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ANJ debate
meios digitais
na ESPM

● O Ministério Público Federal
recomendou ao superintendente
do Incra em São Paulo, José Gia-
como Baccarin, fazer licitação
para a venda da madeira ainda
existente no assentamento Zum-
bi dos Palmares, em Iaras. A re-
comendação também é para que
seja quantificada e informada,
dentro de 30 dias, a quantidade
de madeira existente no local.
Reportagem do Estado mostrou
que milhares de metros cúbicos
de pinus apodrecem ou são con-

sumidos pelo fogo no assenta-
mento. A União pagou R$ 13
milhões pela floresta.

A nova recomendação ocor-
re após o Incra, “diferente-
mente do que já havia anuncia-
do e tratado anteriormente”,
ter proposto a entrega dos ter-
renos aos assentados com a
madeira disponível. Na avalia-
ção do procurador da Repúbli-
ca Isvamer Cordeiro, isso cria-
ria desigualdade entre os as-
sentados e “potencializaria os
conflitos na região, notada-
mente em razão de denúncias
de privilégios àqueles em sin-
tonia com o movimento social
predominante na região”. /

JOSÉ MARIA TOMAZELA

Carlos Mendes
ESPECIAL PARA O ESTADO / PARÁ

Depois do assassinato de mais
um líder rural no Pará, o Ministé-
rio Público Federal pediu à Polí-
cia Federal que garanta proteção
a denunciantes ameaçados de
mortena regiãode Altamirae Itai-
tuba, no sudoeste do Pará. No sá-
bado, João Chupel Primo, de 55
anos, foi morto horas depois de
comunicar à polícia as ameaças
que vinha sofrendo por denun-
ciar grilagem de terras e explora-
ção madeireira ilegal na Resex
Riozinho do Anfrísio e na Flores-
ta Nacional Trairão.

A polícia ainda não tem pista
dos assassinos. Além de Primo,
que coordenava a comunidade
católica de Miritituba, outras
duas pessoas denunciaram que
também estão sendo ameaçadas
por madeireiros da região. Con-
forme a polícia, o líder rural foi
morto com um tiro na cabeça,
em uma oficina mecânica, na
própria comunidade.

Deacordocom apolícia de Itai-
tuba,Primo forneceudetalhes so-
bre a atuação de madeireiros que

devastam as florestas da região.
O líder rural também repassou as
informações para a Polícia Fede-
ral em Santarém e para o Institu-
to Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade, responsá-
vel pela administração das unida-
desdeconservaçãoqueestãosen-
do invadidas pelos madeireiros.

Esquema. Segundo as informa-
ções do líder assassinado, para
chegar à área de onde retiram a
madeira, os criminosos utiliza-
riamuma estradade acesso ao As-
sentamento Areia, liderado por
Primo. A madeira seria retirada à
noite, quando não há fiscalização.

Em média, 20 caminhões dei-
xariamolocaltodososdiascar-
regados com toras de alto va-
lor no mercado internacional.

Uma operação do ICMBio,
para reprimir os criminosos,
foiiniciada, mas logo suspensa
por falta de segurança para os
agentes ambientais.

Anteontem, um soldado do
Exército chegou a trocar tiros
com pistoleiros entrincheira-
dos na mata. O militar ficou
perdido na floresta por cinco
dias. Sem o apoio do Exército,
que saiu da área, a Polícia Mili-
tar não quis participar da ope-
ração.

Reincidência no trabalho
escravo chegou a 59%

Ministério Público pede proteção
para líderes ameaçados no Pará

● A atriz Anna Cristina Lemos
Petta, de 33 anos, mulher do mi-
nistro do Esporte, Orlando Silva
(PC do B), foi contemplada com
incentivo fiscal de R$ 79.196,40
pela gestão Gilberto Kassab
(PSD) para fazer o curta-metra-
gem Made In Brazil. O teto da
Secretaria Municipal de Cultura
para curtas é de R$ 80 mil.

O projeto foi um dos seis sele-
cionados ontem entre 305 inscri-
tos no programa de incentivos ao
cinema da Prefeitura. Quem pa-
trocinar a produção poderá obter
desconto em tributos municipais.

Apesar de ser aliado dos comu-
nistas, para quem entregou a Se-
cretaria de Coordenação da Copa
de 2014, Kassab nega que a atriz
tenha sido beneficiada. “A esco-
lha foi técnica”, informou a Prefei-
tura. Procurada, Anna Petta não
retornou as ligações do Estado. /

DIEGO ZANCHETTA

ONGs beneficiam familiares de Orlando
Rede de organizações não governamentais ajudou militantes do PC do B, a mulher e o cunhado do ministro a receber dinheiro público

De que forma as redes sociais e a
expansão das mídias afetam a éti-
ca jornalística? Blogs e Twitter
são uma ruptura ou uma exten-
são do modo tradicional de infor-
mar? Questões como essas, que
trazem à cena o impacto das tec-
nologias na vida da imprensa,
reúnem hoje, em São Paulo, jor-
nalistas e especialistas dessas
áreas no seminário Comunica-
ção Digital: Desafios Éticos e Le-
gais das Empresas Jornalísticas.

