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Feliz aniversário IAE: melhores dias virão

Décadas perdidas ameaçam futuro do IAE
Ausência de
renovação de quadros
impede transferência
de conhecimento entre
as gerações
de trabalhadores.
O Instituto de Aeronáutica
e Espaço (IAE) é quase sexagenário. No dia 16 de outubro
completou 57 anos de existência. Houve entrega de medalhas a servidores civis e militares pela dedicação de toda uma
vida profissional à instituição
que tem por principal missão
o desenvolvimento de um
foguete lançador de satélites.

Em seu discurso o diretor
reconheceu a prestimosa contribuição daqueles que se despedem; expressou ainda, de
forma velada como convém
à sua posição, os profundos
problemas por que passa não
apenas o IAE, mas toda a
C&T no Brasil.
Nas “solenes boas vindas”
aos novos servidores reconheceu a importância da renovação das competências, “da
injeção de curiosidade, arrojo,
ânimo e entusiasmo, ... sem o
quê não se faz ciência”.
“Tradução” de suas palavras: vivemos duas décadas

perdidas, sem recursos minimamente suficientes para
seguir rumo ao tão almejado
objetivo. Perderemos mais
outra década, porque não há
mais tempo para o repasse
de experiências que não se
transmitem exclusivamente
por livros ou relatórios.
Os que saem especificaram,
projetaram, construíram e testaram artefatos, componentes,
peças e partes. Vivendo o drama da vida, erraram, acertaram,
e até morreram, desbravando
os caminhos. Não obstante o
pioneirismo destes, outros terão
que repetir muitos dos erros

já cometidos, na reconstrução
das experiências que a memória humana não transferiu.
Se a riqueza de uma empresa se mede pelas pessoas que a
constitui, nossas instituições de
C&T empobrecem a cada dia.
Nossos heróis levam a saudade
de um IAE jovem e impetuoso, infelizmente humilhado
e quebrantado pelo descaso.
O diretor poderia fazer
mais, as autoridades poderiam
fazer mais. Se tudo o que nos
pode oferecer é a medalha
e o convite à esperança, nós
os aceitamos como prova de
reconhecimento a todos os ser-

vidores ativos e aposentados,
com orgulho e obstinação.
Resta-nos a esperança do
dia em que se curem as miopias e as traições daqueles que
deveriam ser os promotores
de políticas adequadas ao
desenvolvimento tecnológico
espacial brasileiro.
Políticas que correspondam
às expectativas da comunidade
científica rumo ao futuro e às
conquistas de que precisam o
povo brasileiro.
Feliz aniversário IAE, de
passado glorioso, ora vilipendiado e desprezado. Melhores
dias virão.

Artigo
ACS e DCTA: governo tenta aproximação

Alcantara Cyclone Space:
o que o Brasil tem a ganhar?
Acordo BrasilUcrânia impede
qualquer
possibilidade
de “vazamento”
de tecnologia
daquele país ao
Brasil e consome
os parcos recursos
do Programa
Espacial Brasileiro.
Por Gino Genaro
No último dia 13 de outubro o ministro da Ciência
e Tecnologia, Aloizio Mercadante, nomeou o Brigadeiro Reginaldo dos Santos,
ex-diretor do Departamento
de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA) e exreitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA),
também subordinado ao

DCTA, para exercer o cargo
de Diretor-Geral da Alcantara
Cyclone Space (ACS), empresa
estatal brasileiro-ucraniana que
pretende explorar lançamentos comerciais de satélites a
partir do centro de lançamento
de Alcântara, no Maranhão,
utilizando como veículo lançador o foguete ucraniano
Cyclone-4. Com esta decisão
o governo tenta uma aproximação entre a ACS e o DCTA.
A crítica feita por muitos
servidores do DCTA e Inpe à
ACS se justifica. Esta estatal
foi criada em agosto de 2006
com base em um acordo de
salvaguardas tecnológicas
assinado em 2002 entre Brasil e Ucrânia.
Este acordo é especialmente draconiano em termos
de obrigações ao Estado brasileiro, lembrando muito o

acordo que se tentou assinar à
época do governo FHC e que
foi bastante criticado, onde se
colocava em xeque até mesmo
aspectos da soberania nacional.
Na prática, este acordo foi
pensado com o objetivo de se
impedir qualquer possibilidade
de “vazamento” de tecnologia
da Ucrânia para o Brasil prevendo, dentre outras coisas, o
direito de se transportar contêineres lacrados da Ucrânia para
o Brasil sem que as autoridades
brasileiras inspecionem seu
conteúdo, mesmo na base de
lançamento, o total controle do
acesso à base de lançamento
por parte das autoridades ucranianas, os técnicos brasileiros
somente poderão se deslocar na
área reservada às atividades de
lançamento se acompanhados
todo o tempo por representantes do Governo ucraniano.

Apesar do acordo de salvaguardas tecnológicas ter como
único propósito impedir a transferência de tecnologia entre os
países “parceiros”, o portal da
ACS na internet ainda afirma
que “a transferência de tecnologia ucraniana é a vantagem para
o Brasil do acordo de trabalho
conjunto”, sendo a transferência de tecnologia “compromisso ucraniano repetidas vezes
afirmado por autoridades do
mais alto nível”. Será que as
autoridades brasileiras acreditam mesmo em tal afirmação?
Se já não fosse o suficiente,
a ACS ainda está drenando os
parcos recursos do Programa
Espacial Brasileiro.
Só para se ter uma ideia,
do total de R$327,7 milhões
previstos para todas as atividades do programa espacial
no ano de 2011, o governo

já investiu só na capitalização da ACS um total
de R$50 milhões (com a
promessa de se investir
mais R$111 milhões até o
final do ano).
Por outro lado, deverá
investir pouco mais de
R$16 milhões no foguete
nacional VLS (Veículo
Lançador de Satélites) em
desenvolvimento no DCTA.
Afinal, o que é mais
importante: investir em
nosso próprio lançador de
satélites ou injetar milhões
de reais em uma base para
lançamento de um foguete
estrangeiro com objetivos
puramente comerciais?
(*) Gino Genaro
é tecnologista do INPE e
secretário de Formação
Sindical do SindCT
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Disputa de poder: ITA e INPE enfrentam mudanças

