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E s pe c ial

A MULHERZINHA PEQUENA

Era um menino. Seu cotidiano era correr
pela rua de areia, perseguir os gatos, empinar pipa, caçar corujas, jogar carreira com os
cães, pular poças de água, jogar amarelinha.
O momento mais tenso era o ir para a escola.
Fechava a cara, resmungava renitente e seguia
pela estrada afora, carregando, mal-humorado, a velha sacola dos livros. Não lhe agradava aquele tipo de lugar. Muitas regras, muita
atenção, muito cuidado com coisas desinteressantes. Assim, àquelas horas da manhã era
puro aborrecimento. Passava a maior parte do
tempo olhando para a janela, como se o simples fato de ver o “lá fora” trouxesse a liberdade. E o tempo ia escoando, enquanto ele
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contava os minutos para sair feito um bólide,
perseguindo alguma borboleta.
Ele não lembra bem quando ela chegou, como foi, o que aconteceu, sequer o seu
nome. Só sabe que aos poucos, aquela mulherzinha pequena foi prendendo sua atenção. De alguma forma ela colocou mágica
nos aborrecidos deveres de matemática, os
números passaram a fazer sentido, dançavam,
coloriam, inventavam mundos. Seu cheiro de
hortelã, sua risada sapeca, e aquela piscadela
marota quando queria convencer que a coisa
mais bela do mundo era a tabuada, tudo somava para enreda-lo numa deliciosa rede de
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...ela colocou mágica
nos aborrecidos deveres de matemática, os
números passaram a
fazer sentido, dançavam, coloriam, inventavam mundos.
descobertas. Quando a sineta batia e ele arrancava para fora da escola, a rua ia assumindo outros contornos e ele se via fazendo contas. Uma borboleta, mais uma joaninha, mais
uma cigarra eram três integrantes da banda
de música do jardim. Bem assim ela ensinava. E ele ria o riso cristalino de quem estava
a descortinar as coisas importantes da vida. A
rua e a escola agora combinavam. Conhecer
era isso: combinar, sem alienar a fantasia.
O tempo passou, o menino cresceu. E
por mais que a turba de alienados fosse grande ao longo de toda sua vida escolar, aquela
mulherzinha pequena que lhe ensinara matemática nunca saíra de sua cabeça. Fora por
ela que seguira a louca ideia de ser cientista,
de arranjar-se com números a descobrir os
segredos do universo. Vez ou outra, quando
as coisas embaralhavam ele sentia o cheiro
de hortelã, e mergulhava outra vez. Nas manhãs de outono, quando fraquejava diante de
uma equação insolúvel, podia ouvir a risada
de cristal anunciando que bastava olhar para a
vida mesma que ali estariam as respostas. Os
números voltavam a dançar e tudo clareava.
Ontem, de inopino, ele prestou atenção
ao filho pequeno que ruminava pragas enquanto se arrumava para ir à escola. Era um
pequeno homenzinho, sem rua de areia, sem

pés descalços, sem nariz ranhento, sem borboletas. Seu mundo era o quarto, onde visitava universos inóspitos através do vídeo game.
“Conte-me sobre os teus professores... Existe
algum que faça os números dançarem? Alguma que tenha riso de cristal e cheiro de hortelã?” O guri olhou de revés. “Bebeu, pai? Na
escola só temos regras, e ordens, e gente chata”. E saiu, emburrado, carregando o mundo
nas costas. O homem ficou, perplexo, dando-se conta que a escola já não é mais espaço
mágico onde a rua combina com os saberes
formais. Mudou o tempo? Mudou a escola?
Não existem mais mulheres que conseguem
ser meninas de riso solto, saltitando pela fantasia, apesar de já serem gente grande?
Sentiu pena do filho e de todos os outros que não se encantarão com números,
ou letras, ou fórmulas, ou fatos. Pensou que
é preciso que haja mais gente capaz de entender, de fato, de almas de meninos, como
aquela mulherzinha pequena, de tantos anos
atrás...

Mudou o tempo? Mudou
a escola? Não existem
mais mulheres que conseguem ser meninas de
riso solto, saltitando pela
fantasia, apesar de já
serem gente grande?

Elaine Tavares
Jornalista

Texto extraído do Blog de Elaine Taveres: http://eteia.blogspot.com.br/2013/06/a-mulherzinha-pequena.html

5

r E P O R TA G E M D E C A PA
HIDRELÉTRICAS, A CONSTRUÇÃO DA CEGUEIRA
para o capital empobrecer o povo e os municípios
A gigantesca transferência das riquezas para
o capital central tem duas pernas: 1) o cancelamento dos direitos conquistados pela classe trabalhadora
para aumentar a exploração do trabalho e transferir
os recursos dos serviços públicos para as empresas
privadas; 2) o controle privado dos recursos naturais:
minérios, água, biodiversidade, oxigênio e as fontes
atuais e potenciais de produção de energia (petróleo,
luz solar, fontes geotérmicas, vento).

