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SINDICALISTAS PRESSIONAM
CONGRESSO POR RECURSOS
PARA INSTITUTOS PÚBLICOS

William Sant’Ana

ABUSO DE PODER DA
PF E JUSTIÇA E MÍDIA
CÚMPLICE LEVARAM
CANCELLIER À MORTE
Congresso homenageou memória
do reitor. Páginas 4 e 5
Agência Senado

PRIMEIRAS
INICIATIVAS DE
REFORMA
AGRÁRIA NO VALE

O Fórum de Ciência e Tecnologia, articulação que reúne os sindicatos de
servidores federais da área, enviou uma delegação a Brasília para pressionar
o Congresso Nacional no tocante à situação crítica dos institutos públicos de
pesquisa, como INPE, INCA, INPA, CBPF e outros. Os sindicalistas do Fórum
distribuíram o Diagnóstico da Força de Trabalho nas Carreiras de C&T,
fizeram contatos com parlamentares e assessores e dialogaram com o público,
paralelamente à realização, na capital do país, da 14a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia. O presidente do SindCT, Ivanil Elisiário, representou o
Fórum em mesa redonda com os dirigentes dos institutos. Páginas 6, 7 e 8
Pedro Biondi
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Lagoinha, Pindamonhangaba, São José
dos Campos. Páginas 10 e 11
Antonio Biondi

Representantes do Fórum de C&T
Pedro Biondi

Deputado Izalci Lucas (PSDB-DF),
presidente da Frente Parlamentar de C&T
Pedro Biondi

Exposição de Matemática
atraiu crianças e jovens

Visitação intensa ao Gripen
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Editorial

Amargas lições do caso Cancellier
Santa Catarina, e em
particular sua universidade federal, a UFSC, ainda
procuram recobrar-se do
choque representado pela
morte do reitor Luis Carlos
Cancellier de Olivo. O caso
abalou o Brasil e chegou,
dolorosamente, até nós:
Cancellier era irmão do
nosso companheiro Acioli Olivo, funcionário do
INPE e diretor do SindCT.
Cancellier foi vítima do
Terrorismo de Estado que
vigora em nosso país: preso pela Polícia Federal sem
culpa formada, com base
apenas numa acusação sem
provas, sem sequer ter sido
ouvido no processo pela
delegada responsável, passou 30 horas encarcerado
no presídio de Florianópolis. Foi algemado, despido,
obrigado a vestir uniforme
de presidiário e teve seu
nome envolvido pela mídia
num crime de que não era
acusado (desvio de verbas
públicas).
Enquanto esteve preso, a juíza federal Janaína Cassol Machado não
permitiu nem mesmo que
o reitor recebesse assistência religiosa. Libertado
por outra juíza, Marjorie
Freiberger, foi proibido de
entrar na UFSC. Deprimido, Cancellier buscou assistência psicológica, mas
não foi suficiente. Sentia-se humilhado. Menos de
duas semanas depois, suicidou-se.
Por iniciativa do senador Roberto Requião
(PMDB-PR) e do deputado
federal Arlindo Chinaglia
(PT-SP), o Congresso Nacional prestou uma justa
homenagem à memória de
Cancellier, em 31 de outubro, com a presença de

Charge

amigos e familiares. “Estamos aguardando com
muita expectativa porque
esta é a primeira ação para
a sociedade mostrar que o
reitor é uma pessoa digna,
honesta, e que sofreu um
erro de uma série de pessoas inconsequentes. Esta
sessão pode ser o início do
resgate da dignificação do
nosso irmão Cancellier”,
declarou Acioli Olivo à TV
UFSC, minutos antes de
iniciar-se a homenagem.
O caso ganhou visibilidade não apenas por
seu desfecho trágico, mas
por se tratar de um reitor,
uma figura pública, além
disso estimada nos meios
acadêmico e jurídico de
Santa Catarina (Cancellier
foi diretor da Faculdade
de Direito da UFSC). No
entanto, ele é revelador
da situação de desrespeito
aos direitos humanos fundamentais e às garantias

do

Mês

jurídicas, que ocorre no
Brasil desde a Ditadura
Militar e que, após o golpe
parlamentar, midiático e
judicial de 2016, intensificou-se.
Como destacou a OAB
a propósito do episódio,
as prisões preventivas e as
conduções coercitivas banalizaram-se, tornaram-se
triviais. A exceção tornou-se usual. A delegada Erika
Marena, da PF, autora do
pedido de prisão do reitor,
importou para Florianópolis os métodos consagrados
em Curitiba pela Operação
Lava-Jato, de cuja equipe
fez parte. Não se preocupou sequer em ouvir o acusado antes de decretar a sua
prisão. Apostou no espetáculo, com o apoio cúmplice dos grandes veículos de
comunicação.
A sociedade brasileira não pode mais tolerar
prisões preventivas em

massa, abusos de poder
das polícias e de magistrados, torturas, extermínio,
linchamentos. Não pode
mais tolerar uma mídia
que aposta na espetacularização e que não dá lugar
ao contraditório. São estas
as amargas lições que nos
deixa o sacrifício de Cancellier.
Em tempo: Lagoinha
Na madrugada de 29
de outubro, o MST voltou
a ocupar a sede da Fazenda Bela Vista, localizada
no município de Lagoinha,
para denunciar o descaso
com a reforma agrária na
região e exigir o assentamento das famílias na
área. Há sete anos, o MST
ocupou pela primeira vez a
fazenda, que foi decretada
para fins de reforma agrária
em 2012 (leia reportagem
nas p. 10 e 11).

Em abril de 2014, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) obteve a posse da
área, mas em novembro
do mesmo ano as famílias
sofreram despejo. Na ocasião, o latifundiário alegou
na Justiça que o Incra não
possuía a licença ambiental
necessária para a criação
do assentamento. Há cerca 10 meses, a Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb) emitiu a licença prévia autorizando a instalação do
assentamento, mas o Incra
ainda não deu continuidade
ao processo.
Desde 2015 as famílias
voltaram a ocupar uma pequena área da fazenda. Na
última Jornada Nacional
de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, em outubro, durante ocupação da
superintendência do Incra
em SP, as famílias exigiram a criação imediata do
assentamento na fazenda.
Trabalho escravo
O governo Temer continua sua obra de destruição
do país, entrega das suas
riquezas naturais e corte de
direitos dos trabalhadores.
Os institutos públicos de
pesquisa estão sendo asfixiados. Por outro lado, se
aprovada, a MP 805 congelará os salários dos servidores públicos, agravando
a deterioração das condições de trabalho, além de
aumentar a alíquota da
contribuição previdenciária de 11% para 14%, Coerente com um governo que
edita uma portaria ilegal
com a finalidade de dificultar o combate ao trabalho
escravo.
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SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS

SGDC à deriva
Leilão de dois lotes
da sua capacidade
realizado em
31/10 termina sem
receber propostas.
Vida útil do satélite,
planejado para ter
uso público apenas,
esvai-se aos poucos
e 5 meses após o
lançamento faltava
construir a maioria
das estações em terra!
Pedro Biondi

O

leilão realizado pelo
governo federal no
dia 31 de outubro,
para escolha de parceiros
aos quais seria cedida parte
da capacidade do Satélite
Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas
(SGDC), não contou com
interessados, ao menos declarados. Nenhum envelope
com propostas chegou à Telebras.
A estatal reiterou sua
“confiança em atingir os objetivos comerciais do plano
de utilização da banda Ka
do SGDC, que se destina a
massificar o acesso à Internet em banda larga no país”.
E acrescentou: “Todas as
medidas para a manutenção
do cronograma dos projetos
e atividades comerciais relacionados ao SGDC serão
adotadas”.
O governo federal havia
adiado três vezes o leilão e
reduzido a “fatia” ofertada
de 79% para 57% da capacidade. Essa porcentagem
corresponde a dois lotes,
um de 21 gigabytes por segundo (Gbps) e um de 12
Gbps. Outros 11 Gbps ficariam com a Telebras. O lote
3 saiu da vitrine e passou a
ser reservado para futuras
demandas.
O recuo foi motivado por

fortes questionamentos da
sociedade civil, de setores
especializados e do Tribunal
de Contas da União (TCU)
— que, porém, liberou a venda. A principal crítica reside
no desvirtuamento do uso
civil do satélite, criado para
atender à política pública de
ampliar a Banda Larga para
provedores regionais e áreas
de pouca infraestrutura.
Sete dias antes da licitação deserta, em entrevista ao Jornal do SindCT na
14ª SNCT em Brasília (leia
reportagem na p. 4), o gerente de Engenharia e Operações Satelitais da Telebras,
Sebastião do Nascimento
Neto, disse que a expectativa era ter o artefato prestando serviços já em dezembro.
No entanto, sem martelo batido e com o cronograma de
construção das estações de
acesso (gateways) atrasado,
o satélite vai gastando sua
vida útil e desperdiçando dinheiro público.
“O SGDC foi projetado
para cobrir 100% do território e mantendo a qualidade de sinal. O objetivo
principal é poder levar para
as escolas e comunidades
mais distantes a qualidade
de informação que a gente
tem nos grandes centros. Por
exemplo, escolas que ficam
na beira de rios, aldeias pequenas, quilombolas, essas
coisas todas”, disse.
Ele negou que a entrega
à iniciativa privada conflite
com esse imperativo. “Não
está desvirtuando em nada o
projeto original, só acelerando. Quem adquirir capacidade vai ter as mesmas obrigações que a Telebras teria”,
assegurou.
Clube restrito
“É uma oportunidade
que tem como público-alvo