SindCT prevê dificuldades no ITA com nomeação
de reitor ligado a projeto de Estado Mínimo
Duas importantes
mudanças ocorreram
na área da C&T nos
últimos meses.
O diretor do INPE,
Gilberto Câmara,
solicitou ao ministro
Aloizio Mercadante
sua saída do cargo
de direção.
O reitor do ITA,
Reginaldo dos Santos,
terminou seu mandato
e assumiu
a direção da Alcantara
Cyclone Space (ACS),
no dia 13 de outubro.
Por Fernanda Soares
e Vitor Portezzani
O ministro Mercadante já
formou o Comitê de Busca,
sistema utilizado há mais de
dez anos para a escolha do
novo diretor do INPE. As
inscrições para o cargo estão
abertas. Neste processo, o
Comitê é presidido pelo professor Jacob Palis, presidente
da Academia Brasileira de
Ciências (ABC), e tem entre
seus membros os também
professores Carlos Alberto
Aragão de Carvalho Filho, da
UFRJ e da Associação Brasileira de Tecnologia de Luz
Síncrotron (ABTLuS); Carlos
Afonso Nobre, secretário
de Política e Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento
do MCTI (Seped), José Humberto Andrade Sobral (INPE)
e Satoshi Yokota, do Instituto
de Pesquisa, Administração
e Planejamento, de São José
dos Campos.
Escolha do reitor do ITA
Para a escolha do novo
reitor do ITA foi constituída
uma Comissão de Alto Nível
equivalente ao Comitê de
Busca formado no INPE,
responsável por analisar os
currículos e apresentar uma
lista tríplice ao Comandante
da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Juniti Saito.
Apesar de a Portaria 263/

GC3, de 17 de maio de 2011,
informar que a Comissão de
Alto Nível seria composta
por cinco membros, apenas
quatro a compuseram e foram os responsáveis pela
formação da lista tríplice.
São eles:
•

Prof. Dr. José Raimundo
Braga Coelho (diretor do
Parque Tecnológico de
São José dos Campos);

•

Eng. Luís Carlos
Affonso (vice-presidente
de Novos Programas
da Embraer);

•

Brigadeiro-do-Ar,
Wander Almodovar
Golfetto (subdiretor
técnico do DCTA);

•

Dr. João Filgueiras de
Azevedo (pesquisador
titular do IAE).

Oito foram os inscritos para
ocupar o cargo de reitor. Todos
com currículos altamente especializados, com passagem
pelo ITA ou ainda professores
do instituto, e experiências no
DCTA, INPE e no exterior.
A Comissão de Alto Nível
encaminhou a lista tríplice
com os nomes dos seguintes
candidatos:Carlos Américo Pacheco, Cláudio Jorge Pinto Alves e Horácio Hideki Yanasse.
O nome escolhido pelo
comandante da aeronáutica e
já nomeado pelo ministro da
Defesa, Celso Amorim, foi
Carlos Américo Pacheco,
membro do Instituto Fernando
Henrique Cardoso.
Nossa avaliação
Na Dança das Cadeiras
no INPE e ITA uma vaga já
foi ocupada pelo professor Dr.
Carlos Américo Pacheco.
Para reavivar a memória
do leitor, publicamos dois
trechos de diferentes Rapidinhas divulgadas pelo SindCT
e disponíveis em nosso site.
Veja na coluna seguinte:

“Pacheco ferra os servidores de C&T
mandando descontar ao arrepio da lei,
arrocha os servidores intermediários
(técnicos e assistentes) e ainda tem
a cara de pau de pedir votos para o
PSDB.” Rapidinha 33, de 30/08/2000.

“Não nos curvamos no passado recente
diante de Carlos Américo Pacheco,
tucano, arquiinimigo dos servidores de
C&T, amigo e confabulante de Câmara e
não vamos nos curvar diante de seus seguidores.” Rapidinha 28, de 08/11/2007.

Sabe-se que em um governo de coalizão,
o governo está sempre em disputa.
Nesse caso, na escolha do governo petista prevaleceu
o modo tucano de governar, dadas as características
políticas da cidade, da região e do perfil do escolhido.
PSDB de carteirinha, a trajetória de Pacheco,
engajado na campanha do candidato José Serra
à Presidência nas últimas eleições,
não deixa dúvidas quanto às suas opções políticas

Como não acreditamos na neutralidade da ciência, façamos
nossas apostas sobre o que virá com essas mudanças:
ü OS´s
ü privatizações
ü terceirizações
ü falta de concurso público
ü baixo domínio tecnológico
ü perseguição e criminalização do movimento sindical

Resta saber como se comportará
o Comitê de Busca e principalmente o ministro Mercadante
na definição do futuro diretor do Inpe.
É fundamental que o mesmo não se deixe influenciar
pelo jogo político rasteiro e conservador da elite governante
associada à área de C&T em São José e região,
do contrário, o futuro do Programa Espacial Brasileiro
estará cada vez mais ameaçado.
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Entrevista
Conversa com o ex-diretor do inpe: Luiz Carlos Moura Miranda

Engenharia e ciência espacial
é singularidade do INPE

Participaram Leandro Uchoas, Fernanda Soares, Pedro
Antonio Cândido, Amauri
Montes, Luiz Elias Barbosa
e Francisco Conde.
Jornal do SindCT: Como
se deu a sua chegada à direção do INPE?
Miranda: Foi criado um Comitê de Busca. Eu me aposentei em
1998 e fui para o Chile trabalhar
na Universidad de Concepción.
Fiquei lá um ano e alguns meses e voltei para Maringá. Não
pretendia sair de lá. Foi quando surgiu o primeiro Comitê.

J o r n a l d o S i n d C T: E m
qual governo?
Miranda: Ainda era Fernando
Henrique, 2001. (Ronaldo)
Sardenberg era o Ministro (da
Ciência e Tecnologia). Houve
o Comitê de Busca e várias
pessoas entraram em contato
comigo, sugerindo que eu me
inscrevesse.
Jornal do SindC T: O senhor ficou na direção do
INPE durante quatro anos.
Poderia fazer um balanço
deste período?
Miranda: Eu só aceitei esse
desafio porque era uma época crítica para o pessoal que
estava no INPE. Na minha
proposta para o Comitê de
Busca, a minha ponderação foi
em cima do seguinte: o que é
singular no INPE?
A Engenharia Espacial e a
Ciência Espacial. Singular
não somente em competência,
porque isso tinha nas outras
áreas também. É a singularidade no contexto nacional.
É a engenharia espacial e a
ciência espacial. E as outras
áreas? Estão relativamente
bem distribuídas no país.
A nossa engenharia estava,
quando eu cheguei, extremamente desarticulada. Não
era brincadeira. Havia falta
de pessoal. O CBERS estava
numa total descrença. Então,
o foco foi esse. Apesar de ter
passado dez anos, eu não acho

Fotos: Fernanda Soares

Em meio a quatro
ex-colegas de
trabalho, Luiz Carlos
Moura Miranda fica
à vontade. Ex-diretor
do INPE (2001-2004),
falou das atividades
de sua gestão com
muita afeição e certo
cuidado. Sempre com
o mesmo apreço, fala
de seu doutorado em
Oxford e da parceria
com Sérgio Resende,
que depois seria
Ministro da Ciência e
Tecnologia, na criação
do Departamento
de Física em Recife.
Lembra ainda de suas
passagens pelo IEAv,
pelo DCTA, e de sua
chegada ao INPE, em
1985.