A atual e profunda crise do capitalismo mundial leva os dirigentes da burguesia a realizar uma
mega transferência de riquezas, das nações mais
empobrecidas (como o Brasil), para o capital central,
nos Estados Unidos e na Europa. Praticamente, toda
a economia e a riqueza do planeta é controlada por
147 multinacionais, a maioria delas, sediadas nestes
países.
Realizar esta mega exploração, para recompor
a taxa de acumulação do capital, só é possível com o
povo quieto, resignado e cabisbaixo.
No permanente esforço para silenciar a classe
trabalhadora na América Latina, na África e no Oriente
Médio, os capitalistas organizam a contínua distribuição de ‘óculos da elite’, para esconder o que se passa
embaixo do nariz.
Atuam nesta distribuição de ilusões as empresas privadas, especialmente as de publicação e comunicação; a maioria das escolas, universidades e poderes oficiais constituídos; e grande parte das religiões e
movimentos sociais. Aos que teimarem em ver e lutar,
estão pré engatilhadas as punições jurídicas e armadas, ferramentas do Estado, para ajudar o capital a sair
da crise, contra o povo.
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A transformação do patrimônio natural e coletivo em mercadorias, controladas pelas empresas
capitalistas, tem gerado um intenso movimento no
legislativo dos países para garantir, legalmente, o favorecimento do grande capital.
No caso das hidrelétricas em operação e das
projetadas no Brasil, como tem demonstrado o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, o modelo
energético brasileiro, tendo a hidroeletricidade como
relevante, é projetado e executado de maneira a garantir energia abundante e barata para o capital internacional retirar e transformar os recursos naturais em

No permanente esforço
para silenciar a classe
trabalhadora na América Latina, na África
e no Oriente Médio, os
capitalistas organizam
a contínua distribuição
de ‘óculos da elite’, para
esconder o que se passa
embaixo do nariz.

Reportagem de capa
mercadorias comercializadas em escala mundial com
preços competitivos, subsidiados pelo dinheiro público, pelo empobrecimento e pela miséria do povo
brasileiro.

querem que cada município negocie de forma isolada, num claro esforço de fragilizar a luta e fortalecer a
posição dos interesses da multinacional, agora ‘dona’
dos recursos da nação e do povo.

Colocar em operação tal empreitada exige das
empresas do capital internacional - a exemplo da
espanhola Iberdrola, na hidrelétrica do Baixo Iguaçu
- uma teia de relações que garanta o sucesso e a lucratividade de seu negócio. Estas relações ‘amistosas’
se dão com empresas privadas e órgãos de governos,
em todos os níveis (nacional, estadual e municipais),
com o objetivo de ‘facilitar’ o levantamento socioeconômico e ambiental e para conquistar o posicionamento favorável dos poderes executivo, legislativo e
judiciário. Assim, quando o povo reage contra a violência e as injustiças praticadas, juízes são convencidos a decidir, rapidamente, em favor da empresa. Para
fazer cumprir tais decisões judiciárias, já estão combinadas e preparadas as intervenções da polícia que
age sob o comando do poder executivo. Um exemplo de como funciona este esquema, que o digam os
atingidos pela hidrelétrica do Baixo Iguaçu, no Paraná.

O tal ‘desenvolvimento’, defendido pelo capital
e seus aliados, não resiste a uma análise da situação
de municípios vizinhos onde foram construídas outras
represas. Estes perderam área agricultável, perderam
população e não se beneficiam da eletricidade produzida em seu quintal.

Fazendo eco na imprensa falada e escrita, um
grupo de mandatários eleitos pelo povo, em municípios e no estado, repetem sem cansar as supostas
‘vantagens’ da obra construída para o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que desqualificam e
criminalizam as iniciativas da população atingida em
defender-se.
Quando os atingidos unificam a sua ação nos
diversos municípios afetados direta e indiretamente
pelo reservatório de água, estes adversários do povo

A maioria dos prefeitos que argumenta a vantagem de uma barragem de olho nos royalties que
receberão, poderiam ser considerados ingênuos ou
desinformados. Mas, como em política não existe
ingenuidade, fica claro que, mesmo perante os prejuízos transitórios e permanentes que uma barragem
traz para os municípios, estes prefeitos sacrificam o
povo para ter na mão um dinheiro de aplicação livre,
já que os royalties não passam pelo controle do legislativo. Se, com o controle do legislativo, sabe-se o
que acontece com a maioria dos recursos públicos,
não é difícil concluir como e quem se apropriará dos
royalties.
Devido aos ‘óculos da elite’, utilizados pela
maioria da população, poucos sabem que, apesar do
lucro fácil e permanente que as empresas têm com a
comercialização e o uso privilegiado da eletricidade
produzida nestas barragens, o dinheiro dos royalties
que é repassado aos municípios atingidos durante
trinta anos, não é pago pela empresa. Os royalties são
pagos pelos pequenos consumidores, na conta mensal de luz das suas casas.

7

Reportagem de capa

Não bastasse, todas estas grandes obras, construídas para o enriquecimento do capital internacional,
são pagas com dinheiro público. Como exemplo, a hidrelétrica do Baixo Iguaçu, no Paraná, de propriedade
da multinacional espanhola Iberdrola, será construída,
na sua maior parte, com dinheiro do BNDS, da Copel
e da Previ. Se, praticamente, toda a obra será paga
com dinheiro público, por que o Brasil não constrói
a barragem e fica com a energia para uso da nação?

multinacionais.

