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dica de saúde »12: festão ou festinha? tem que ter camisinha

baby amorim »8: “a cultura afro-brasileira vai além do carnaval e do futebol”

século 21 » 4
Casos de trabalho escravo 
crescem nas cidades

brasil » 7
Banco é condenado por violar 
intimidade de funcionários

alô, comunidade Acompanhe a agenda dos desfiles 
para sexta, sábado e domingo no anhembi

São Paulo, de 28 de fevereiro a 6 de março de 2014 | ano 1 n• 25

uma visão popular do brasil e do mundo
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Sambódromo treme 
com escolas de samba



02 EDITORIAL

SPtrans, empresa res-
ponsável pelo trans-
porte na cidade de São 
Paulo, divulgou dados  
que mostram que a 

atual frota de ônibus é a mais velha 
dos últimos oito anos. Os 8.760 veícu-
los do sistema que faz a ligação bair-
ros-centro estão com média de idade 
de 5 anos e 8 meses. Além disso, 6% 
da frota, com 542 ônibus, passou do 
limite de dez anos de fabricação e não 
poderiam mais circular, de acordo com 
o contrato assinado entre as empresas 
privadas e a prefeitura.

Ônibus velhos representam falta de 
conforto aos passageiros, menor velo-
cidade no sistema e maior possibilida-
de de interrupção do serviço devido a 

falhas. Isso sem contar que é prejudi-
cial ao meio ambiente, com a liberação 
de gases nocivos. Há um impacto nas 
contas com a ampliação dos custos 
operacionais, com a necessidade de 
manutenção, troca de peças e queima 
de mais com-
bustível.

As empre-
sas privadas 
afirmam que a 
renovação foi 
adiada devido 
à suspensão da nova licitação do trans-
porte. Os contratos venceram no ano 
passado. Por isso, as empresas justifi-
cam que não fazem investimentos, pois 
não sabem por quanto tempo continua-
rão operando. Porém, essas empresas 

assinaram um contrato e recebem pelo 
serviço que prestam. Assim, não podem 
colocar ônibus velhos para rodar, porque 
não sabem quanto vão lucrar com os pró-
ximos contratos.

A Prefeitura precisa tomar uma ati-
tude. A popu-
lação não pode 
ficar a reboque 
dos interesses 
econômicos das 
empresas que 
lucram com o 

transporte público. Nesse contexto, o 
prefeito Fernando Haddad chegou a 
tomar uma medida correta depois dos 
protestos de junho, adiando a abertura 
da licitação para novos contratos até o 
término de uma auditoria sobre os 

custos do sistema. Deste modo, a po-
pulação terá acesso às informações, que 
tem por objetivo maior transparência.

O poder público não pode assinar 
contratos com empresas privadas 
com os “olhos vendados”, sem ter 
informações sobre o funcionamento 
do sistema, os gastos com a renova-
ção da frota, manutenção dos ônibus 
antigos, gastos correntes com manu-
tenção e combustível e com os traba-
lhadores envolvidos. 

Os novos contratos devem garantir 
a renovação da frota, fiscalização do 
serviço e multas que correspondam 
ao lucro das empresas, representando 
uma ameaça que force o cumprimento 
do acordo. Só dessa forma a população 
terá um serviço de qualidade.

imprensa mundial 
inunda as televisões 
e jornais com cenas 
de violência na Vene-
zuela. Um expecta-

dor comum pensará que, em ques-
tão de horas, o governo de Nicolás 
Maduro deve cair. Mas o que está 
acontecendo mesmo? 

Em 2013, o governo Maduro to-
mou medidas para conter o ataque 
especulativo à economia do país e, 
entre estas, passou a controlar a 
liberação de dólares para importa-
ção das empresas privadas. Assim, 
secou a fonte dos lucros estratosfé-
ricos e o abastecimento de dinheiro 
público para as atividades direitis-
tas.

A burguesia passou a esconder 

os produtos importados para criar 
um pânico de desabastecimento. 
O governo deu ordens para que o 
Exército identificasse quem estava 
escondendo e os produtos fossem 
entregues a população.

Os Estados 
Unidos querem 
retomar o contro-
le do petróleo e 
manter  influên-
cia na América 
do Sul, já que 
perderam parte da sua força na 
Colômbia e no Chile. Por isso, ace-
leraram a tática de desestabiliza-
ção do governo venezuelano, com 
ameaças de boicote e da inflação, 
combinado com violência.

A direita venezuelana, derrotada 

nas eleições com Henrique Caprilles, 
acionou a linha dura da violência e 
do caos, elegendo como líder Leopol-
do López, que já está preso. E agora 
acelerou os vínculos com a direita 
narcotraficante colombiana. Vários 

mercenários 
tentaram en-
trar armados 
e foram pre-
sos.

A impren-
sa mundial 

manipula esses fatos e o discurso é o 
mesmo em todos os países. No Bra-
sil, chega a ser ridícula a tomada de 
posição da Globo, SBT, Band e todos 
os jornais da grande mídia.

Diante desse contexto, a luta de 
classes emergiu nas ruas. De um 

lado a juventude de classe média, 
foi para as ruas, praticando todo tipo 
de violência. Porém, encontraram do 
outro lado da rua, milhões de vene-
zuelanos, trabalhadores, pobres das 
periferias, que apoiam Maduro e o 
aprofundamento das mudanças so-
ciais.

A elite venezuelana aposta que, 
diante do clima de caos e violência, 
aconteçam divisões nas Forças Ar-
madas, ainda que não haja nenhum 
sinal.  Assim, a tendência do pro-
cesso venezuelano é de que, mes-
mo que os enfrentamentos de rua 
continuem, o povo mobilizado jun-
to com as Forças Armadas exigirão 
mudanças ainda mais radicais para 
aprofundar o caráter revolucionário 
do processo bolivariano.

Conselho Editorial: Aton Fon Filho, Carla Bueno, Gabriel Sollero, Igor Felippe, Igor Fuser, João Paulo Rodrigues, Neuri Rossetto, Ricardo Gebrim 
e Ronaldo Pagotto • Diretores executivos: Igor Felippe e Ronaldo Pagotto • Editora: Vivian Fernandes • Repórteres: Luiz Felipe Albuquerque, 
Mariana Desidério e Rafael Tatemoto • Estagiário: Guilherme Almeida • Revisão: Thiago Moyano • Diagramação: Alvise Lucchese • Fotógrafo: 
Rafael Stedile • Jornalista responsável: Vivian Fernandes – Mtb 14.245/MG • Coordenação da distribuição: Larissa Sampaio • Administração: 
Ana Karla Monteiro • Endereço: Al. Eduardo Prado, 676 – Campos Elíseos – CEP 01218-010 – Tel. (11) 2131-0800 / Fax: (11) 3666-0753 – São Paulo-SP

EUA querem retomar 
o controle do petróleo 
e manter influência na 

América do Sul

Venezuela no centro da luta de classes

A

O jornal Brasil de Fato circula semanalmente em todo o país com uma edição nacional e em edições regionais, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. 
Queremos contribuir no debate de ideias e na análise dos fatos do ponto de vista da necessidade de mudanças sociais em nosso país. 

Contato: redacaosp@brasildefato.com.br|(11) 2131-0800|Publicidade: valdinei@brasildefato.com.br

Mundo

São Paulo

Transparência no transporte público

Poder público não pode 
celebrar contratos com 
empresas privadas com 

os “olhos vendados”

A
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carnaval 2014
Desfiles no Anhembi ocorrem na sexta e no sábado
Sambódromo Leandro de Itaquera abre a passarela homenageando a Copa do Mundo de futebol

Nesta sexta-feira (28), começam 
os desfiles das escolas de samba 
de São Paulo. A primeira a pisar no 
sambódromo será a Leandro de Ita-
quera. De volta ao grupo especial, 
a escola vem com a “Copa do Mun-

do” como tema. O jogo de abertura 
do torneio será no bairro sede da 
escola. Logo em seguida, entra a 
Rosas de Ouro. Sempre com desfi-
les luxuosos e favorita ao título, a 
escola da Freguesia do Ó retratará 
tudo aquilo que é “Inesquecível“. A 
terceira escola a entrar na avenida 

será a X-9 Paulistana, fazendo da 
“Loucura” um tema de carnaval. 

Na sequência, a Dragões da Real 
tenta superar o belo quarto lugar do 
ano passado. A escola conta com o 
talento da carnavalesca Rosa Maga-
lhães para retratar tudo aquilo que 
um dia foi novidade mas hoje é coisa 

do passado, como o toca-fita, a má-
quina de escrever e o vídeo cassette. 

A quinta escola da noite será a 
Acadêmicos do Tucuruvi. A escola 
da Zona Norte, que vem fazendo 
bons desfiles e é presença constan-
te na noite das campeãs, tem como 
tema a “Imaginação Infantil”.

Às 5h, quando a alvorada come-
çar a se anunciar, eis que entrará 
na avenida a preto e branco da 
Saracura, a Vai-Vai. Sempre com 
desfiles empolgantes e com uma 
bateria firme, a escola também é 
candidata ao título. O tema é os 
50 anos da cidade de Paulínia. Fe-
chando os desfiles da primeira noi-
te, a Tom Maior também retratará 
uma cidade em seu enredo: a para-
naense Foz do Iguaçu.

Os desfiles de sábado de carnaval 
começarão com a Pérola Negra. A 
terceira escola a entrar na avenida é 
a atual bicampeã, Mocidade Alegre. 
Com um enredo sobre as várias for-
mas em que a fé se manifesta, a ex-
pectativa é um belo desfile para abo-
canhar um inédito tricampeonato. 