Luiz Carlos Moura Miranda

que o foco tenha mudado. Se
a gente fugir disso aí, a gente
vai se autoflagelar.
J o r n a l d o S i n d C T: E m
relação ao CBERS, você conseguiu vencer a descrença da
China, certo?
Miranda: Veja que coisa
curiosa. Em outubro de 2003,
temos o lançamento do CBERS
2. A assinatura do acordo para
a continuação do programa
CBERS, com a construção
de dois novos satélites - os

CBERS-3 e 4, aconteceu em
2002, portanto antes do lançamento do CBERS 2. Isso
se deu porque os chineses
sentiam certa confiança no
governo. Estava um ambiente
virtuoso. O lançamento em
2003 ocorreu perfeitamente.
Jornal do SindCT: Qual a
sua opinião sobre a Lei das
Licitações (8666)?
Miranda: Eu não tenho nada
contra ela. Mas ela exige que
você trabalhe mais. Só isso.

Ela não é impeditiva de coisa
nenhuma. Na verdade, seguindo-a, ela é uma lei muito boa.
Para você cumprir a Lei 8666,
você tem que se dedicar, seguir
passo a passo, saber o que você
quer, em primeiro lugar. Ela
demanda a tua honestidade
de projeto e de processo. Se
você quer enganar, aí fica
complicado. Toda lei, quando
você quer enganar, fica complicada. Porque ela é feita com
o pressuposto de que o indivíduo quer sair daqui e chegar
ali. Tem uma rota utilizada.
Quando eu vejo as pessoas
reclamarem da lei, eu fico irritado. Porque nós não tivemos
dificuldade nenhuma com ela.
Jornal do SindC T: A o
analisar licitações, vocês
também tinham analistas.
Miranda: Licitação dá trabalho. O INPE tinha um histórico
de que tudo quanto era licitação
não ia para a frente. Esse foi,
na década de 1990, o grande
atraso. Não se estava fazendo
o projeto muito claro e se queria uma licitação facilitadora.
Jornal do SindCT: Tenho
ouvido muito que o INPE não
está renovando seus quadros.
Miranda: Isso é trágico.
J o r n a l d o S i n d C T: N ã o
estão realizando novos concursos. A gestão atual está
mudando os rumos do instituto. Qual a sua avaliação?
Miranda: Bom, eu te falei da
nossa estratégia inicial. Trabalhar naquilo em que a instituição é singular no contexto
nacional, definindo áreas. (Na
época), o instituto estava com
perdas de pessoal. Do pessoal
contratado, 63% eram engenheiros. É mais do que o dobro
do que tinha sido contratado na
década de 1990. Mas era o que
precisava. Agora, passaram-se
dez anos, e a população envelheceu. E aí você tem que
repor. Como, depois que todo
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mundo se aposentou? O velho
tem algo a transmitir. Uma
geração tem que ser sobreposta
para poder seguir sem ruptura.
Você tem que se preocupar
com o lugar onde quer chegar; mas você chega lá com
pessoas; não com máquinas.
Jornal do SindC T: Vo c ê
acompanhou esse processo
do Marco Antônio Raupp,
presidente da AEB, em propor a fusão da agência com
o INPE?
Miranda: Eu sempre defendi
que, no limite, a situação ideal

é a Agência ter seus diferentes
institutos. Mas como é que
você vai caminhar pra isso?
Não é por um decreto. Por
outro lado, deve-se institucionalizar a AEB.

pelo sentimento. Eu acho uma
grande oportunidade para o
país. A Ucrânia teve um papel
fundamental com os lançadores da antiga União Soviética.
Basta ver a lista dos países
importantes nessa área. Rússia,
EUA, países da Europa, China,
Japão, Índia, Israel, Brasil,
Irã e Coreia do Sul. A China
aprendeu com quem? Com a
Rússia. A Índia aprendeu com
quem? Com a Rússia. Israel é
uma mistura de Rússia e EUA.
O Irã aprendeu com a Rússia.
Coreia com os EUA, Japão
também. Quem fez a China e

Jornal do SindC T: Vo c ê
estava falando sobre a engenharia. Há essa questão do
lançador ciclone IV (BrasilUcrânia). Houve uma polêmica sobre como o dinheiro
irá para esse projeto. Qual a
sua opinião sobre isso?”
Miranda: Nunca mergulhei
nesse assunto, então vou falar

a Índia foi a Rússia. Então, o
único país com que se poderia
cooperar, com certa autonomia,
era a Rússia. A Índia conseguiu,
e a China também. Mas hoje,
os russos vendem. Portanto, a Ucrânia é um processo
de cooperação que eu sempre vi com muito bons olhos.
Jornal do SindCT: Mas é
vedada a transferência de
tecnologia.
Miranda: Eu sei. As relações
internacionais não diferem das
pessoais. São relações humanas,
entre seres humanos. Você faz

uma compra de produtos sensíveis e jura que não vai entregar
tecnologia. Mas você chega na
sala de uma determinada pessoa – e a gente conhece muitos
casos desses – com quem tem
um certo relacionamento. Então você diz que queria saber
mais sobre um determinado
projeto. A pessoa responde:
“eu não posso te entregar. Eu
vou sair da sala. Se você for
lá, pegar o projeto, copiar e
colocar de volta, eu não estou
vendo. Não te entreguei...”
É assim que funciona. Ele
jamais vai dizer que entregou.

Nosso Sindicato

Nova diretoria do SindCT toma posse
Fotos: Fernanda Soares

o

Claudia Santiag

Em cerimônia no Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB), em 10 de outubro, a atual diretoria do
SindCT, eleita em setembro
de 2011, tomou posse na
presença de colegas de trabalho, amigos e familiares.
Na ocasião, o presidente
do Sindicato Ivanil Elisiário
falou sobre a importância
da participação da categoria
no dia-a-dia do SindCT.
Ele reafirmou o compromisso da entidade com questões específicas dos trabalhadores do INPE e DCTA,
e com políticas que visem
ao desenvolvimento tecnológico espacial brasileiro.

Ivanil Elisiário, presidente
eleito do SindCT

“Trabalhadores
do INPE e DCTA
e desenvolvimento
tecnológico espacial brasileiro
são compromissos
do SindCT”,
diz Ivanil

Colegas de traba
lho
prestigiam a di
retoria eleita
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Fotos: Fernanda Soares

OFICINA DESTACA: falta de Infraestrutura, pessoal e recursos

AAB realiza workshop sobre
Programa Espacial Brasileiro
No dia 20 de outubro
a Associação
Aeroespacial
Brasileira realizou o
workshop “Recursos
& Meios para o
Programa Espacial
Brasileiro”. Na
ocasião, servidores
do DCTA e do INPE
analisaram, dentre
outros assuntos,
o Plano Diretor
do INPE com
ênfase na falta de
infraestrutura, de
pessoal e de recursos
orçamentários.

