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Omovimento de protesto que
começou na Tunísia em ja-
neiroespalhou-se para o Egi-
to, depois para a Espanha, e

tornou-se global, com protestos engol-
fando Wall Street e cidades espalhadas
pelos EUA. A globalização e as tecnolo-
gias modernas permitem que movi-
mentos sociais transcendam frontei-
ras tão rapidamente como ideias. E o
protesto social encontrou solo fértil
em toda parte: um sentimento de que o
“sistema” fracassou e a convicção de
que, mesmo numa democracia, o pro-
cesso eleitoral não consertará as coisas
– ao menos não sem uma forte pressão.

Háum tema comum entre eles, mani-
festado pelo movimento Ocupe Wall
Street numa frase: “Somos os 99%.” Es-
se slogan faz eco ao título de um artigo

que publiquei recentemente intitulado
“Do 1%, para o 1%, e pelo 1%”, descre-
vendo o enorme aumento da desigual-
dade nos EUA: 1% da população contro-
la mais de 40% da riqueza e recebe mais
de 20% da renda. São pessoas tão rica-
mente recompensadas não porque te-
nham contribuído mais para a socieda-
de, mas porque são, em poucas pala-
vras, bem-sucedidos (e por vezes cor-
ruptos) caçadores de renda.

Por todo o mundo, influência políti-
ca e práticas anticompetitivas (em ge-
ral sustentadas pela política) foram
centrais para o crescimento da desi-
gualdade econômica. Reforçaram essa
tendência os sistemas fiscais nos quais
um bilionário como Warren Buffett pa-
ga menos impostos (como porcenta-
gem de sua renda) que seu secretário,

ou em que especuladores, que ajuda-
ram a derrubar a economia global, são
taxados com alíquotas mais baixas que
os que trabalham por sua renda.

Algumas pesquisas nos últimos anos
mostraram como são importantes e en-
tranhadas as noções de justeza. Os ma-
nifestantes da Espanha, e os de outros
países, estão certos de se indignar: eis
um sistema em que os banqueiros são
salvos, enquanto os que eles pilharam
foram deixados à própria sorte. Pior, os
banqueiros estão agora de volta a suas
escrivaninhas, ganhando bônus maio-
res do que a maioria dos trabalhadores
espera ganhar em toda a vida, enquan-
to jovens que estudaram duro e joga-
ram conforme as regras não veem pers-
pectivas de um bom emprego. O cresci-
mento da desigualdade é produto de

uma espiral viciosa: os ricos caçadores
de renda usam sua riqueza para mode-
laruma legislação que protege e aumen-
ta sua riqueza – e sua influência.

Os manifestantes estão corretos
quando acham que existe alguma coisa
errada. Por todo o mundo, temos recur-
sos subutilizados – pessoas que que-
rem trabalhar, máquinas que estão
ociosas, prédios que estão vazios – e
enormes necessidades não atendidas:
combatera pobreza, promover o desen-
volvimento e preparar a economia para
o aquecimento global, para citar ape-
nas algumas. Nos EUA, após mais de
sete milhões de execuções hipotecá-
rias de casas nos últimos anos, há resi-
dências vazias e pessoas sem teto.

Os manifestantes foram criticados
por não terem uma agenda. Mas isso é

uma incompreensão do protesto, uma
expressão de frustração com o proces-
so eleitoral. Eles são um alarme.

O protesto antiglobalização em Seat-
tle,em1999,no quedevia ser ainaugura-
ção de uma rodada de conversações co-
merciais, chamou atenção para falhas
daglobalização edas instituiçõese acor-
dos internacionais que a governam.

Quando a imprensa se aprofundou
nas alegações dos manifestantes, des-
cobriu que havia mais que um grão de
verdade nelas. As negociações comer-
ciais que se seguiram foram diferentes
e o Fundo Monetário Internacional
posteriormente empreendeu reformas
significativas. Ainda nos EUA, os mani-
festantes pelos direitos civis dos anos
60 chamaram a atenção para o racismo
institucionalizado na sociedade ameri-
cana. Esse legado ainda não foi supera-
do, mas a eleição do presidente Barack
Obama mostra o quanto aqueles pro-
testos moveram os EUA.

Em outro nível, os manifestantes de
hoje pedem pouco: uma chance de usar
suashabilidades. Suaesperança éevolu-
cionária, não revolucionária. Mas, em
outro nível, eles estão pedindo muito:
uma democracia em que as pessoas, e
nãoos dólares, importem, e umaecono-
mia de mercado que cumpra o que su-
postamente deveria cumprir. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

✽

É GANHADOR DO NOBEL DE ECONOMIA E

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE COLUMBIA

POLITICO.COM
ITALIANA

Websfera O melhor da internet Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Um grupo de soldados america-
nos reclamou formalmente da re-
tirada de uma cruz na capela do
batalhão no Afeganistão. A or-
dem veio do Pentágono.
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Ratos ajudam Exército
a achar minas terrestres

Uma joalheria japonesa expõe
em Tóquio a árvore de Natal
mais cara do mundo. Com ga-
lhos e folhas em ouro, o orna-
mento custa US$ 2 milhões.