No domingo, a passarela do Anhem-
bi será tomada pelas escolas do grupo 
de acesso, muitas delas tradicionais e 
importantes no carnaval paulistano. 
Quem quiser assistir aos desfiles deve 
comprar os ingressos diretamente nas 
bilheterias do Anhembi. A compra 
pela internet é efetuada apenas para 
o desfile das campeãs. 

por Tiarajú D’Andrea

A força das  
comunidades

opinião

Muito mais do que mulheres e ho-
mens seminus e celebridades que 
ocupam os camarotes, os desfiles são 
a síntese de um trabalho árduo que 
dura um ano, envolve muita gente 
e expressa criatividade e talento. É 
uma pena que a grande imprensa só 
lembre das escolas de samba faltan-
do 15 dias para o carnaval. E, mesmo 
assim, muito mais preocupada em 
mostrar os famosos do que entender 
a força das comunidades. (TD)
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Muita gente pensa que o trabalho 
escravo no Brasil acabou no século 19. 
Porém, ainda hoje, milhares de pes-
soas trabalham em condições degra-
dantes, semelhantes à escravidão. E 
não é só na lavoura de cana que isso 
acontece. O trabalho escravo tem sido 
cada vez mais encontrado em cidades 
como São Paulo, especialmente na 
construção civil e na confecção.  

É o que mostram os últimos dados 
divulgados pela CPT (Comissão Pas-
toral da Terra). Em 2013, 40% das pes-

soas libertadas do trabalho escravo 
atuavam na construção – foram 866 
trabalhadores. O aumento em relação 
a 2012 é expressivo. Naquele ano, fo-
ram 625 trabalhadores da construção 
liberados (23% do total). 

Essas pessoas são trazidas de ou-
tras regiões do país e já chegam de-
vendo o custo do transporte. Em geral, 
ficam em alojamentos superlotados. 
Em setembro do ano passado, fiscais 
encontraram 111 trabalhadores nessa 
situação nas obras de ampliação do 
aeroporto de Guarulhos, da construto-
ra OAS, uma gigante do setor. 

O sergipano Elisson Elvis de Jesus 
Santos, de 22 anos, foi uma das víti-
mas. Ele conversou com o Brasil de 
Fato SP por telefone. Elisson diz que 
foi abordado em Sergipe e pagou R$ 
700 para vir até São Paulo. A viagem 
foi feita de van. Chegando aqui, rece-
beu a notícia de que sua contratação 
demoraria mais do que o previsto. 
“Um funcionário disse que, se a gente 
arranjasse mais R$ 100, ele conseguia 
agilizar o processo”, conta. 

 O jovem ficou cerca de um mês alo-
jado numa casa com mais 25 pessoas, 
aguardando a contratação. “Dormia 

gente na cozinha, na sala, debaixo das 
escadas. Jogaram a gente lá e foram 
embora. O povo ficou desempregado, 
quase sem dinheiro para comer.” 

Elisson ainda não recebeu nada 
da OAS. Ele saiu de Guarulhos pou-
co antes da chegada dos fiscais do 
Ministério do Trabalho. Quando viu 
as notícias sobre o caso, procurou a 
ONG Repórter Brasil e o Sindicato 
da Construção Civil de Guarulhos. 
Segundo o advogado do sindicato, 
Jonadabe Rodrigues Laurindo, exis-
tem 150 processos trabalhistas indi-
viduais correndo neste caso, além 
dos 111 trabalhadores que foram 
libertados pela fiscalização. Ainda 
não há previsão para a maioria das 
audiências, muito menos para o tér-
mino dos processos.

LUCRO A QUALQUER CUSTO
Para Xavier Plassat, da CPT, o au-

mento dos registros na construção 
civil está relacionado à superex-
ploração do trabalho nas grandes 
obras de infraestrutura, como no 
PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento), no programa “Mi-
nha Casa, Minha Vida” e nas cons-
truções para a Copa do Mundo.

“Tudo isso criou um aquecimen-
to no setor. Há uma correria para 
entregar as obras a tempo e uma 
pressão para lucrar ao máximo. Há 
um sentimento de impunidade e 
uma vontade de lucrar a qualquer 
custo”, afirma.

Entretanto, Plassat ressalta que 
é preciso levar em conta o fortaleci-
mento do combate a esse crime, o 
que também pode explicar o aumen-
to nos registros. “Antes, a fiscaliza-
ção para esses casos era concentrada 
na Amazônia. De cinco anos para cá, 
a compreensão sobre essa questão 
se espalhou pelo Brasil e isso resulta 
numa maior fiscalização”, avalia.

por Mariana Desidério

Crescem os registros de 
trabalho escravo nas cidades
dignidade Vítima conta que ficou em casa superlotada 
para trabalhar em obra do aeroporto de Guarulhos
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*Diretor executivo do Brasil de Fato SP

Alckmin  
é responsável

Igor Felippe 

santos*

O governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin (PSDB), agora admite 
que existe a possibilidade de decretar 
racionamento no abastecimento de 
água nas regiões servidas pelo Sis-
tema Cantareira. Até então, o gover-
nador tinha dito que a medida estava 
descartada, apesar de o nível das re-
presas do manancial não parar de cair. 

Na quarta-feira (26), segundo o 
monitoramento feito pela Sabesp, o 
nível estava em 16,8%. No acumu-
lado do mês, o índice pluviométrico 
(volume de chuva que caiu) está em 
63,2 milímetros; o volume histórico 
para fevereiro é de 202,6 mm.

Segundo Alckmin, a decisão sobre 
a adoção de racionamento vai se ba-
sear em dados técnicos. “A situação 
é monitorada dia a dia pela Sabesp. 

Nós vamos decidir mais à frente um 
pouco”, afirmou na terça-feira (25). 

No entanto, a empresa informou 
que ainda não trabalha com o ce-
nário de restrição ao consumo. “A 
companhia adotou uma série de me-
didas, entre elas, mais de 1,6 milhão 
de moradores da zona leste, que 
eram abastecidos pelo Cantareira, 
passaram a receber água do Sistema 
Alto Tietê”, diz a Sabesp.

Apesar de a companhia ainda não 
ter acendido o sinal de alerta, o Sis-
tema Alto Tietê também vem secan-
do. Hoje, o nível de seus reservató-
rios está com 38,9% da capacidade. 
As chuvas na região do manancial 
somam 79,4 mm neste mês, para 
uma média histórica de 194,3 mm 
em fevereiro. (do SPresso SP)

A população que vive em São Pau-
lo não aguenta mais a violência, os 
serviços públicos sem qualidade e 
a corrupção. São muitos e muitos 
problemas que afligem diversos 
setores, como os trabalhadores, es-
tudantes, idosos e aqueles que se 
manifestam por um mundo melhor.

A Policia Militar de São Paulo é 
uma das mais violentas do mundo. 
Violenta famílias de trabalhadores 
que vivem na periferia, assim como 
reprime aqueles que se manifestam 
democraticamente.

Os métodos arbitrários da PM apro-
ximam as famílias de trabalhadores 
dos manifestantes que não estão sa-
tisfeitos com o atual estado de coisas. 
2.045 pessoas foram mortas entre 2005 
e 2009 pela PM paulista, que na mani-
festação desse sábado prendeu 230 
pessoas. Meses atrás, essa mesma po-
lícia reprimiu os rolezinhos dos jovens 
da periferia nos shoppings, bem como 
os dependentes de crack durante uma 
operação humanitária da Prefeitura.

Ninguém aguenta mais o tem-
po perdido no trânsito e a falta de 
qualidade do transporte público, 
especialmente no metrô. O sistema 
público de educação não atende a 
necessidade da população. 

Na área da saúde, a situação não 
é diferente: pronto-socorro, posto de 
saúde e hospital público sem condi-
ções de atender a população, acu-
mulando filas que têm como conse-
quência atendimento ruim e falta de 
estrutura. Fazer uma consulta ou um 
exame demora meses.

A corrupção fundada na relação pro-
míscua entre o poder público e empre-
sas capitalistas, que contamina todo 
o Estado, revolta todos que precisam 
desses serviços. Mais notícias come-
çam a desvendar o esquema de cor-
rupção nas obras do sistema de trans-
porte sobre trilhos em São Paulo.

Um dos principais responsáveis por 
esse estado de coisas, que quase não 
aparece na mídia, é o governador Geraldo 
Alckmin. Por isso, as famílias de trabalha-
dores das periferias, a juventude em luta 
e os movimentos populares devem co-
brar a sua responsabilidade por sustentar 
esse aparato repressivo e não fazer nada 
diante do sofrimento da população que 
precisa de transporte, saúde e educação.

Alckmin admite racionamento de água
ESTADO Depois de negar a medida, queda dos reservatórios preocupa governador

Um dos principais problemas 
no combate ao trabalho escravo 
é a impunidade. “Você não con-
segue listar dez pessoas que ti-
veram uma condenação cumpri-
da na cadeia. Isso passa a ideia 
de que se trata de um crime 
menor, quando na verdade é um 
dos crimes mais bárbaros contra 
os direitos humanos”, afirma Xa-
vier Plassat, da CPT (comissão 
Pastoral da Terra).

A necessidade de reforçar 
essa punição é um dos motivos 
da pressão popular em torno da 
aprovação da PEC do Trabalho 
Escravo. A proposta determina a 
expropriação de terras onde for 
flagrado esse tipo de irregulari-
dade – o texto tramita no Con-
gresso há 15 anos.

Para a procuradora da Repú-
blica Clara Noleto, coordenadora 
do Grupo de Trabalho Escravi-
dão Contemporânea do Ministé-
rio Público Federal, a aprovação 
da PEC é fundamental. “Hoje, a 
punição para quem comete esse 
crime não é efetiva. As pessoas 
muitas vezes sequer são conde-
nadas. Quando o são, as penas 
são pequenas e acabam prescre-
vendo ou sendo substituídas”, 
afirma.