Por Fernanda Soares
O Laboratório de Integração e Testes (LIT), considerado o maior do hemisfério sul,
foi criticado pela incapacidade
de integração de satélites com
mais de três toneladas, e de
mais de dois satélites simultaneamente.Em sua fala, o
pesquisador Petrônio Noronha de Souza sugeriu a ampliação do laboratório para
que seja possível realizar a
integração simultânea de até
quatro satélites. “Esse é um
procedimento que demanda
meses, além de recursos humanos, afirmou”.
O pesquisador do Centro

de Rastreio e Controle de
Satélites (CRC/INPE), Pawel
Rozenfeld, tratou da parceria
com outros países, como a
Índia, que proporcionou ao
INPE testar seus limites de
comunicação com satélites de
órbitas mais altas.
Centro de Alcântara
Os técnicos do DCTA
Adriano Gonçalves e André
Mota apresentaram o Sistema
Plataforma de Lançamento de
Foguetes do Centro de Lançamento de Alcântara (MA). Os
técnicos mostraram como foi
realizada a construção da nova
Torre Móvel de Integração
(TMI), os problemas ocorridos

durante a construção e as modificações realizadas visando a
melhoria da segurança para os
servidores.Uma torre anexa e
um túnel de escape são algumas das modificações para a
garantia da segurança, assim
como a implantação de sistemas para proteção contra
descargas elétricas.
O foco da fala de José Pessoa Bezerra Filho, tecnologista
do IAE/DCTA, foi a falta de
recursos humanos, questão
sempre debatida pelo SindCT.
A Lei 8.666, defendida por
muitos por ser um mecanismo
que garante a lisura das licitações nas instituições públicas,
foi duramente criticada duran-

te o workshop.
André Milesky (Panorama
Espacial) tratou de possíveis
investidores no Programa
Espacial, considerados fontes
alternativas de recursos orçamentários.
Também foi citada, durante o workshop, a participação
da indústria no Programa
Espacial, seja através do fornecimento de subsistemas ou atuando como maincontractor.
O desenvolvimento
da tecnologia e o
controle das missões
deve ser realizado
pelo INPE ou
pelo DCTA. Isto
significa garantir
o conhecimento
das pesquisas sob
controle nacional,
e não como uma
mercadoria para
ser comprada de
indústrias, evitando
assim a dependência
de quem só visa
lucros.

Servidores do DCTA e INPE durante
Workshop promovido pela AAB
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CPTEC: serviço prestado pelo INPE pode prevenir tragédias e salvar vidas

Será que chove amanhã? Saiba como
trabalham aqueles que preveem o tempo
Antigamente era difícil
responder a essa
pergunta. Algumas
pessoas podiam
fazer a previsão do
tempo observando o
comportamento de
animais ou da famosa
“dor no joelho”.
Hoje, basta acessar
o site do Centro de
Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos CPTEC/INPE para ter
a previsão de uma
semana para qualquer
um dos mais de 5.000
municípios brasileiros.
Por Fernanda Soares

O meteorologista Olívio Neto
explica a análise sinótica

mente pela equipe.
Uma infinidade de informações que é tratada e enviada ao
supercomputador do INPE em
forma de equações matemáticas.
O supercomputador
é o grande instrumento
O meteorologista Olívio
Bahia do Sacramento Neto
recebeu o Jornal do SindCT e
explicou todo o funcionamento

do setor. “Para se ter uma ideia
da complexidade das equações, se elas fossem resolvidas
por uma pessoa, demoraria
algo em torno de um mês para
serem concluídas. No supercomputador essa operação é
feita em poucas horas”, diz.
As equações matemáticas
geram centenas de gráficos.
São mapas com a representação gráfica dos fenômenos
em cada camada da atmosfera. De posse dessas informações, os meteorologistas
fazem a análise sinótica. Discutem as condições em cada
região, analisando as combinações de fatores. Nessa parte do processo é importante
o conhecimento geográfico
para saber se as condições
apresentadas para uma determinada região são realmente
propícias à formação de tempestades e quais os locais são
considerados áreas de risco.

Definidas as áreas com
ocorrências de chuvas, tempestades, granizo, ventos fortes, os metereologistas e técnicos inserem as informações
no site, enviam boletins para
a imprensa e alertas à Defesa
Civil sobre as áreas de risco.
Sempre pode-se
aperfeiçoar o serviço
Observando os sistemas de
coletas de informação, vemos
que há algumas falhas, áreas
onde não há equipamentos
para coleta e envio de dados,
principalmente na região norte
do país. Apesar da previsão
realizada pelo CPTEC ter
98% de acerto para previsão
de até 24 horas e 90% para
previsões de até 3 dias, Olívio
ressalta que o ideal seria ter um
mapeamento completo do país,
com mais radares e estações de
coletas de dados sobrepondo
informações.

Fotos: Fernanda Soares

Quem faz esse trabalho
todo, analisando e prevendo
o tempo para a América do
Sul, é um grupo formado por
apenas 12 pessoas (três técnicos e nove meteorologistas),

divididos em três turnos de 6
horas, trabalhando diariamente
das 6h à meia noite.
O trabalho dessa equipe
tem um diferencial dos demais
institutos de previsão do tempo.
Começa por observar o que
já ocorreu e o tempo atual, fazer
comparações com a previsão
feita no dia anterior e analisar
o trabalho. Após esse serviço,
são coletadas as informações
para a previsão do tempo.
São informações, enviadas
a um computador, vindas de
radares meteorológicos, estações instaladas em aeroportos,
equipamentos instalados em
aviões e navios, boias em
oceanos, imagens de satélites. São dados sobre pressão
atmosférica, umidade do ar,
temperatura, velocidade dos
ventos.Também imagens do
satélite americano GOES 12
são enviadas a cada 15 minutos
e são monitoradas constante-

Contratados

do INPE
Os funcionários contratados do INPE podem se sindicalizar ao
SindCT, conforme o
artigo 3º do nosso Estatuto. O procedimento para sindicalização
está disponível no site:
www.sindct.org.br
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“História da Nação
Latino-americana”

Autor: Jorge Abelardo Ramos
Editora: Insular
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VITALIDADE NO VALE: música, trabalho manual e convivência

Grupo de percussão Batucaia cria
instrumentos e ministra aulas de música
Fotos: Fernanda Soares

O livro descreve o processo de “balcanização” sofrido pela herança hispanocrioula desde os tempos de San Martín
e Bolívar até as mudanças do século XX
cujos nomes simbólicos são Juan Domingos Perón, Fidel Castro, Velazco Alvarado, Salvador Allende, Omar Torrijos, Getúlio Vargas e muitos outros. Na
apresentação, o Secretário de Cultura
da Argentina, Jorge Coscia, diz que sua
geração encontrou nesta obra – assim
como na intensa atividade política e
literária de seu autor – o sentido e a
explicação deste continente e dos mais
de quinhentos anos de luta, às vezes
vitoriosa, muitas vezes desafortunada,
pela soberania, pela liberdade, pela
dignidade e pelo bem-estar de nossos
povos. A tradução, até então inédita
na língua portuguesa, é de Marcelo
H. Lopez e Fátima Jardim.

Filme
Vocacional Uma Aventura
Diretor: Toni Venturi
Duração: 80 min.

Idealizadora de um modelo progressista e pioneiro na educação pública
brasileira, os Ginásios Vocacionais,
instalados na década de 60, a educadora Maria Nilde Mascellani procurava
a formação multidisciplinar de alunos
que fossem, também, sujeitos de sua
história. O documentário “Vocacional uma aventura” relembra, por meio dos
alunos e professora, este momento da
educação brasileira. Ex-aluno do Ginásio Vocacional de São Paulo, o diretor
Toni Venturi recupera as memórias de
uma experiência educacional arrojada
na educação pública, destruída pela
ditadura militar, em 1970. O filme foi
exibido no Festival de Documentários
É Tudo Verdade 2011.