um núcleo muito restrito,
que são as teles [empresas
de telecomunicações] em
atuação no país”, comenta
o tecnologista Gino Genaro,
do INPE, ex-secretário de
Cultura e Comunicação do
SindCT. “E aquela que talvez fosse a principal interessada, a Oi, está quebrando”.
Gino não descarta um
“W.O.” coordenado das
concorrentes para forçar
condições mais vantajosas.
“Pode ser uma tentativa de
diminuir o preço mínimo ou
relaxar alguma exigência”,
exemplifica. Ele lembra que
os grupos do ramo precisam
com frequência de novos canais e que janelas assim são
raras.
De acordo com apuração
do portal Teletime, o fracasso da concorrência deve-se
à incerteza sobre o Plano
Nacional de Banda Larga
(PNBL). “O que todos disseram é que a obrigação de
atendimento ao PNBL, sem
que isso estivesse estabelecido de maneira precisa em
termos de localidades, velocidades e preços a serem
oferecidos, foi o grande fator
de desestímulo”, escreveu o
jornalista Samuel Possebon,
informando ter ouvido, entre
outras, três grandes empresas dispostas à compra. A
seu ver, tais grupos consideram que a utilização plena
do SGDC exigirá subsídio
governamental, justamente
porque ele foi pensado para
atender áreas não rentáveis.
Planos
contraditórios
parecem aflorar nas declarações do gerente da estatal ao SindCT. Nascimento
Neto ora dá a entender que
as vencedoras teriam de cobrir diretamente localidades
que ele pondera que “não
têm muito interesse das empresas privadas”, ora sugere
que seria o ganho financeiro

com o aluguel da infraestrutura a base para o poder público custear ações sociais
por meio do lote próprio e
de lançamentos futuros.
Na Justiça
O processo licitatório é
alvo de questionamento no
Supremo Tribunal Federal
(STF). A Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 450,
movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT),
aponta como objetivo a destinação do satélite ao atendimento do interesse coletivo
e da soberania. Para o PDT,
a Constituição não autoriza a alienação da atividade
prestada pelo Estado — e,
assim, a Telebras não poderia delegar as “outras atividades afins, que lhe forem
atribuídas pelo Ministério
das Comunicações”. A ação
tem como relator o ministro
Dias Toffoli.
Também o Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicação Social, que solicitou
ao STF que seja incluídonessa ADPF na condição de
amicus curiae (“amigo da
causa”), pede que a suprema corte barre o modelo de
negócios, denunciado como
“uma transferência pura de
patrimônio público para o
setor privado”, lesiva à sociedade. A análise é que, nas
regiões menos lucrativas, os
pequenos provedores precisariam adquirir o acesso dos
grandes, que por sua vez teriam comprado da Telebras
e buscariam recuperar o investimento.
Petição da entidade ao
STF ressalta que o serviço
de banda larga atende apenas 51% dos lares brasileiros
e é concentrado, caro e ruim,
cenário que autorizaria a intervenção do Estado na eco-

nomia, mas apenas se fosse
para atacar tais gargalos.
Lembra, ainda, que a empresa pública obteve a licença
satelital sem concorrência e
com preço muito abaixo do
valor de mercado.
Missões estratégicas
Lançado em maio, do
Centro Espacial de Kourou,
na Guiana Francesa, o SGDC
tem 5 metros de altura e 37
metros de envergadura, e
pesa 5,8 toneladas. Fica posicionado a 36 mil quilômetros
da superfície da Terra e tem
vida útil prevista de 18 anos.
Da proposta original
para aumentar a oferta de
conexão em alta velocidade,
o artefato teve seu uso estendido à comunicação estratégica das Forças Armadas,
em outra banda (a X). Hoje,
o Brasil aluga satélites para
ambas as necessidades.
O projeto, criado no
governo Dilma, em 2013,
custou R$ 2,7 bilhões e foi
conduzido pela Visiona, associação da Telebras com
a Embraer, empresa privada. A construção coube à
companhia franco-italiana
Thales Alenia Space, e o
lançamento, à francesa Ariane Space. Um técnico que
acompanhou na França a
construção do SGDC, como
parte do processo de transferência de tecnologia, contou
ao Jornal do SindCT (edição
61) que a interação foi proveitosa aos profissionais do
INPE, mas os franceses restringiram muito o acesso às
áreas de montagem e a documentos.
“O que foi passado está
no nível superficial de engenharia de sistemas. Se
quisermos fazer um dia um
satélite GEO teríamos que
praticamente aprender do
zero”, resumiu.
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OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL EM FLORIANÓPOLIS RESULTOU EM SUICÍDIO

Abuso de poder e espetacularização
da ação policial provocam tragédia
A morte do reitor
da UFSC, Luiz
Carlos Cancellier,
mostra os riscos
da banalização das
prisões preventivas
e da realização de
operações policiais
concebidas como
espetáculo de mídia

Cristina Charão e
Napoleão de Almeida

E

m artigo publicado
no jornal O Globo,
no dia 28 de setembro, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos
Cancelier de Olivo, classificou como “humilhação”
e “vexame” a sua prisão.
“Nos últimos dias tivemos
nossas vidas devassadas
e nossa honra associada a
uma ‘quadrilha’, acusada
de desviar R$ 80 milhões.
E impedidos, mesmo após
libertados, de entrar na universidade”, diz Cancellier
no texto publicado e repercutido nos mesmos jornais,
sites e blogues que, duas semanas antes, estampavam
manchetes, carregadas de
sanha punitivista, sobre sua
prisão preventiva decretada
pela Justiça e executada em
mais uma das operações
espetaculares da Polícia
Federal (PF). Na assinatura
do artigo, ao mesmo tempo
em que revela o orgulho
pelo cargo que ocupa, ele
faz questão de registrar o
ataque à dignidade do cargo e da pessoa: “Luiz Carlos Cancellier de Olivo é
reitor da UFSC, afastado
por decisão judicial”.
Quatro dias depois, em
2 de outubro, o reitor da

UFSC “afastado por decisão
judicial” suicidou-se. No bilhete encontrado em seu bolso pelos investigadores que
periciaram seu corpo ainda
no local da morte — a área
interna de um shopping center popular de Florianópolis, de onde teria saltado do
quinto andar — Cancellier
registra de próprio punho:
“A minha morte foi decretada quando fui banido da
universidade!!!”.
Publicadas e repercutidas nos mesmos jornais,
sites e blogues, as poucas
palavras tornadas públicas
da carta que dirigiu à família
sublinham, de forma definitiva, o papel desempenhado
na sua morte pelo aparato
jurídico-policial montado
em mais uma mega operação com ares de cruzada
moral, cujos efeitos não são
apenas duvidosos, mas acima de tudo trágicos. E pela
própria imprensa que se
alimenta destas operações e
suas tragédias.
Batizada de “Ouvidos
Moucos” pela delegada da
PF Érika Marena, em cujo
currículo consta o batizado
da Lava-Jato, a operação tinha como alvo o que o era
descrito pelos investigadores — e foi assim apresentado pela PF aos jornalistas
— como “um esquema de
desvio de dinheiro do projeto de Educação à Distância
da UFSC ligado ao programa Universidade Aberta do
Brasil no valor de R$ 80
milhões”. O reitor Cancellier
e mais seis pessoas “envolvidas no esquema” tiveram
sua prisão preventiva solicitada pela delegada Marena,
expedida pela juíza federal
Janaína Cassol Machado e
realizada por 105 agentes da
PF, deslocados até do Maranhão para a missão.