A bancada ruralista no Con-
gresso tem impedido siste-
maticamente a aprovação do 
texto, e agora quer abrandar a 
definição de trabalho escravo. 
Segundo Noleto, essa mudança 
abriria brechas para condições 
degradantes de trabalho. “Hoje 
raramente você vai encontrar 
alguém acorrentado, submetido 
aos moldes clássicos da escravi-
dão. Mas as vinculações atuais 
são tão odiosas quanto, como a 
vinculação por dívida”, afirma. 
(MD)

DENUNCIE O TRABALHO ESCRAVO

Disque 100 – Recebe denúncias de 
violações de direitos humanos. Fun-
ciona 24 horas por dia 

Acesse cidadao.mpf.mp.br, página 
do Ministério Público Federal, que re-
cebe denúncias pela internet

Conheça a campanha na internet 
que colhe assinaturas para que a PEC 
do Trabahp Escravo seja aprovada 
sem alterações na definição do traba-
lho escravo: http://bit.ly/1kXyRdd

Proposta quer diminuir a impunidade
legislação Ruralistas barram PEC do Trabalho Escravo que tramita há 15 anos

PEC do Trabalho Escravo quer determinar a expropriação 
de terras onde for flagrada a irregularidade

Até então, o governador tinha dito  
que o racionamento estava descartado

R
ep

ro
d

u
çã

o

R
ep

ro
d

u
çã

o



06 São Paulo

Mais Médicos fez 144 mil consultas em São Paulo
Saúde Os profissionais atuam em 74 Unidades Básicas de Saúde em regiões de vulnerabilidade social

Os 117 profissionais do progra-
ma do governo federal Mais Médi-
cos, que atuam na cidade de São 
Paulo, fizeram 144 mil atendimen-
tos de setembro – quando foram 
recebidos no município – até o fim 
do ano passado, segundo balan-
ço da prefeitura. Os dados foram 
apresentados pelo prefeito Fer-
nando Haddad e pelo secretário 
de Saúde, José de Fillipi Júnior, no 
último sábado (22), em audiência 
com os médicos.

Haddad disse que enviou à Câ-
mara Municipal projeto para bene-
ficiar os médicos. O projeto regula-
menta o auxílio que eles recebem: 
“Os repasses para custeio de mo-
radia, alimentação e transporte 
serão feitos diretamente para o 
profissional pela prefeitura. Isso 
desburocratiza muito a vida deles, 
de prestação de contas”, disse o 
prefeito. 

Pela proposta, os médicos rece-
bem o auxílio de R$ 3 mil e uma 
recarga de R$ 230 para o Bilhete 
Único Mensal, para uso no trans-
porte público.

REGIÕES CARENTES
A maioria dos médicos que tra-

balham na capital está concentra-
da na zona sul, que tem 43 pro-
fissionais; a zona norte tem 26; a 
sudeste conta com 26 médicos; na 
leste trabalham 21 e a zona cen-
tro-oeste tem um profissional. Eles 
atuam em 74 unidades básicas de 

um senso comum sobre os avan-
ços, sobretudo na saúde e na edu-
cação”, defendeu o prefeito. Há, 
ainda, 11 brasileiros atuando na 
cidade pelo programa.

SAÚDE DA FAMÍLIA
Eles trabalham em UBS com Es-

tratégia Saúde da Família com jor-
nada de 32 horas semanais mais 
8 horas para formação e recebem 

uma bolsa do Ministério da Saúde, 
além de auxílio-moradia, alimen-
tação e transporte pagos pela Se-
cretaria Municipal da Saúde. 

A cidade vai receber novos pro-
fissionais do Programa Mais Médi-
cos a partir do próximo mês, mas 
a quantidade ainda não foi defini-
da pelo Ministério da Saúde. (do 
SPresso SP)

Saúde em regiões de vulnerabili-
dade social.

Os médicos que trabalham na 
cidade vieram de países como Ve-
nezuela, Bolívia, Argentina, Es-
panha, Portugal e Uruguai, mas 
a maioria deles, 94, é de Cuba. 
“Não há duvidas sobre os avanços 
sociais de Cuba. Mesmo aqueles 
que possam ter objeções a respei-
to da Revolução Cubana, têm hoje 

Os médicos trabalham em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) com Saúde da Família
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A cidade de Tremembé, no inte-
rior de São Paulo, encontrou uma 
maneira divertida de conscienti-
zar a população sobre os riscos de 
acumular objetos que possam re-
ter água e virar criadouro do mos-
quito da dengue. Uma campanha 
que foi feita no último sábado (22) 
trocou pratinho de plantas, potes, 
latas, garrafas – possíveis criadou-
ros do mosquito Aedes aegypti – 
por picolés.

Segundo a supervisora da cam-
panha, Juliana Rodrigues, a ideia é 
fazer com que a população ajude a 
eliminar os focos da doença na cida-
de. Atualmente, Tremembé tem 80 

notificações da dengue, sendo nove 
casos positivos e 38 que ainda aguar-
dam resultado. A Equipe de Combate 
à Dengue realizou a “Troca Criadou-
ro” na Praça Zuelingten de Oliveira 
(Praça da Bíblia) durante todo o dia.

Em Taubaté, o alerta contra o mos-
quito transmissor da doença também 
foi ligado. Na última semana foi con-
firmado o primeiro caso de dengue 
hemorrágica na cidade. A vítima é 
um homem de 60 anos, que foi in-
ternado no hospital universitário. A 
cidade tem 538 notificações da doen-
ça só nesse ano. Dessas, 179 deram 
positivo e 221 aguardam o resultado 
de exames. (do SPresso SP)

Combate à dengue utiliza picolé

Campanha trocou pratinho de plantas, potes e latas, por sorvete
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Prévias  
do jogo eleitoral 
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Dá-se como favas contadas a ree-
leição de Dilma Rousseff, mas deva-
gar com o andor. O jogo não começou 
ainda. Desde a redemocratização, 
apenas um fato tornou-se padrão: a 
criação de ondas alternadas, com a 
opinião pública indo de um a outro 
candidato até se consolidarem as 
posições dos líderes.

Em 1994, Lula liderou boa parte 
da campanha e acabou derrotado no 
primeiro turno. Em 2001 houve o fe-
nômeno Roseana Sarney, fulminado 
por uma operação de espionagem 
do esquema José Serra com a Rede 
Globo. Houve o fenômeno Garotinho, 
Ciro Gomes. Cada um desses movi-
mentos desperta forças imprevisíveis, 
contra ou a favor. Em 2010, a campa-
nha obscurantista de José Serra, de 
repente, encontrou eco na Igreja Ca-
tólica tradicional e nos evangélicos 
que, na reta final, quase desequilibra-
ram o jogo. No estágio atual, os pré-
-candidatos Aécio Neves e Eduardo 
Campos apontam para os problemas 
operacionais do governo e o baixo 
crescimento. E julgam que durante a 
campanha, haverá suficiente espaço 
para desconstruir sua imagem.

Durante a campanha, Dilma terá 
também espaço para apresentar suas 
realizações, especialmente na área 
social, e criar expectativas para o se-
gundo mandato. Do lado de Dilma, há 
a convicção de que nenhum dos dois 
candidatos têm um projeto alternati-
vo de governo capaz de sensibilizar o 
eleitorado. E as pesquisas indicam di-
ferença abissal entre ela e os demais. 
Ignora-se que ambos têm também 
baixa taxa de rejeição, o que facili-
ta o marketing da renovação, ainda 
que fundado apenas na imagem 
pessoal de ambos.

De lado a lado, há vulnerabilidades 
enormes a serem exploradas. Do lado 
da oposição, a incapacidade de definir 
um discurso para as classes C e D. Va-
lorizam mais os almoços empresariais 
do que um projeto que contemple 
os desassistidos. Do lado de Dilma, 
o afastamento de forças sociais re-
levantes, das organizações sociais e 
sindicatos ao meio empresarial. E o 
acúmulo cada vez maior de pepinos 
que irão estourar em 2015.

HSBC viola intimidade de funcionários
Banco Dossiê detalhava vida privada dos trabalhadores e suas rotinas

Uma empresa decide registrar a ro-
tina e a vida pessoal de trabalhadores. 
Monta dossiês, com detalhes sobre 
horário de saída e volta para casa, local 
de destino, meio de transporte utiliza-
do, hábitos de consumo e informações 
sobre cônjuges e filhos. Parece uma 
situação típica da ditadura civil-militar 
(1964- 1985), mas isso ocorreu entre os 
anos de 1999 e 2003. E a empresa em 
questão é o banco inglês, HSBC. 

As violações em série cometidas 
pelo banco foram parar nos tribunais. 
No início de fevereiro, o HSBC foi con-
denado a pagar indenização de R$ 
67,5 milhões por danos morais coleti-
vos. Em entrevista ao Brasil de Fato, 
uma das funcionárias espionadas pelo 
banco confirma que foi alvo de inves-
tigações particulares. O processo tra-
mita em segredo de Justiça, com o ob-
jetivo de preservar os dados pessoais 
dos trabalhadores contidos nos autos. 
Por isso, a trabalhadora é aqui identi-
ficada como Ana Maria. 

A bancária conta que as investiga-
ções traziam detalhes da vida pesso-
al e que o dossiê feito pela empresa 
continha fotos que confirmam que os 
investigadores a seguiram. “Tinha 
nome, endereço, telefone, tinha tudo. 
E eles me fotografaram no mercado”, 
descreve. 

CONTROLE DA SAÚDE
Através da investigação da rotina de 

seus trabalhadores, o banco pretendia 
verificar se algum empregado afastado 
por doença recebia benefício previden-

ciário indevidamente. Ou seja, se esti-
vesse apto para o trabalho ou realizan-
do outras atividades remuneradas. 

Ana Maria relata que quando sofreu a 
espionagem estava afastada do trabalho 
no banco por ter desenvolvido a  LER  
(Lesão por Esforço Repetitivo). “Como 
que se você tivesse LER não pudesse fa-
zer mais nada na vida. Que você não tem 
que continuar tua vida, que você tem 
que ir ao mercado, fazer compras. Com 
dor ou sem dor você tem que continuar a 
viver sua vida”, diz. 

