convocação de uma Assembleia Consti-
tuinte, que redefi na os poderes do Judiciário, do 
Congresso, dos bancos privados, que instaure a re-
democratização dos meios de comunicação, entre 
outras questões que uma profunda democratiza-
ção do pais demanda.

O novo golpe impõe a necessidade de uma nova 
estratégia de redemocratização do país, que des-
ta vez não pode se limitar a restabelecer as nor-
mas formais do liberalismo político. Requer o que 
não foi feito na transição de saída da ditadura mi-
litar: a democratização das profundas estruturas 
de poder no país. A democratização dos meios de 
comunicação, da propriedade da terra, do sistema 
bancário, da produção da cultura, das estruturas 
econômicas, do sistema político. 

Se o primeiro golpe foi uma tragédia, o segundo 
é uma farsa, que precisa ser derrotada, para que 
as conquistas democráticas estabeleçam raízes 
profundas na sociedade e no Estado brasileiro.

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

Emir Sader
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Não é de hoje que o Centro Educacional 
(CED) Agrourbano Ipê é reconhecido pela 
preocupação com a sustentabilidade. Há 
anos - desde 1995 - a escola potencializa 
projetos voltados para o desenvolvimento 
de tecnologias sustentáveis, auxiliando e 
transformando a comunidade.

Localizada na região administrativa 
do Riacho Fundo II (DF), na zona de 
amortecimento da Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) da Granja do 
Ipê - em uma comunidade rural a cerca 
de 30 km da Capital -, a escola mantém 
uma exposição permanente de tecnologias 
sustentáveis de baixo custo; 18 ao todo. 
O resultado é que o quintal da escola se 
transformou em uma vitrine para que 
outras pessoas possam encontrar ali algo 
útil e duradouro para a comunidade – 
formada, em sua maioria, por chacareiros.

“Temos um fogão solar, um desidratador 
de frutas, um tanque com captação de 
água de chuva para criação de tilápias, 
a criação de uma mini agrofloresta, o 

tratamento biológico da nossa fossa séptica, 
a construção de uma sala ecológica - 
utilizando a tecnologia do superadobe 
nas paredes e de garrafas de vidro para 
aproveitamento da iluminação natural, 
entre outras iniciativas”, explica a vice-
diretora da escola, Gedilene Lustosa. 

Ela, juntamente com o professor de 
Ciências e Biologia Leonardo Hatano, 
colocaram no papel o que a escola já havia 
realizado e elaboraram um projeto para 
produzir 100% da energia elétrica que o 
Centro consome – cerca de 3300 kw/h, mas 
com utilização de energia solar. “Além disso, 
começamos uma intervenção mais direta 
na comunidade. A escola passou a ajudar as 
famílias a implantar os projetos”, disse.

Esse conjunto de ações levou a escola a 
inscrever-se no Zayed Future Energy Prize 
– prêmio concedido por Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes (no Golfo Pérsico, 
Oriente Médio) -, que celebra realizações 
que refletem impacto, inovação, visão 
de longo prazo e liderança em energia 

renovável e sustentabilidade. 
Não deu outra: o CED Agrourbano está 

entre os três finalistas da sua categoria.
O estudante Odair Ferreira Bernardes, 

do 2º ano do ensino médio, é um dos mais 
entusiastas. Ele foi um dos idealizadores 
do projeto de captação de energia solar 
e é ativo participante dos mutirões que a 
escola organiza. “Se ganharmos, o dinheiro 
do prêmio será revertido para outras 
iniciativas que queremos fazer aqui na 
escola”, enfatiza.

Prêmio Zayed – Com a introdução do 
Prêmio Zayed de Energia, Abu Dhabi, com 
seus parceiros internacionais, quer inspirar 
a próxima geração de inovadores globais de 
energia - criando soluções que mal podemos 
imaginar hoje.

O mundo precisa urgentemente de 
soluções inovadoras para criar um futuro 
novo e sustentável em energia. Ninguém 
sabe de quem ou de onde virá a próxima 
grande solução de energia. Soluções e 
tecnologias que podem mudar o mundo 
estão sendo desenvolvidas globalmente, 
e o Prêmio Zayed de Energia objetiva 
reconhecer e recompensar esses inovadores 
do nosso tempo.

O prêmio, que distribui no total cerca de 
US$ 4 milhões, é destinado anualmente 
para uma grande corporação; uma pequena 
ou média empresa; uma organização sem 
fins lucrativos; uma personalidade que 
tenha desenvolvido projeto relevante; e uma 
escola de cada cinco diferentes regiões do 
mundo - África, Américas, Ásia, Europa e 
Oceania. Tudo para reconhecer conquistas 
em resposta à crise das mudanças 
climáticas e voltadas para a construção de 
recursos energéticos globais sustentáveis.

O objetivo principal da categoria “Global 
High Schools” - da qual o CED Agrourbano 
participa - é inspirar as gerações futuras 
em todo o mundo a serem cidadãos 
responsáveis e sustentáveis. A ideia é 
encorajar os jovens a aprender sobre 
sustentabilidade e energia limpa desde 
cedo. O prêmio nesta categoria não é dado 
para realizações passadas, mas permitirá 
que as escolas vencedoras desenvolvam 
projetos de energia limpa própria. 

De acordo com o diretor do Zayed Future 
Energy Prize, Nawal Al-Hosany, mais 
que um prêmio, “queremos recompensar 
soluções que abordem os desafios 
globais das mudanças climáticas, 
segurança energética, acesso à energia e 

Projeto sustentável leva  
CED Agrourbano Ipê a 
disputar prêmio em Abu Dhabi

Fotos: Deva Garcia

Turma do CED Agrourbano na expectativa 
do prêmio em Abu Dhabi

Ao fundo, a sala ecológica - um dos projetos 
sustentáveis da escola

desenvolvimento econômico; e promover 
uma comunidade que incentive a inovação 
energética sustentável entre as gerações 
atuais e futuras”.

A cerimônia de apresentação dos 
vencedores será no dia 15 de janeiro de 
2018, em Abu Dhabi.

Toda força ao CED Agrourbano Ipê!!!

Estudante Odair Ferreira Bernardes entre os 
professores Leonardo Hatano e Gedilene Lustosa
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Não é de hoje que o Centro Educacional 
(CED) Agrourbano Ipê é reconhecido pela 
preocupação com a sustentabilidade. Há 
anos - desde 1995 - a escola potencializa 
projetos voltados para o desenvolvimento 
de tecnologias sustentáveis, auxiliando e 
transformando a comunidade.

Localizada na região administrativa 
do Riacho Fundo II (DF), na zona de 
amortecimento da Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) da Granja do 
Ipê - em uma comunidade rural a cerca 
de 30 km da Capital -, a escola mantém 
uma exposição permanente de tecnologias 
sustentáveis de baixo custo; 18 ao todo. 
O resultado é que o quintal da escola se 
transformou em uma vitrine para que 
outras pessoas possam encontrar ali algo 
útil e duradouro para a comunidade – 
formada, em sua maioria, por chacareiros.

“Temos um fogão solar, um desidratador 
de frutas, um tanque com captação de 
água de chuva para criação de tilápias, 
a criação de uma mini agrofloresta, o 

tratamento biológico da nossa fossa séptica, 
a construção de uma sala ecológica - 
utilizando a tecnologia do superadobe 
nas paredes e de garrafas de vidro para 
aproveitamento da iluminação natural, 
entre outras iniciativas”, explica a vice-
diretora da escola, Gedilene Lustosa. 

Ela, juntamente com o professor de 
Ciências e Biologia Leonardo Hatano, 
colocaram no papel o que a escola já havia 
realizado e elaboraram um projeto para 
produzir 100% da energia elétrica que o 
Centro consome – cerca de 3300 kw/h, mas 
com utilização de energia solar. “Além disso, 
começamos uma intervenção mais direta 
na comunidade. A escola passou a ajudar as 
famílias a implantar os projetos”, disse.