Para piorar a situação, os atuais contratos são
executados sem nenhuma garantia, por parte da empresa que invadiu as terras dos agricultores, de indenização e realocação das famílias. Estas, acordaram,
certa manhã, com as máquinas derrubando suas benfeitorias e só conseguiram começar a conversa com a
empresa quando ocuparam o canteiro e pararam as
obras no município de Capanema. Imediatamente, a
justiça decidiu pelo despejo das famílias de suas próprias terras e condenou os manifestantes a indenizar
a empresa pela parada da construção.

Contra o poderoso jogo das multinacionais,
que capturaram a seu favor o Estado Brasileiro (legislativo, executivo, judiciário, forças armadas…), os direitos e as necessidades dos trabalhadores atingidos
pelas barragens só serão plenamente garantidos se
a população destes municípios, bem como a classe
trabalhadora brasileira, que financia nas suas contas
de luz a energia barata para as empresas, se mobilizar,
de forma unificada, para colocar a infraestrutura e as
riquezas naturais a serviço de um projeto para o Brasil,
baseado nos interesses populares, contra os da elite.

Este jogo de poder, pelo controle privado da
energia e da riqueza produzida com ela, é o centro
da luta de classes. Trata-se da burguesia, atualmente,
comandada pelo capital financeiro internacional, organizada para explorar a classe trabalhadora no campo e na cidade. Uma luta que liga os atingidos pela
barragem do Baixo Iguaçu ao operário contratado
pela mineradora Vale, bem como, ao povo brasileiro
contra a entrega do petróleo brasileiro do pré-sal às

Além da garantia a dignidade, este é o sentido
político da luta dos atingidos pelas barragens. É papel
dos movimentos populares transformá-la em parte
da luta da classe trabalhadora para um Projeto Popular para o Brasil.
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Uma luta que não é só dos trabalhadores brasileiros, mas também dos trabalhadores, por exemplo, da Guatemala e de El Salvador, que lutam para
garantir seu petróleo e as fontes geotérmicas, contra
as multinacionais. Trata-se de uma luta de libertação
dos países, possível com a articulação internacional da
classe trabalhadora.

Paulo de Souza
Valdir Duarte
ASSESOAR

TECNOLOGIA

MANEJO E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS
contrapondo-se ao modelo hegemônico

Marinilsa e Marcos Cigolini
A água é um dos elementos indispensáveis para
todo e qualquer tipo de vida. Sem ela não existe agricultura, portanto é de fundamental importância a sua
preservação visto que, de toda água existente no planeta, apenas 4% é água doce e destes, grande parte estão contaminados por resíduos indústrias ou animais.
Na região Sudoeste, este contexto não é diferente. Muitos agricultores têm sofrido com a falta de água
em períodos de estiagem cada vez mais constantes. As
políticas oficiais e o modelo de agricultura baseados na
exploração e lucratividade máximas, eliminam nascentes, avançam sobre áreas de banhados e matas, reduzindo, drasticamente, a reposição das águas superficiais
e, consequentemente, das águas subterrâneas.
Ao observarmos as condições das famílias
agricultoras da região, veremos vários casos de falta
de água. O exemplo da família de Marinilsa e Marcos
Cigolini, do município de Salgado Filho, não é exceção.
Marinilsa relata que “não tinha água para consumo,
para lavar roupa ou mesmo fazer a limpeza da casa.
Buscava-a nos vizinhos para consumir e usava a de outro açude pequeno para os banheiros. Buscava em vários lugares para abastecer a família, inclusive em fon-

tes com água ruim e com pouquíssima vazão”. Marcos
afirma que “Salgado Filho, se comparar com a região
de Francisco Beltrão, não tem água”.
Na lógica capitalista de exploração dos recursos
naturais, não há uma preocupação com o manejo e a
proteção das águas através de tecnologias acessíveis
e baratas. Há, sim, soluções que não estão a serviço
da maioria das famílias e que servem para acumular e
centralizar as riquezas, como é o caso da perfuração de
poços artesianos.
Assim, as políticas públicas implementadas no
sentido de garantir o acesso à água, via de regra, tem
como opção a construção de poços artesianos que
têm um alto custo de perfuração (R$ 12.000,00 até 100
metros de profundidade e mais R$ 140,00 a cada metro, após este limite), mais os custos com a tubulação
e demais instalações do local da perfuração até o local
de utilização da água. Pior que, além do alto custo, esta
opção não melhora a distribuição da água, mas sim, em
muitos casos, prejudica a vasão das minas superficiais.
Mesmo com o esforço de muitas administrações
em minimizar os efeitos da falta de água, implantan-
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do poços artesianos, verifica-se que essa política segue
excluindo famílias, deixando-as em condições precárias
em períodos de baixos índices pluviométricos.
A família Cigolini, de Salgado Filho, é um dos
exemplos desse descaso. Afirmam que foi implantado
um poço artesiano comunitário mas que, por problemas alheios à vontade da família, não tiveram acesso
à água. A administração municipal fez 900 metros de
tubulação a mais para desviar sua terra.
Para a família, o acesso à água potável era muito difícil. A UPVF tinha uma fonte em um capoeirão, porém o gado andava dentro dela
e a vazão era baixa. Então, através do Projeto
Água e Qualidade de Vida, coordenado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgado Filho - STR e pela Associação do Centro de
Educação Sindical - ACESI, fizeram a proteção
da fonte com a tecnologia solo-cimento. Após
esta proteção, uma análise laboratorial demonstrou que a água não era potável.