Documentos levantados pelo MPT 

O secretário de organização da Con-
traf-CUT (Confederação dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro), Miguel 
Pereira, destaca a gravidade dessas 
investigações, pois viola a intimidade e 
a vida privada dos trabalhadores. 

“Ela fiscalizava as pessoas na 
relação conjugal, que tipo de tra-
balho o marido ou a esposa tinha, 
que tipo de relação social essa pes-
soa tinha, se ia à festa, bar, feira, 
o que consumia”, revela Pereira. 
Ele afirma que, em alguns casos, o 
investigador particular se passou 
por outra pessoa e entrou nas resi-
dências dos trabalhadores. “Esses 
espiões se passaram por entrevis-
tadores de empresas de cosméti-
cos, de empresa de telefonia, para 
ter acesso ao ambiente familiar dos 
investigados”, detalha. 

(Ministério Público do Trabalho) 
comprovaram que o banco contratou 
a empresa CIE (Centro de Inteligên-
cia Empresarial) para realizar inves-
tigações privadas. A CIE investigou 
152 pessoas em todo o país.

Para cada funcionário, era pre-
parado um dossiê correspondente, 
que, além das informações básicas 
pessoais, incluía consultas de ante-
cedentes criminais, restrições credi-
tícias, ajuizamento de ações traba-
lhistas e participação em sociedade 
comercial.

O sindicalista relata ainda que os 
agentes de espionagem “vasculha-
ram lixos dessas residências para 
ver se consumiam bebida alcoólica, 
que tipo de medicação tomavam”. 
Na apuração do caso, o MPT ouviu 
o HSBC, que confirmou a contrata-
ção da CIE para investigar a vida e 
a rotina dos empregados que se en-
contravam afastados em razão de 
doença ocupacional.

Além da condenação por danos 
morais coletivos, o HSBC também 
foi orientado a não mais realizar in-
vestigações particulares ou qualquer 
outro ato que viole o lar, a intimidade 
ou a vida privada de seus próprios 
trabalhadores ou de terceirizados. O 
não cumprimento das determinações 
implica em multa de R$ 1 milhão por 
empregado investigado. (DS)

por Daniele Silveira
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Espiões fingiam ser entrevistadores 
de empresas de cosméticos

O HSBC confirmou a contratação de uma empresa  
para investigar a vida e a rotina dos empregados
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mais valorizado, ter mais cobertura 
dessas festas negras. Muita gen-
te ainda desconhece. Eu já tive a 
oportunidade de fazer formação 
com professores e perguntar se eles 
conheciam o jongo. Só um ou outro 
conhecia. Isso é sério, porque cultu-
ra e educação precisam andar juntas 
para a gente mudar olhares, para 
que as pessoas entendam a diversi-
dade cultural que existe no país. 

O bloco traz muito da cultura iorubá 
(que cultua os orixás). Ainda existe 
muito preconceito com as religiões de 
matriz africana no Brasil? 
Sim. Bastante preconceito e muitos 
ataques, inclusive agora das igrejas ne-
opentecostais. Eu acho preocupante o 
aumento dessas novas igrejas nas pe-
riferias. Quando eles começam a usar 
aquele espaço para atacar outra reli-
gião que não aquela, acho perigoso. E 
isso tem gerado inclusive casos reais 
de ataques a terreiros de candomblé. 
Tem casos de pessoas do candomblé 

ver com um momento de festa. As ma-
nifestações culturais negras têm essa 
característica de festa, de brincadeira.

O Carnaval está ficando menos au-
têntico?
Acho que o Carnaval está muito 
plastificado. Quando você olha, é a 
injeção do dinheiro que está lá. Os 
desfiles correspondem hoje aos seus 
patrocinadores. Já os blocos ainda 
sobrevivem sem grandes apoios. En-
tão, eles podem ser mais autênticos, 
mais relacionados à cultura popular. 
Eu não tenho a necessidade de co-
locar uma atriz da Globo para vir de 
rainha de bateria no bloco. As esco-
las de samba foram perdendo isso 
com a comunidade, foram abrindo os 
espaços para a mídia, para pessoas 
que não são da comunidade. Hoje a 
maioria das rainhas de bateria são 
artistas globais, dificilmente são mu-
lheres negras. 

O Brasil reconhece a cultura afro-bra-
sileira hoje?     
Ainda temos essa coisa de fazer uma 
exaltação do negro no Carnaval. Mas 
a produção cultural negra é do ano 
inteiro. A gente tem reisados, conga-
das, moçambiques, jongo, maracatu, 
várias outras. Isso ainda precisa ser 

cortejo pelas ruas. Então, o processo 
de Carnaval do Ilú Obá está relacio-
nado a um projeto.

Como vai ser o cortejo esse ano?
Esse ano a gente está homenageando 
a Nega Duda e o samba de roda. Ela é 
uma sambadeira que veio de uma cida-
de do recôncavo baiano para São Paulo. 
E é essa a história que nós vamos can-
tar. Nós fazemos um carnaval-teatro. 
Temos a bateria, o canto, a dança e os 
pernaltas, que vêm de perna de pau. 

Por que juntar Carnaval com cultu-
ra negra? 
A gente acha que é muito reduzido ver 
a cultura afro-brasileira como sendo 
somente o Carnaval e o futebol. Mas 
o Carnaval também faz parte da cultu-
ra popular e, quando estamos falando 
dos blocos afro, ainda é uma festa de 
resistência. É mostrar a cultura num 
momento de festa. Mas uma cultura 
genuína, mais autêntica, mais raiz, e 
menos comercial. Acho que tem tudo a 

O Carnaval de rua de São Paulo tem 
crescido muito nos últimos anos – em 
2014, mais de 170 blocos participam 
da festa na cidade. Um dos mais im-
portantes é o Ilú Obá De Min, que 
trabalha com a cultura afro-brasileira. 
O nome significa algo como “mãos fe-
mininas que tocam tambor para o rei 
Xangô”. No desfile, a bateria é com-
posta por 132 mulheres. Os homens 
podem participar na dança. 

Em entrevista ao Brasil de Fato SP, 
a produtora do bloco, Baby Amorim, 
explica por que a percussão é exclusi-
va das mulheres no Ilú Obá e fala da 
importância da divulgação da cultura 
afro-brasileira nessa festa. “O Carnaval 
faz parte da cultura popular e, quando 
estamos falando dos blocos afro, ainda 
é uma festa de resistência”, afirma.

O que é Ilú Obá De Min?
O Ilú é uma instituição cultural que 
desenvolve projetos relacionados à 
cultura negra, africana e afro-bra-
sileira, e trabalha com o empodera-
mento de mulheres. Esse ano nós 
estamos no décimo cortejo. Ele é o 
resultado final de cinco meses de 
oficinas de percussão para mulhe-
res e de dança para ambos os sexos. 
As oficinas são gratuitas e ao final 
a gente faz essa grande festa, esse 

a gente acha que é muito 

reduzido ver a cultura 

afro-brasileira como 

sendo somente Carnaval 

e futebol

Os blocos podem ser 

mais autênticos, mais 

relacionados à cultura 

popular, que os desfiles 

das escolas de samba

ENTREVISTA BABY AMORIM
por Mariana Desidério

“Carnaval ainda é  
festa de resistência”

R
a

fa
el

 S
te

d
il

e



09Entrevista

que quase foram linchadas na rua. Não 
é difícil a gente estar num lugar com al-
gum instrumento e a pessoa sair falan-
do que somos as macumbeiras. É uma 
ignorância que vem de anos e anos, e 
que se repete.

Por que isso acontece?
As pessoas têm um olhar muito dis-
torcido para o continente africano. 
Lá, nós temos 54 países, diversas 
culturas. O maior grupo religioso é 
o muçulmano. O culto aos orixás só 
ocorre em alguns países. Em outros 
existe o culto aos ancestrais, como 
fazem os japoneses. Mas sempre 
tem um peso muito negativo quando 
as coisas são relacionadas aos africa-
nos. Esse é um trabalho que a gen-
te faz no Ilú. A gente traz para a rua 
elementos da cultura iorubá, que são 
os orixás. Procuramos trazer essa mi-
tologia que é maravilhosa, tem histó-
rias lindas, como a mitologia grega 
ou a romana. Mas na escola só se 
aprende a mitologia grega.

Mas esse preconceito não vem só dos 
evangélicos, né?
Não. Existe um preconceito geral. Mas 
os ataques às religiões de matriz africa-
na têm sido intensificados nos últimos 
tempos pelas neopentecostais. E, hoje, 
quando a gente vai fazer atividades 
nas comunidades, tem criança que 
chora com medo do tambor. São crian-
ças negras com medo da sua ancestra-
lidade, porque foi falado que isso é do 
mal, é do diabo. Há as tradicionais, que 
estão lá para ler a Bíblia, pregar o evan-
gelho, fazer o que elas acreditam. E não 
botar um terror nos seus fiéis sobre a 

Qual é a importância do Carnaval de 
rua em São Paulo?
A gente já tem um Carnaval de rua 
formatado no Rio de Janeiro e na 
Bahia. Nesses lugares já tem uma es-
trutura para esses carnavais. Em São 
Paulo, esse Carnaval teve um boom. 
Desde que a gente iniciou, ele tem 
aumentado gradativamente, não só 
em número de pessoas como também 
no número de blocos. Esse ano foram 
cadastrados mais de 170 blocos. Com 
isso, temos a necessidade de que haja 
uma política pública que regulamente 
esse Carnaval, sem deixar de respei-
tar a natureza dos blocos. Mas é claro 
que a gente precisa de uma estrutura 
mínima, como banheiro químico, lim-
peza da via pública e segurança. 