Esse conjunto de ações levou a escola a 
inscrever-se no Zayed Future Energy Prize 
– prêmio concedido por Abu Dhabi, capital 
dos Emirados Árabes (no Golfo Pérsico, 
Oriente Médio) -, que celebra realizações 
que refletem impacto, inovação, visão 
de longo prazo e liderança em energia 

renovável e sustentabilidade. 
Não deu outra: o CED Agrourbano está 

entre os três finalistas da sua categoria.
O estudante Odair Ferreira Bernardes, 

do 2º ano do ensino médio, é um dos mais 
entusiastas. Ele foi um dos idealizadores 
do projeto de captação de energia solar 
e é ativo participante dos mutirões que a 
escola organiza. “Se ganharmos, o dinheiro 
do prêmio será revertido para outras 
iniciativas que queremos fazer aqui na 
escola”, enfatiza.

Prêmio Zayed – Com a introdução do 
Prêmio Zayed de Energia, Abu Dhabi, com 
seus parceiros internacionais, quer inspirar 
a próxima geração de inovadores globais de 
energia - criando soluções que mal podemos 
imaginar hoje.

O mundo precisa urgentemente de 
soluções inovadoras para criar um futuro 
novo e sustentável em energia. Ninguém 
sabe de quem ou de onde virá a próxima 
grande solução de energia. Soluções e 
tecnologias que podem mudar o mundo 
estão sendo desenvolvidas globalmente, 
e o Prêmio Zayed de Energia objetiva 
reconhecer e recompensar esses inovadores 
do nosso tempo.

O prêmio, que distribui no total cerca de 
US$ 4 milhões, é destinado anualmente 
para uma grande corporação; uma pequena 
ou média empresa; uma organização sem 
fins lucrativos; uma personalidade que 
tenha desenvolvido projeto relevante; e uma 
escola de cada cinco diferentes regiões do 
mundo - África, Américas, Ásia, Europa e 
Oceania. Tudo para reconhecer conquistas 
em resposta à crise das mudanças 
climáticas e voltadas para a construção de 
recursos energéticos globais sustentáveis.

O objetivo principal da categoria “Global 
High Schools” - da qual o CED Agrourbano 
participa - é inspirar as gerações futuras 
em todo o mundo a serem cidadãos 
responsáveis e sustentáveis. A ideia é 
encorajar os jovens a aprender sobre 
sustentabilidade e energia limpa desde 
cedo. O prêmio nesta categoria não é dado 
para realizações passadas, mas permitirá 
que as escolas vencedoras desenvolvam 
projetos de energia limpa própria. 

De acordo com o diretor do Zayed Future 
Energy Prize, Nawal Al-Hosany, mais 
que um prêmio, “queremos recompensar 
soluções que abordem os desafios 
globais das mudanças climáticas, 
segurança energética, acesso à energia e 

Projeto sustentável leva  
CED Agrourbano Ipê a 
disputar prêmio em Abu Dhabi

Fotos: Deva Garcia

Turma do CED Agrourbano na expectativa 
do prêmio em Abu Dhabi

Ao fundo, a sala ecológica - um dos projetos 
sustentáveis da escola

desenvolvimento econômico; e promover 
uma comunidade que incentive a inovação 
energética sustentável entre as gerações 
atuais e futuras”.

A cerimônia de apresentação dos 
vencedores será no dia 15 de janeiro de 
2018, em Abu Dhabi.

Toda força ao CED Agrourbano Ipê!!!

Estudante Odair Ferreira Bernardes entre os 
professores Leonardo Hatano e Gedilene Lustosa
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Trajano Jardim

E ENTÃO, 
QUE QUEREIS?...

Estes dias, preso em casa, em 
fase pós-operatória de cirurgia de 
catarata, ouvindo as notícias cada 
vez mais catastróficas em relação 
à situação do Brasil, lembrei-me 
do poema de Maiakovski, que tem 
o título acima e diz na sua primeira 
parte:
“Não estamos alegres, é certo,
mas também por que razão
haveríamos de ficar tristes?
O mar da história é agitado.”

Em 1º de abril de 1964, cami-
nhando pela Avenida Rio Branco 
com o saudoso companheiro Eras-
mo, gráfico como eu e comunista 
de boa cepa, ele, sentindo a minha 
angústia de jovem, me dizia que 
a luta é feita de fluxos e refluxos e 
que precisamos saber conduzi-la 
conforme a situação concreta nos 
apresenta. O velho Erasmo tinha, 
sem dúvida, lido Maiakovski.

Hoje vemos o movimento sin-
dical, em letargia pela “síndrome 
da ilusão do poder”, em razão de 
a maioria dos seus melhores qua-
dros terem assumido cargos ins-
titucionais durante o governo de-
mocrático e popular. Essa situação 
criou a ilusão de que a luta de clas-
se era coisa do passado e o traba-
lho de mobilização, que sempre foi 
o alicerce de sustentação dos mo-
vimentos sociais, foi abandonado.

O arcabouço sindical construído 
pós-ditadura de 1964, nas chama-
das “novas formas modernas do 
novo sindicalismo”, do movimento 
metalúrgico da década de 1970, 
se exauriu. A sua construção foi 

com base nas relações de traba-
lho com o patronato europeu, que 
de certa forma, na sua origem, re-
conheciam o direito de negociação 
dos sindicatos de trabalhadores. 
Diferente da maioria do patronato 
brasileiro, originado do regime es-
cravocrata do engenho, cuja forma 
de negociação era a chibata.

Quando no governo o pensa-
mento majoritário passou a ser o 
da socialdemocracia, de que seria 
possível conviver indefinidamente 
com um “governo de coalizão”, não 
se organizou a transição desse es-
tágio para um governo de fato “de-
mocrático e popular”.

Assim, passou-se a um entendi-
mento de luta contrário aos clássi-
cos teóricos, que “nega a oposição 
de princípios entre o liberalismo e o 
socialismo, nega a teoria da luta de 
classes, considerando-a inaplicá-
vel a uma sociedade estritamente 
democrática, administrada segun-
do a vontade da maioria”.

Após o golpe parlamentar-jurí-
dico-midiático de 17 de abril, ver-
dadeira pantomima levada a efei-
to por uma Câmara corrupta, com 
apoio de parcela da sociedade que 
foi às ruas com camisas amarelas, 
pessoas que bateram histéricas as 
panelas que nunca usaram para a 
sua real serventia, já que essa ta-
refa pertenceu, sempre, aos seus 
serviçais subalternos, parte de nós 
foi tomada pela angústia e pela 
pressa pequeno-burguesa.

O movimento fragmentado em 
10 centrais não conseguiu causar 

danos nas hostes do inimigo. Mes-
mo a Greve Geral de 4 de abril não 
foi capaz de forjar a unidade ne-
cessária para enfrentar o tsunami 
que se abateu sobre os trabalha-
dores e suas organizações. Direitos 
históricos foram retirados, sem que 
verberassem com firmeza a reação 
nas ruas.

As angústias que me tomaram 
no fatídico 1964 estão latentes 
hoje, embora sem a sofreguidão 
voluntarista da juventude, amai-
nada pelo passar implacável do 
tempo, continuo com a visão no fu-
turo. Com esperança de que, mes-
mo sem saber quanto tempo pode 
demorar, os trabalhadores organi-
zados irão “fundir-se com as mais 
amplas massas trabalhadoras, 
antes de tudo com as massas pro-
letárias, mas também com as mas-
sas trabalhadoras não proletárias”, 
como previu Lênin, e venceremos 
esse tempo de escuridão, como di-
zem os versos de Maiakovski:
“As ameaças e as guerras
havemos de atravessá-las,
rompê-las ao meio, cortando-as
como uma quilha que corta as on-
das”.