Militares colombianos treina-
ram 11 ratos de laboratório para
farejar explosivos e ajudar na
busca de minas terrestres. Serão
levados para áreas de conflito.
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Joalheria cria árvore de
Natal de US$ 2 milhões
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Retirada de cruz revolta
soldados no Afeganistão

O templo de Confúcio na cidade
chinesa de Rehe, um dos três
maiores do país, ganhará um ho-
tel. O local terá ainda restauran-
te para aumentar a renda.

A revolta iniciada na Primavera Árabe passou pela Espanha e chegou aos
EUA com um recado: a democracia não arrumará as coisas sem certa pressão

A globalização
do protesto

FONTE: LA REPUBBLICA

Sindicato dos Corretores de Imóveis comemora o 69º aniversário

O Sindicato dos Corretores de
Imóveis no Estado de São Paulo cele-
brou no último dia 24, no Instituto de
Engenharia, o seu 69º aniversário, os
13 anos de fundação da EBRAE
(Escola Brasileira de Ensino à Dis tân cia)
e 9 anos de atividade da UniSciesp
(Uni ver si dade Corporativa do Sciesp).
O evento con tou com a presença de
representantes das principais entida-
des do mercado imobiliário e autorida-
des dos po deres executivo, legislativo
e judiciário.

Na ocasião, o Sin di -
ca to homenageou gran-
des per sonalidades que
con tribuíram para o for-
talecimento e desenvol-
vimento da ca te goria e
da sociedade. Dentre

as homenagens, o Co ro nel Álvaro Ba -
tis ta Camilo, Co man dante-Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo
foi condecorado com a Medalha “O
Conciliador”. 

Durante a cerimônia,
foi entregue o Tí tulo de
Con sultor Imobiliário pa -
ra os corretores de imó-
veis que investem per-
manentemente no co -
nhe cimento profissio-

nal. As homenagens prosseguiram
com o título “Corretor Emérito”, desti-
na do aos corretores de imóveis que te -
nham alcançado o reconhecimento
entre seus pa res e da sociedade por

colaborar para fortalecimento da cate-
goria. Elbio Fernández Mera, Pres. do
Con se lho da Fernandez Mera Ne gó ci -
os Imo bi liá ri os, ao receber o título pres-
tigiou os corretores e as autoridades
presentes com um discurso motivador.

O Sindicato não poderia deixar de
pres tar homenagem póstuma a Pas -
choal Bárbaro Neto, corretor de desta-
que e diretor da entidade. Seus filhos,
Yvone e Tácito Bárbaro, receberam a
ho menagem das mãos
do Presidente do Con se lho
Con  su ltivo, Clóvis Cesar
da Ro cha, e Adauto
Rocchetto, Pres. ADESG
emocionaram a plateia
com os agradecimentos.

Rosangela Martinelli representou
as mulheres da categoria ao ser home-
nageada com o Título Corretor
Emérito. Corretora de imóveis advoga-
da e educadora, recebeu o Título en -
tregue pela Tesoureira Geral do Sin di -
ca to, Isaura Santos e o Presidente da
entidade. Ro san ge la sen -
sibilizou a plateia com
suas considerações e
agradecimentos espe-
ciais à fa mília e aos
corretores de imóveis
que auxilia ram sua tra-
jetória profissional. 

Em seu discurso, o
Presidente Alexandre
Ti relli ressaltou a positi-
vidade do mercado bra-
sileiro em relação às
outras economias inter-
nacionais, des  tacando o

crescimento do poder econômico local
e as inúmeras possibilidades de negó-
cios para os corretores de imóveis. O
presidente agradeceu as autoridades
presentes e iniciou a contagem regres-
siva para a realização do XXIV Conaci
(Congresso Nacional dos Corretores
de Imóveis), que será sediado na capi-
tal paulista em 2012.

Comunicado Importante

O Sindicato no cumprimento de sua missão em defender e valorizar a categoria, conta com a sua
participação na discussão sobre os honorários da intermediação imobiliária. Este é um momento de
grande relevância para a profissão. Sua opinião é fundamental para estabeler parâmetros que garan-
tam equilíbrio e segurança no segmento imobiliário. Acesse o site www.sciesp.org.br e participe da
enquete ou encaminhe e-mail para ouvidoria@sciesp.org.br

FAÇA A DIFERENÇA!

Colabore com o

Sindicato, a UNISciesp

e a Ebrae, participan-

do da corrente: “Doe

brinquedos e con-

quiste muitos sorri-

sos”. Deste modo,

você ajudará as

crianças e adoles-

centes da Associação

Maria Helen Drexel.

As doações poderão

ser entregues na

sede social do

Sindicato, localizada

na R. Pamplona,

1200 – 2° andar,

ou nas Agências

Regionais do interior

e litoral (confira a

relação completa no

www.sciesp.org.br).

Os brinquedos reco-

lhidos serão devida-

mente encaminha-

dos à associação.

Faça parte da turma

do bem. Ajude quem

precisa!    
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Orlando de Almeida Filho, Secretário Especial de Controle Urbano
Representando o Prefeito Gilberto Kassab
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