Participe do nosso jornal enviando sugestões de pauta. O
leitor ou leitora que tiver sua
ideia transformada em matéria
ganhará um exemplar do livro
e uma cópia do filme indicados no mês em que a matéria
for publicada.

É bom tocar um instrumento

O grande diferencial
do grupo é o conhecimento
de lutheria, a antiga arte
de construção de
instrumentos de corda
Redação
Jornal do SindCT
A Associação Instituto Sapucaia
(Ações em Educação, Cultura e Meio
Ambiente), ONG fundada em 2006 e,
hoje, Ponto de Cultura, começou suas
parcerias e o desenvolvimento de ações
com projetos sócio-educativos e culturais.
No início, suas atividades consistiam em seminários, plantios, cursos,
feiras de escambos, encontros de
autores, projetos ambientais, sociais e
culturais, pesquisas de campo, monitoramentos, interação escola/campo.
Com o tempo o espaço dedicado à
cultura se ampliou. Sentindo necessidade de disseminar a cultura popular
da região e valorizar o meio ambiente,
os organizadores idealizaram o projeto
Construindo Música - Criar Instrumentos, Aprender Ritmos e Exibir Saberes
com aulas teóricas e práticas de música
e confecção de ecoprodutos.
O sucesso do empreendimento
realizado de março de 2010 a março
de 2011 através de Lei de Incentivo
à Cultura do município de Jacareí,
com patrocínio da CCR-Nova Dutra,
fez com que o grupo de alunos desse
continuidade à proposta e formasse
um bloco de percussão, o Batucaia, em
abril deste ano.
Por dentro do Batucaia
O Batucaia é formado por 20 pessoas, com idade entre 10 a 70 anos. O grupo se reúne às sextas feiras, para aulas
de teoria, prática e pesquisa de ritmos
e danças populares: maracatu, jongo,
ciranda, batuque de umbigada, entre
outros. As aulas são gratuitas e abertas à comunidade. “Pretendemos nos

Batucaia em ação

tornar um grupo de pesquisa e criação
onde todos seremos autores, somando
forças e trocando ideias, experiências
e inovações”, diz Fernanda Araújo,
percussionista e fundadora do grupo.
Para Beatriz Borrego, o grupo Batucaia deve ser um projeto independente.
“Sentimos que a instituição regou as
primeiras sementes e agora os brotos
precisam crescer, independentes e
autônomos. Como somos Ponto de
Cultura e acreditamos na sua estrutura
de sucesso autonomia, protagonismo e
empoderamento, vemos que devemos
fazer o grupo tomar posse de seus
desejos, necessidades, sendo autor e
resignificador de ideias, permitindo
assim uma gestão compartilhada”.
O grande diferencial do grupo é
o conhecimento de lutheria, a arte de
construção de instrumentos de corda.
Assim, têm potencial para mão de obra e
agentes educacionais transformadores
na comunidade. O grupo possui espaço
físico amplo, equipamentos e materiais
para desenvolvimento dos trabalhos.
A proposta é oferecer técnica e experiências do fazer artístico através da

investigação musical e suas vertentes,
facilitando a criação e produção dos
instrumentos escolhidos e suas práticas musicais. Será espaço de pesquisa
e criação onde todos serão autores,
somando forças e trocando idéias,
experiências e inovações.
Para Marco Antonio Guimarães,
fundador e líder do grupo UAKTI grupo de investigação e criação instrumental sonora, “o surgimento de novos
instrumentos para concerto encontra-se
praticamente estacionada, desde o final
do séc XIX. De lá pra cá, as principais
mudanças nessa área restringem-se à
melhoria dos métodos de fabricação e
ao aperfeiçoamento dos princípios de
funcionalidade e produção de som”.
Vagas abertas
para todas as idades
Quem quiser se integrar às atividades
do Batucaia, será bem acolhido. É só fazer um contato telefônico e ter vontade
de construir, em conjunto, instrumentos
e pessoas humanas. Para contatos, ligue
para: Beatriz Borrego (12) 9722-4207,
ou Fernanda Araújo (12) 88064874.

A arte da Lutheria
“A manufatura de instrumentos de cordas encerra alguma complexidade de procedimentos e métodos, que atravessam áreas do conhecimento inerentes a diferentes
ofícios tradicionais, como a de marceneiro, de entalhador, de torneiro, de embutidor e de polidor. Conjugadas com saberes elementares de matemática, de geometria, e de âmbito musical” (Antonio Rodrigues, Musicólogo-Autor Português).
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O lema da Inconfidência Mineira continua atual: o caso do INPE

Um sonho distante mas vivo:
libertas quae sera tamen (Parte II)
Na última edição
do jornal do SindCT
publicamos uma
matéria intitulada:
“O lema da
Inconfidência Mineira
continua atual”.
Neste número vamos
dar continuidade à
reflexão iniciada sobre
o papel do Estado e
suas instituições, com
foco na história recente
do INPE.
Redação
Jornal do SindCT
Na edição anterior tratamos rapidamente da década
dos anos 90´s, quando a visão de Estado Mínimo quase
levou ao sucateamento as
universidades públicas e as
instituições de pesquisa e
desenvolvimento. Abordamos
também a história do Instituto
de 2002 a 2005. Agora, vamos
tratar dos anos seguintes até os
dias de hoje. Em 2005, o grupo
que está na direção do INPE
até hoje assumia o comando
e os destinos da instituição.
Desde os primeiros momentos, o novo diretor empossado em 2005 passou a
demonstrar uma visão parcial
sobre as finalidades do INPE.
Focava sempre a importância
da área ambiental, subestimando as áreas de ciências
espaciais, pós-graduação e
principalmente as áreas de
tecnologias espaciais.
Todos reconhecemos a
importância da área ambiental,
a qual sempre teve a atenção
dos diretores do INPE. Mas,
qual a razão de tantos ataques,
principalmente às áreas de
tecnologias?
Mudança de
foco em 2005
Uma forma confusa de
gerenciar o instituto passou a
ser adotada. O novo diretor a
denominou de “administração
Linux”. Foi criado um colegiado denominado de “membros