Trajano Jardim
Jornalista e Professor 
Universitário
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O periquito-da-caatinga (Eupsit-
tula cactorum Kuhl), dependendo 
da região do Brasil, é conhecido 
por diversos nomes comuns como 
jandaia, gangarra, griguilim, guin-
guirra ou grengueu. Quando adul-
to, mede cerca de 25 cm e pesa em 
torno de 120 gramas. É facilmen-
te distinguível pelas cores de sua 
plumagem, sendo verde-acasta-
nhado e amarelo na parte ven-
tral e verde intenso na parte dor-
sal, com as pontas das asas e da 
cauda azuis. Os casais costumam 
construir os ninhos em cupinzei-
ros arborícolas ativos. Através da 
construção de um túnel discreto, 
conseguem acesso ao interior do 
cupinzeiro, onde constroem uma 
câmara espaçosa para postura. 
Geralmente são colocados nove 
ovos e incubados por 25 dias. Nes-

CAATINGA

se processo, o que mais chama a 
atenção é a boa convivência entre 
cupins e periquitos.

A distribuição geográfi ca des-
sa espécie ocorre principalmente 
nos biomas Caatinga e Cerrado. 
Nessas regiões, o hábito alimentar 
dessas aves faz delas importantes 
dispersoras de sementes, pois cos-
tumam se alimentar de diversos 
frutos, brotos e sementes. Pode-se 
destacar a importância na dis-
persão de sementes do umbuzeiro 
(Spondias tuberosa Arruda), oiti-
cica (Licania rigida Benth) e car-
naúba (Copernicia prunifera (Mill.) 
H.E.Moore), todas endêmicas do 
Brasil. Além disso, dispersam se-
mentes de diversas cactáceas e 
espécies comuns da fl ora de mata 
ciliares, a exemplo do trapiazeiro 
(Crateva tapia L.). 

JANDAIA, GRIGUILIM, 
GUINGUIRRA, GRENGUEU:
O PERIQUITO-DA-CAATINGA

Eduardo Henrique 

Eduardo Henrique de Sá 
Júnior – Estudante de 
Agronomia na UFRPE, 
administrador da página 
Viva Caatinga, fotógrafo da 
natureza.
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Referência: http://www.wikiaves.com.br/periquito-da-caatinga
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ECOTURISMO

PARA AS 
NOITES DE LUAR,
A SERENATA 
DE OLINDA! 

Eduardo Pereira
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ECOTURISMO

Violões, violinos, bandolins, 
acordeons. Bolero, chorinho, 
forró, frevo, tango, marchinha, 
samba.  Vozes cantando e pal-
mas compondo o coro. Flores 
distribuídas para as mulheres. 

Desde 1987, nas noites de sex-
ta-feira, exceto no carnaval, 
moradores apaixonados e turis-
tas entusiasmados formam ani-
mado cortejo pelas ruas e becos 
de casarios do Sítio Histórico de 
Olinda, em Pernambuco, para 
acompanhar, a pé, e com sorte 
à luz luar, a Serenata de Olinda.

Não há burocracia, nem cus-
to. Para acompanhar a Sere-
nata de Olinda, basta se juntar 
à concentração de pessoas que 
sai por volta das 21h30 das es-
cadarias da Igreja de São Pedro 
Apóstolo, na Praça João Alfredo. 
Na última sexta-feira do mês, o 
ponto de partida é a Faculdade 

de Olinda, seguindo pela Aveni-
da Liberdade. 

O trajeto passa pela Rua Pru-
dente de Moraes, fazendo pa-
rada nos Quatro Cantos – área 
conhecida por reunir bares –, 
Mercado da Ribeira, Prefeitura 
de Olinda e Rua 27 de Maio. O re-
torno para a praça da igreja ou 
para os portões da universidade 
acontece por volta da meia-noi-
te. Mas pode demorar um pouco 
mais, quando muitas janelas e 
portas se abrem para saudar os 
músicos ao longo do caminho. 

Dois grupos musicais, o Luar 
de Olinda e os Seresteiros de 
Olinda, cada qual com cerca de 
12 a 20 integrantes, dos quais 
grande parte são músicos ama-
dores, se revezam para tocar um 
repertório de 80 a 100 músicas. 
Essa é, segundo os moradores, 
uma forma bonita e criativa de 

Fontes: 
https://festasnobrasil.catracalivre.com.br/as-festas/nordeste/serenata-de-olinda-arte-de-celebrar-na-cidade-historica/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/07/25/internas_viver,452549/noite-de-serenata-em-olinda.shtml
http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/jcnasruas/2015/12/17/serenata-de-olinda-movimenta-ruas-do-sitio-historico/

proteger o Patrimônio Histórico 
de Olinda. 

Aliás, a Serenata surgiu de-
pois de um plebiscito realizado 
em 1987, onde 70% dos morado-
res votaram contra a abertura 
do sítio histórico aos carros. Foi 
decidido o fechamento parcial, 
com acesso permitido somente 
em determinados horários. 

Para celebrar a medida, na 
sexta-feira de 8 de maio de 1987, 
um grupo saiu pelas ruas tocan-
do músicas variadas para cele-
brar a medida. Ali nascia a Sere-
nata de Olinda!

Eduardo Pereira 
Produtor Cultural

@weiss_guru
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GASTRONOMIA

Pão de Batatinha:
COM OU SEM RECHEIO, LEVE E SABOROSO

Lúcia Resende

Há por aí muitas receitas de pão 
de batata, mas esta é garantida 
e tem como base aquela deliciosa 
rosca de batatinha publicada na 
edição de março de 2016 da revis-
ta Xapuri, sucesso absoluto entre 
nossos leitores e leitoras.

O mais impressionante é a le-
veza da massa, mas o sabor tam-
bém é inigualável. A partir des-

ta receita básica, pode-se incluir 
temperos, ervas, sementes ou cas-
tanhas. Também já substituí, com 
sucesso, a batatinha por abóbora, 
batata-doce, mandioca, cenoura 
e batata baroa. Mas a batatinha... 
hummmm!

É possível enrolar em diversos 
formatos e tamanhos e, querendo, 
rechear. Aqui em casa, costumo 

enrolar em tamanho médio, como 
os da foto, e rechear com muçare-
la (às vezes com um pouco de pes-
to), carne moída, frango desfi ado, 
presunto, sardinha..., enfi m, uma 
possibilidade enorme de varia-
ções. 

Mas deixemos de prosa e vamos à 
receita!
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Modo de fazer
Cozinhe a batatinha, amasse bem e re-

serve. Em uma bacia, coloque meia xíca-
ra de água morna, o açúcar, o fermento 
e uma colher de farinha de trigo. Mistu-
re bem e deixe descansar até o fermento 
crescer (uns 10-15 minutos). Em seguida, 
acrescente a batatinha, os ovos, o sal, o 
óleo e a farinha, aos poucos, amassando 
até dar o ponto de enrolar. A seguir, en-
role (se quiser, recheie), coloque na assa-
deira e deixe crescer. Crescidos, bata um 
ovo inteiro com 2 colheres de óleo, pincele 
e asse em forno pré-aquecido, 180º.
Daí, é só saborear!

Ingredientes
1 kg de farinha de trigo especial
300 gramas de batatinha cozida e amassada
2 ovos
2/3 de xícara de óleo
2 colheres de sopa rasas de açúcar
1 colher de chá cheia de sal
1 colher de sopa de fermento para pão (ou 1 pacotinho de 50 gramas)
Água o quanto baste

Lúcia Resende
Professora

@mluciares
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Uma vez mais, era 20 de no-
vembro, Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, e lá estávamos 
nós, na Praça Tamandaré, em 
Goiânia, com centenas de estu-
dantes, professores e professo-
ras de nossas escolas públicas, 
para celebrar a diversidade e, 
pelo exemplo, fortalecer o com-
bate ao racismo.