Pipo Quint/Agecom/UFSC

Reitor Luis Carlos Cancellier de Olivo

O valor citado na divulgação oficial, salientado nas
manchetes do dia 14 de setembro e, no dia seguinte, pichado nas paredes do prédio
da Reitoria da UFSC é, na
verdade, a quantia total movimentada pelo projeto. A investigação em si recai sobre
um valor muito menor: algo
em torno de R$ 300 mil. Já
entre os sete presos, o reitor
era acusado não de participar
do desvio de verbas dos contratos de transporte de estudantes, mas sim por “obstrução da Justiça”.
Nos pedidos de prisão preventiva, a delegada
Marena acusou o reitor de
dificultar o trabalho do corregedor da UFSC, Rodolfo
Hickel do Prado. Empossado pelo próprio Cancellier,
Prado foi à PF reclamar que
a Reitoria o pressionava para
divulgar dados da investigação que ele conduzia de forma sigilosa. De fato, pensan-

do em reverter a suspensão
dos repasses do programa
Universidade Aberta para a
UFSC, o reitor solicitou que
a conteúdo do processo em
curso na Corregedoria fosse
enviado para seu conhecimento. Diante da negativa
de Prado em abrir o inquérito por não reconhecer a
autoridade da Reitoria sobre
o tema, Cancellier esperava
uma definição da Controladoria Geral da União (CGU)
sobre o pedido de avocação.
Antes disso, porém, sua prisão foi decretada pela Justiça
Federal.
Curiosamente, a delegada e o MPF afirmaram que
Cancellier não se interessava pelo trabalho do corregedor, fazendo ouvidos
moucos — e daí o nome da
operação — às denúncias. A
escolha pela divulgação da
cifra mais chamativa e por
batizar a operação não pelos
atos investigados, mas com

referência direta à acusação
feita ao cargo mais alto arrolado na operação já denotam
a tendência à espetacularização da ação policial. Uma
narrativa feita sob encomenda para caber nas manchetes
e que ainda se desdobrou em
acontecimentos ainda mais
manchetáveis.
No dia 14 de setembro,
sem nunca ter sido convocado a dar depoimento no
inquérito em curso e no qual
não era acusado de qualquer
envolvimento no esquema
de desvios investigado, o
reitor da UFSC foi abordado
por policiais federais trazidos de outro Estado, teve
mãos e pés algemados e foi
levado para um presídio,
onde foi despido, revistado
e fotografado nos trajes laranja típicos do sistema penitenciário. No decorrer das
30 horas em que esteve preso, foi proibida até mesmo a
visita de padres católicos da
Pastoral Carcerária, que tentaram prestar-lhe assistência
religiosa. Solto por outra juíza, foi impedido de retornar
ao campus da universidade
em que estudou, lecionou e
que então dirigia.
Cancellier viveu mais 14
dias recluso, em tratamento
psiquiátrico para lidar com o
estresse pós-traumático. No
domingo, dia 1º de outubro,
recebeu autorização para entrar por ínfimas duas horas e
30 minutos no campus para
participar de uma banca de
mestrado no Programa de
Pós-Graduação em Direito,
à qual, no entanto, jamais
compareceria.

“Jogado”
As pessoas mais próximas de Cau, como era
chamado pelos parentes e
amigos, têm certeza do que
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ocorreu em 2 de outubro.
“O Cau literalmente foi jogado”, diz Marcus Vinícius
dos Santos, ex-estagiário de
jornalismo da campanha e,
depois, membro do gabinete do reitor. “A vida dele era
a universidade. Tiraram o
direito dele entrar em casa.
Tem gente que fica quatro,
cinco anos, se forma e vai
embora, mas o Cau viveu
70% da vida dele dentro da
UFSC”.
Amigo de infância de
Cau, o desembargador Lédio Rosa de Andrade, do
Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, tornou-se uma das
vozes mais potentes na denúncia da operação que resultou na morte do reitor. “A
lei é clara no rol de crimes
que permitem a prisão. E no
caso dele não há um crime
que seja, só uma acusação de
obstrução de Justiça. E por
conta de uma acusação, Cau
é algemado, acorrentado na
perna, passa por vistoria íntima”, declarou ao Jornal
do SindCT. “Ninguém mais
obedece lei. Esse grupo fascista domina tudo e ninguém
faz nada”.
Muito além da dor que
resulta da perda de um amigo tão próximo, as declarações, incluindo a de um
alto membro do Judiciário
local como é o caso de Lédio, refletem avaliações e
advertências que estão sendo feitas há tempos no país,
relativamente aos efeitos
nefastos de investigações
policiais truculentas e espetaculares no tocante às
garantias de direitos fundamentais. E que colocam
em evidência os papéis desempenhados pela mídia e,
principalmente, pelo Judiciário. Nos dias que se seguiram à morte de Cancellier,
declarações
semelhantes
foram feitas por dezenas de
porta-vozes diferentes.
“Assistimos no Brasil
à banalização das prisões
provisórias e das conduções
coercitivas abusivas, realizadas quase sempre de forma
espetacular e midiática, sem
nenhuma preocupação com
a preservação da imagem da-

Fotos: Agência Senado

Na mesa da sessão solene, Requião, Chinaglia e Lédio Andrade

queles que sequer culpados
podem ser considerados”,
manifestaram-se o Conselho Federal e o Colégio de
Presidentes de Seccionais
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). “Apurar e
punir, sim. Violar o devido
processo legal, a dignidade
da pessoa humana e a presunção de inocência, nunca”.
As condenações estenderam-se também à mídia,
elemento multiplicador dos
espetáculos grotescos empreendidos no Brasil nos
últimos anos, em nome de
uma cruzada moral que a
cada semana escolhe um
novo alvo. Se não se pode
deixar de reconhecer o peso
das redes sociais e das centenas de blogues e sites de
um lado e outro do espectro
político na exacerbação dos
conflitos e na circulação de
conteúdos cada vez mais
ofensivos, ética e legalmente questionáveis, tampouco é possível esquecer que
ainda são as manchetes de
veículos tradicionais que
alimentam esta teia em que
o debate público se enrola
cada vez mais.
Imagens de Cancellier
dentro do presídio da Agronômica nunca foram publicadas em sites ou jornais
tradicionais, é verdade. Mas
é inegável a atenção sobre o
caso criada por manchetes
que seguiram à risca a narrativa criada pela PF e pelo
MPF, destacando a prisão do

reitor no lugar dos demais
envolvidos e, principalmente, ampliando a confusão sobre as cifras envolvidas.
Paula Cesarino Costa,
ombudswoman da Folha de
S. Paulo, um dos jornais de
circulação nacional a dar
maior destaque à operação
realizada em Florianópolis, registrou em sua coluna
os defeitos da cobertura do
jornal, que podem ser estendidos a toda a mídia tradicional: “A aceitação passiva
do discurso policial, o açodamento na busca de culpados por desvios, a imperícia
nas técnicas elementares de
reportagem e a irresponsabilidade de agentes públicos
contribuíram para a morte de
cidadão privado do direito à
presunção da inocência”.
Para ela, “por mais incisiva
e rigorosa que seja a autocrítica da cobertura da imprensa” no caso Cancellier,
ela será “tardia, insuficiente
e assustadora”.

No Congresso
Na mesma medida em
que as comparações com a
Lava-Jato são inevitáveis, as
reações no mundo da política também surgiram.
Uma das mais fortes
veio do senador Roberto
Requião (PMDB-PR), relator do projeto de lei que tipifica o abuso de autoridade
como crime, já aprovado no
Senado e em tramitação na

Câmara dos Deputados. “A
intolerância da sociedade
brasileira com o abuso de
poder é correspondente e
tem igual força ao desejo
que todos nós temos de
que essa corrupção toda
seja desvendada. Mas a
corrupção tem que ser
apurada dentro dos limites
da lei”, afirma o senador.
“Não podemos admitir o
que aconteceu com o reitor, que se replica e se multiplica em todo o País. E
qualquer cidadão brasileiro
pode ser vitima disso. São
ações contra toda a cidadania em todo o Brasil”.
Além de rebatizar o PL
do Abuso de Autoridade
como Lei Cancellier, Requião foi o responsável, ao
lado do deputado Arlindo
Chinaglia (PT-SP), pelo
requerimento que levou à
realização da sessão solene
do Congresso Nacional em
homenagem ao reitor no dia
31 de outubro. “Esta sessão
recompõe um pouco, não
tudo porque, claro, o Cancellier não vai mais voltar,
mas acho que esses registros ficam devidamente
acertados, indiscutivelmente, na história da luta pelo
Estado de Direito, na luta
pela vigência plena das liberdades civis e políticas”,
avaliou, emocionado, o ex-senador por Santa Catarina Nelson Wedekin, amigo
pessoal de Cau.
Presente na sessão, a

ex-senadora e ex-ministra
das Relações Institucionais
do governo Dilma Rousseff, Ideli Salvati, ressaltou
que o poder da polícia, do
MP e do Judiciário não lhes
dá “o direito de prender
aleatoriamente”. “Eles não
têm o direito de torturar as
pessoas, não têm o direito
de acabar com a reputação
de alguém, na aliança com
a mídia, que faz espetáculo”, declarou.
Durante a sessão de homenagem, o jurista Marcelo
Neves apresentou requerimento, em nome de 200
juristas, pedindo que o Congresso investigue “operações
policiais-midiáticas que estariam minando o Estado de
Direito”, o qual foi de imediato acatado pela presidente da Comissão de Direitos
Humanos, senadora Regina
Sousa (PT-PI).
As medidas tomadas em
nome de Cancellier vão ao
encontro do que sua ex -esposa, Cristina Vieira, declarou
durante a sessão solene: “O
que eu espero é que de fato
alguma coisa mude, eu ainda
tenho essa esperança de que
algo se transforme. De que
ele não tenha morrido nem
vivido por algo que não vai se
concretizar, mas que a partir
daqui todos esses ideais nos
quais ele baseou a vida dele,
que esse exemplo possa transformar alguma coisa dentro
da nossa sociedade brasileira
da atualidade”.
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SINDICALISTAS PROTESTAM CONTRA CORTE DE VERBAS E SITUAÇÃO TRÁGICA DO SETOR PÚBLICO