a boia tranca a passagem. Na sequência, logo acima
desta saída, há outra que leva a água para a cisterna.
Todo este processo, desde a fonte, ocorre por gravidade. A água fica assim distribuída: a da caixa de 15 mil
litros abastece a casa; a da cisterna serve para a limpeza
da sala de ordenha, para as estufas e para o cultivo de
agrião. A sobra da piscina do agrião vai para outra caixa
que serve os animais.
Antes de implantar este sistema, a família afirma
que, com 15 a 20 dias sem chover, já não tinha mais

A família já tinha consciência de que a
água, pelas condições em que o local se encontrava, poderia não ser potável, então, cercou toda a área no entorno da fonte e fez um
filtro. O filtro é uma construção simples, na
qual são distribuídas, dentro de um tubo de cimento, de baixo para cima, camadas de pedra
brita, de areia e de carvão vegetal.
Após a proteção da fonte e a construção do filtro, a água foi conduzida para uma
caixa com capacidade de 15 mil litros. Depois
disso, uma nova análise constatou a potabilidade da água.
Apesar de tudo isso, a família continuava
com dificuldade de acesso à água. Foi, então,
que através do Projeto Tecnologias Ecológicas
da ASSESOAR, em conjunto com a Fundação
Interamericana e organizações locais, construíram uma cisterna com capacidade para
armazenar 30.000 litros. Diferente das outras cisternas
construídas pelo projeto na região, seu objetivo é armazenar a sobra de água da fonte para ser utilizada em
períodos de estiagem.
Marcos fez, no filtro, um esquema em que a saída de água para a caixa de 15 mil litros é a primeira de
baixo para cima. Assim, quando a caixa estiver cheia,
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água para o consumo. Para os animais, havia um reservatório de água, feito em uma vala de rio temporário.
Agora, como o reservatório é grande, conseguem armazenar o suficiente para utilizar em períodos de estiagem.
Hoje, a família não tem mais problemas com
falta de água. Na estiagem que durou 3 a 4 meses, a

Tecnologia
cisterna ainda continha metade da capacidade de armazenagem.
Marinilsa, satisfeita, afirma: “deixei de usar água
suja, barrenta para lavar a roupa e abastecer os banheiros e também buscar nas UPVFs vizinhas, água limpa
para tomar e cozinhar”.
Com relação a renda, não há mudanças significativas no montante comercializado, pois a família, por
morar distante da cidade, não está comercializando na
feira e mercados convencionais. Porém, comercializa

Percebe-se que, o melhoramento da renda é indireto porquê a família deixa de adquirir no mercado,
os alimentos para o consumo, e mantêm a constância
na produção para os programas institucionais. Outro
impacto é na saúde, pois há uma melhora na diversidade e qualidade da alimentação, bem como, na potabilidade da água consumida.
Hoje, através de uma ação judicial, feita por
todas as famílias que não foram contempladas pelo
abastecimento de água comunitária, um ponto foi instalado na UPVF dos Cigolini, porém não há a
necessidade de ser utilizada.
As análises feitas comprovam que a
água da proteção e filtragem feita por eles, é
melhor do que a água do poço comunitário.
Neste, mesmo com 100 metros de profundidade, apareceram traços de dejetos de urina
de gado, pois está localizado dentro de uma
fazenda que cria gado.
Marcos afirma que tinha medo que
sua fonte de água estivesse contaminada por
estar localizada abaixo do potreiro. Porém, a
proteção com mata, o isolamento e a proteção com a tecnologia solo cimento se mostrou muito eficaz.
A família mantém a prática de, durante
as chuvas, retirar a mangueira do filtro, impedindo que a água barrenta entre no mesmo.
Afirmam, ainda, que é fundamental fazer a
limpeza do filtro, periodicamente, para evitar
a entrada de argila no filtro, formando camadas impermeáveis entre a brita e a areia e, até
mesmo, entre a areia e o carvão.

sua produção (repolho, alface, tempero verde, beterraba, chuchu, bergamotas, ponkan, tangerina, tomate,
melancia, melão, entre outros) para os programas governamentais: PAA (Programa de Aquisição) e PNAE
(Programa Nacional de Alimentação Escolar). Com a
melhoria no abastecimento de água, a produção consumida e comercializada permanece estável mesmo
nos períodos de seca.