Logo de manhã, por volta das 
9 horas, junto com nossas enti-
dades parceiras, como o Coletivo 
Lélia Gonzalez e o Movimento Ne-
gro Unificado – MNU, chegamos à 
praça para a 17ª edição do Abra-
ço Negro, essa bonita ação coleti-
va que fecha, no dia de Zumbi dos 
Palmares, o calendário de ativi-

NO ABRAÇO À PRAÇA,

O COMBATE AO RACISMO

dades que o Sintego realiza ao 
longo do ano contra todo e qual-
quer tipo de preconceito e discri-
minação.  

Minha alegria foi grande ao 
ver a animação das crianças, 
adolescentes e jovens das mais 
de 30 escolas que se juntaram a 
nós para o Abraço Negro deste 
ano de 2017. A cada apresenta-
ção cultural dos alunos e alunas 
das redes municipal e estadual, 
o entusiasmo era tanto que, em 
vários momentos, levou pessoas 
que passavam pela praça a se 
juntarem ao movimento.

A psicóloga Clarissa Dias, de 
Brasília, foi uma delas: “Conhecer 
o “Abraço Negro” foi uma surpresa 

boa. Amei a música, as danças, 
o cartaz do “UBUNTU”  e, princi-
palmente, amei ver crianças tão 
pequenas engajadas na luta con-
tra o racismo. Certamente, esse 
trabalho do Sintego gerará uma 
nova consciência, mais humana 
e mais solidária, para as gerações 
presentes e futuras”.

“Eu sou porque nós somos.” 
Nosso cartaz do UBUNTU ex-

pressava, ali no calor daquela 
manhã de novembro, o sentimen-
to mais profundo desse trabalho 
que começamos no ano 2000 e 
que, a cada dia, se consolida e 
se fortalece pelos caminhos da 
vivência comunitária e da expe-
riência da construção coletiva de 

Bia de Lima
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uma sociedade sem racismo, sem 
homofobia, sem feminicídio, sem 
violência, sem mortes prematu-
ras, uma sociedade voltada para 
a cultura da paz.

De coração, agradeço a parti-
cipação de cada criança, de cada 
professor e professora, de cada 
trabalhador e trabalhadora do 
Sintego, em especial às professo-
ras Roseane Ramos, nossa Secre-
tária de Igualdade Social, e Iêda 
Leal de Souza, nossa tesoureira 

e coordenadora nacional do Mo-
vimento Negro Unifi cado – MNU, 
por este belo abraço coletivo à 
Praça Tamandaré e por todos os 
dias de luta pela igualdade racial.

Que o simbólico “Abraço Negro” 
possa, sempre, fortalecer a união 
de todos e de todas nós para que, 
com imensa responsabilidade 
e compromisso, sigamos fazen-
do do Sintego este espaço forte e 
único de luta contra o racismo e 
contra os muitos preconceitos que 

assustam nossas crianças e deso-
rientam nossos jovens.

Agora, depois de mais um bem-
-sucedido “Abraço Negro” em Goi-
ânia, seguiremos com nossas ou-
tras ações pedagógicas, como as 
palestras, ofi cinas e atividades 
culturais que o Sintego realizará 
em várias cidades do interior de 
Goiás ainda este ano. 

Aproveito esta oportunidade 
para desejar a vocês boas festas e 
um feliz 2018!

Bia de Lima 
Educadora. Presidenta do Sintego.
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Sábado, às 17h30
Segunda-feira, às 18h

TV COMUNITÁRIA 
NO CANAL 12 
NET BRASÍLIA

Apresentação: Rodrigo Couto



39

MITOS E LENDAS 

Pra quem não conhece, o Macu-
lelê é uma dança afro-indígena de 
bastões. Comum no interior da Bahia 
e no Rio de Janeiro, a dança é uma 
mescla dos ritmos originários das et-
nias congo-angolanas com elemen-
tos da cultura indígena povo Aymoré. 
Mas como surgiu o Maculelê?

Era uma vez um povo africano, os 
Cucumbi, que gostava muito de mú-
sica e de uma dança guerreira com 
bastões, chamada makélelè, palavra 
que no idioma quicongo signifi ca al-
gazarra, barulho, vozerio. 

Quando vieram da África para 
trabalhar como escravos nos cana-
viais brasileiros, os Cucumbi trouxe-
ram com eles essa herança cultural 
e, desde muito cedo, ensinavam aos 
fi lhos sua dança. Foi assim que, na 
Bahia, um casal de escravos ensinou 

o fi lho, a quem chamaram Maculelê, 
a dançar com bastões desde peque-
nino.

Mas, como tinha uma doença que o 
deixava muito triste, aos sete anos de 
idade, Maculelê resolveu fugir para a 
fl oresta, onde seus pais, sem sucesso, 
tentaram encontrá-lo. Quem o achou 
foram os índios Aymoré, que o con-
venceram a fi car escondido na oca 
do pajé da aldeia deles para se curar 
da doença.

Por muitos e muitos anos, Ma-
culelê viveu isolado na oca do pajé, 
até que num dia de sol, quando os 
guerreiros saíram para caçar e pes-
car, apareceram uns indígenas rivais 
para atacar as mulheres e as crian-
ças que haviam fi cado na aldeia. Foi 
então que, num impulso, Maculelê 
saiu da oca e, com seus bastões de 

A LENDa

bambu, afugentou os invasores.
Quando os guerreiros voltaram, 

agradecidos foram à oca do pajé 
para saudar Maculelê pela bravura. 
Só então Maculelê soube que estava 
curado! Para celebrar, os Aymoré fi -
zeram uma linda festa e pediram a 
Maculelê para lhes ensinar a lutar 
com bastões. 

Dos movimentos da luta guerreira 
dos bastões com os ritmos indígenas 
surgiu uma dança nova. Para home-
nagear seu herói africano, os Aymoré 
deram à dança o nome de Maculelê! 

Fonte: http://africabrasis.blogspot.
com.br, com edições. 

DO 
MACULELÊ
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É certo que hoje em dia, na gran-
de mídia tupiniquim, a gente já não 
consegue separar jornali¬smo de 
fi cção, tamanha a inventividade (e 
mentiras) que se vê, ouve e lê. Mas, 
quando a polícia política da dita-
dura prendeu, em 1971, o estudante 
Luiz Artur Toribio, não esperava es-
tar criando ali, na mesma pessoa, 
um poeta e um repórter que sempre 
soube muito bem separar o olho do 
umbigo.

É bem verdade, também, que 
aquele jovem vestibulando da Es-
cola e Comunicação e Arte (ECA), 
da USP, já trazia boa bagagem cul-
tural e política de berço. Ele nasceu 
no bairro Casa Amarela, em Reci-
fe, Pernambuco, mas aos 4 anos foi 
morar no Rio de Janeiro com a famí-
lia, junto ao Morro da Mangueira.

Desde menino, pois, ele se habi-
tuou ao som da bateria, ao burburi-
nho do samba, e conviveu com gente 
como o genial Cartola. Hoje, nos car-
navais, ele próprio desfi la na Escola 
São Clemente como tocador de cuí-
ca e não se cansa de dizer que “sem 
samba eu não sei viver, juro”. 

Contudo, dentro de casa, tinha 
mais. A mãe, sertaneja de Alagoas, 

era uma pacata mulher do lar, mas 
alçava voos como o de ter entre seus 
amigos nada menos que Chico Bu-
arque, de quem tinha todos os discos 
e livros, carinhosamente autografa-
dos. E o pai era jornalista e militante 
das altas esferas do Partido Comu-
nista.

Pra sair da cadeia, com ajuda do 
pai, ele arranjou emprego no jornal 
Diário de Notícias, do Rio, como re-
pórter esportivo, com a incumbência 
de cobrir o dia a dia do time Vasco 
da Gama. E ali mesmo pegou gosto 
pela profi ssão, mais propriamente 
pela função da reportagem, a ponto 
de ter entre seus projetos futuros o de 
escrever um livro com o título Bom 
Mesmo é Ser Repórter.

