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O Rio precisa, antes de mais nada, planejar o seu futuro. Um futuro
sustentável. Para acabar com a pobreza e garantir a prosperidade com o

meio ambiente preservado. Foi o que recomendou a Rio+20 e nós
devemos ser os primeiros a praticar a sustentabilidade. O mundo mudou,

mas nós, cariocas, ainda não estamos prontos para os desafios das
próximas décadas. É hora de mudar também. O velho capitalismo está

morrendo, o antigo socialismo já morreu. O futuro precisa ser reinventado,
e não será construído por prefeitos-síndicos nem por prefeitos-heróis,

mas por quem possa liderar a cidade rumo aos novos tempos.
Vote no 43! Vote sustentável. Vote verde!

Por um Rio Sustentável,
vote Verde! 43 Aspásia!!
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Aspásia, uma mulher competente
e experiente para mudar o Rio.

EDUARDOVANINI
eduardo.vanini.rpa@oglobo.com.br

‘Se quisessem pressa, deveriam
ter aprovado no início do ano’

l Na sua opinião, a forma como a
lei está sendo imposta fere a auto-
nomia das universidades?
Fere a partir do momento em que

tivemos uma greve longa e a universi-
dade precisa de tempo para se ade-
quar à lei. Temos que formar uma co-
missão, por meio de nosso Conselho
de Ensino e Pesquisa, e discutir como
vamos aplicá-la. Alémdisso, sabemos
que as famílias de muitos desses alu-
nos não têm condições, ainda que
more na Baixada Fluminense, de ga-
rantir quevenhamàuniversidade. Eo
dinheiro vindodoProgramaNacional
de Assistência Estudantil (Pnaes) é
muito pouco.

Considera equivocada a existên-
cia de uma lei que unifique a ques-
tão das cotas para todas as univer-
sidades federais?
Claro. Porque temos diferenças re-

gionais marcantes. Temos que ver
quais são as dificuldades financeiras
das famílias, independente da cor da
pele. O pobre é pobre em qualquer
esfera. Muitos congressistas foram
prefeitos e governadores. Deveriam
ter feito o dever de casa, que émelho-
rar o ensino infantil e básico. O Con-
gresso transferiu para a universidade
um problema, sem resolver o funda-
mental. Este ano, não tenho condi-

ções de aplicar e não vou aplicar a lei
aqui na universidade.

lAUFF, então, não vai aderir à lei pa-
ra o próximo vestibular, independen-
temente da decisão final?
Não tem como, por uma questão de

tempo. A prova do Enem já é no come-
ço de novembro. Sequer houve discus-
são interna. Vamos nos preparar direito
e estudar para não fazer uma coisa de
maneira atabalhoada.

l E como pretendem agir, caso haja
determinação para isso?
Vamos acionar nossa procuradoria pa-

ra discutir. Ninguém pode nos obrigar a
simplesmente aplicar o que está escrito
na lei. Se quisessempressa, deveriam ter
aprovado isso lá no começo do ano. É a
mesma coisa que fazer uma partida de
futebol e, depois de terminado o segun-
do tempo, mudar as regras do jogo.

lO que senhor quis dizer ao afirmar
que terá que “importar índios”?
Foi uma brincadeira. Não tenho nada

contra eles. Eles são os donos da
nossa terra. Queria mostrar que o
Rio deve ter uma quantidade não
tão grande de índios. Então, nesse
segmento, podem sobrar vagas que
não serão preenchidas só por índios.
Podem ir para os alunos de escolas
públicas, incluindo instituições co-
mo os colégios militares e de aplica-
ção, que sãomuito bem preparados.

lA lei sancionada foi pouco discuti-
da?
Com certeza. Reitores nunca foram

ouvidos e chamados para conversar
sobre o assunto. Acho que junto à Lei
de Cotas deveria ser aprovada outra
para o cumprimento do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
EducaçãoBásica e deValorizaçãodos
Profissionais da Educação (Fundeb),
já que muitos prefeitos não o cum-
prem. Como se pode exigir uma boa
educação se, em várias regiões do
Brasil, umaprofessora ganhaentreR$
300 e R$ 500? Não é a universidade
que vai mudar o país. l

MARCELO PIU

Sem tempo. Para Salles, impactos da lei na instituição ainda precisam ser avaliados

Reitor da UFF, Roberto Salles
é um dos mais incisivos ao
questionar a Lei de Cotas:
para ele, querem “empurrar
goela abaixo a aplicação da
lei”. Ontem o reitor voltou a
criticar a lei e disse que, se
preciso, acionará a
procuradoria da instituição
contra a medida.

Reitor da UFF reitera que não vai aderir à lei de cotas para 2013

ENTREVISTA Roberto Salles

| Opinião |

EXAUSTÃO
O CONGRESSO aprovou a
MP do Código Florestal sem
atender a todos os desejos
do Planalto.

DEPOIS DE tantas idas e
vindas, a presidente Dilma
deveria considerar manter o

máximo desta última versão
do Código, para não reabrir
uma discussão que se arras-
ta por uma década.

JÁ PASSOU da hora de haver
estabilidade jurídica no
campo.