BLOCO ILÚ OBÁ DE MIN
Dia 28/2
Viaduto Major Quedinho - Centro
Concentração às 19h30, saída às 21h

Dia 2/3
Rua Lopes de Oliveira, 342, 
Barra Funda
Concentração às 14h, saída às 15h

religião do outro. Mas é um segmento 
dos evangélicos que faz isso.

No bloco, a bateria é formada somen-
te por mulheres. Por quê?
A percussão é um espaço muito mas-
culino. É difícil ter mulheres, isso em 
todos os grupos tradicionais de cultu-
ra negra. A gente fez uma pesquisa e 
vimos que, nos primórdios, o tambor 
aparece como algo que as mulheres 
usavam e tocavam. Com o tempo, os 
homens foram se apropriando disso, 
e elas foram parando de tocar para 
cantar e dançar. Então é um proces-
so também de retomada, de termos o 
poder novamente sobre isso.

O Carnaval é uma boa época para dis-
cutir o papel da mulher na sociedade 
brasileira?
É um bom momento, sim. Inclusive 
porque, no Ilú Obá, as mulheres não 
estão nesse papel de objeto sexual que 
vemos muitas vezes. Se do outro lado 
da cidade as mulheres estão peladas, 
aqui não. Aqui elas estão num papel di-
ferente, estão mostrando o poder femi-
nino de outra forma. A gente traz para 
o Carnaval o sagrado, a história ances-
tral, a beleza do feminino, essa energia 
feminina que é maravilhosa. E não pre-
cisa estar todo mundo pelado. Poderia 
até estar, dependendo do tema. Só que 

não teria esse sentido de venda do cor-
po, da erotização. Infelizmente, o que 
a gente vê no Carnaval tradicional é a 
exploração do corpo da mulher. 

E fora do Carnaval isso também 
acontece?
Dói pensar em todos os casos de abu-
so da mulher, em como ela ainda sofre 
com violência sexual, violência domés-
tica e exploração sexual. Isso é lamen-
tável. Acho que a mídia em geral tem 
uma parcela muito grande de culpa 
nisso. Porque parece que as pessoas 
gostam de ver isso na televisão, e en-
tão eles exploram isso ao máximo, re-
forçando esse estereótipo da mulher 
como objeto de prazer. Propaganda de 
cerveja, por exemplo, é um absurdo. É 
a relação prazer mulher-cerveja. E se 
você pensar nas meninas da periferia, 
que acabam consumindo só esse tipo 
de informação, muitas vezes elas pas-
sam a querer ser aquele tipo de mulher 
que está na televisão.

Vocês são um bloco de cultura afro-
-brasileira protagonizado por mulhe-
res. Como os paulistanos recebem o 
bloco?
A recepção é muito boa. A gente sai 
com 13 mil pessoas por ano. As pes-
soas têm muito carinho. Nunca fomos 
agredidas. Mas isso não quer dizer que 
está tudo resolvido depois que o bloco 
passa. Continuam existindo problemas 
de racismo. As redes sociais são ótimas 
nesse sentido, de trazer esses casos 
com maior rapidez, porque não é sem-
pre que um jornal noticia. E a gente vê 
casos cotidianamente.

Aqui as mulheres estão 

num papel diferente, não 

como objeto sexual. Elas 

estão mostrando o poder 

feminino de outra forma

Não é difícil a gente 

chegar num lugar com os 

instrumentos de música 

e as pessoas falarem que 

somos macumbeiras. é uma 

ignorância que vem de anos
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A marca de roupas alemã cometeu uma gafe em 
uma série especial de camisetas para a Copa que 
seria vendida nos EUA. As estampas utilizavam a 
imagem da mulher brasileira como objeto sexual. 
Após as reclamações, a venda foi interrompida.

O governador do Paraná defendeu o fim do fi-
nanciamento eleitoral por empresas, dizendo 
que se este for mantido “deveria ser obriga-
tório aos candidatos o uso de bonés e camise-
tas de patrocinadores”.

AdidasRoberto Requião

A Receita Federal liberou o progra-
ma gerador da Declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 2014. Embora 
o contribuinte já possa instalar e pre-
encher a declaração, o prazo para o 
envio do documento só começa no dia 
6 de março. O prazo final de entrega 
é 30 de abril. São esperados em 2014 
aproximadamente 27 milhões de do-
cumentos.

O programa pode ser instalado 
em quase todos os computadores 
disponíveis no mercado, pois tem 

O número de famílias com em-
préstimos em atraso caiu em feve-
reiro deste ano, em relação ao mes-
mo mês de 2013. A constatação é 
parte da Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Consumidor, 
divulgada pela CNC (Confederação 
Nacional do Comércio).

Segundo a economista da CNC, 
Marianne Hanson, “o que mais 
chamou atenção foi a queda no per-
centual de famílias sem condições 
de pagar suas contas em atraso, 
que apresentou o menor nível da 
série histórica. O fato de o mercado 
de trabalho estar aquecido ajuda a 
termos indicadores de inadimplên-
cia mais favoráveis”, disse.

Em 2013, o percentual de famí-
lias com contas ou dívidas em atra-
so era 22,1%, índice que caiu para 
19,7%. Já as famílias que não terão 
condições de pagar suas dívidas ca-
íram de 7% para 5,9% em um ano. 
(Agência Brasil)

O governo federal planeja lan-
çar em março o Sistema Nacional 
de Participação Social. Segundo 
o ministro da Secretaria Geral da 
Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, a iniciativa visa institu-
cionalizar e integrar os mecanismos 
por meio dos quais a sociedade 
pode participar ativamente da for-
mulação de políticas públicas.

A expectativa é que o sistema 
seja anunciado e detalhado pela 
presidenta Dilma Rousseff. De acor-
do com o ministro, a iniciativa con-
solidará as várias ações do governo 
para permitir a participação direta 
dos cidadãos na elaboração dos 
planos de governos, como os orça-
mentos participativos.

Dentre essas ações há as formais, 
como as conferências, os conselhos 
e as audiências públicas; e as in-
formais, a exemplo da participação 
cidadã por meio das redes sociais e 
mídias virtuais. (Agência Brasil)

O MPF (Ministério Público Fede-
ral) em São Paulo denunciou dois di-
retores do Google Brasil pelo crime 
de desobediência. Fabiana Regina 
Siviero e André Zanatta Fernandes 
de Castro são acusados de descum-
primento de ordens judiciais em in-
vestigações sobre a divulgação de 
pornografia infantil no Orkut. 

Segundo o MPF, desde de 2010, 
Fabiana demorou deliberadamente 
a responder aos ofícios para envio 
de dados. Assim, os dados acaba-
vam sendo apagados dos servidores 
do Google, inviabilizando a apura-
ção dos crimes. O MPF entende que 
essas ações acobertaram a conduta 
dos investigados, que continuaram 
veiculando conteúdo pornográfico. 

Quanto a André, o MPF diz que 
ele desrespeitou ordens judiciais 
para o repasse de informações. Um 
ano após a expedição do primeiro 
ofício, o diretor do Google não havia 
dado resposta. (Agência Brasil)

Atraso em  
dívidas cai

Mais Participação 
Popular

Combate à 
pedofilia

Numa decisão que surpreendeu 
parlamentares, partidos e movimen-
tos sociais, o PT nomeou o deputa-
do Assis Couto (PR) para presidir a 
Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara. 

A escolha deixou de lado inte-
grantes históricos da área, como o 
deputado Nilmário Miranda (MG) e 
a deputada Érika Kokay (DF). E foi 
fechada por meio de votação entre 
os integrantes da bancada.

Horas antes da reunião, o grupo 
que milita na área havia indicado 
Nilmário Miranda para disputar no 
voto, com Assis Couto, a presidência 
da referida comissão. Porém, Érika 
Kokay era a preferida dos movimen-
tos populares. Além disso, durante 
todo o ano de 2013, ela atou como 
presidente da Frente Parlamentar 
de Direitos Humanos, criada como 
colegiado paralelo após a condução 
de Marco Feliciano para esta Comis-
são. (Rede Brasil Atual)

Direitos Humanos  
na Câmara

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

R
ep

ro
d

u
çã

o

W
ik

ip
ed

ia

F
ot

os
: 

d
iv

u
lg

aç
ão

R
ep

ro
d

u
çã

o

versões para os sistemas Windows, 
Linux, Solaris e Mac OS, além de um 
aplicativo multiplataforma. 

Como nos outros anos, o contribuin-
te que enviar a declaração no início 
do prazo deverá receber a restituições 
nos primeiros lotes, a menos que haja 
inconsistências, erros ou omissões no 
preenchimento. Também terão priori-
dade no recebimento das restituições 
os contribuintes com mais de 60 anos, 
além de pessoas com doença grave ou 
deficiência física ou mental.
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*Professor de Relações Internacionais 
na Universidade Federal do ABC

Por que tanta briga  
na Venezuela?

Igor

Fuser* 

A Venezuela, país vizinho ao Brasil, 
é assunto de destaque no noticiário. 
Percebe-se que existe um conflito in-
tenso, com protestos nas ruas, entre os 
que apoiam e os que combatem o atual 
governo. Mas, na mídia, faltam infor-
mações sobre o que está acontecendo.

O foco do conflito é o petróleo. A 
Venezuela possui as maiores reser-
vas desse combustível. Desde o início 
do século passado, o petróleo do país 
tem sido explorado e vendido para o 
exterior por empresas transnacionais, 
como a Esso e a Shell, e uma pequena 
minoria de venezuelanos, que enrique-
ceram às custas desse bem natural.

Quando Hugo Chávez se tornou pre-
sidente, em 1999, as coisas começa-
ram a mudar. Ele destinou o dinheiro 
das vendas do petróleo para melhorar 
as condições de vida da população, 
que vivia na pobreza e na miséria.

Graças às políticas sociais, não 
existe mais fome na Venezuela. Os 
salários aumentaram, o desemprego 
diminuiu e milhares de moradias po-
pulares e postos de saúde foram cons-
truídos nas periferias e favelas.