Serão quatro painéis, entre
9h30 e 17 horas, na Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM), organizados pela Asso-
ciação Nacional de Jornais
(ANJ) e pela ESPM. “Uma pes-
quisa exclusiva revelará como as
redações administram a reputa-
ção e a exposição de seus jornalis-
tas nas redes sociais”, antecipa
Marcelo Rech, diretor da ANJ.

No primeiro painel, Eugênio
Bucci, diretor da ESPM, e Pedro
Dória, de O Globo, debaterão o
tema “Há uma ética digital e uma
ética analógica?”. A coordena-
ção será de Ricardo Gandour, di-
retor de Conteúdo de O Estado
de S. Paulo. No painel seguinte,
o tema será “Blogs pessoais e
twitters: como as empresas ad-
ministram este conteúdo?”, a
cargo de Helder de Oliveira e Ale-
xandre Jobim, ambos da ANJ.

À tarde, um painel discutirá as
mídias sociais e outro abordará
as regras éticas das empresas. O
primeiro reunirá Bárbara Nic-
kel, do Grupo RBS, Mary Persia,
da Folha de S. Paulo, e Marco
Chiaretti, da S/A Comunicação.
No segundo estarão Elaine
Loesch, do Grupo RBS, Caio Tu-
lio Costa, consultor de novas mí-
dias, e Ricardo Feltrin, do Grupo
Folha, com coordenação de Ascâ-
nio Seleme, diretor de O Globo.

MPF quer que Incra
venda madeira
de assentamento

Wladimir D'Andrade

Pesquisa da Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) di-
vulgada ontem revela que 59,7%
das pessoas encontradas pelo go-
verno federal em condição de tra-
balho escravo entre outubro de
2006 e julho de 2007 já haviam
passado por essa situação ante-
riormente. Esses trabalhadores
já tinham vivenciado experiên-
cias de privação de liberdade por
conta da distância geográfica
das fazendas, da servidão por dí-
vida ou coação por parte de segu-
ranças armados. Para a entida-
de, a presença de reincidentes é
uma clara demonstração de que
a fiscalização no Brasil não é sufi-
ciente para atingir as causas es-
truturais do problema.

Dos entrevistados que relata-
ram experiências anteriores
com privação de liberdade no tra-
balho, 44,5% foram impedidos
de deixar o serviço porque o “ga-
to” – o recrutador de mão de
obra – não forneceu transporte à
fazenda que é distante ou de difí-
cil acesso. Dívidas impediram o
abandono para 32,8%, a existên-
cia de seguranças armados foi
motivo para 15,1% dos trabalha-
dores e castigos físicos foram re-

latados por 11,8%. “As situa-
ções analisadas ocorreram
em vários Estados, sendo os
mais frequentes o PA, a BA, o
MT e GO”, afirma o documen-
to Perfil dos Principais Atores
Envolvidos no Trabalho Es-
cravo Rural no Brasil.

De acordo com a OIT, dos
trabalhadores que passaram
por situações anteriores de
privação de liberdade, apenas
nove (12,6%) haviam sido res-
gatados pelo Grupo Especial
deFiscalização Móvel, propor-
ção que significa que, para ca-
da resgatado, oito não foram
alcançados pela fiscalização.

Para o coordenador do pro-
jeto de Combate ao Trabalho
Escravo da OIT, Luiz Macha-
do, muitos casos não chegam
às autoridades por conta da
falta de denúncias. O docu-
mento destaca ainda que fal-
tam “opções de trabalho de-
cente e alternativas de gera-
ção de renda, o que obriga os
trabalhadores a se sujeitarem
às mesmas condições precá-
rias de trabalho vividas ante-
riormente”. Segundo Macha-
do, é preciso avançar na puni-
ção dos empregadores. “Preci-
samos avançar na punição pe-
nal”, explica.

Kassab dá incentivo
fiscal a produção
de Anna Petta

Marta Salomon / BRASÍLIA

Convênios assinados pelo go-
verno federal mostram que a
família do ministro Orlando
Silva (Esporte) e militantes
do PC do B receberam verbas
públicas transferidas pela pas-
ta por meio de contratos firma-
dos com uma rede de organiza-
ções não-governamentais
(ONGs). No rastro da posse de
Orlando Silva no Esporte, em
abril de 2006, a mulher dele,
Ana Cristina Petta, também ar-
rumou um cargo de confiança
no Ministério da Cultura.