Lei de Acesso: Brasil sobe 19 posições no ranking
País é o 14º numa relação de 93
e está na frente dos Estados

Unidos e da Suécia

O Brasil subiu 19 posições e agora ocu-
pa o 14º lugar no ranking que avalia as
leis de acesso à informação em 93 paí-
ses. O estudo foi divulgado ontem, Dia
Internacional do Direito de Saber, por
duas ONGs, a Centre for Law and De-
mocracy (CLD), do Canadá, e a Access
Info Europe, com sede na Espanha. O

Brasil passou a a frente de Chile, Nova
Zelândia, Estados Unidos e da Suécia.
O país campeão é a Sérvia.
O ministro-chefe da Controladoria-

Geral da União, Jorge Hage, disse que
nossa Lei de Acesso à Informação é uma
das mais modernas e completas do
mundo, inclusive porque nós aproveita-
mosas experiênciasdeoutrospaíses. Se-
gundo ele, tem sido reconhecida e elogi-
ada, nos foros internacionais, inclusive
no evento do qual ele participou na
quarta-feira, em Nova York, para cele-
brar o primeiro aniversário daOpenGo-
vernment Partnership (OGP).
Sobre os pontos mais fortes da lei,

Hage considera o fato de ela ser de

grande abrangência.
—Alcança os três poderes e os três ní-

veis federativos. Também é radical. A
regra é a abertura; o sigilo é a exceção; e
como toda exceção, essas situações de-
vem ser interpretadas restritivamente.
Outra vantagem é a regra para o aten-

dimento dos pedidos de acesso: o servi-
dor tem 20 dias para responder, prorro-
gáveis por mais dez. E tem a obrigação
de indicar comoeparaquemosolicitan-
te pode recorrer se não ficar satisfeito.
Quanto aos pontos fracos, o ministro

diz que é o fato de não ser diretamente
aplicável, em todos os seus aspectos,
aos estados e municípios, deixando
umamargem de decisão para eles. l

MARCIOALLEMAND

marcio.allemand@oglobo.com.br

Camponeses em lista
de mortos políticos
Direitos Humanos quer

incluir 602 casos
em relação oficial

EVANDROÉBOLI

eboli@bsb.oglobo.com.br

-BRASÍLIA- A Secretaria dos Direi-
tos Humanos do governo quer
ampliar e incluir na lista oficial
de mortos e desaparecidos po-
líticos 602 casos de campone-
ses vitimados entre 1961
e1988. Desse total, 81% das
mortes (448) ocorreram já na
transição da ditadura para a
democracia, após a anistia, en-
tre 1979 a 1988, e estão relacio-
nados com conflito no campo.
Na relação da secretaria, há
nomes de lideranças, sindica-
listas, advogados e religiosos.
AComissãodeMortos eDesa-

parecidos aprovou esta semana
a possibilidade de análise dos
casos, mas, como se esgotou o
período de julgamento desses
pedidos, o governo terá que en-
viarprojeto aoCongressoNacio-
nal para a reabertura do prazo.

DIREITO À INDENIZAÇÃO
De 1995, quando foi criada, até
hoje, a comissão aprovou 357
casos. Se deferidos os casos, as
famílias desses camponeses
terão direito à indenização de
até R$ 150 mil, além do reco-
nhecimento da responsabili-
dade do estado e pedido for-
mal de desculpas.
Ao contrário das violações

ocorridas durante a ditadura
militar na cidade, a maior par-
te dos crimes na área rural foi
cometida por agentes priva-
dos, como fazendeiros, grilei-
ros, jagunços e polícias priva-
das. Eles foram responsáveis

por 471 crimes, que represen-
tam 78% do total. O documen-
to “A exclusão dos camponeses
e apoiadores dos direitos da
justiça de transição” foi elabo-
rado pelo ex-preso políticoGil-
ney Viana, coordenador-geral
do projeto Direito àMemória e
à Verdade da secretaria. Gilney
explicou que a maioria desses
casos ocorreu no final da dita-
dura porque, em seu entendi-
mento, a repressão política do
governomilitar já tinhamassa-
crado os movimentos e ações
dirigidas por partidos e organi-
zações de esquerda:
— Houve, com o final da di-

tadura, a retomada do movi-
mento camponês, o MST, a
oposição começou a conquis-
tar os sindicatos e os latifundi-
ários não toleravam essemovi-
mento.
Entre as vítimas do campo,

14 são advogados — como
Paulo Fonteles, assassinado
em Belém (PA), em 1987 — e
sete religiosos, caso do padre
Josimo Tavares, morto em
1986. Na relação das lideran-
ças sindicais consta o nome de
Margarida Alves, jurada de
morte e assassinada na Paraí-
ba em 1983. A ativista do MST
Roseli Celeste, morta em 1987,
também está na relação. Parti-
cipou de ações, como a Cruza-
da Natalina, no Rio Grande do
Sul, que originou o MST.
Pouco mais da metade dos

casos (50,8%) ocorreu em três
estados, da chamada fronteira
agrícola: Pará, Maranhão e Ba-
hia. As mulheres estão em pe-
queno número entre as 602 víti-
mas: são 29 ou 5%. O estudo da
Secretaria deDireitosHumanos
explica que poucas participam
demovimentos no campo. l

MORTOS E DESAPARECIDOS NO CAMPO
602 casos de camponeses e apoiadores assassinados

MILITÂNCIA

OCORRÊNCIAS POR ESTADO GÊNERO
(cerca de 50% dos casos)

Pará

Maranhão

Bahia

Não
informados 43 casos

158 casos

79 casos
69 casos

573
casos

Homens
Mulheres

29 casos

463 casosLideranças

75 casosSindicalistas

14 casosAdvogados

7 casosReligiosos
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  29 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