Os ricos e poderosos ficaram inco-
modados com as mudanças, pois per-
deram os seus privilégios. Junto com 
o governo dos Estados Unidos, a elite 
da Venezuela deu um golpe de Esta-
do em 2002. O então presidente Chá-
vez foi tirado do governo, mas voltou 
três dias depois, nos braços do povo, 
que defendeu nas ruas a democracia.

Desde então, o país vive em dispu-
ta. Os políticos da elite e os empresá-
rios, com apoio dos EUA, fazem de 
tudo para derrubar o governo. Mas a 
obra de Chávez – que faleceu no ano 
passado – criou raízes. A maioria dos 
venezuelanos sempre se mostrou a 
favor desse governo, como mostram 
as vitórias nas eleições.

Agora, parte da oposição, desespe-
rada porque perdeu as duas eleições 
realizadas em 2013 (nacional e muni-
cipais), resolveu partir para a violência. 
Começou a organizar ações para derru-
bar o atual presidente, Nicolás Maduro, 
que continua a obra de Chávez. Mas os 
golpistas representam uma minoria. A 
maioria está deixando claro, mais uma 
vez, sua disposição de defender a de-
mocracia e a justiça social.

Argentina julga responsáveis por repressão
VIOLÊNCIA 17 são acusados por comandar repressão aos protestos de 2001

Conflito Negociações entre Israel e palestina precisam avançar, diz MerKel

Começou na segunda-feira (24) o 
julgamento de 17 pessoas, considera-
das responsáveis pela violência que 
tomou conta da Argentina em de-
zembro de 2001 – durante a pior crise 
da história recente do país. Em dois 
dias de manifestações, que resulta-
ram na renúncia do então presidente 
Fernando de La Rua, 38 pessoas mor-
reram e centenas ficaram feridas. 

Entre os acusados estão o ex-se-
cretário de Segurança Interior do go-
verno de De la Rua, Enrique Mathov. 
Mais de quatrocentas pessoas vão 
prestar depoimento e o julgamento 
deve demorar dois anos.

Num ato em homenagem às víti-
mas, em frente ao tribunal, o secretá-

A chanceler alemã, Angela Merkel, 
defendeu a criação de um Estado 
palestino durante visita a Israel nes-
ta semana. Ela afirmou que essa 
medida é a única solução ao conflito 
entre Israel e os palestinos. “Quere-
mos ver progressos nessas negocia-
ções e eu, pessoalmente, também o 
quero”, disse.

O governo da Alemanha critica 
a colonização israelense dos ter-
ritórios palestinos e o adiamento 
da criação do Estado palestino. A 
revista “Der Spiegel” afirmou que, 
devido à divergência, o primeiro-
-ministro do Estado judaico, Binya-

rio de Direitos Humanos da Argenti-
na, Juan Martin Fresneda, lamentou 
que tantos jovens tenham morrido 
nos protestos de 2001 (alguns deles 
com 13, 15 e 16 anos), e que a justiça 
tenha demorado tanto. “As socieda-
des sempre pagam um preço alto por 
mortes, especialmente se ocorrem 
em manifestações sociais”, disse 
Fresneda à Agência Brasil.

O estopim da violência na Argenti-
na foi a decisão do governo de con-
fiscar os depósitos bancários dos ci-
dadãos, na véspera do Natal de 2001, 
para pagar a dívida externa. Houve 
saques a supermercados e protestos 
contra a recessão e o desemprego. 
O então presidente Fernando De La 

min Netanyahu, e Angela Merkel 
chegaram a brigar por telefone. 

Atualmente, a Alemanha é o se-
gundo maior aliado de Israel no mun-
do, só atrás dos Estados Unidos, e 
seu principal apoio político e econô-
mico no continente europeu. 

O povo palestino teve seu território 
dividido em 1948 pela ONU, que en-
tregou mais da metade do território ao 
Estado de Israel. Já em 1967, os isra-
elenses ocuparam o restante do terri-
tório palestino, dominando esse povo 
desde então, apesar de promessas de 
criação do Estado Palestino. (com in-
formações de agências de notícias)

Rua decretou estado de sítio, na 
noite de 19 de dezembro, mas uma 
multidão desafiou as autoridades e 
saiu às ruas – com panelas na mão 
– para protestar na Praça de Maio, 
em frente ao palácio presidencial. 
As forças de segurança reprimiram, 
algumas vezes com tiros.

Fernando De La Rua foi acusado de 
ser o responsável indireto pelas mor-
tes, por ter decretado o estado de sí-
tio e ter permitido a repressão. Ele foi 
absolvido em tribunais de primeira e 
segunda instâncias, mas os organis-
mos de defesa dos Direitos Humanos 
apelaram à Suprema Corte, que deve 
dar seu veredito em breve. (Monica 
Yanakiew, da Agência Brasil)

Milhares de pessoas saíram às ruas da Argentina para 
protestar durante a pior crise da história recente do país
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Em Israel, chanceler alemã defende Estado palestino
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Merkel quer a resolução do conflito 
entre Israel e os palestinos
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prevê que o cálculo da aposenta-
doria deve considerar os valores 
recebidos do auxílio-acidente. O 
segurado que acumulou teria se 
beneficiado em dobro. 

No entanto, não é isso que acon-
tece. Quando permitia a 
acumulação, o INSS 
não integra os valo-
res recebidos por 
auxílio-acidente no 
cálculo da aposen-
tadoria. 

Assim, quem 
recebe auxílio-
-acidente de fato-
-gerador anterior a 
10 de novembro de 
1997 e quer agora se 
aposentar, cuidado com 
a pegadinha. O INSS tem exi-
gido no balcão a assinatura de um 
documento de renúncia do benefício 
acidentário sob pena de não conces-
são da aposentadoria. Fique atento. 
É preciso recorrer ao Judiciário.

Para quem sofreu acidente e 
teve sequelas que se consoli-
daram antes 10 de novembro  

de 1997 (véspera da mudança da 
lei) e que, além disso, também já 
tinha se aposentado, não há dúvi-
da: pode acumular. A dúvida nas-
ce quando o auxílio-acidente é an-
terior à data, mas a aposentadoria 
é posterior.

Até setembro de 2009, a AGU (Ad-
vocacia Geral da União), que defen-
de o INSS no Judiciário, entendia 
que bastava que o benefício em caso 
de acidente fosse anterior à mudan-
ça da lei para se manter o direito de 
acumular. Ela mudou esse entendi-
mento e o INSS passou a processar 
administrativamente segurados que 
acumularam auxílio-acidente an-
terior à data de referência e que se 
aposentaram depois disso.

O STJ (Superior Tribunal de Jus-
tiça) recentemente deu razão à 
nova tese da AGU. O argumento 
é que a regra modificada em 1997 

por Thiago Barison por Aristóteles Cardona JR

Posso acumular auxílio-
acidente e aposentadoria?

Festão ou festinha?  
Tem que ter camisinha

Advogado trabalhista Médico de Família e Comunidade

NOSSO DIREITO NOSSa saúde

“Vai e vem” dos ônibus na avenida São João, embaixo  
do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão.

Foto: Elizabeth de Oliveira

Envie fotos com denúncias ou fatos interessantes do dia a dia da cidade 
para a seção Click da cidade: leitorsp@brasildefato.com.br

CLICK Da cidade

Carnaval chegando e promessa 
de muita animação nos próxi-
mos dias com blocos e mar-

chinhas por todo o país. E junto à festa 
aumentam também as campanhas con-

tra as Doenças Sexualmente Trans-
missíveis, chamadas de DSTs.

Este ano a campanha do 
Ministério da Saúde vem 

com o slogan: “Se tem 
festa, festaço ou fes-
tinha, tem que ter 
camisinha”. A ação 
se estenderá para 
além do carnaval, 
chegando à Copa do 

Mundo, festas juni-
nas e eventos em 2014.
Além da campanha 

na mídia, serão distribuí-
dos 104 milhões de preserva-

tivos aos municípios e estados, sendo 
quase 16 milhões só para o estado de 
São Paulo.

Mas a camisinha é realmente segu-
ra? Estudos reforçam o conhecimento 

de que a camisinha, usada de forma cor-
reta, evita a transmissão do HIV (vírus 
causador da Aids) em até 95%.

E ela pode estourar? Sempre existe 
esta possibilidade, mas várias pes-
quisas comprovam que o risco quase 
não existe quando o uso é feito da 
maneira correta.E quais cuidados 
devem ser tomados?
– Procurar o selo de qualidade do INME-
TRO e observar a data de validade;
– Abrir a embalagem com cuidado: 
nunca com os dentes ou outros obje-
tos que possam danificá-la;
– Colocar a camisinha apenas com o 
pênis ereto;
– Apertar a ponta da camisinha para 
retirar todo o ar e depois desenrolar a 
camisinha até a base do pênis;
– Se for usar lubrificantes, utilizar ape-
nas os que sejam a base de água;
– Retirar a camisinha com cuidado após 
a ejaculação e descarta-la com um nó;
– Nunca usar a mesma camisinha mais 
de uma vez!

E tenhamos um ótimo carnaval!
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BOLO DE CHOCOLATE DE CANECA

Bolo de chocolate é uma delícia, mas quando a 
gente pensa no trabalho e na sujeira, logo desiste 
da ideia. A saída quando estamos sem tempo é re-
correr ao bolo de caneca. É bem rápido, suja pouca 
louça e fica muito gostoso! No supermercado você 
encontra a mistura pronta, mas além de ter muito 
açúcar e gordura, custa bem mais caro do que a 
versão caseira. Essa receita do bolo de chocolate 
de caneca foi feita com o mínimo possível de óleo e 
de açúcar. Se você quiser deixar seu bolinho ainda 
mais saudável pode trocar a farinha por farelo de 
aveia. O melhor é que você precisa reservar ape-
nas cinco minutos para ter um bolo de chocolate 
quentinho. Bom, né? Então, vamos lá!