Fórum de C&T faz gestões em Brasília para
garantir aos institutos condições mínimas
William Sant’Ana

Escassez de recursos
exige, há quase
um ano, o
compartilhamento de
laboratórios entre as
3 Forças Armadas, e
ainda assim, não tem
sido possível concluir
parte dos
experimentos,
adverte o brigadeiro
Demétrio Santos
(DCTA)

Pedro Biondi

O

Fórum de C&T realizou uma série de
atividades em Brasília, no fim de outubro, durante a “1ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) na Câmara dos Deputados”, com o objetivo de
chamar a atenção para a situação dos institutos públicos de pesquisa brasileiros.
Integrantes do grupo distribuíram 2 mil exemplares
do Diagnóstico da Força
de Trabalho nas Carreiras
de C&T e conversaram com
parlamentares, assessores e
assessoras, além de visitantes do Congresso Nacional.
Secretariado
pelo
SindCT, o Fórum reúne
as entidades representativas das carreiras citadas,
exercidas em institutos de
oito ministérios: Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC),
Saúde (MS), Educação
(MEC), Defesa (MD),
Cultura (MinC), Trabalho
(MT), Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) e
Meio Ambiente (MMA).
Em nome do Fórum, o
presidente do SindCT, Ivanil Elisiário Barbosa, falou sobre as realizações, a
situação e o futuro dessas

Brigadeiro Demétrio Santos, Félix da Silva, Nilson Gabas Jr., Izalci Lucas,
Elizabeth Cunha, Ivanil Elisiário e Ronaldo Shellard

unidades, sistematizados
no estudo recém-lançado.
“Somos o centro que já produziu a Embraer, terceira
maior companhia de aviões comerciais do mundo.
Quando explodiu o preço
do barril do petróleo [na
crise da década de 1970],
adaptamos os motores brasileiros para funcionar a álcool. Pesquisamos a biodiversidade e caminhos para
a exploração sustentável do
bioma amazônico”, exemplificou, abordando também a proteção radiológica,
a produção de medicamentos e o combate ao câncer,
entre outras atividades e
conquistas dos institutos
públicos de pesquisa.
“Somos 24.625 servidores na ativa, dos quais
37,5% têm entre 51 e 60
anos e 12,7%, mais de
60. Ou seja: somos uma
comunidade envelhecida
e metade de nós, 13.279
servidores, já está próxima da aposentadoria”. Na
descrição de Ivanil, a falta
de dinheiro e de pessoal
desfigurou os institutos,
obrigando-os a se encolher
e a sobreviver em estado
de “hibernação”. Ele pediu apoio aos três avisos

ministeriais emitidos pelo
titular do MCTIC, Gilberto Kassab, que objetivam
1.397 contratações.
O presidente do SindCT
propôs ainda projetos mobilizadores para cada uma
dessas instituições públicas
e a reversão do orçamento previsto para 2018, que
praticamente repete o valor
disponível após as tesouradas deste ano e poderia
fixá-lo por pelo menos dez
anos, em função da Emenda
Constitucional 95 (“PEC do
Teto” ou “PEC da Morte”).
O brigadeiro Demétrio
Santos, do Departamento
de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA), advertiu que a escassez de recursos exige, há quase um
ano, o compartilhamento
de laboratórios entre as três
Forças Armadas, e, ainda
assim, não tem sido possível concluir parte dos experimentos. Chefe do Subdepartamento Técnico, Santos
explicou que o DCTA executa 121 projetos, dos quais
oito estratégicos, e mantém
159 laboratórios técnico-científicos, 20 deles acreditados pelo Inmetro.
Ele destacou que o Brasil opera na fronteira do

conhecimento em certos
temas. “Somos um dos sete
países que têm condição de
trabalhar ensaio em voo”,
citou, pontuando que o problema de recursos humanos
não se resume à míngua de
equipes – passa também
pela ausência de capacitação. “Estamos morrendo.
Se essa história não for mudada, o que nós fizemos no
passado não vamos conseguir fazer mais. No presente, não conseguimos fazer
quase nada”, concluiu.
Desinvestimento
O diretor do Centro
Brasileiro de Pesquisas
Físicas (CBPF), Ronaldo
Shellard, recordou o crescimento nas últimas seis
ou sete décadas associado à estruturação do setor
científico-tecnológico, do
qual o CBPF foi uma das
pedras fundamentais. “A
Rússia é um exemplo de
país que desinvestiu em
conhecimento e, com a
migração de cérebros para
o Ocidente, sua economia
ficou parecida à do Brasil”,
comparou.
Para Shellard, o ponto
frágil do sistema consoli-

dado é a infraestrutura dos
institutos de pesquisa. Ele
assinalou que o número de
pesquisadores atuando nesses locais é muito baixo: 1
para cada 14 lotados nas
universidades.
“Ciência
também é uma atividade
se faz com gente jovem”,
acrescentou. “Você tem
que ter pessoas formadas
nas universidades que,
nesses institutos, vão fazer um pouco de pesquisa
e depois migrar para o setor produtivo. Vão levar
essa experiência, vital
para manter uma indústria
competitiva”. Ele ressaltou
que, quando se fala em ciência e tecnologia, pensa-se em pesquisadores, mas
também são necessários
analistas e técnicos. “A
empreitada científica precisa de gente de formações
muito variadas”
Na sua participação, o
diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG),
Gabas Jr., falou do empenho em extrair desdobramentos concretos da produção acadêmica. Citou
classificação proposta pelo
INCT de Biodiversidade e
Uso da Terra para o estado
de conservação de áreas
florestais: “Os três estágios
sucessionais — mais, menos e pouco degradado —
embasaram lei estadual que
estabelece um medidor objetivo, para que quem compra uma terra saiba o que
fazer com ela, e seja beneficiado caso cumpra ou punido caso descumpra o que os
critérios determinam”.
Diante da iminência de
fechamento do Parque Zoobotânico, espaço de visitação da instituição fundado
em 1895, o titular do Goeldi
publicou carta aberta e foi à
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Matemática e Gripen atraem jovens
Sempre em peso na SNCT, os
institutos de pesquisa do MCTIC
foram a grande ausência na principal exposição do evento, em Brasília — assim como seus trabalhos
sobre fauna brasileira, buracos negros e tecnologias assistivas, entre
muitos e variados campos. Daqueles que integram a administração
direta da pasta, participou apenas
o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica
(Ibict), sediado na capital.
Na cerimônia de abertura, o
ministro Gilberto Kassab pediu
“apoio maciço da sociedade brasileira”, que descreveu como “legítimo lobby, legítima pressão”, para
convencer a equipe econômica do
governo federal e o Congresso Nacional a fortalecer o financiamento
da área. “Precisamos corrigir essa
enorme distorção. O Brasil precisa
mais do que nunca deste apoio”,
ressaltou, constatando que “jamais
sairemos da crise se não recuperarmos nossa capacidade de investimento”. Parecia o discurso de
alguém de fora do governo e não
de um ministro. No entanto, diante
de pergunta de jornalista, afirmou
concordar com a EC 95.
O presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), Ildeu Moreira,
mencionou a SNCT como maior
evento do gênero no mundo, lembrando sua presença em mais de
mil cidades. “Precisamos chegar
aos mais de 5,5 mil municípios
brasileiros e certamente vamos
fazê-lo, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas

imprensa, e a comunidade
promoveu um abraço em
torno da sua sede, em Belém.
“Essa mobilização sensibilizou o ministro da Integração
Nacional, Helder Barbalho,
que deve ter frequentado
nosso parque na infância”,
contou Gabas. “Ele contatou o presidente Temer, que
anunciou de imediato verba
para concluirmos o ano”. O
Museu obteve R$ 3 milhões.
No evento da Câmara, Gabas sugeriu, entre as frentes

Pedro Biondi

Públicas [Obmep] já praticamente
conseguiu”, disse.
O cientista comentou que a matemática “também está nos cortes”
e alertou para o “quadro dramático” de financiamento, denunciado
em cartas de 150 entidades enviadas à Presidência da República e
ao Congresso Nacional
Biênio
Proponente da abordagem deste ano, o presidente do Instituto
Nacional de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA), Marcelo Viana,
explica que a escolha se liga ao
Biênio da Matemática no Brasil:
“Em julho sediamos a Olimpíada
Internacional de Matemática, com
mais de 600 jovens e adolescentes de mais de 110 países, e em
2018 vamos receber o Congresso
Internacional de Matemáticos, no
qual são dados os prêmios mais
importantes, inclusive a Medalha
Fields”.