O fato é que, em 1978, ele seguiu 
a dica de se mudar pra Brasília, 
onde as chances profi ssionais eram 
maiores, no crescente mercado de 
trabalho da Capital. E virou repórter 
da sucursal do jornal econômico Ga-
zeta Mercantil, onde fi cou por muitos 
anos. Mas já trazia na bagagem o 
“Kiprocó”, seu primeiro livro de poe-
sias, de 1977, em que se apresentava 
como poeta marginal.

Em seu novo ambiente, porém, 

ele seguia escrevendo versos, em 
mesas de bares, em andanças de 
altas horas pela vastidão da cidade 
sem esquinas ou no recanto do lar. 
Farta produção, que foi sendo buri-
lada e rendeu o livro “Clube do Ócio” 
(1982) e fez com que trocasse o nome 
de batismo pelo apelido Turiba. Fi-
cou Luis Turiba. “Era a maneira de 
diferenciar o jornalista do poeta”, ex-
plica ele.

No entanto, os dois acabaram 
se encontrando nas quebradas da 
vida. Foi em 1985, quando ele e dois 
outros jornalistas-poetas (Lúcia 
Leão e João Borges) e o programa-
dor visual Luis Eduardo Resende, 
o Resa, lançaram a revista Bric-a-
-brac, um premiado veículo cultural 
que marcou época na capital federal 
e no país inteiro. Durou seis edições, 
de robustas 100 páginas cada, até 
1991.

Turiba classifi ca a publicação 
como “uma ponte entre as poéticas 
de Brasília com outras vanguardas 
do país”, como Arrigo Barnabé e Ar-
naldo Antunes, de São Paulo. Mas 
não era só isso. Seu aspecto mais 
jornalístico, digamos, trouxe entre-
vistas antológicas com gente como 

Jaime Sautchuk

PERFIL

LUIS TURIBA:
SAGA DE POESIA 
E JORNALISMO
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ERGO 
   
 não desapego

desse chamego

     de voo cego

 
chego cedo

      seco em segredo

desassossego
 

     apelo aos elos

não peço arrego

    - cruz credo! –

 
revelo a esmo

       meu desmantelo

& ao sê-lo

                 ergo 

Augusto de Campos, José Mindlin, Manoel de Barros, 
Paulinho da Viola, Caetano Veloso e Pierre Verger.

Vale destaque a duas delas, as do Mindlin e do Ma-
noel de Barros. A do empresário paulista porque levou 
ele a escrever o livro Uma Vida Entre Livros, que o trans-
formou em escritor membro da Academia. E a do poeta 
pantaneiro porque o tirou do seu esconderijo no Mato 
Grosso do Sul. Foram seis meses de troca de cartas e três 
viagens dos entrevistadores a Campo Grande, sempre 
regadas a muita cachaça e ao saboroso caldo de pira-
nha, típico da região.

Com Lúcia Leão, Turiba teve muitas outras conversas. 
Eles foram marido e mulher por muitos anos e tiveram 
três fi lhos, dois homens e uma mulher, já adultos e espa-
lhados no mundo. Aliás, em três casamentos ele teve, até 
agora, um total de cinco fi lhos e quatro netos. Dos outros 
parceiros da revista, Resa já é falecido e João Borges é 
comentarista da Rede Bandeirantes.

No meio tempo, Luis Turiba atuou como assessor de 
Comunicação de parlamentares, antes e depois da As-
sembleia Constituinte de 1988. Nesta mesma função, 
trabalhou com o ministro Gilberto Gil, no Ministério da 
Cultura, durante o primeiro governo de Lula. Conheceu, 
assim, um Gil executivo, muito ativo, como ele conta, e 
juntos viajaram pelo Brasil e pelo mundo em viagens de 
trabalho, com as quais muito aprendeu.

Como cidade, ele prefere morar no Rio de Janeiro, 
pra onde voltou por alguns anos, por causa do mar e do 
samba carioca. Mas, por razões profi ssionais, reside atu-
almente em Brasília e tem o sonho de viver uns anos em 
Lisboa, Portugal. Lá, pretende se embrenhar na escrita 
de um romance com histórias das décadas de 1970 a 
2000, a maioria delas vividas na capital brasileira.

De fatos curiosos por que já passou na vida, tem um 
que ele não gosta de contar, mas me contou:

“É o meu maior fracasso como jornalista, quando fui 
entrevistar o poeta argentino Jorge Luís Borges, por indi-
cação de Tancredo Neves, em 1985. Quando me vi diante 
de ‘El Bruxo’, simplesmente empaquei, fi quei paralisado, 
não conseguia fazer perguntas, coloquei meus olhos nos 
olhos cegos de Borges, e ele, pegou no cajado e bateu na 
minha perna: Adelante, hombre: adelante! Foi um mico.” 

Em compensação, ele acumula dois prêmios Esso re-
gionais, por matéria sobre os condomínios no Distrito 
Federal e um caderno especial sobre a vida do roqueiro 
Renato Russo, cantor e compositor candango. E outros 
mais, entre os quais o Prêmio Candango de Cultura de 
1989 pelo livro “Cadê?”.

Como poeta, ele tem oito livros publicados, o último 
dos quais, o “Qtais”, é de 2015. E está preparando a edi-
ção de “Desacontecimentos Extraordinários”, uma cole-
tânea de 40 poesias de um total de umas 400, que ele crê 
ter escrito em 2017.

PERFIL
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NOVA PROPOSTA DE TEMER CONTINUA 
RETIRANDO DIREITOS E PENALIZANDO OS POBRES

A nova versão da proposta para 
a Reforma da Previdência (PEC 
287/16), apresentada pelo gover-
no ilegítimo de Temer no dia 22 de 

novembro, em forma de Emen-
da Aglutinativa, faz um recuo 

mínimo em seu pacote de 
maldades, mas conti-

nua penalizando os 
mais pobres com 

entraves que 
dificulta-

rão a 

apo-
senta-

doria da 
maior ia 

dos tra-
balhadores 

brasileiros.
Foi mantido 

na reforma, por 
exemplo, um dos 

pontos perversos da 
PEC: a exigência dos 

40 anos de contribui-
ção e a idade mínima de 

65 anos para homens e 62 
anos para mulheres para o 

pagamento integral do be-
nefício. Pela proposta, quem 

contribuir por 15 anos e atingir 
a idade mínima receberá 60% 

do teto da aposentadoria, e esse 
percentual vai aumentando lenta-

mente. Só atingirá os 100% do teto do 
benefício quem chegar a 40 anos de 
contribuição.

O piso das aposentadorias conti-
nuará sendo o salário mínimo, mas 
as mudanças devem jogar o valor 
para baixo. Isso porque com os ata-
ques aos direitos promovido pela 
Reforma Trabalhista, conseguir 40 
anos de contribuição será quase 
um milagre. “A rotatividade, a in-
formalidade e a duração do tempo 
de desemprego, além de medidas 
agora permitidas, como o trabalho 
intermitente, vão dificultar ainda 
mais para o trabalhador conseguir 
os15 anos de contribuição exigidos”, 
lamenta o deputado Pepe Vargas 
(PT-RS). 

CONHEÇA AS NOVAS REGRAS 
DA EMENDA AGLUTINATIVA:

Benefício de Prestação Continua-
da (BPC): Foram excluídas as altera-
ções – art. 203 – mantendo as regras 
atuais: salário mínimo, idosos com 
65 anos e pessoas com deficiência, e 
os critérios de definição de renda são 
estabelecidos em lei. 

Tempo de contribuição e idade 
mínima: 25 anos para servidores e 
15 anos de contribuição para o Regi-
me Geral, ambos os sexos, nos dois 
casos e associado à idade mínima 
de 65 anos, se homem, e 62 anos, 
se mulher. O substitutivo definia pe-
ríodo mínimo de 25 anos de contri-
buição tanto para servidores quanto 
trabalhadores da iniciativa privada, 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
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Fonte: Matéria publicada por Vânia Rodrigues no 
Boletim da Fitratelp, com informações da Assessoria 
Técnica da Bancada do PT na Câmara e edições de 
Zezé Weiss, editora da Xapuri. 

ambos os sexos, com a mesma refe-
rência de idade, exceto casos especí-
fi cos tratados a seguir.