INGREDIENTES
1 ovo
1 colher de sopa (cheia) de farinha de trigo 

1 colher de sopa de óleo
2 colheres de sopa (rasas) de açúcar refinado
2 colheres de sopa de chocolate em pó
2 colheres de sopa de leite
1 colher de café de fermento em pó

MODO DE PREPARO
Bata o ovo numa tigela e acrescente a fari-
nha peneirada, o óleo, o açúcar peneirado e 
misture bem. Em seguida, coloque o chocola-
te em pó peneirado e o leite, misturando até 
ficar bem homogêneo. É importante peneirar 
os secos e misturar bem para que não tenha 
bolhas de farinha no final. Por fim, misture 
o fermento. Unte uma caneca grande (de no 
mínimo 300 ml) com margarina e deposite a 
mistura na caneca. Coloque no micro-ondas 
por 3 minutos e está pronto! Você pode pol-
vilhar coco ralado ou acrescentar uma calda 
de chocolate por cima.

Áries - 21.03 a 20.04
Tendências nervosas. Estará impaciente e 
agitado, querendo se manter em movimento 
a qualquer custo. Viagens e esportes são fa-
voráveis, evitando que utilize a energia acu-
mulada de forma negativa e violenta.

Touro - 21.04 a 20.05
Devagar, quase parando! A falta de iniciativa 
toma conta do seu astral e você deve estar 
sem ânimo para sair, se exercitar e até receber 
amigos em casa. Experimente fazer algo para 
si, como, por exemplo, seu prato preferido.

Gêmeos - 21.05 a 20.06
Suas opiniões mudam frequentemente e isso 
pode lhe custar caro, podendo ser chamado 
de falso ou hipócrita. Evite falar tudo que pen-
sar. Da mesma forma, pense mais antes de 
opinar, até que esteja seguro do que acredita.

Câncer - 21.06 a 22.07
Hora de se mexer! Pode estar deprimido, pois 
é uma fase que proporciona preguiça e, de-
pois, a frustração por não ter feito nada rele-
vante. Entenda que realizar pequenos feitos é 
melhor que esperar uma grande ideia surgir.

Leão - 23.07 a 22.08
Seja cauteloso, pois estará sentindo que 
sabe muitas coisas e muito mais que os ou-
tros. Não subestime ninguém, pelo contrário, 
esteja aberto a novas formas de ver o mun-
do, de acordo com as experiências alheias.

Virgem - 23.08 a 22.09
Excesso de trabalho e de atividades podem 
tirar sua energia. Isso reflete na saúde do cor-
po e mente e, consequentemente, prejudica o 
trabalho, num ciclo destrutivo contínuo. Pro-
cure fazer atividades prazerosas e divertidas.

Libra - 23.09 a 22.10
Há medo de se entregar, principalmente se 
já saiu ferido de outra relação. Você espera 
muito do outro, como se ele tivesse que se 
doar tanto quanto você. Respeite os limites 
e particularidades alheias e não cobre tanto.

Escorpião - 23.10 a 21.11
Relações pegando fogo! Se é bom ou ruim, 
depende de quem e como elas ocorrem. No 
âmbito amoroso, tem tudo para ser cheia de 
novidades e excitações, mas com amigos e 
trabalho, a alta energia traz faíscas violentas.

Peixes - 20.02 a 20.03
Sol entrando em seu signo! É tempo de reno-
var, conquistar seu espaço, rever seus ideais, 
desmontar sua essência e remontá-la, acres-
centando o que foi produtivo no último ano e 
descartando o que se tornou obsoleto.

Aquário - 21.01 a 19.02
Sede de conhecimento! Sua mente está aber-
ta e fértil para aprender novas concepções, 
conhecer outras culturas, estudar o compor-
tamento (humano ou não). Encarnará um 
verdadeiro cientista, símbolo de Aquário!

Capricórnio - 22.12 a 20.01
Semana equilibrada e produtiva. Sente-se 
disposto e criativo, então aproveite a energia 
para fazer algo diferente, como assistir um 
filme que nunca havia cogitado ou reler um 
livro antigo. Abra-se para o novo!

Sagitário - 22.11 a 21.12 
Abaixe o nariz, sagitariano! É bom saber das 
nossas habilidades, mas sair aos quatro can-
tos anunciando-as pode criar inimizades e ser 
taxado de arrogante e esnobe. Saiba reconhe-
cer os dons dos outros e incentivá-los.

por Fernanda JatobáBOA & BARATA • boaebarata@brasildefato.com.br

Hora de nos voltarmos para dentro, desbravando e descobrindo quem 
realmente somos. Essa autoanálise precisa ser feita de forma tranquila, 
sem expectativas ou exigências, sem tabus ou pré-conceitos, apenas com 
aceitação e amor pela nossa estrutura básica. Amor próprio deve existir 
mesmo e, principalmente, quando nos deparamos com falhas, impulsos e 
fragilidades. Pois é exatamente tudo isso que nos faz humanos.

Keka Campos, astróloga |keka@ezdp.com.br

Horóscopo • 28 de fevereiro a 06 de março de 2014
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Gaviões da Fiel, uma escola que torce e samba

Mano Brown e Sérgio Vaz debatem racismo

No começo era uma turma que se 
reunia para ver os jogos do Corin-
thians no Pacaembu. Cada um saía 
de um canto da cidade e o grupo 
se encontrava na porta do estádio 
para batucar e torcer pelo time.

No ano de 1969, em plena ditadura 
militar, eles resolveram organizar o pú-
blico do estádio contra um presidente 

tirano que mandava no clube. Assim 
surgiram os Gaviões da Fiel. Dos batu-
ques nas arquibancadas para os desfi-
les na avenida não demorou muito e, 
por alguns anos, os Gaviões brincaram 
o carnaval sendo uma ala da Vai-Vai.

Em 1975, os Gaviões fundam seu 
próprio bloco carnavalesco, passan-
do a disputar o carnaval oficial. De 

carnaval 2014 por Tiarajú D’Andrea, sambista e sociólogo

Je
ff

er
so

n
 P

an
ci

er
i/

SP
T

u
ri

s

treze campeonatos disputados como 
bloco, venceram doze. Com tantas 
conquistas, logo veio o convite para 
virarem uma escola de samba. 

Os Gaviões estreiam como esco-
la de samba e ganham o carnaval 
do Grupo I, em 1989. No ano se-
guinte, já disputavam o Grupo Es-
pecial, o principal das escolas de 

samba de São Paulo. De lá pra cá, 
escreveu uma história de samba 
que muito contribuiu para o car-
naval paulistano.

TAÇAS
Os Gaviões conquistaram qua-

tro campeonatos. O primeiro de-
les foi em 1995, com um dos sam-
bas mais lembrados da história do 
carnaval, o famoso “me dê a mão, 
me abraça”. Em 1999, veio o bi, 
com um tema que tratava sobre a 
lenda do desaparecimento do Rei 
da França no Maranhão. 

Já em 2002, a escola conquista 
outro título, desta vez com o enredo 
“Xeque-Mate”, em que fazia uma 
crítica aos rumos da economia do 
país e do mundo. Outro caneco veio 
no ano de 2003, quando falou da di-
versidade cultural do Brasil.

Com uma das torcidas mais nu-
merosas e atuantes nos desfiles do 
sambódromo, a passagem da escola 
pela avenida sempre representa um 
dos grandes momentos do carnaval. 
Neste ano, a escola será a segunda 
a entrar na avenida na noite de sá-
bado. O tema será uma homenagem 
ao jogador Ronaldo Fenômeno, que 
foi um dos principais astros da se-
leção brasileira e do Corinthians, e 
hoje é um dos principais articulado-
res da Copa do Mundo do Brasil.

A ONG Capão Cidadão reúne no-
mes de peso no próximo sábado (1º), 
no Jardim Ibirapuera, na zona sul 
de São Paulo, para discutir o racis-
mo institucional. O cofundador da 
Cooperifa, Sérgio Vaz, e o rapper do 
Racionais MCs, Mano Brown, parti-
ciparão da roda de conversa. Além 
de membros da Agência Popular So-
lano Trindade. O encontro faz parte 
do ciclo de debates sobre racismo do 
projeto Áreas de Conflito em Trans-
formação.

“Estamos organizando isso para 
mudar o lugar onde a gente mora 
com atividades culturais e esporti-
vas. Em cada lugar que a gente che-
ga, pintamos as casas, limpamos as 
ruas. Levamos exames de glicemia, 
de olhos e agora estamos discutindo 

políticas públicas”, afirma o vice-
-presidente da Capão Cidadão, Pau-
lo Magrão.

Nos encontros, além das várias 
facetas do racismo, são tratados os 
conflitos das comunidades, que vão 
além das ocorrências criminais. “Te-
mos conflitos territoriais, ideológi-
cos, sociais, partidários, familiares. 
São diversos conflitos na periferia. 
Mas logicamente o violento é o que 
chama mais atenção”, detalha.

Um dos exemplos desses conflitos 
foi a conquista da luz em uma rua da 
favela do Sapo, na divisa entre São 
Paulo e Embu. Durante mais de 20 
anos, as prefeituras das duas cida-
des empurravam para o município 
vizinho a responsabilidade pela co-
munidade. “Era um conflito terri-

torial e quem sofria era o povo. Aí 
chegamos lá, organizamos as ativi-
dades. Começamos a pintar a rua e 
no mesmo dia a prefeitura de Embu 
ligou a luz. Quando a comunidade 
se organiza, o poder público a vê de 
outro jeito”, acredita.