Portanto, uma tecnologia simples de
proteção da água superficial, com baixo custo
e, principalmente, de domínio da família, demonstrou ser eficiente para o abastecimento
da família, da produção animal e vegetal, com
baixo impacto ambiental.
Na edição da revista Cambota nº 264, do ano
de 2011, na página 26 (disponível em: http://assesoar.
org.br/?p=81), você encontrará uma descrição, passo a
passo, para a implantação da cisterna.
Janete Fabro
ASSESOAR
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TECNOLOGIA

AGROFLORESTAS
uma tecnologia viável para a produção de alimentos e conversão das UPVFs

Vivemos um período de grandes mudanças no
campo brasileiro, em particular, com a utilização de
agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas,
que se manifesta, nas pessoas, num novo modo de
pensar e de se relacionar com a natureza. A pressão
do capital transnacional, sobre os meios de produção,
imprime outra lógica de conceber o que é tecnologia
para o campo. Dessa forma, os agricultores e agricultoras entendem como tecnologia o trator, a semente
híbrida/transgênica, o adubo químico e o agrotóxico
utilizado.
Resgatando o significado do que é tecnologia
do texto As Tecnologias na Construção da Subjetividade das Crianças e dos Jovens, “tecnologia é uma apli-

cação prática de um conhecimento científico adquirido
pela humanidade ao longo dos tempos, seja na saúde,
na produção, na educação” (Cambota nº 265 pg18).

Bem, se a tecnologia é fruto do conhecimento, gerado
pela humanidade, relacionado com a prática, então, o
que fazemos no dia a dia da agricultura é tecnologia.
Um exemplo disso é, através do conhecimento da relação que se estabelece entre as plantas, fazer cultivos
consorciados.
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Muitos conhecimentos, presentes no fazer dos
agricultores e agricultoras, estão sendo dominados por
grandes empresas. A tecnologia de produção e melhoramento de sementes que, historicamente, foi de domínio dos povos do campo, atualmente, está nas mãos
de um pequeno grupo de empresas transnacionais.
Para algumas famílias, o conhecimento, que
está presente em cada processo, passa despercebido.
Quando isso acontece, o que essas famílias fazem é
pura e simplesmente a aplicação repetida de uma técnica, sem mesmo saber porque e o que estão fazendo.
Isso ocorre, principalmente, com o agronegócio, pois o
saber que está por trás das semente, dos agrotóxicos
ou dos adubos químicos, não está acessível para as famílias. São tecnologias desenvolvidas para responder
aos interesses econômicos, não levando em consideração as reais necessidades do campo.
No caso de Edinéia Debastiani e Itacir Debastiani, um jovem casal que possui 14,1 hectares de terreno
declivoso e rochoso, no município de Salgado Filho, a
história se faz diferente. A família definiu por tomar as
rédeas de sua vida e gerar conhecimento a partir de
suas ações, relacionadas com os conhecimentos que
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experimentam, adquiridos em espaços como nos intercâmbios e nos processos de formação, que as organizações lhes proporcionam.

150 áreas de agrofloresta na região, com foco principal
no debate da legislação ambiental. Porém, as tentativas
de financiamento para tal ação não se concretizou.

Edi, como Edinéia gosta de ser chamada, nasceu e se criou no interior de Barracão. Ao se formar no
primeiro grau, com 15 anos, foi para a cidade de Guaramirim – SC, com a irmã. Após um ano voltou para
cuidar da mãe que estava com problemas de saúde e
continuou seus estudos em Barracão, onde conheceu
o Itacir. Começaram a namorar e, posteriormente, casaram e foram morar no interior de Salgado Filho.

Em 2010, com a aprovação do projeto Tecnologias Ecológicas, foi apresentada uma nova proposta de
implantação de agroflorestas com o foco na produção
de alimentos e preservação ambiental. No retorno da
reunião, Edi dialogou com a família sobre a possibilidade de implantação da agrofloresta na UPVF, ocasião
em que Ademir dizia ser melhor uma cisterna ou um
silo e não uma agrofloresta.

Como Itacir tinha apenas uma irmã pequena
e os pais necessitavam de ajuda para viabilizar a produção na unidade de produção e vida familiar - UPVF,
decidiram morar na mesma área que seus pais. Nesse
período, o jovem casal passou a utilizar a mesma casa
que os pais de Itacir, Ademir e Dalva. Desta forma, poderiam auxiliá-los na roça e também no cuidado da
casa e da irmã pequena.

Edinéia argumentou que se tratava da implantação de uma grande variedade de frutíferas importante
para UPVF que, nessa época, participava do Programas
de Aquisição de Alimentos - PAA. Falava da variedade
de frutas diferentes que poderiam produzir, no curto,
médio e longo prazo. Não seria uma coisa que terminaria com a implantação.