da direção”. Os coordenadores
de área não participavam desse
colegiado nem tão pouco de
suas reuniões. Havia então
dois tipos de reuniões denominadas respectivamente de
reuniões de direção e reuniões
de diretoria. Essa forma de dirigir deixava as áreas do INPE
e os respectivos coordenadores
numa posição desconfortável
de “isolacionismo”.
Nos dois primeiros anos
da nova gestão, dado que as
chefias da Engenharia Espacial e LIT permaneceram as
mesmas, o ritmo de trabalho
foi mantido. Os ataques da
direção não chegavam a afetar
as atividades das áreas. Os primeiros ataques destinaram-se
aos Laboratórios Associados.
Em seguida, a ETE e o LIT
passaram a ser alvos.
No ano de 2008,
substituição das chefias
Neste ano, as chefias da
ETE e LIT foram substituídas
por novos coordenadores fielmente alinhados com a direção. A partir desse momento,
as equipes passaram a sentir de
forma exponencial a influência
da direção sobre as atividades.
O ritmo dos trabalhos passou
a ser afetado, as reclamações
freqüentes e os atrasos foram
se acumulando.
Várias são as reclamações.
Podemos citar como um dos
exemplos, a questão das gerências dos contratos industriais.
A antiga direção havia estabelecido um setor encarregado
e responsável pela gerência
jurídico-administrativa dos
contratos industriais, denominado de Gerência de Contratos.
Essa gerência estava ligada diretamente ao Coordenador da
ETE. Para cada contrato havia
também a figura do Gerente
Técnico, o qual acompanhava
e era responsável apenas pelas
questões técnicas.
Transformações na
Gerência de Contatos
Essa configuração vinha

funcionando adequadamente,
quando por decisão unilateral
do diretor atual, esse setor
de Gerência de Contratos foi
retirado da ETE e levado para
a direção. Posteriormente, a
figura do Gerente de Contratos
foi extinta e toda a responsabilidade tanto jurídico-administrativa como técnica foi jogada
nas costas dos gerentes técnicos, com a nova denominação
de fiscais de contratos. Esses
gerentes técnicos trabalham
atualmente de forma isolada,
sem estrutura administrativa,
sem remuneração adicional e
sem assessoria jurídica com
a qual possam dividir as responsabilidades ou, pelo menos, possam se aconselhar.
Segundo nos informaram, os
gerentes técnicos encaminharam à direção do instituto um
memorando assinado conjuntamente, no qual apontam os
enormes riscos a que todos
estão expostos e solicitando
soluções para essa questão. A
direção pareceu ignorar.
Baque no Serviço
de Garantia do Produto
Outro exemplo refere-se à
questão do Serviço de Garantia
do Produto. Para cada contrato
industrial, havia um engenheiro de controle de qualidade e
garantia do produto integrado
à respectiva equipe. A partir do
final de 2008, com a entrada do
novo coordenador da ETE, esses engenheiros foram retirados abruptamente das equipes,
sem razão e sem explicações
aos gerentes técnicos.
Atualmente, todos os contratos do programa CBERS
possuem apenas um único engenheiro responsável pela garantia do produto desses contratos. O mesmo ocorre para os
outros programas. Ainda com
referência ao setor de Garantia
do Produto, muitos dos antigos
servidores foram afastados
dos programas. Segundo se
comenta, há uma pressão para
a terceirização das atividades de garantia do produto.

O Serviço de Garantia do
Produto deve não apenas ser
formado por servidores públicos de carreira como também,
o setor deveria ter autonomia
em relação às gerências dos
programas, com poder para
deliberar sobre as questões técnicas relacionadas à qualidade
dos equipamentos e subsistemas em desenvolvimento.
Desmonte da
engenharia (ETE)
Há um processo de desmonte acelerado da área de Engenharia e Tecnologia Espacial
(ETE) que atrasa a conclusão
das missões. Pela primeira
vez na história do programa
CBERS, estamos sem satélite
operando em órbita. O famigerado “apagão de dados”
acabou acontecendo nessa
segunda fase da atual gestão.
E agora...
Sr Diretor do INPE?
Há uns três anos, o INPE
mergulhou num período negativo. Após ter desfrutado de
todo o prestígio que o cargo
pode proporcionar o diretor
comunica que está abandonando o navio. Anuncia que
vai deixar a direção no final
do ano.
Cadê o Concurso Público?
E nosso aumento?
Durante todo o período em
que esteve à frente do INPE, o
diretor muito pouco ou quase
nada fez para recuperar os
quadros do instituto através
da realização de concurso
público, adepto que sempre se
mostrou e demonstrou quando
teve oportunidade, de se terceirizar tudo, incluindo as atividades finalísticas, cujas terceirizações são proibidas pela
própria Constituição Federal.
Em relação à questão salarial,
em nada ajudou e até tentou
atrapalhar, quando assinou
carta enviada ao então ministro
Sergio Rezende, a qual considerava inadequado o reajuste
que estava programado e se

concretizou em 2008 e 2009.
Cadê o satélite científico?
Outro aspecto que deve ser
relembrado é a questão dos satélites de pequeno porte. Havia um
programa destinado a atender a
área científica. Esses satélites
eram denominados de satélites
científicos. Após muita pressão
sobre a ETE, esse programa
foi extinto pelo diretor, sem
explicações ou razões oficiais.
Ainda sobre a questão
de satélites, o atual diretor
insistiu que o INPE deveria
concentrar-se apenas em satélites de médio porte, baseados
na Plataforma Multi-Missão
– PMM. Atacava o CBERS, o
qual está na categoria de satélites da ordem de duas toneladas
e extinguiu o programa de
pequenos satélites.
A consequência é que os
satélites então programados
pelo INPE não poderiam ser
atendidos por um programa de
lançadores nacionais no curto
e médio prazo.
Em sua carta à comunidade, afirmou que uma das
razões de sua solicitação para
a saída antecipada é não ter
conseguido repor os quadros
do instituto. Diz-se também
contrário à fusão INPE/AEB,
posição que era defendida por
ele mesmo até poucos dias.
As consequências de tudo
isso são sentidas imediatamente. O CBERS deverá ser
lançado no final de 2012, com
três anos de atraso.
Em relação aos outros programas, é melhor não comentar. Sem resultados concretos,
o orçamento é reduzido, as
perspectivas se tornam ruins e
todas as áreas são penalizadas.
O remédio para todos esses problemas é o mesmo que
foi adotado há quase dez anos.
Estabeleça-se uma gestão competente. As outras soluções virão como consequência. Mas
faça-se logo, pois não se sabe
até quando o instituto terá
fôlego para retornar ao ciclo
de reconstrução e otimismo.
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Entrevista: Especialista fala da saúde física e mental dos trabalhadores