Depois dos debates, haverá uma 
festa com Bloco do Beco, um gru-
po carnavalesco com bateria. “Mas 
eles também têm várias atividades 
sociais há mais de dez anos”, lem-
bra Magrão. (Gisele Brito, da RBA) 

>>SERVIÇO
Ciclo de debates das Áreas de 

Conflito em Transformação
Local: Sede do Bloco do Beco
Rua Salgueiro do Campo, s/ nº, 

Jardim Ibirapuera, zona sul
Horário do debate: 12h

zona sul Depois do debate, Bloco do Beco anima festa com músicas de carnaval no Jardim Ibirapuera



{agenda cultural}

Centro

Festa do Pé Preto
Acontece no Espaço Zé Presidente a Festa do Pé Preto, feita em parceria com a Revista Vaidapé. Além de 
shows e discotecagem, a festa ainda tem como objetivo arrecadar fundos para a terceira edição impressa 
da Vaidapé, que é distribuída gratuitamente na periferia da cidade. Sex (28), às 22h – R$ 15 – Espaço Zé 
Presidente – Rua Cardeal Arcoverde, 1545, Pinheiros
 
David Bowie no MIS
O museu abre as portas aos fãs do astro da música David Bowie que querem conhecer sua história e ver 
bem de perto objetos, figurinos, registros de fotografias e vídeos que marcaram seus quase 50 anos de car-
reira. Até 20/4; Sáb das 10h às 21h; Dom das 11h às 20; de Ter a Sex, das 12h às 21h – (às terças-feiras a 
entrada é gratuita) – MIS (Museu da Imagem e do Som) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa

zona norte zona SUL zona leste

Cinema
O cineasta português Paulo Branco, um dos mais im-
portantes produtores ligados ao cinema autoral, ganha 
mostra que faz uma retrospectiva de suas obras mais 
significativas. O português tem mais de 200 obras em 
sua filmografia. A programação ainda conta com a 
presença de Branco em um debate no dia 8 de março, 
às 17h. De 26/2 a 16/3, 15h, 17:30 e 19:30 – R$ 4 (R$ 
2 meia) –  CCBB SP (Centro Cultural Banco do Brasil) 
–  Rua Álvares Penteado, 112, Centro

Fotógrafo japonês
Conhecido por suas imagens de forte carga emocio-
nal e psicológica, o fotógrafo japonês Eikoh Hosoe 
ganha exposição inédita no Brasil que reúne fotos 
que exploram a morte, a irracionalidade e o erotismo 
obsessivo. Até dia 3/5, de Seg a Sex, das 10h às 18:30 
– Entrada gratuita – Sesc Consolação,  Rua Doutor 
Vila Nova, 245, Vila Buarque

zona Oeste

6 no Salão
A Banda 6 no Salão faz um show na Fá-
brica de Cultura Jaçanã. O grupo tem 
em seu repertório músicas carnavales-
cas e mescla ritmos dançantes da músi-
ca brasileira e latina, como samba, choro, 
baião, xote, salsa, samba-rock e bolero.
Sex (28), às 15:30 – Entrada gratuita 
–  Fábrica de Cultura Jaçanã – Rua Rai-
mundo Eduardo da Silva, 138, Jaçanã

Infantil
O grupo Poesia no Espaço apresenta na 
sexta o espetáculo “Prometeu e Pan-
dora” na Fábrica de Cultura Vila Nova 
Cachoeirinha. O grupo é formado pelas 
atrizes Cristina Giollo, Letícia e Chi-
chetta e pelo músico Juscelino Filho.
Sex (28), às 14:30 – Entrada gratuita 
–  Fábrica de Cultura Vila Nova Cacho-
eirinha – Rua Franklin do Amaral, 1575, 
Vila Nova Cachoeirinha

Duas Rodas
Composta por uma série de fotos do cicloativista 
Walter Magalhães, a exposição Duas Rodas bus-
ca traduzir em linguagem visual sua maneira de 
ser e ver o mundo, valorizando os aspectos lúdi-
cos e também a possibilidade de incorporar no-
vos conhecimentos sobre outras regiões, povos 
e culturas. Até 30/3, das 10h às 18:30 – Entrada 
gratuita – Sesc Santo Amaro – Rua Amador Bue-
no, 505, Santo Amaro

Grito Rock
A programação do festival Grito do Rock tem shows 
de KL Jay (DJ dos Racionais MCs), Lafayette e os Tre-
mendões e o DJ Zé Colmeia. Produzido de forma cola-
borativa, o festival foi criado em Cuiabá. Agora, em sua 
12ª edição, o evento promete alcançar 400 cidades, em 
40 países diferentes. De 28/2 a 2/3, 21h – R$ 20 (R$ 10 
meia) –  Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, 
s/n - Portão 2 do Parque do Ibirapuera, Ibirapuera

 Batucada do povo
O coletivo artístico Dolores Boca Aberta promo-
ve o Encontro de Batucadas do Povo, nas ruas 
da Cidade Patriarca, no domingo de carnaval. O 
encontro conta com o bloco Unidos da Madruga-
da, da escola de samba Unidos da Lona Preta e 
do Cordão Boca de Serebesqué. Dom (2), às 15h 
– Entrada gratuita – CDC Vento Leste – Rua 
Frederico Brotero, 60, Cidade Patriarca

 Amazônia
No Sesc Itaquera até o começo de 2015, a ex-
posição “Amazônia Mundi” aborda aspectos 
da floresta, como a fauna, os rios e as suas 
populações. A mostra ocupa mais de 1.200 
m² e é dividida em dois ambientes. Na parte 
externa, um cenário simula as vilas no meio 
da região amazônica. Qua a Dom, das 9h às 
17h – de R$ 1 a R$ 7 – Sesc Itaquera - Aveni-
da Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 
1000, Itaquera
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16 esporte

Após vitória, Muricy quer mais de Ganso

Paulistão próxima rodada é decisiva para consolidar recuperação do time

Após a vitória sobre o Comercial por 
3 a 0 na quarta-feira (26), o Corinthians 
terá um jogo decisivo na próxima roda-
da. O Timão superou a longa sequên-
cia de jogos sem vitórias e ganhou as 
últimas três partidas, mas ainda não se 
garantiu na próxima fase.

O atual desempenho permitiu que a 
equipe ocupasse o terceiro lugar no gru-
po B, mas essa colocação pode não conti-
nuar assim até a próxima rodada. O Au-
dax disputa a posição com o Corinthians. 

O Botafogo e o Ituano também não 

jogaram essa rodada e, caso vençam, 
podem se distanciar ainda mais na lide-
rança do grupo. Caso esse cenário de 
vitórias dos outros três times se confir-
me, a responsabilidade do Corinthians 
na quarta-feira de cinzas, data da parti-
da contra o Linense, aumentará.

O Timão é favorito, já que o Linen-
se apresenta um baixo rendimento no 
Paulista, indo para a partida com uma 
sequência de duas derrotas, e o time 
do Parque São Jorge tem demonstrado 
capacidade depois dos últimos acertos 

na equipe.
O técnico Mano Menezes, entretan-

to, ainda não garantiu a presença de 
Luciano no jogo da próxima rodada. O 
meia-atacante, recém-chegado do Avaí, 
entrou no lugar de Guerrero, que se 
contundiu no primeiro tempo. A gravi-
dade da lesão sofrida pelo peruano, que 
não marca um gol desde janeiro, ainda 
não foi determinada.

O desempenho do São Paulo pode ser 
determinante na classificação do Corin-
thians. O Tricolor passará a enfrentar as 

Após começar no banco as par-
tidas contra o Santos, na qual teve 
uma atuação apagada, Ganso foi 
decisivo contra o XV de Piracicaba, 
entrando no segundo tempo e sen-
do peça fundamental em dois gols 
do Tricolor, que ganhou por 3 a 1. 
Com dois belos passes, o meia ga-
rantiu que Luís Fabiano marcasse 
um gol e, com o outro, ganhasse um 
pênalti para a equipe.

O técnico Muricy Ramalho elo-
giou o jogador, dizendo que ele é 
de um “tipo raro”, mas exigiu mais 
de Ganso. “Ele pode ser titular, cla-
ro que pode. Mas tem de entender 
que tem de participar mais. Tem de 
avaliar o atleta pelas assistências, 
pelos fundamentos, mas aqui não é 
assim. O cara faz um gol e se apaga 
tudo”, disse o treinador.   

O Tricolor volta a campo na quar-
ta-feira de cinzas (5), contra o Au-
dax, no Morumbi. O time está na 
vice-liderança do grupo A, em si-
tuação tranquila para uma possível 
classificação para a próxima fase, 
as quartas-de-final. 

Com dez rodadas já disputadas, 
cem jogos realizados e 251 gols 
marcados, o Campeonato Paulista 
de 2014 apresentou a pior média 
de gols em 22 anos. 

A média, 2,51 gol por partida, só 
não é pior que a da edição de 1992. 
Naquele ano, em dez rodadas, fo-
ram disputados 70 jogos e 234 gols 
foram feitos. Uma média de 1,91.

Jogadores e técnicos experien-
tes apontam a baixa qualidade 
técnica das equipes como princi-
pal razão para a queda na “produ-
tividade”.

A voz dissonante, no caso, é a de 
Mano Menezes, que apontou exa-
tamente o contrário, ao dizer para 
o jornal “Folha de S.Paulo” que o 
nível técnico das equipes do inte-
rior é que aumentou.

O Paulistão com maior média foi 
o de 2001. Com 80 jogos e 305 gols 
marcados, a taxa foi de 3,81.

Paulista tem 
pior média de 

gols em 22 anos
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equipes do grupo do Timão.
Se o time do Morumbi, que está em 

situação confortável apesar do desem-
penho regular, vencer o clássico contra 
o Corinthians, e perder para o Ituano e 
Botafogo, a equipe de Mano Menezes 
pode se complicar. 

O Tricolor se encontra em posição 
mais confortável, pois as equipes do 
seu grupo estão bem atrás na classi-
ficação para a próxima fase, situação 
possibilitada pelo novo regulamento 
do Paulista.

Corinthians resgata 
esperança de classificação
Corinthians resgata 
esperança de classificação