A nomeação de Ana Petta co-
mo gerente da Secretaria de Polí-
ticas Culturais foi publicada em
maio de 2006. A mulher de Or-
lando Silva recebeu R$ 2.961,87
até junho, segundo o Portal da
Transparência, que não registra
outros pagamentos. Mas a passa-
gem pelo governo federal azei-
tou os negócios públicos e priva-
dos e levou até a ONG Via BR,

intermediária das relações com
a família Orlando-Petta, a feste-
jar. “Uma parceria de sucesso”,
saudou o então secretário de Es-
porte de Campinas (SP), Gusta-
vo Petta, sobre o evento promo-
vido com o Instituto Via BR no
município em novembro de
2009, prestigiado pelo cunhado
de Petta, Orlando Silva, minis-
tro do Esporte. A festa foi apenas
um capítulo na complexa rede
de relações entre a família de Or-
lando Silva, PC do B e ONGs.

A ONG Via BR, criada pouco
tempo antes por “jovens com a
perspectiva socialista”, seria
contratada pelo Esporte menos
de seis meses depois da festa da
“Virada Esportiva”, em Campi-
nas. A Via BR teria 26 dias a partir
da publicação do convênio no
Diário Oficial para estimular a
participação social na 3ª Confe-
rência Nacional do Esporte. Pe-
lo trabalho, recebeu R$ 272 mil.

Gustavo Petta, irmão de Ana
Cristina Petta, mulher de Orlan-
do Silva, havia sido convidado pe-
lo ministro e cunhado a partici-
par da organização dessa confe-
rência. No mês seguinte à confe-
rência que organizara, com a par-
ticipação da Via BR, Gustavo Pet-
ta se lançaria candidato a deputa-
do federal pelo PC do B.

A Contra Regras, que prestou
serviços gratuitos à campanha
de Petta, acabara de receber R$
83.400 de convênio da Via BR
com o Ministério do Esporte. A
“doação” à campanha, acima
dos valores permitidos por lei,
seria condenada depois pela Jus-
tiça eleitoral. A Contra Regras le-
vou multa e ficará sem contratos
com o poder público, apesar da
defesa feita pela advogada da Via
BR, Camila Saad.

Os laços que unem a Via BR e a
Contra Regras vão além dos ne-
gócios em Campinas e dos convê-
nios selados com a União em
2010, um dos quais teve subcon-
tratada a Hermana, empresa de
Anna Petta. A ONG e a empresa
dividem o mesmo endereço na
rua Áurea, no bairro da Vila Ma-
riana, em São Paulo, em prédio
vizinho ao da Hermana.

Mais do que isso, seus dirigen-
tes foram companheiros de Gus-
tavo Petta na União Nacional

dos Estudantes (UNE). Quando
Orlando Silva assumiu o coman-
do do Ministério do Esporte, em
abril de 2006, Gustavo Petta pre-
sidia a UNE. No posto, criou o
Centro Universitário de Cultura
e Arte da entidade (Cuca), dos
quais Vanessa Stropp e Tiago Al-
ves eram coordenadores. Stropp
também participou da União da

Juventude Socialista (PCdoB).
Vanessa Stropp é a diretora-

executiva da Via BR, ONG criada
em fevereiro de 2009 a partir do
cadastro fiscal da Associação Ma-
ria Amor e Esperança (AMAE). É
quem subcontrata a Contra Re-
gras e também a Hermana para
tocar convênios com os ministé-
rios do Esporte e da Justiça.

Tiago Alves é diretor da Con-
tra Regras e disse que conhece
Vanessa Stropp “do movimento
cultural”. Esse também foi o elo
apresentado pela diretora do Ins-
tituto Via BR com Anna.

Outro lado. Menos de um mês
depois de devolver R$ 32,1 mil
que recebeu do convênio da Via

BR com a pasta da Justiça, Ana
Petta afirmou desconhecer que
a ONG ligada ao irmão havia re-
cebido verbas do ministério do
marido. O Esporte negou irregu-
laridade. “O ministério não se
pauta por decisões de cunho
ideológico e age sempre em res-
peito às normas que regem as ce-
lebrações de convênios.”

Dados da OIT indicam
que grande maioria de
trabalhadores liberados
no País já tinha vivido
antes sob coerção
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Errata referente ao anúncio publicado no 
Caderno de Imóveis no Jornal Estado de 
São Paulo no dia 23/10/2011. A oferta Alto 
de Pinheiros, R$ 330.000, 3 suítes, 4 vagas, 
rico em armários, lazer, ótimo local, fino 
acabamento. Ref: 288546 Tel: 3157-3300, 
está incorreto. O valor correto deste 
anúncio é de R$ 4.300.000,00, sendo sua 
metragem 330m2.

ERRATA

No sábado, assentado
foi morto após denunciar
que estava sendo
ameaçado por revelar
ação de madeireiros

● Escravidão rural
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32,8% eram proibidos
de sair por terem dívidas

11,8%
sofriam castigos físicos

44,8% não saíam
por falta de transporte

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A8.