As dificuldades fizeram os dois pensar, várias
vezes, em desistir. A produção da UPVF estava estruturada para fumo e leite, os quais não garantiam renda suficiente para manter as duas famílias. Depois de
um tempo, iniciaram a produção de hortaliças o que
equilibrou a renda, permitindo a sua permanência no
campo.
Edinéia afirma que ao chegar na UPVF insistiu
em diversificar a produção e iniciaram com um plantio de tomates. A experiência demonstrou ser possível
plantar outras culturas para além
do leite e do fumo. Na sequência,
investiram também na produção
de galinhas.
Com a participação no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgado Filho – STR e na
ASSESOAR, em conversas e cursos, houve uma ampliação nos
conhecimentos e nas possibilidades para melhorar a produção e
a vida no campo. Foi assim que,
em 2006, surgiu a primeira possibilidade de implantar uma agrofloresta. Nesse período, a ASSESOAR vivenciava os aprendizados
do projeto realizado em parceria
com o Fundo Nacional do Meio
Ambiente, que havia implantado

Itacir concordou com a ideia. Edinéia afirma que
seu argumento foi tão bom que convenceu a família.
Ela lembra, também, que dizia que, mais tarde, poderiam implantar as outras tecnologias. Reconhecia que a
cisterna também era muito importante para UPVF que,
periodicamente, perdia hortaliças pela falta de água.
A ideia de reduzir a produção de fumo veio, primeiramente, com um processo de intoxicação vivido
por Edinéia e Itacir. Eles afirmam que “esta cultura uti-

liza muitos agrotóxicos e demanda muita mão de obra”.

Edinéia e Itacir Dzzebastiani
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A estratégia de plantio de fumo e leite não garantia a renda e desestimulava a permanência do jovem casal no campo. Fato que se acirrou pelos prejuízos com a cultura do fumo, que em um ano somaram
R$ 15.000,00, obrigando a família fazer um financiamento no banco para pagar as dívidas. O pagamento
do financiamento findou no ano de 2012.
Diante disso, a família passou a demonstrar interesse em outras formas de produção, despertando para
a agroecologia. “É um sonho que eu tenho. O Itacir e o

Ademir também tem e estamos tentando, devagarzinho,
partir mais para isso”, afirma Edinéia.

Apesar das dificuldades, Edinéia afirma ter muitos pontos positivos na pratica da agroecologia. A
maior dificuldade é cultural, de colocar na cabeça que
é possível parar de utilizar agrotóxicos e que se pode
produzir de outra forma.
Com relação a agrofloresta, a família achava que
seria bem mais fácil colocar em prática o que estava
bonitinho no papel. Porém, a escolha da área não foi
das melhores. Escolheram um solo de baixa fertilidade
e com muito capim, a pior área de pasto que tinham
na UPVF. Como não dominavam a tecnologia não
planejaram. Poderiam ter escolhido uma área melhor.
Edinéia diz “é difícil o manejo mas eu sempre digo pro

Ita que a vantagem é que toda a vez que a gente vai lá
e faz a roçada, fica cheio de palhada. O capim rabo de
burro já está desaparecendo só de fazer as roçadas. Eu
estou muito otimista. No ano que vem vamos parar com
o fumo e investir na agrofloresta. É preciso ir tentando
implantar outras áreas, iniciar com a implantação de
aveia ou de ervilhaca para controlar o capim e já ir
implantando outras coisas no meio como o feijão-de-vagem.”
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Isso demonstra que a prática da implantação da
primeira área, com os conhecimentos adquiridos nos
intercâmbios e processos de formação, junto a observação da reação das espécies manejadas, forjaram o
domínio da tecnologia. A família, agora, consegue planejar melhor a produção de alimentos, através da interação entre plantas e do manejo da palhada no solo,
também, em outras áreas da UPVF.
Para melhorar a renda e aproveitar melhor o espaço da agrofloresta, planejam implantar o feijão-de-vagem, manejando a área, desde o inverno, com adubação verde. Isso significa uma melhoria significativa
na fertilidade e na redução da necessidade de mão de
obra para a limpeza, pois a adubação verde fará uma
cobertura sobre o solo, impedindo a germinação das
plantas espontâneas.
A feira, também, contribuiu para a mudança de
pensamento da família. Antes plantavam poucas espécies para o consumo familiar. Edinéia afirma “quando

vim morar aqui, a horta era bem pequeninha, plantavam mais alface e radiche. Com a feira aumentou a
diversidade. Eu faço muitos tipos de saladas: brócolis,
repolho, rabanete, alface, pimentão. Quando tem visita
o pessoal diz: nossa, quanta diversidade!”. A feira con-

tribuiu para melhorar a alimentação e aumentou a diversidade na perspectiva da comercialização.
Diante da ampliação da diversidade alimentar e
da renda, a ideia de sair do campo foi se modificando.
A família percebe que tem oportunidade de ficar e com
qualidade de vida, diminuindo drasticamente o cultivo
do fumo. A experiência de trabalhar na cidade fez com
que Edinéia repensasse sua vida. “Eu disse não, não

quero mais isso. O trabalho, às vezes pode ser maior do
que na cidade, pois tem bastante coisa pra fazer e pou-
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ca mão de obra e acabamos trabalhando mais do que
deveria. Mas, isso é uma questão de se organizar para
poder tirar mais tempo para a família. Na cidade tem
horário para levantar. As vezes brinco que lá na cidade,
nestas horas (meio dia), não poderia tirar um cochilo,
tinha que trabalhar.
Até mesmo na roça, quando estamos trabalhando, sentamos para tomar uma água e conversar um
pouco. Ontem a tarde sentamos três vezes. Se tivéssemos na cidade não poderíamos fazer isso, pois é cobrado pela produção. Na UPVF, se chove faz-se os serviços
de casa. Se não está muito bem de saúde, não vai para
a roça.
Às vezes se pensa que na cidade tem um salário
fixo mas se contarmos o que produzimos na roça, para
a alimentação da família, passa de R$ 700,00 por mês.
Às vezes, não vemos muito dinheiro no final do mês, mas
o que tiramos é livre de custos, pois produzimos tudo
aqui”.
Itacir afirma que “estar empregado não significa

ter garantia de continuidade. Amanhã pode não estar
mais”.