a encampar, a insistência em
desfazer a fusão das pastas
de C&T e Comunicações e a
realização da 5ª Conferência
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (a quarta já
completou sete anos).
O cenário de urgência
foi reforçado pela diretora
substituta de Gestão Institucional da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN), Elizabeth Rodrigues Cunha, e pelo diretor de Relações Interins-

Criado em 1952 como órgão
público federal, primeira unidade
de pesquisa do então Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq), o
IMPA atualmente é uma “organização social” vinculada ao MCTIC.
De acordo com Viana, a vinda
dos eventos reconhece um esforço
de desenvolvimento continuado
de seis ou sete décadas. O acadêmico observa, porém, que ainda é
enorme a carência na área — segundo levantamentos lembrados
por ele, trata-se do país em que os
jovens têm menos contato com a
matemática fora da sala de aula.
Um dos estandes mais focados
no tema de 2017, o do Serviço Social do Comércio (Sesc), mostrava
os fundamentos matemáticos por
meio de jogos como um dominó
gigante e um tapete-tabuleiro. Na
“MatCaverna”, crianças e adolescentes podiam tomar contato com
a física por trás dos poderes dos
super-heróis de ficção numa com-

titucionais da Associação
Brasileira das Instituições
de Pesquisa Tecnológica
e Inovação (Abipti), Félix
Andrade da Silva.
O presidente da Frente
Parlamentar de Ciência,
Tecnologia, Pesquisa e
Inovação, deputado federal
Izalci Lucas (PSDB-DF),
comprometeu-se a tentar
audiência com o presidente da Câmara, o deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
para que peça providências

binação de teoria e prática. Para
entender a superforça de Hulk,
por exemplo, um dinamômetro
media o impacto dos socos, enquanto uma arrancada num tapete
de 7 metros permitia comparar a
velocidade de um atleta-mirim à
de Flash. Ao lado de seu desempenho, os e as aspirantes à “Liga
da Justiça” eram apresentados aos
cálculos envolvidos.
A estudante de Educação Física Yara Araújo e o aluno do
Centro de Ensino Médio 414, de
Samambaia, Carlos Gabriel, conheceram o funcionamento de instrumentos musicais como o xilofone, a kalimba e o dan bau, além
de ter contato com as descobertas
de Pitágoras no século VI a.C.
sobre os intervalos consonantes,
fundamentais para a teoria musical e para o entendimento do filósofo de que “os números governam o mundo”. “Foi interessante
ver como as distâncias interferem
no som das cordas”, diz a aluna
da Universidade Anhanguera, que
também apreciou saber mais a respeito da composição dos seres vivos em palestra sobre bioquímica.
Na tradicional exibição de tanques, caminhões e outros veículos
das Forças Armadas, a estrela da
vez foi uma réplica em tamanho
real do caça sueco Gripen NG,
que vai equipar a Força Aérea
Brasileira (FAB). Os visitantes
podiam entrar na pequena cabine
(cockpit) a 4,5 metros do chão e
se imaginar sobrevoando a 2,4 mil
quilômetros por hora este território tão bonito e maltratado.

ao presidente da República, Michel Temer. “O tema
é relevante e a situação é
caótica. Precisamos trabalhar de forma suprapartidária”, defendeu.
Na avaliação do parlamentar tucano, a conquista
de apoio exige aprimorar a
comunicação. “As pessoas
veem as coisas melhorarem
e acham que isso veio do
céu. Não veem que houve
anos e anos de pesquisa, de
dedicação”, observou, ci-

tando os avanços no conhecimento sobre o zika vírus.
Esvaziamento
Participantes das entidades representativas que
formam o Fórum, e que
fizeram o “corpo a corpo”
no Congresso Nacional,
confirmam o quadro exposto pelos dirigentes. “No
nosso instituto, tivemos
três concursos de 2010
para cá, mas as vagas
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preenchidas nunca foram suficientes, porque
as demandas de aposentadoria são muito grandes”,
conta a presidente da Associação dos Funcionários do
Instituto Nacional de Câncer (Afinca), Beatriz Moreira. Assistente de C&T
do Laboratório de Análises
Clínicas aposentada, ela
lembra que a unidade contava com 14 funcionários
e agora tem quatro. “Se
acabarem com o abono de
permanência, ao qual alguns ainda se prendem, vai
todo mundo embora. Um
desmonte”, diz, referindo-se ao benefício oferecido
a quem já reúne as condições para sair da ativa.
Igualmente grave é a
situação do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA), situado

Pedro Biondi

Dirigentes do Fórum de C&T com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR)
e o deputado Paulo Teixeira (PT-SP)

em Manaus. “O INPA precisa, com urgência, de 400
contratações”, contabiliza
o diretor do Sindicato dos
Servidores Públicos do
Amazonas (Sindsep-AM)
Jorge Lobato, avisando que
a situação orçamentária é
ainda pior. A pesquisa, in-

forma, está comprometida
por falta de logística, de recursos e, principalmente, de
editais. De acordo com seu
relato, as más condições do
Laboratório de Malária e
Dengue, onde trabalha, são
praticamente generalizadas.
“Não tem como sair em

excursão para trabalho de
campo. Nossas coletas são
feitas principalmente em
áreas endêmicas no entorno
de Manaus e, sem elas, as
investigações ficam paradas por falta de material”,
lamenta.
“Estamos com o pires

na mão, pedindo o necessário para terminar cada
mês de 2017”, diz o presidente da Associação dos
Servidores da CNEN em
Poços de Caldas e Goiânia (Assec/PC/GO), Luiz
Henrique Macedo. “No
que diz respeito a pessoal,
além da reposição, precisamos que os servidores
atuantes hoje possam passar seus conhecimentos
aos novos concursados,
única maneira de preservar
a memória dos processos
e dar continuidade à linha
evolutiva da área”. Para o
funcionário do Laboratório de Poços de Caldas, as
condições atuais são insuficientes para o cumprimento da missão de garantir à
sociedade brasileira energia nuclear com segurança.

MP 805 de Temer congela salários de
servidores e aumenta alíquota do PSS
José Roberto Sodero
Publicada em 31/10, a MP 805 adia de
2018 para 2019 o reajuste salarial dos servidores públicos e altera, de 11% para 14%,
a contribuição previdenciária do servidor
(PSS) sobre os vencimentos (de quem está na
ativa) e proventos (aposentados e pensionistas) que ultrapassem o teto do regime geral
de Previdência Social (RGPS) que hoje é da
ordem de R$ 5.531,31. Assim, aquilo que ultrapassar este teto vai ser tributado em 14%.
A tributação começa a ser realizada a partir
de fevereiro de 2018, respeitando a regra da anterioridade, ou seja: somente pode ser aplicada
a nova alíquota 90 dias depois da publicação da
norma. O servidor público que estiver aposentado por invalidez somente poderá ser tributado com a alíquota de 14% quando ultrapassar o
dobro do teto do RGPS (R$ 11.062,62).
O governo tem pautado para a sociedade
que esta MP é o início dos ajustes fiscais para
tentar trazer a população a seu favor, sem explicar, que na realidade tenta fazer superávit
primário para pagamento dos juros da dívida
pública. Também quer o governo federal fazer
um paradigma para que estados e municípios
adotem a mesma estratégia e alíquotas, situa-

ção esta já adotada pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Estado de Goiás.
Algumas discussões jurídicas podem surgir em face desta MP 805. A primeira delas e
que já está no Supremo Tribunal Federal (RE
875.958) para discutir o aumento de alíquota
no Estado de Goiás, é que a majoração da alíquota incidente sobre contribuição previdenciária descontada dos servidores públicos para
custeio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) depende da apresentação prévia de
minucioso cálculo atuarial que a justifique. Há
de se lembrar aqui que o sistema previdenciário é contributivo e solidário, não cabendo ao
servidor arcar exclusivamente com aparente e
eventual déficit previdenciário.
Impacto na vida
A segunda delas é se por medida provisória
pode o governo instituir o aumento de alíquota
do PSS. Ademais, questões que trazem impacto
na vida dos cidadãos devem ser postas em discussão no Congresso Nacional, através de projeto de lei, com ampla argumentação de todas
as partes envolvidas. A publicação de uma MP
aponta que o governo não quer democratizar a
discussão e tenta emplacar seus interesses sem
discuti-los efetivamente com a sociedade.