Cálculo da aposentadoria volun-
tária: Para servidores: 70% da mé-
dia aritmética simples de todas as 
contribuições vertidas. Para traba-
lhadores em geral, para segurados 
especiais de atividades que preju-
diquem a saúde e para professores: 
60% da média de todas as contribui-
ções. Salário mínimo como base.

Professores: Para professores do 
RGPS o valor será de 60%, e a ida-
de não inferior a 60 anos (ambos os 
sexos), com o mínimo de 15 anos de 
contribuição. Para professores pú-
blicos o tempo de contribuição mí-
nimo é de 25 anos. Será também de 
70% o valor da aposentadoria de po-
liciais (federais, rodoviários e civis), 
polícia legislativa (excluídos os mili-
tares e bombeiros), desde que com 
25 anos de efetiva atividade e idade 
não inferior a 55 anos.

Para pessoas com defi ciência: 
O valor será de 100% da média. Lei 
complementar deverá defi nir idade 
reduzida e tempo distinto. Na versão 
do substitutivo, para quem contribu-
ísse por 25 anos, seria 70% da média 
(caindo dos 76% constante do texto 
original).

Para aposentadoria por incapaci-
dade permanente (antes, por invali-
dez): O valor corresponderá a 70% 
da média, se tiver o tempo mínimo 
de contribuição (15 anos no RGPS e 
25 anos para servidor), exceto se de-
correntes de “acidente em serviço” ou 
doença profi ssional. Mantém a per-
versa concepção pela qual o objeto 
da proteção não é mais a saúde dos 
segurados, mas tão somente a situ-
ação de comprovado dano. Muda o 
formato da aposentadoria por inva-
lidez, excluindo da proteção consti-
tucional a condição de invalidez que 
decorre de quaisquer acidentes ou 
de doença grave, contagiosa ou in-
curável.

Aposentadoria do trabalhador 
rural: Excluídas do texto as altera-
ções da aposentadoria do trabalha-
dor rural em regime de economia 

familiar, mantendo as regras atuais 
de 15 anos de contribuição e dos 60 
anos, se homem, e 55 anos, se mu-
lher. Não altera a forma de contri-
buição.

Pensão por morte: Vedação de re-
cebimento conjunto de benefícios, de 
ambos os regimes, e o indicativo de 
redução do abono de permanência 
do servidor – as regras permanecem 
as mesmas defi nidas no substitutivo.

Previdência Complementar: Man-
tida a abertura para privatização da 
previdência complementar dos ser-
vidores (§15 e §15-A do art. 40) – reti-
rada a natureza pública da entidade 
fechada e permitida a contratação 
de planos do mercado privado.

Sobrevida: Permanece a regra 
de aumento das idades mínimas de 
aposentadoria, quando houver in-
cremento da expectativa de sobrevi-
da da população aos 65 anos, para 
ambos os sexos.

Estatais: Mantida a previsão de 
que aos empregados das estatais 
aplica-se a hipótese de aposenta-
doria compulsória aos 75 anos, in-
dependente do cumprimento dos 25 
anos de contribuição.

DRU: Limitação da DRU na recei-
ta da Previdência (art. 167) é man-
tida. Também as limitações para o 
parcelamento, anistia e quitação de 
débitos e a previsão da responsabi-
lidade pessoal dos gestores que de-
rem causa às dívidas (§§11 e seguin-
tes do art. 195).

Regras de transição: Mantidas as 
regras de transição para o servidor 
público, excluída a idade de corte da 
regra de transição constante da PEC 
original.  Em compensação difi culta 
o acesso através da idade mínima 
progressiva, que inicia aos 55/60 
anos, mulher/homem. Alega que re-
duz o pedágio de 50% para 30%, mas 
altera as regras de acesso. Para os 
que entraram antes de 2003 coloca 
a idade mínima de 62/65 anos para 
a paridade, tirando assim direitos 
garantidos. Para os que entraram 
depois de 2003, todos passam a ter 
que contribuir 40 anos para a apo-
sentadoria.
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE FORMOSA
Estado de Goiás

Sessão Ordinária n.º 048/17 12/12/2017 19h até 23h Plenário

Sessão Ordinária n.º 049/17 13/12/2017 19h até 23h Plenário

Sessão Ordinária n.º 050/17 14/12/2017 19h até 23h Plenário

Calendário de Reuniões

Mais um ano está se encerrando, e a Câmara Municipal de Formosa traz para você um resumo do 
que fizemos em 2017.

O ano foi extremamente produtivo para o Poder Legislativo. Entre os principais acontecimentos está 
a aprovação do Plano Diretor do Município, uma necessidade pela qual a população formosense 
clamava.

Votamos mais de 2 mil matérias, aprovando vários Projetos de Lei apresentados pelos vereadores, 
que visam fomentar a qualidade de vida na nossa cidade.

Na administração interna da Câmara, conseguimos economizar, e serão devolvidos ao município 
mais de R$ 340 mil.

Mesmo com toda essa economia, foi possível reformar e ampliar a Biblioteca Virtual da Câmara – 
inclusive expandindo seu horário de funcionamento para 12 horas ininterruptas, de 8 h às 20 h –, um 
serviço cada vez mais utilizado pela população.

Em parceria com o Poder Executivo, cedemos um espaço na Câmara para o funcionamento da 
Assessoria Jurídica Municipal, serviço gratuito voltado para a população de baixa renda, que em 
2017 fez mais de 3.000 atendimentos.

Antes do recesso, ainda pretendemos votar o Processo Legislativo Eletrônico, que trará mais 
segurança e transparência para os Projetos de Lei apresentados.

As próximas sessões da Câmara serão nos dias 12, 13 e 14/12.

Com o sentimento do dever cumprido, desejamos a cada formosense Boas Festas e um Feliz 2018!

FORMOSA - GOIÁS: 
CÂMARA MUNICIPAL PRESTA CONTAS 
E DESEJA À COMUNIDADE FORMOSENSE 
BOAS FESTAS! Fo

to
s:

M
ax

 M
ue

lle
r
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SUSTENTABILIDADE

TERRA: 
A DIMENSÃO MATERIAL E TERRENAL DA EXISTÊNCIA

Leonardo Boff

O ser humano, nas várias cul-
turas e fases históricas, revelou 
essa intuição segura: pertence-
mos à Terra; somos fi lhos e fi lhas 
da Terra; somos Terra. Daí que 
homem vem de húmus. Viemos 
da Terra e a ela voltaremos. A Ter-
ra não está à nossa frente como 
algo distinto de nós mesmos. 

Temos a Terra dentro de nós. 
Somos a própria Terra que na 
sua evolução chegou ao estágio 
de sentimento, de compreensão, 
de vontade, de responsabilidade 
e de veneração. Numa palavra: 
somos a Terra no seu momento 
de autorrealização e de auto-
consciência.                                                                                                       

Inicialmente não há, pois, dis-
tância entre nós e a Terra. For-
mamos uma mesma realidade 
complexa, diversa e única. Foi 
o que testemunharam os vá-
rios astronautas, os primeiros a 
contemplar a Terra de fora da 
Terra. Disseram-nos enfatica-
mente: daqui da lua ou a bordo 
de nossas naves espaciais não 
notamos diferença entre Terra 
e humanidade, entre negros e 
brancos, democratas ou socia-
listas, ricos e pobres.

Humanidade e Terra forma-
mos uma única realidade es-
plêndida, reluzente e, ao mesmo 
tempo, frágil e cheia de vigor. 

Leonardo Boff  
Filósofo. Teólogo. Escritor. 
Excerto  do livro Saber Cuidar. 
18ª Edição. Editora Vozes. 
2012.

Essa percepção não é ilusória. É 
radicalmente verdadeira.