A organização do trabalho, mesmo com toda a
diversidade implantada pela família, permite dedicar
tempo para as visitas que surgem durante a semana. O
acesso e o conhecimento das tecnologias adaptadas a
realidade, como é o caso da cisterna de lona que a família implantou e da aquisição de um tratorito, permite
amenizar a penosidade do trabalho.
Os períodos de diálogo em família, mesmo que
no espaço da roça, permite que hajam processos de
avaliação e planejamento das ações e com isso uma
reorganização da UPVF. Estas condições transformam
os trabalhadores em sujeitos do processo e não como
meras peças numa linha de produção ou no monocultivo. O grande diferencial, apontado pela Edinéia,
não é apenas a flexibilização dos horários mas sim, a
possibilidade de reconstruir as relações de trabalho, de
planejamento e tomada de decisão na perspectiva de
uma vida digna.
Já com relação a comercialização, realizada através da feira, demonstra ser um importante espaço para
viabilizar a família visto que, a relação direta entre quem
produz e quem consome elimina a exploração existente nos processos convencionais. O fato de produzir de
forma diversificada amplia as possibilidades de renda
e reduz os riscos de insegurança para a família no caso

de frustrações de safra.

“Não é igual a antigamente que se plantava só
milho e feijão e que, as vezes, perdiam tudo e não tinham como pagar a dívida. Hoje temos várias opções
para melhorar a produção e o trabalho no campo. O
importante é participar das organizações e dos processos de formação. Meu pai e minha mãe nunca participaram de um curso, agora eles dizem: nossa você não
para em casa! Mas a gente precisa acompanhar senão
fica lá fechadinho e as oportunidades vão passando. O
que a gente aprende ninguém tira da gente”, diz Edinéia.
Planejar a vida, transformar as tecnologias a
serviço do campo e não dos interesses das grandes
empresas, construir conhecimento e, principalmente,
apostar nas ideias e na vivacidade da juventude são caminhos para garantir a sucessão no campo.
Os relatos aqui descritos são reais e fazem parte de um debate coletivo. Ações individualizadas não
constroem. Faz-se necessário, também, que o Estado
fortaleça, com políticas públicas estas iniciativas para
que possam ser repassadas a outras famílias.
Na edição da revista Cambota nº 264, do ano
de 2011, na página 20 (disponível em: http://assesoar.
org.br/dados/cambota264.pdf) há uma reportagem
que descreve como foi o processo de implantação das
agroflorestas, na perspectiva da prodzução de alimentos, no Sudoeste do Paraná.
Janete Fabro
ASSESOAR
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EDUCAÇÃO POPULAR E PÚBLICA
REFERENCIAIS POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
O Encontro Estadual de Candói e a contribuição
à educação da classe trabalhadora

Inicialmente, a educação era fruto das relações
de trabalho, do convívio coletivo das pessoas, não havia um lugar específico para se aprender, o trabalho de
todos era realizado de forma coletiva já que era indispensável para a sobrevivência.
Mais tarde, com os conhecimentos e tecnologias
que permitiram produzir excedentes, associado à apropriação privada da terra, surge a classe dos proprietários. Se, no período anterior, a educação era comum,
sem distinções, com a sociedade dividida em classes a
educação, também, começou a ser dividida. Uma escola para os ricos e outra para os pobres. Nesse período
surge o conceito de escola, do grego, “o lugar do ócio”.
Ou seja, a escola destina-se aos filhos dos donos das
terras. Aos filhos dos servos, a educação continua nos
processos de trabalho.
Com a estruturação da sociedade capitalista, esse
cenário se modifica. A educação escolar, antes restrita
a poucos, tende a ser generalizada sob os interesses
dominantes. O objetivo não estava em democratizar o
acesso ao conhecimento mas, preparar pessoas para
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atuarem nas indústrias, já que o momento exigia mão
de obra adequada aos novos processos de trabalho.
Mas, especificamente falando da escola no campo, o ensino ofertado, antes e hoje, é voltado, quanto
valores e perspectivas, ao modelo urbano. Aos povos
que vivem no campo, historicamente, foi negado o
acesso à educação escolar de caráter científico.
As razões desta negação assentam-se no papel excludente, por ser de baixo valor agregado, que
o campo cumpre no desenvolvimento capitalista: ser
produtor de matéria-prima para as atividades industriais, concentradas nas cidades. Por isso, o povo do
campo é excluído do acesso a políticas públicas relativas ao lúdico e à saúde, ficando reduzido ao enfoque
economicista de desenvolvimento.
Nos anos 1980 e 1990, a crise do capitalismo diminui o número de empregos nas cidades e a luta pela
terra torna-se a melhor possibilidade de vida digna aos
trabalhadores. Esta luta se constitui como um importante espaço de formação política e organizativa sobre
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incorporar mudanças na lei, a exemplo das Diretrizes
Nacionais da Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).
Contudo, na luta contra-hegemônica, ao garantir os direitos dos trabalhadores na lei, o estado capitalista passa a interferir nos rumos da política em favor da
elite. Significa que, a luta por políticas públicas para a
educação do campo é valida para possibilitar, momentaneamente, melhores condições de vida e de trabalho
à população, porém, sem a força política de classe essas melhorias não se efetivam.