A MP sem debate público, realizada na “calada da noite”, ataca diretamente os serviços públicos e reflete-se na população que mais necessita dos serviços do Estado. Outra questão que
poderá ser discutida judicialmente se refere ao
efeito confiscatório da “nova” alíquota, já que
o servidor atingido pela majoração também tem
incidência do Imposto de Renda, diminuindo
em muito sua renda mensal. Alguns servidores, há muito sem aumento, agora enfrentarão o
risco de uma redução real de seus rendimentos.
Fora isso há uma insegurança jurídica, pois
muitos servidores e pensionistas contam com
os valores recebidos todos os meses para pagar suas contas, empréstimos, carnês, etc. Ao
diminuir o valor real de seus vencimentos/proventos, alguns servidores poderão comprometer suas rendas e pagamentos programados. A
MP passará pelo Congresso Nacional para sua
avaliação, aprovação ou não!!!
Tenho afirmado ao longo do tempo que, no
que se refere a qualquer discussão em face da
Previdência Social brasileira, tanto no regime
geral quanto no regime próprio, somente um debate concreto, técnico e com a abertura da “caixa
preta” da Previdência Social, efetivamente, podemos construir algo de positivo para a nação.
Fora dessa premissa não há seriedade!!! Coisa
de governo autoritário, sem respaldo popular!!!
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AO MESMO TEMPO, CENTRO ENFRENTA DEFASAGEM DE PESSOAL

Cemaden duplicará sede em São José
O Centro Nacional
de Monitoramento e
Alertas de Desastres
Naturais ampliará a
sede em São José dos
Campos, que passará
a ter 2.500 metros
quadrados. A sede
de Cachoeira
Paulista será
desativada

Angela Lima

O

Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de
Desastres Naturais (Cemaden) terá sua sede em
São José dos Campos duplicada. Atualmente com
1.200 m2, passará a ter
2.500 m2. Além da expansão, o Cemaden terá sua
sede centralizada em São
José dos Campos, no Parque Tecnológico, pois as

instalações de Cachoeira
Paulista serão desativadas.
O diretor do Cemaden,
Osvaldo Moraes, afirma
que a ampliação faz-se
necessária, uma vez que
o espaço físico que vinha
sendo usado em Cachoeira
Paulista foi devolvido ao
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A
mudança da sede de Cachoeira Paulista para São José
dos Campos foi consolidada no momento em que o
Cemaden passou a ser uma
Unidade de Pesquisas (UP)
do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC).
O novo Regimento Interno
prevê o município de São
José dos Campos como local de sua sede.
O anúncio da expansão
da sede em São José dos
Campos ocorre em meio
às adequações políticas e

orçamentárias do Centro
e no momento que os seus
servidores completam três
anos do estágio probatório, período de avaliação
do servidor nomeado para
cargo efetivo, para a apuração dos requisitos necessários à sua confirmação
no cargo.
O Cemaden mantém
em seu quadro funcional
90 servidores, equipe que
representa metade da planejada inicialmente (180).
Inversamente a essa redução da força de trabalho
ideal, dos 250 municípios
inicialmente
previstos
para monitoramento, passou-se para os atuais 958,
ou seja: quase quatro vezes o que foi considerado
a princípio.
Defasagem
Questionado sobre a de-

fasagem de pessoal, o diretor foi categórico em dizer
que há um empenho por
parte do ministro Gilberto Kassab em suprir essas
vagas. No entanto, Moraes
disse estar preparado para
trabalhar com esse quadro efetivo de servidores,
lembrando que esta “é a
realidade atual dos institutos de pesquisa”.
Moraes disse que o
comprometimento da equipe resulta na excelência do
trabalho, qualificou os trabalhadores como “devotos
da missão institucional” e
enalteceu a dedicação dos
servidores ao trabalho. “É
um grupo que me orgulha
na realização do trabalho
que une desenvolvimento
científico e humanitário
na preservação da vida das
populações mais vulneráveis”. Para ele o desafio do
gestor público é manter a

equipe motivada.O diretor
do Cemaden comemora
também que o Centro tenha se tornado UP e entre
as novas características
está a importância da articulação com as instituições afins, como o Instituto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA), o
Centro de Tecnologia da
Informação Renato Archer
(CTI) e o Instituto Nacional do Semiárido (INSA).
Na condição de UP, será
o próprio Cemaden que
desenvolverá o Plano Diretor e o planejamento
estratégico que definirá os
projetos prioritários para
o próximo ano. De acordo
com Moraes, a perspectiva é que até o final do ano
seja lançado o edital para
contratação da empresa
que executará o projeto da
nova sede.

Kassab retarda nomeações do CTC do INPE
Depois das eleições ocorridas
entre 27 de abril e 2 maio, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
anunciou, por meio do seu núcleo
de comunicação, que a nomeação do Comitê Técnico-Científico
(CTC), do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrerá até o final deste ano, no entanto sem fixar a data.
O CTC é órgão colegiado máximo do instituto e teve os nomes
eleitos por meio de consulta interna oficial.
“Inicialmente informa-se que
os mandatos dos membros do CTC
do INPE expiraram em 9 de setembro de 2017”, informou a pasta. “Já
em relação à dinâmica da nomeação dos novos membros do CTC
do INPE, o Instituto solicitou ao
MCTIC, inicialmente, a substituição de dois nomes cujos mandatos

estavam se encerrando, todavia,
tendo em vista que os mandatos
dos demais membros também estavam para se encerrar, o MCTIC
solicitou ao INPE que a solicitação
passasse a contemplar a totalidade dos membros, o que motivou a
necessidade da realização de uma
eleição interna complementar, para
o caso dos membros do quadro
permanente do INPE”.
“Consolidação”
Prossegue o comunicado do
MCTIC: “Atualmente o processo
de substituição de todos os membros do CTC do INPE está sob consolidação pelo Instituto e posterior
encaminhamento ao MCTIC, sendo
que, a partir de então, seguirá o processo normal de emissão da Portaria
Ministerial”.
O CTC é composto por repre-

sentantes do quadro permanente das
carreiras de Pesquisa, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão
do INPE, por dirigentes ou titulares
de cargos equivalentes em Unidades de Pesquisa do MCTIC ou de
outros órgãos atuantes em áreas
afins às do Instituto; e ainda por representantes da comunidade científica, tecnológica ou empresarial.
Com a decisão de se recompor o CTC integralmente, serão
escolhidos seis nomes de representantes das três carreiras que
compõem o INPE: dois da área
de Gestão; dois da área de Desenvolvimento Tecnológico; e dois da
área de Pesquisa. Pelo regimento,
o ministro deveria escolher estes
nomes por meios de três listas
sêxtuplas. Porém, como não houve número suficiente de candidatos para preencher estas listas, a
direção do INPE enviou o que ti-

nha em mãos, ou seja: dois nomes
de pesquisadores (para escolher
dois), três nomes de tecnologistas
(para escolher dois), e quatro nomes da área de gestão (para escolher dois), já considerando as duas
eleições que aconteceram.
Constam da relação enviada
ao MCTIC os seguintes nomes,
eleitos pela comunidade do INPE:
Pesquisa: Claudia Vilega Rodrigues (28 votos) e Carlos Alexandre
Wuensche de Souza (25); Gestão:
Marciana Leite Ribeiro (20 votos),
Maria Ligia Moreira (12), Mary
Cleide Hernandes Montovaneli (7
votos) e Claudia Alves de Magalhães (6); Desenvolvimento Tecnológico: 1ª eleição- Gino Genaro
(44 votos) e Eduardo Abramof (39
votos), 2ª eleição-Adalberto Pacifico Comiran (51 votos) e Eduardo
Abramof (41).
(A.L.)
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AÇÕES DO GOVERNO ESTIMULAM OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS

Ameaçada por Temer, reforma agrária
acalenta sonhos e projetos no Vale
Seja em Lagoinha,
situada nos
contrafortes da Serra
do Mar, seja em
Pindamonhangaba
ou em São José dos
Campos, lavradores
sem-terra persistem
na busca por terras
agricultáveis que
gerem alimentos
e lhes garantam
dignidade

Antonio Biondi e
Pedro Biondi

D

esintegração do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Cortes nos recursos a serem
utilizados para obtenção de
terras, aquisição de alimentos,
educação no campo, combate
à violência fundiária e promoção da agricultura familiar. Aumento da quantidade
de conflitos, com número de
mortes recorde em 2016 (61,
maior em 13 anos) — e em
2017, diversos massacres no
campo, como os de Colniza
(MT) e Pau D’Arco (PA).
Somente no primeiro semestre deste ano, o número de assassinatos ocasionados por conflitos fundiários
já superou o total de 2016,
segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT). Consequências trágicas de um governo que tem os ruralistas
na sala de comando e está
decidido a fazer uma “antirreforma agrária” (leia a p.
9). Mas quem está segurando a enxada, enfrentando sol
e chuva e morando debaixo
de lona não pode se dar ao
luxo do desencanto.
Na beira do Rio Paraitinga, no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, uma fazenda
alimenta os sonhos e o dia a

dia de 55 famílias: a “Bela
Vista”, composta de 1.650
hectares (ha) cercados por latifúndio, Pinus e eucalipto em
Lagoinha, nos contrafortes
da Serra do Mar. Desde novembro de 2015, e enquanto
a decisão definitiva sobre a
propriedade não sai, diversas
famílias de sem-terra de Pindamonhangaba, Taubaté, São
José dos Campos, Jacareí,
São Luiz do Paraitinga, Campinas e outras cidades seguem
acampados, e produzindo, naquelas terras.
“Já plantamos 150 espécies nativas na área em que
estamos na margem do rio”,
conta Gabriel do Rio, do coletivo de produção do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
“Tinha muita erosão, que
assoreava vários trechos do
leito, e as nascentes estavam pisadas pelo gado. Já
tiramos muito boi morto do
rio e estamos trabalhando
para recuperar as áreas degradadas, para implementar
um projeto de referência em
agricultura agroecológica”.
Os integrantes do movimento têm participado de
cursos nesse sentido, realizados com apoio da Rede
Agroflorestal do Vale do
Paraíba, que envolve organizações não governamentais,
entidades, instituições de
ensino e pesquisa e órgãos
de governo ligados ao tema
e que pretende ampliar esses
diálogos e articulações.
“Queremos
fortalecer
também a produção sustentável, a alimentação saudável e o consumo consciente,
que são questões de interesse da população em geral”.
Pindamonhagaba
Em agosto, outras 60