Dito em termos da moderna 
cosmologia: somos formados 
com as mesmas energias, com 
os mesmos elementos físico-quí-
micos, dentro da mesma rede de 
relações de tudo com tudo que 
atua já 15 bilhões de anos, desde 
que o universo, dentro de uma 
incomensurável instabilidade 
(big-bang = infl ação e explosão) 
emergiu na forma que hoje co-
nhecemos. Conhecendo um pou-
co da história do universo e da 
Terra, estamos conhecendo a 
nós mesmos e à nossa ancestra-
lidade.
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Iêda Vilas-Boas
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CLEÓ
PA
TRA:
ÍCONE FEMININO 
AO LONGO 
DA HISTÓRIA

A despeito do que difundiu seu 
opositor Octávio Augusto, Cleópatra 
era linda, muito inteligente, astuta, 
incentivadora das ciências, da medi-
cina e das novas descobertas.

A mais famosa rainha do Egito 
governou sempre com um homem 
ao seu lado: seu pai, seu irmão Pto-
lomeu XIII, seu esposo e irmão Pto-
lomeu XIV (casou com os irmãos, 
por costume egípcio, embora nunca 
tenha tido uma relação marital com 
eles) e, depois, com seu fi lho. Contu-
do, a autoridade de governar era, de 
fato, dela.

Cleópatra era egípcia por nasci-
mento, porém pertencia a uma di-
nastia macedônica. A última rainha 
da dinastia ptolomaica que dominou 
o Egito nasceu em 69 a.C., na cidade 
de Alexandria, fundada por Alexan-
dre, o Grande. Era fi lha do rei Ptolo-
meu XII Auleta e da rainha Cleópatra 
V. Subiu ao trono egípcio aos 17 anos 
de idade, após a morte do pai. Seu 

nome completo era Cleópatra Thea 
Filopátor, que signifi cou “Glória do 
pai”.

Cleópatra tinha uma grande preo-
cupação com o luxo da corte e com a 
vaidade. Costumava enfeitar-se com 
joias de ouro e pedras preciosas (dia-
mantes, esmeraldas, safi ras e rubis), 
que encomendava de artesãos ou 
ganhava de pessoas próximas e fa-
miliares. Usou muito o lápis-lazúli em 
enfeites corporais.

Conta-se que utilizava leite de ca-
bra em seus banhos e na ocasião da 
februália (precedente do carnaval 
moderno, que acontecia em feverei-
ro, em honra a Februs, deus associa-
do à morte e à purifi cação) cobria-se 
de ouro em pó. Realçava sua beleza 
natural com forte maquiagem, com 
destaque para os olhos, sua marca 
registrada.

A rainha mais famosa do mundo 
era a perfeita combinação de beleza, 
espiritualidade, determinação e in-

teligência. Cleópatra foi considerada 
faraó, e nesta posição de deusa ela 
consumou sua ligação com Júlio Cé-
sar, o conquistador e, assim, solidifi -
cou sua ascensão ao trono.

Cleópatra era hábil estrategista e 
administradora, conhecida por sua 
educação. Ela podia ler, provavel-
mente, em dez ou doze línguas e era 
famosa por conduzir seus encontros 
diplomáticos na língua de seus inter-
locutores.

Antes de falecer em 51 a.C., Pto-
lomeu nomeou que seus fi lhos Cleó-
patra e Ptolomeu XIII deveriam rei-
nar juntos como novos soberanos do 
Egito. Desde o início de seu reinado, 
Cleópatra compreendeu que Roma 
era a nova potência do Mediterrâneo 
e que, caso desejasse manter-se no 
poder, deveria manter relações ami-
gáveis com ela.

Entretanto a ambição política e a 
infl uência dos preceptores de seu ir-
mão e esposo forçam sua expulsão 
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do Egito. A rainha não se dá por ven-
cida e consegue juntar um pequeno 
exército de mercenários e regressa 
ao Egito para lutar contra o irmão.

Nessa época, Roma era represen-
tada por Pompeu, que foi vencido 
por César. Pompeu procura refúgio e 
é recebido por Ptolomeu XIII em Ale-
xandria, que manda matá-lo para 
agradar a César que, horrorizado, 
recebeu de presente a cabeça de 
Pompeu.  

Apesar de inimigos políticos, Pom-
peu tinha se casado com Júlia, a fi lha 
de César, que morreu dando à luz um 
fi lho de Pompeu. César então con-
quista Alexandria e decide resolver 
o confl ito entre Ptolomeu XIII e Cleó-
patra.

Afastada do palácio real, Cleópa-
tra desejava encontrar-se com Júlio 
César. O encontro se dá com o famo-
so episódio do tapete. Conta-se que, 
quando César chegou ao Egito, Cle-
ópatra marcou um encontro com ele, 
para presenteá-lo com um tapete. Ao 
abri-lo, César encontrou a própria 
rainha em seu interior. Amaram-se 
nessa noite e em muitas outras.

Desse romance nasceu Ptolomeu 
XV César, o “Pequeno César” ou Ce-
sário. César reconheceu a paterni-
dade da criança, porém, recusou-se 
a torná-lo seu herdeiro. Em 46 a.C., 
a convite de César, Cleópatra insta-
la-se em Roma, com o fi lho, fi xando 
residência nos jardins do Janículo, 
próxima da então esposa de César (a 
terceira), Calpúrnia Pisônia.

Em Roma, Cleópatra elaborou o 
seu plano de hegemonia do Medi-
terrâneo. César ordenou que fosse 
colocada uma estátua de ouro de 
Cleópatra no templo da deusa Vênus 
Genetriz. César é assassinado. Cle-
ópatra retorna ao Egito e executa o 
assassinato de seu irmão Ptolomeu 
XIV, no quarto ano do reinado dele, e 
no oitavo ano do reinado dela, e pas-
sou a reinar sozinha.

No ano de 42 a.C., Marco Antô-
nio, um dos triúnviros que governa-
va Roma após o vazio que a morte 
de César causou, convocou-a a en-
contrá-lo em Tarso para ela prestar 
contas a ele sobre a ajuda que dera 
a Cássio, um dos assassinos de César 
e, portanto, inimigo dos triúnviros.

Cleópatra chegou com grande 
pompa, navegando o Nilo em um 
barco com detalhes em ouro e teci-
dos nobres. A rainha convidou Mar-
co Antônio para jantar e, no fi nal do 
jantar, todos os utensílios, talheres e 
taças eram em ouro, e foram presen-
teados ao Triúnviro. Essa majestosa 
recepção e os atos sedutores de Cle-
ópatra encantaram Marco Antônio. 
Apaixonaram-se, e desse amor nas-
ceram os gêmeos Cleópatra Selene e 
Alexandre Hélio.

Depois de quatro anos afastados, 
reencontram-se, a paixão reacende 
entre eles, e Marco Antônio passa a 
viver com Cleópatra em Alexandria.  
Marco Antônio era casado com Oc-
távia, irmã do triúnviro Octávio, mas 
existem relatos que se casou com 

Cleópatra, segundo o ritual egípcio. 
Nasce mais um fi lho de Cleópatra: 
Ptolomeu Filadelfo.

Octávio conduz o senado romano 
a declarar-lhe guerra em 31 a.C. Der-
rotado em uma batalha naval, o ca-
sal é preso no palácio real e comete 
suicídio. Cleópatra deixa-se picar por 
uma serpente Naja. Marco Antônio 
mata-se usando a própria espada. É 
o fi m do império ptolomaico. O Egito 
torna-se uma província romana. Sua 
morte evitou a humilhação de uma 
execução pública.

Octávio dizima a família da rai-
nha. Mata os fi lhos, começando por 
Cesário Ptolomeu César. Alexandria 
deixou de ser um lugar dedicado ao 
saber, passando a ser uma mera 
província romana no Egito. Cleópa-
tra teve sua vida contada através de 
livros, de fi lmes e até de desenho ani-
mado.