SindCT cria Núcleo de Saúde Ocupacional
para prevenir doenças relacionadas ao trabalho
João Baptista Opitz
Junior assumiu há
alguns meses o
Serviço de Medicina do
Trabalho do SindCT.
Ele é especialista em
Medicina do Trabalho
e doutor em medicina
pela USP. Atua na
área de Medicina
Ocupacional, Forense,
Responsabilidade Civil
e Bioética. Entre os
livros que já publicou
sobre estes temas
está “Medicina do
trabalho e perícia
médica - visão cível,
criminal, trabalhista e
previdenciária”.
Por Claudia Santiago*
Jornal do SindCT: D o u tor João, desde quando se
pensa a questão da saúde do
trabalhador? Há registros
históricos?
João Baptista Opitz: Os
primeiros relatos que demonstram preocupação com a saúde
do trabalhador e a descrição
de doenças relacionadas ou
influenciadas por atividades
laborais foram vistos já nas
civilizações antigas, como na
egípcia, e posteriormente, na
judaica e na greco-romana.
Apesar destes relatos, muitos

autores consideram o médico
italiano Bernadino Ramazzini
(1633-1714) como o “pai da
Medicina do Trabalho”.
Jornal do SindCT: Quais
são os principais problemas
de saúde enfrentados por
trabalhadores da área de
ciência e tecnologia, mais especificamente dos trabalhadores do INPE e do DCTA?
João Baptista Opitz: Como
assumimos o serviço de Medicina do Trabalho junto ao
SindCT há aproximadamente
três meses não temos ainda uma estatística técnicocientífica, que possa definir
quais são as principais e mais
incidentes doenças nas duas
instituições, o que pretendemos fazer em breve. Já temos
metodologia para gerarmos
tais estatísticas.
Porém, existem dados estatísticos relacionados à incidência das principais doenças ocupacionais no anuário da Previdência Social, de 2008. Não
existem tais dados exclusivamente para servidores públicos.
No livro “Acidentes do
Trabalho e Doenças Ocupacionais” editado em 2010, pelo
SINDCT, são apontadas como
resultantes da atividade laboral
doenças de pele, nas cordas
vocais e da laringe, traumatismos de coluna e troncos,
episódios depressivos, lesões
de ombro e afins, perdas de
audição, dentre outros.
Jornal do SindCT: Como
prevenir ?
João Baptista Opitz - Primeiramente, teríamos que ter um
levantamento técnico-científico fidedigno e específico dos
riscos a que estão submetidos
cada trabalhador em seus postos de trabalho. Somente
assim, poderíamos
comparar tais
riscos com as
incidências
de doenças,
o que também obri-

garia a institutição a ter dados
estatísticos de incidência de
patologia, para que se pudesse após estabelecimento da
razão direta de causa e efeito,
entre risco no posto de trabalho e doença (nexo causal), agir na proteção do meio
ambiente de trabalho com
medidas de proteção individual ou coletiva do trabalhador.
O Núcleo de Saúde Ocupacional criado pelo SindCT
é um grande passo nesse
sentido, uma vez que começaremos a ter sob o aspecto
técnico e médico, conhecimento de condições adversas
a que são submetidos os
trabalhadores no exercício
de suas atividades, não permitindo, assim, “que a sujeira
seja escondida embaixo de
tapetes persas” .
Jornal do SindCT: Quando
e de que forma deve ocorrer
a readequação de trabalhadores na função após
afastamentos por motivo de
saúde?
João Baptista Opitz: No
momento em que tiver condições de retomar seu posto de
trabalho, sem estar submetido
aos riscos que ocasionaram o
afastamento. Quando isto não
nos for possível, deverá ser
readaptado em posto capaz
de não tirar-lhe ou agravar-lhe
a saúde.
Jornal do SindCT: De
acordo com a OIT, em todo
o mundo, cerca de 270 milhões de trabalhadores são
vitimados em decorrência de
acidentes de trabalho todos
os anos. Como é esta situação
no INPE e no DCTA? Há
registros de acidentes devido
à falta de uso de Equipamentos de Proteção Individual?
João Baptista Opitz: Estas
estatísticas traduzem a relação
capital-trabalho no mundo
contemporâneo ainda nos dias
de hoje. Quanto ao INPE e
DCTA, como já dissemos,
não temos ainda registros

oficias. Observamos que muitos acidentes poderiam ser
evitados se considerássemos
e tivéssemos levantamentos
específicos por postos de trabalho, para o desenvolvimento de políticas de segurança
buscando a melhoria do meio
ambiente de trabalho.
Jornal do SindCT: Q u a l
é o papel dos sindicatos na
defesa e garantia da saúde
dos trabalhadores?
João Baptista Opitz: Ao
Sindicato cabe utilizar-se de
todos os meios para garantir a integridade física do
trabalhador. Deve emitir as
Comunicações de Acidente de
Trabalho (CAT) quando houver negativa do empregador.
Por isso o SINDCT criou o
Núcleo de Saúde Ocupacional
do Servidor, do qual sou coordenador. A principal finalidade
é atender e verificar a saúde
ocupacional do trabalhador e
determinar, quando for o caso,
nexo de causalidade entre as
atividades exercidas pelo servidor e os males de saúde que
porventura tenha.
Nosso Núcleo atende aos
servidores que suspeitem de
terem adquirido doença ocupacional. É nossa obrigação
estabelecer o nexo-causal,
caso exista, encaminhandoo ao departamento jurídico, para que se procedam
de forma administrativa ou
até mesmo judicial em prol
do servidor, com a consequente emissão de CAT,
quando necessário se faça.    
Jornal do SindCT: Existe
alguma queixa universal,
inerente ao trabalho, que
independa da atividade?
João Baptista Opitz: Não.
É difícil colocarmos todos
os trabalhadores num único contexto. Cada atividade
apresenta peculiaridades e
características únicas. Em nossa prática diária observamos
um aumento significativo de
queixas relacionadas à saúde

mental dos trabalhadores, mas
a incidência varia de acordo
com a categoria profissional.
Jornal do SindCT: Há
dados sobre a ligação da atividade de trabalho com doenças psicológicas, como depressão, síndrome do pânico
e outras? O que dizem?
João Baptista Opitz: Sim.
Muitos estudos têm apontado
para uma relação entre a atividade profissional exercida
sobre condições estressantes,
vexatórias e até mesmo humilhantes, e as patologias
psiquiátricas.
Em grande parte dos trabalhadores adoecidos com transtorno mental podemos notar
um componente do local e da
situação de trabalho que pode
ter ocasionado ou agravado
uma patologia mental.
O grande desafio em se
tratando de doenças mentais e
trabalho é a forma de constatação e dificuldade em se estabelecer um nexo causal entre
aquela doença e a atividade
profissional do trabalhador.
Muitas doenças mentais apresentam causas desconhecidas
ou pouco definidas, o que torna
o trabalho do médico que lida
com estes trabalhadores ainda
mais importante e com responsabilidade.
Jornal do SindCT: O assédio moral interfere na
saúde do trabalhador? De
que forma?
João Baptista Opitz. Sim,
existe hoje muito bem estabelecida a influência do assédio
moral na saúde dos trabalhadores, que terão susceptibilidades
variáveis a esta “violência”.
Muitos irão achar normal,
outros poderão ter transtornos
psicológicos ou psiquiátricos,
sendo este tema uma importante causa de absenteísmo em
nossos dias.
*Colaboraram:
Marina Schneider
e Sheila Jacob
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Dois pesos – duas medidas: Prefeitura não cuida de praça na periferia

Praça no Jardim Nova Detroit está abandonada

Fotos: Fernanda Soares

Mesma cidade, mesma Prefeitura, mas tratamentos totalmente
diferentes de bairro para bairro. Quem passa por São José dos
Campos e vê os belos canteiros de flores, os parques e as academias ao ar livre, não sabe que, em locais mais afastados e sem
opções de lazer, crianças não têm onde brincar. A única praça do

Jardim Nova Detroit, localizada
abandonada, com os poucos
lando lixo e dejetos de animais.
nobres como Jardim Aquárius
parques modernos, quadras e

atrás da escola do bairro, está
brinquedos enferrujados, acumuDo outro lado da cidade, bairros
e Jardim das Indústrias exibem
academias muito bem cuidados.