Antonio Biondi

famílias ocuparam por dez
dias parte da “Fazenda do
Estado”, pertencente ao polo
regional da Agência Paulista
de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), em Pindamonhangaba. Dos 1.425
ha da fazenda próxima à
Rodovia Presidente Dutra,
350 ha estão identificados
como terras improdutivas e
disponíveis para privatização conforme a lei estadual 16.338, de dezembro de
2016. Elaborada pelo governador Geraldo Alckmin
(PSDB) e referendada pela
Assembleia Legislativa apesar da objeção de setores do
funcionalismo estadual, essa
lei elenca cerca de 70 terrenos, imóveis, parques e propriedades rurais para venda,
doação ou outras formas de
alienação.
A nova ocupação tinha
como proposta assentar
30 famílias para produção
voltada ao abastecimento

das cidades vizinhas. No entanto,
a APTA reagiu,
“entrou com o
pedido de despejo das famílias”,
e obteve uma decisão judicial favorável. “Com o
apoio da Associação Brasileira de
Reforma Agrária
(ABRA), de parlamentares e de advogados/as populares foi solicitada
a realização de
uma audiência de
conciliação, prevista no novo Código de Processo
Civil, a fim de debater o projeto do
MST para a área
e evitar conflitos.
Em uma decisão
contraditória, de
teor político-ideológico e
não jurídico, além de negar
o direito à audiência de conciliação a juíza da 1ª Vara
Cível de Pindamonhangaba
culpabilizou as famílias trabalhadoras rurais pelo crescente aumento da violência
no campo”, informou, em
nota, a direção regional do
MST.
“Está muito difícil, muita criminalização, mas pode
deixar que vai crescer”, afirma Tainara Lira, integrante
da coordenação do acampamento e da direção regional
do MST. “Sem luta, não tem
conversa”, conclui, lembrando a recente Jornada Nacional de Lutas com ocupações
de áreas pertencentes a políticos denunciados e o caráter
de denúncia, para além da finalidade imediata, da entrada
em terras como essas.
Em outubro (17), o movimento realizou nova edição da Jornada Nacional de

Lutas por Reforma Agrária,
tendo como objetivo “denunciar os retrocessos na
Reforma Agrária promovidos pelo Governo Golpista”,
focando nos cortes no Orçamento de 2018 e no desmantelamento das políticas
públicas do setor. Em São
Paulo, cerca de 400 famílias
ocuparam a sede do Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra).
Resistência
O mestrando Lucas Tinti, da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), que tem
nos sistemas agroflorestais
um dos seus principais focos de pesquisa, aponta um
ciclo contra-hegemônico em
consolidação no Vale do Paraíba. “A região experimentou um intenso crescimento
da monocultura do eucalipto nos anos 1970, 80 e 90.
Depois, foi-se formando
uma importante resistência,
que envolve movimentos
sociais, Defensoria Pública
e pequenas organizações,
que seguraram em parte o
processo e até começaram a
revertê-lo em alguns casos”,
explica. “Exemplo é a recuperação de áreas degradadas
para voltar a ser área com
cobertura florestal e para
produção de alimentos”.
Participante do Programa
em Desenvolvimento Territorial da América Latina e
Caribe — realizado em parceria entre a Unesp, a Escola
Nacional Florestan Fernandes (ENFF) e a Via Campesina — ele destaca o papel
da Rede Agroflorestal nessas
frentes e a importância de
articular a pauta da reforma
agrária com a população e os
movimentos urbanos.
Tinti explana sobre o
processo de ocupação do
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Vale, que começa influenciado pelo Ciclo do Ouro,
mas, pela baixa presença de
minérios, no século XVIII
dá lugar à cana, no sistema
de plantation. Depois, o café
chega forte à região, valendo-se especialmente da força
de trabalho escrava. Tendo
chegado ao seu auge entre
as décadas de 1800 e 1890,
o café começa a perder terreno com a Abolição e a perda
da diversidade e da qualidade dos solos, entre outros
fatores. “E a Crise de 1929
quebra todo mundo, pois havia grandes empréstimos em
jogo, explica.
A produção de leite, o
arroz na várzea, a criação de
gado e a produção de frutas
passam a marcar presença,
atendendo à demanda local
e ao consumo dos grandes
centros urbanos no eixo Rio
de Janeiro-São Paulo.
A Ditadura Militar, posteriormente, traz o estímulo à
monocultura do eucalipto, que
recebe apoio nacional, internacional e do governo estadual.

No Assentamento Nova Esperança,
a família Reis reencontra-se com a roça
A família Reis é uma
das 63 que vivem hoje
no Assentamento Nova
Esperança, em São José
dos Campos (SP). A área
se divide em quatro glebas, cada uma com uma
agrovila. Os Reis plantam um pouco de tudo e
vendem o excedente.
Nascido em Aimorés
(MG, na divisa com ES),
“seu” Gessi Braz dos
Reis mora ali há quase 20
anos, desde os tempos da
Fazenda Santa Rita. “Fui
assentado
legalmente
em 2002 e hoje todos os
meus cinco filhos moram
no assentamento”, diz, ao
lado da esposa, “dona”
Ana Correia dos Reis, de
Coroaci (MG).

Fernanda Soares

Luciano Reis na Feira de Orgânicos

“Isto aqui era um sonho que a gente tinha”,
recorda Gessi. “Nasci
na roça e fui me distanciando. Morei em Vitória (ES), em Governador
Valadares (MG). E via
na TV aquela história,

graças ao MST. Queria
voltar a ter tudo aquilo
que tinha na infância: as
frutas, a laranja, a goiaba...”
Luciano, um dos filhos do casal, morou a
maior parte da vida em

Osasco, na região metropolitana da capital paulista. Ele afirma que no
lote de 4,7 hectares da
família não tem carro-chefe. “Produz: couve,
repolho, alface, brócolis, beterraba, cebolinha,
salsa, coentro, inhame,
mandioca,
almeirão,
chuchu, abóbora, tomate,
cebola, maxixe, laranja,
abacate, poncã, manga,
maracujá, goiaba, acerola, uva, melancia, café,
caqui, caju, ameixa, pêssego, abacate, amora, cenoura...”, enumera.
“Plantamos
para
comer. E vendemos o
restante mais para não
desperdiçar
mesmo”.
(AB e PB)

Estudiosos comentam a luta pela terra no Brasil
Guilherme Delgado
Doutor em economia
pela Unicamp, membro da
Diretoria da Associação
Brasileira de Reforma Agrária (ABRA).
“As atuais ações de Estado se afirmam na contramão do que o próprio Estado
construiu na Constituição de
1988. Já a política agrária
real promove a total ‘mercadorização’ de toda a terra,
criando a possibilidade de
se invadir qualquer espaço.
Isso agora fica exacerbado
e legalizado, sem qualquer
restrição ou limitação. Esse
cenário vem desde o final
do governo Lula, na realidade. E tem sua representação
institucional presente agora
na Medida Provisória (MP)
759. Já que o cenário é esse,
‘por que não grilar mais terras?’. As propriedades entram no mercado por meio
de laranjas. Uma verdadeira
indústria da grilagem, cujos

procedimentos depois são
maquiados”.
“A realidade agrária é
totalmente antinômica em
relação à reforma agrária. O
país está fazendo uma antirreforma. Coloca-se tudo na
mesma seara, na mesma lei
do cão, não é nem a lei da
selva mais”.
“O pacto do agronegócio
com o mercado das terras já
se dava anteriormente. Nos
governos Dilma e Lula essas
concessões foram grandes
já, como no caso da MP 458
em 2009 e da Lei 11.378 em
2015, que legalizou terras —
logo grilagens — nas áreas de
fronteira, que por definição
eram públicas. A nova MP
liberou geral. Os governos
aninharam ovos da serpente
anteriormente, e depois a serpente os mordeu”.
Leonilde Medeiros
Professora da Universidade Federal Rural do Rio