Mal vista e mal falada entre os ro-
manos, adorada pelos egípcios, sua 
história de vida e de morte continu-
am sendo um grande mistério. Na 
verdade Cleópatra é como um mito, 
uma mulher bela, sedutora e pode-
rosa, um ícone feminino. Uma força 
feminina que não pode ser apagada 
da história. Salve, Cleópatra!

Iêda Vilas-Boas
Escritora

UNIVERSO FEMININO
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PALÁCIOS DO POVO
Antenor Pinheiro, de Moscou

Em três dias de densas caminhadas reuni 
Maiakovski, Mendel, Korin, Dostóievski e Kro-
potkin nos subterrâneos de Moscou. Encontrei 
suas histórias, feitos, graças e desgraças a 
referenciar com seus nomes as mais encan-
tadoras e funcionais estações de um sistema 
metroviário do planeta – o metrô de Moscou, 
o sexto mais extenso e denso de todo o mundo.

A cada lance vencido por meio de profun-
das e estreitas escadas rolando gente, pude 
reviver versos revolucionários, comprovar te-
ses da genética, experimentar realismos em 
tintas restauradas, cumprimentar os irmãos 

URBANIDADE

Karamazov e recriar as utopias dos anarco-
-comunistas. 

A história dos grandes ornamenta as pla-
taformas de conexão do metrô, fazendo do 
sistema não exclusivamente um meio para se 
chegar a um destino, mas um destino em si 
mesmo. O conceito coletivista e a estética de 
suas estações são o palco da coreografi a de 
um balé cotidiano de nove milhões de pessoas 
subindo e descendo a cumprir seus trajetos – 
frenética e bela cidade embaixo de outra.

Inaugurado em 1935 na era dos planos 
quinquenais de Stalin, o metrô de Moscou im-

Fotos: Antenor Pinheiro
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URBANIDADE

Antenor Pinheiro 
Jornalista.  Comentarista 
da CBN Goiânia. Membro 
da Associação Nacional de 
Transportes Públicos /ANTP. 

pressiona a partir de sua própria história 
e simbolismo. “Que as estações sejam ‘Pa-
lácios do Povo’”, ordenou o líder soviético 
para mostrar ao mundo que o rápido pro-
cesso de urbanização da cidade homena-
geava o modo coletivo de se deslocar na-
quela que viria a ser, em pouco tempo, a 
maior metrópole da Europa. 

De fato, a considerar os padrões e con-
ceitos que conheci ao longo de minhas vi-
vências e viagens, mais parecem museus 
e palácios as estações do metrô de Moscou 
– tributo ao povo moscovita, que orgulho-
samente testemunharam 44 de suas esta-
ções serem catalogadas como patrimônio 
histórico e cultural da humanidade.

É possível identifi car nesse gesto stali-
nista o contraponto aos conceitos de mo-
bilidade urbana prevalentes nos Estados 
Unidos, cujas grandes cidades como Los 
Angeles e Nova Iorque se estruturavam 
para suprir as demandas do transporte in-
dividual motorizado como elemento indu-
tor de desenvolvimento econômico e social. 

Do lado russo, o coletivo; do lado estadu-
nidense, o individual – era a “guerra fria” 
esquentando nosso mundinho a partir de 
duas distintas políticas de mobilidade! 
Numa tarde, sentado na estação Kropo-
tkinskaya me permiti incluir São Paulo no 
debate, onde está instalado nosso maior 
metrô, mas envergonhei-me a partir do 
mais óbvio – a limpeza do ambiente, a co-
meçar dos banheiros. 

Praticamente com a mesma população 
de São Paulo (12 milhões de habitantes), os 
banheiros públicos de Moscou são a antí-
tese dos paulistanos. Os do metrô então, 
mais reluzentes do que o banheiro da mi-
nha própria casa. O desafi o a que me im-
pus diante de todo o sistema foi encontrar 
um papelzinho esquecido sobre os granitos 
dos seus assoalhos – não encontrei!

Quanto à técnica do sistema metroviário 
de uma e outra cidade, a diferença é incisi-
va: o que temos em São Paulo são buracos 
de transposição de gente entre a superfície 
e os trilhos; em Moscou, a certeza de que 
tempo e espaço não são grandezas obriga-
toriamente determinantes para sua gente, 
mas a contemplação.

Não há o que estranhar no quesito urba-
nidade, pois São Paulo com seus 463 anos 
jamais será comparável a Moscou com 
870 anos. As distintas culturas e processos 
educacionais encontram na antropologia 
a justifi cativa de tamanha diferença no 
mesmo espectro da economia emergente. 

É preciso destacar, no entanto, o fato 
de que os equipamentos e conceitos de 
vida urbana são universais, vêm da an-

tiga Grécia onde a ecologia e o cotidiano 
das cidades eram espaços de convivência 
das pessoas e não meros pontos de passa-
gem – alcançáveis, portanto, pela gestão 
urbana contemporânea. Aqui a questão é 
de decisão, atitude governamental, antes 
de tudo!

Os meus caminhos em Moscou os defi ni 
aleatoriamente em movimentos pendula-
res centro-bairros-centro-bairros-centro, 
muito distante dos lustrosos pontos turísti-
cos da cidade, deliberadamente para lhes 
sentir a realidade de seus viventes. O que 
descobri é que as civilizações podem, sim, 
ser melhores do que experimentamos na 
linha abaixo do equador.
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O Réveillon é a comemoração 
da passagem de ano do dia 31 de 
dezembro para o dia 01 de janei-
ro do ano seguinte. A palavra veio 
do francês e signifi ca “despertar” 
ou “retomar”, em referência à nova 
etapa de uma vida que se inicia. A 
festa de Ano Novo já é uma tradição 
no Brasil e em boa parte do mundo, 
assumindo, em muitos casos, um 
caráter religioso cristão. 

No entanto, a origem do Réveillon 
é muito anterior ao cristianismo, 
sendo geralmente atribuída à Me-
sopotâmia, em 2000 a.C., em uma 
comemoração a algo como o “Fes-
tival de Ano Novo”. Persas, fenícios, 
assírios e gregos, desde tempos re-
motos, também realizavam as suas 
celebrações de passagem de ano.

Cada cultura e cada região co-
memora a passagem de ano à sua 
maneira e em datas específi cas. Os 
chineses, por exemplo, marcam o 
seu ano novo ao fi nal de janeiro ou 
no início de fevereiro, enquanto os 
judeus comemoram no que é, para 
nós, fi nal de setembro ou início de 

outubro. Já para os muçulmanos 
a passagem de ano é celebrada no 
mês de maio.

No Brasil, assim como na maior 
parte dos países de tradição oci-
dental, o Réveillon é comemorado 
no dia 1º de janeiro. Isso resulta de 
uma decisão do calendário roma-
no, por volta de 743 a.C., que foi 
mantida pelo calendário juliano e 
preservada quando a Igreja Católi-
ca adotou ofi cialmente o calendário 
gregoriano já no século XVI.

Para muitos, o Réveillon é um 
momento de renovar, de planejar 
ou de colocar em prática planos 
antigos. Assim, são várias as sim-
patias e superstições para que tudo 
ocorra bem, como comer lentilhas, 
pular sete ondas (o número sete 
também se relaciona a religiões e 
crenças), entre outros inúmeros há-
bitos. É claro que isso tudo se trata 
de simbolismos, sendo, portanto, 
práticas de manifestação cultural 
que revelam as relações de identi-
dade das pessoas em relação à so-
ciedade e ao espaço.

Boas Festas,
Feliz Ano Novo!

Fonte: PENA, Rodolfo F. Alves. "31 de Dezembro — Réveillon"; Brasil Escola. 
http://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/reveillon.htm. 

Qualquer que seja a sua religião ou crença, o SINPREFOR deseja a você e sua família 

Boas Festas e Feliz Ano Novo!
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Nós fazemos a Xapuri acontecer. Você, com sua assinatura, 
faz a Xapuri continuar acontecendo!
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