Bairros “nobres”

Praça do Jardim
rque
Aquárius tem pa
das
infantil e Jardim
m
co
a
nt
co
ias
Indústr
livre
academia ao ar

Jardim Nova Detroit

Praça do Jardim Nova Det
roit,
na Zona Leste. Brinquedos
enferrujados,
quadras com mato e suje
ira,
galerias de águas a céu abe
rto e campo
de futebol com pedaços
de ferro
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OcuPpe Wall Street: o maior movimento desde 1968

CHARGE DO MÊS

Há indignados também nos EUA
O movimento Occupy
Wall Street – por
enquanto, é um
movimento – é o
acontecimento político
mais importante
nos Estados Unidos
desde as rebeliões
de 1968, das quais
é descendente ou
continuação direta.
Por Immanuel Wallerstein
Por que começou nos EUA
em dado momento jamais
saberemos ao certo. As condições estavam dadas: crescimento agudo do desastre
econômico, não só para os
realmente acometidos pela
pobreza mas também para um
segmento cada vez mais vasto
dos trabalhadores pobres; incríveis exageros (exploração,
ganância) do 1% mais rico da
população americana (“Wall
Street”); o exemplo de iradas
rebeliões ao redor do mundo
(a “Primavera Árabe”, os indignados espanhóis, os estudantes
chilenos, os sindicatos de Wisconsin e mais uma longa lista).
Não importa tanto qual

fagulha acendeu a fogueira. Ela
foi acesa. Na primeira etapa –
os dias iniciais –, o movimento
resumia-se a um punhado
de pessoas audaciosas, e na
maioria jovens, procurando se
manifestar. A imprensa ignorou-as completamente. Até que
alguns chefes de polícia imbecis acharam que um pouco de
brutalidade acabaria com as
manifestações. Acabaram capturados por filmagens e as filmagens infestaram o YouTube.
O que nos leva à segunda
etapa – a publicidade. A imprensa não pode mais ignorar
totalmente as manifestações.
Então, tentou ser condescendente. O que esses tolos e ignorantes jovens (e uma e outra
mulher mais velha) sabiam de
economia? Será que tinham algum programa positivo? Eram
“disciplinados”? “Fomos informados de que logo as manifestações iriam minguar”. O que
não era esperado pela imprensa e pelos poderes correntes
(parece que eles nunca aprendem) é que o tema do protesto
ressoaria de maneira ampla e
rapidamente se popularizaria.
De cidade em cidade,

“ocupações” similares foram
iniciadas. Cinquentões desempregados começaram a aderir.
Celebridades fizeram o mesmo.
O mesmo para sindicatos. (...)
A imprensa de fora dos
Estados Unidos começava a cobrir os eventos. Questionados
sobre o que queriam, os manifestantes respondiam: “justiça”.
Vem então a terceira etapa. (...)
Repentinamente, a principal
voz da respeitabilidade centrista, o New York Times, rodou
em 8 de outubro um editorial
dizendo que os protestantes
tinham realmente “uma mensagem clara e preceitos políticos
específicos”, e que o movimento
era “mais que uma revolta de
juventude.” O Times prosseguia:
“Desigualdade extrema é a
marca de uma economia disfuncional, dominada por um setor
financeiro guiado em grande
parte por especulação, trapaça
e amparo governamental, tanto
quanto por investimentos produtivos.” Linguagem pesada
para o Times. Em seguida, o
comitê de campanha democrata
no Congresso passou a circular
uma petição solicitando aos
adeptos do partido que decla-

rassem: “Estou com os protestos do Occupy Wall Street”.
O movimento tornara-se
respeitável. E com a respeitabilidade veio o perigo – quarta
etapa. Um grande movimento
de protesto, ao se popularizar, costuma enfrentar duas
grandes ameaças. Uma é a
organização de significativa
contramanifestação de direita
nas ruas. (...) Tais contramanifestações podem ser bastante
ferozes. O Occupy Wall Street
precisa estar preparado para
isso e cogitar a maneira como
pretende dominar ou neutralizar a eventual contra-ofensiva.
Mas a segunda e maior

ameaça vem do sucesso genuíno do movimento. Conforme
ganha mais apoio, ele amplia a
diversidade de opiniões entre os
manifestantes ativos. O problema aqui, como sempre, é como
evitar ao mesmo tempo Cila e
Caribdis. Impedir que Occupy
Wall Street torne-se um culto
para poucos, que seria levado
à derrota por ter bases muito limitadas; ou que, no esforço para
atrair mais gente, o movimento
perca coerência. Não há fórmula
simples para manter-se afastado
de ambos os extremos. É difícil.
Artigo original publicado
no Outras Palavras

Brasil
atraso no saneamento básico é chaga aberta

Metade das cidades brasileiras não tem coleta e tratamento de esgoto
Por Claudia Santiago
Apenas 55,2% dos 5,5
mil municípios brasileiros
contam com coleta de esgoto.
Nos outros, a população sofre
com doenças medievais como
infecções gastrointestinais e
diarréia. No que toca ao tratamento do esgoto, a coisa é
ainda mais grave. Só 68,8%
do total coletado passam por
estações de tratamento. Em
algumas cidades a coleta e
o tratamento acontecem em
apenas alguns bairros. Isso significa que mais da metade da
população convive com rios,
praias e riachos contaminados.

A tragédia maior está no
Norte, onde apenas 13% das
casas são servidas pela coleta
do esgoto. Número quase
inversamente proporcional ao
Sudeste. Aqui, 95% das cidades
contam com o serviço. O Nordeste fica no meio, com índice
45%. Os dados para cidades
com tratamento de esgoto são
piores: Norte (8%), Nordeste
(19%), Centro-Oeste (25%),
Sudeste (48%) e Sul (24%).
O estudo do IBGE afirma
que “o saneamento básico é
fundamental para a qualidade
de vida, pois sua ausência
acarreta poluição dos recursos
hídricos, trazendo prejuízo à

saúde da população, principalmente o aumento da mortalidade infantil”. Ainda segundo
o IBGE 6,4% das 12 milhões
de pessoas que se afastam do
trabalho por problemas de

saúde no período de um ano
o fizeram devido a infecções
gastrointestinais. A situação
dos esgotos relaciona-se diretamente com as condições
de saúde geral da população.
Valter Campanato/Abr

O IBGE apresentou no
dia 19 de outubro o
Atlas de Saneamento
2011. O documento
revela números que
não se justificam
em um país que se
encontra entre as dez
maiores economias do
mundo, gasta rios de
dinheiro preparandose para competições
esportivas mundiais
e é recordista em
cirurgias estéticas,
além de ser o segundo
maior número de
Ferraris e aviões
particulares do mundo.

Ruas da Estrutural, a dez quilômetros do centro de Brasília (2008)