de Janeiro (UFRRJ).
“Sobre a reforma agrária no atual governo... Não
tem, né? A grande oportunidade de mudança foi no
governo Lula, no primeiro.
No segundo, o pacto com o
agronegócio se consolidou.
Na realidade, a escolha do
Roberto Rodrigues para o
Ministério da Agricultura já
demonstrava o caminho que
se seguiria”.
“Hoje, a repressão aumentou incrivelmente. Temos uma mudança no estilo
de lidar com a questão. No
governo Lula, houve mais diálogo, negociação, e os movimentos ganharam muita força
e espaço, inclusive no interior
do Estado. Nos governos petistas, tivemos um aumento
exponencial dos recursos do
Pronaf, sobretudo em setores
mais modernizados da agricultura familiar. As desapropriações no Brasil, contudo,
são realizadas caso a caso,

via Judiciário, que é cheio de
recursos e meandros”.
“A MP 759 traz a possibilidade de os assentados terem
titulação plena de seus lotes,
o que pode gerar uma corrida
para compra e venda das terras. Essa entrada no mercado
de terras se dá pela porta da
especulação”.
Paulo César Moreira
Integrante da Coordenação Nacional da Comissão
Pastoral da Terra (CPT).
“O Parlamento tomou de
assalto o poder. Assistimos a
um conjunto de medidas de
desmonte do processo democrático do país. Sempre
se conviveu com políticas
frágeis para os direitos sociais dos povos do campo,
mas agora são efetivamente
contrárias a eles. Busca-se
praticamente inviabilizar os
assentamentos, que já se encontravam precários”.
“A violência no campo

é algo estrutural. Faz parte
historicamente do processo
de concentração de terras e
de renda. A violência institucional foi reforçada e aumentaram todas dimensões
de conflitos, assim como a
repressão e a criminalização
dos movimentos sociais. No
campo, por todo esse anseio
em abrir novas fronteiras, temos um aumento dos massacres e chacinas, e da violência em geral”.
“Somos um país com estrutura coronelista, com oligarquias diretamente ligadas
às forças políticas e ao aparato de repressão. A ligação
orgânica entre esses poderes,
incluindo o Judiciário e a imprensa, traz um grande risco
de impunidade de quem ataca
os trabalhadores rurais, vistos
como criminosos. Estamos
vivendo um aumento nas
injustiças, e quem luta pela
reforma agrária corre grave
risco de vida”. (AB e PB)
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MEDIDAS PARA SALVAR TEMER DAS DENÚNCIAS CUSTARAM BILHÕES DE REAIS

Golpe de 2016 segue destruindo o país
Para barrar
abertura imediata
de processo judicial,
governo não hesita
em barganhar votos
no Congresso e
tenta alterar até
os critérios que
caracterizam o
trabalho escravo

Antonio Biondi e
Napoleão de Almeida

E

m pouco menos de
um ano o Brasil deverá voltar às urnas
para discutir seu futuro, debatendo candidatos e, principalmente, a agenda a ser
implementada no País pelo
grupo vencedor do pleito.
Ao menos esse é o script legal, que desde 2016 deixou
o sistema eleitoral brasileiro
em xeque. Após a vitória de
Dilma Rousseff nas urnas e
o inconformismo de Aécio
Neves e do grupo derrotado em 2014, o Brasil vive
um descompasso gerador
de um atraso de décadas em
termos de corrupção, condições de emprego e trabalho,
violência urbana e escravagismo, enquanto bancos
acumulam lucros imorais
diante de um quadro social
perigoso.
“Ao invés de ser investigado e punido por seus
crimes de corrupção, o
ilegítimo [Michel Temer]
continua livre para vender
as nossas riquezas naturais
a preço de banana, prejudicando a classe trabalhadora
e os mais pobres que seriam
os mais beneficiados com
melhorias na saúde e na
educação com milhões de
reais dos royalties”, declarou Vagner Freitas, presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), em
reunião com a Frente Única
dos Petroleiros (FUP) sobre o leilão do Pré-Sal, que

Trabalho escravo
em canavial

ocorreu em meio a mais um
arquivamento de denúncias
contra Temer. “O Brasil vai
receber US$ 6 bilhões, mas
está entregando alguns trilhões em reservas”, afirmou
sobre o leilão o vice-presidente da Associação dos
Engenheiros da Petrobras
(Aepet), Fernando Siqueira.
“O que preocupa foi o
quanto do país foi ‘vendido’
por Temer para permanecer
onde está, via concessão de
leis, mudanças de regras e outras medidas, e que nunca saberemos. Há estimativas que
apontam um custo de mais de
R$ 32 bilhões em concessões
e medidas para salvar Temer
da votação da denúncia anterior e nesta”, argumenta o
doutor em Ciências Políticas
e jornalista Leonardo Sakamoto, que conversou com o
Jornal do SindCT sobre a crise brasileira.
Nos 14 meses em que
Michel Temer esteve à frente do governo federal, o
país viu o Congresso arquivar duas graves denúncias
de corrupção apresentadas
pela Procuradoria-Geral da
República contra ele; assistiu ao congelamento das
verbas de educação e saúde
por vinte anos enquanto se
leiloou a exploração do Pré-Sal; acompanhou os debates para mudanças incon-

sistentes e desnecessárias
no sistema previdenciário;
engoliu a seco mudanças na
lei trabalhista que colocaram o trabalhador em posição de total fragilidade e até
a “flexibilização” do conceito e da fiscalização do
trabalho análogo à escravidão, entre outros pontos de
ruptura social que entraram
na pauta do Governo.
“Como o governo não
tem tanto dinheiro assim
para projetos, o que foi rifado foi parte da dignidade
da população, por meio de
projetos de lei, de perdões
milionários de dívidas que
interessavam aos patrocinadores de campanha. Por
exemplo, a própria mudança na portaria do trabalho
escravo”, relatou Sakamoto. “Temer trocou escravos
por votos, o que é absurdo.
Houve repercussão internacional e o Brasil apanhou
de todos os lados. Mas é
um momento obscuro da
democracia brasileira, estamos regredindo muito”,
pondera.
Portaria ilegal
Na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego,
as regras de fiscalização do
trabalho escravo são “flexibilizadas”. O programa de

combate do trabalho escravo brasileiro foi criado por
FHC e aprimorado por Lula
para ser referência internacional. Trabalho escravo
é definido por quatro elementos: trabalho forçado,
servidão por dívida, condições degradantes e jornada
exaustiva. “O que a portaria
faz é colocar trabalho forçado como condição sine qua
non para ver se há jornada
exaustiva e condições degradantes, eliminando esses
dois elementos. Nós imaginávamos que isso viria
pelo Congresso e não por
uma portaria que aliás é ilegal. A ministra Rosa Weber
entendeu que há um vício
nessa portaria e a suspendeu, mas trata-se de uma
decisão ainda provisória”,
observa Sakamoto. Setores
importantes que apoiaram
a campanha de muitos congressistas tinham interesse
na “flexibilização”: “Não
só a bancada ruralista, mas
também o setor de vestuário
e a construção civil”.
Enquanto isso, Temer
negocia sua permanência
mesmo com rejeição recorde: apenas 3% da população
o aprovam, de acordo com
uma pesquisa do Grupo
Eurásia, que avalia riscos
internacionais. A consequência da impunidade e das

relações sociais fragilizadas
é uma crescente onda de
violência. “O Brasil é um
dos países mais violentos
do planeta, mais até do que
vários países que estão em
guerra civil”, lembra o cientista político.
A dúvida que paira é sobre a legitimidade de Temer
à frente do cargo, após tantas
denúncias, todas abafadas.
“Houve um processo de impeachment baseado em elementos muito frágeis, não se
esperou pela cassação mais
óbvia, que era de ‘caixa 2’
na chapa Dilma-Temer, e aí
está um governo que tem
sua legitimidade questionada pelo país. Estamos em
um momento em que impera o ‘Cada um por si e Deus
por todos’”.
Para piorar, o governo
Temer intercede em favor
dos bancos, como retratou
em discurso recente o deputado federal Ivan Valente
(PSOL-SP). “A economia
no Brasil está em frangalhos. A taxa de investimentos no nosso País caiu
de 19% do PIB, em 2013,
para 13,7%. E sabem para
onde está indo o dinheiro
do investimento? Para a especulação financeira, para
os altos juros que o Brasil ainda paga. Se o Brasil
quisesse crescer 3% ou 4%
ao ano, nós deveríamos ter
uma taxa de investimento
de 20%”, explicou o parlamentar. “Vai haver um
congelamento do Bolsa
Família. Eles não querem
aumentar nem 4,6%, que
representariam apenas R$
800 milhões para dezenas
de milhões de brasileiros.
Quando vamos observar o
lucro dos bancos no nosso
País, vemos que um Santander, por exemplo, teve lucro
de R$ 7,3 bilhões. Essa é a
realidade”. Sem esquecer
que o CADE, órgão federal,
perdoou uma dívida do Itaú
de R$ 25 bilhões.