o desenvolvimento, implicando em repensar o papel
do Estado e a educação pública, também aos povos do
campo, conforme afirmam Grein e Onçay:
(…) a luta pelo direito a educação historicamente negada às
populações do campo, é tomada como bandeira, em meio a
um momento em que se acirram as disputas pelo modelo de
desenvolvimento, para o qual a estratégia principal de acumulação capitalista passa a ser a concentração da terra e da renda,
pela via de espoliação dos camponeses (2013, p.71).

Nesse sentido, a Educação do Campo busca,
desde sua materialidade de origem, analisar e refletir
sobre o entorno da escola, com a intenção de perceber
quais são as contradições que desafiam os trabalhadores da escola e do campo para conhecer e transformar
a realidade local e do mundo, a partir da perspectiva
da classe trabalhadora. Assim, para pensar o campo, é
fundamental olhar como estão distribuídas as riquezas,
quais são as políticas públicas existentes e as condições
materiais disponíveis para a produção da existência.
(…) o conceito assume um traço identitário de classe, o qual se
substancia quando o significado político com significado interventor, for capaz de demarcar um projeto que se contrapõe ao
capitalista, sendo capaz de constituir uma política de educação da classe trabalhadora do campo; esta, por sua vez, para a
construção de um outro projeto de campo, de cidade, de país,
o que implica a formação e a organização dos trabalhadores
para a luta contra-hegemônica (Grein e Onçay, 2013, p.102)
.Entendendo a Educação do Campo como ferramenta da classe trabalhadora no campo, a luta, forjada
pelas organizações e movimentos populares, teve força política e organizativa para fazer o estado brasileiro

Uma vez na lei, abre-se a possibilidade da entrada de atores diversos, grande parte deles, sem conexão com a luta da Educação do Campo, motivados
pela disponibilidade de recursos públicos; outros, com
objetivo claro de esvaziar politicamente esta luta, como
fazem as empresas do agronegócio.
Considera-se um avanço a Educação do Campo
ser assumida nas Universidades, indicando passos na
responsabilização do Estado. A Universidade, porém,
como ferramenta do estado capitalista, é disputada
pelas classes sociais, configurando, assim, que esse
envolvimento se dá por coletivos específicos e/ou por
pessoas que assumem a concepção da Educação do
Campo. No campo teórico, a luta de classes se manifesta em distintas matrizes, por vezes, alterando o conteúdo político considerado central pelas organizações
populares do campo.
As contradições acima descritas estiveram no
centro do debate político do Encontro Estadual de
Educação do Campo, promovido pela Articulação Paranaense, no município de Candói - Paraná, que reafirmou a necessidade do fortalecimento da Educação do
Campo, como descrito na ‘Carta de Candói’.

...para pensar o campo, é fundamental olhar como estão distribuídas as riquezas, quais são as
políticas públicas existentes e as
condições materiais disponíveis
para a produção da existência.

1- Citação extraída do Texto Base – Encontro Estadual da Articulação Paranaense Por uma Educação do Campo 2013 – Candói – Paraná (Caderno n 4).

2- Citação extraída do Texto Base – Encontro Estadual da Articulação Paranaense Por uma Educação do Campo 2013 – Candói – Paraná (Caderno n 4).
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Carta de Candói – 2013

“Por uma política pública , que garanta aos povos do campo, das
f lorestas e das águas o direito à Educação no lugar onde vivem”
No inverno de 2013, após treze anos da Carta de
Porto Barreiro, aproximadamente mil pessoas, grupo
composto por educadores e educadoras; educandos,
educandas e pais; lideranças e outras pessoas das
comunidades; aproximadamente 120 municípios, representando movimentos sociais e sindicais, escolas e
universidades estiveram reunidos no Encontro Estadual
de Educação do Campo, organizado pela Articulação
Paranaense por uma Educação do Campo, para refletir
sobre a atual conjuntura do campo e da Educação do
Campo, comprometidos com a classe trabalhadora na
perspectiva de sua emancipação.

sas. Por outro lado, há o apoderamento pelo Estado das
propostas das políticas públicas da Educação do Campo que foram construídas pelos Movimentos Sociais.

Esse encontro é mais uma das expressões de que
essa Educação é forjada num processo de luta da classe
trabalhadora, luta pela transformação do próprio campo, pela qual se busca a ruptura com o atual modelo que
tem como marca: a crescente concentração de terras,
a exploração dos trabalhadores, a expulsão desses dos
seus territórios, a pobreza, a possibilidade para a classe
dominante de ganhos enormes e transferência de renda
e de mais-valia social.

Aos sujeitos do campo muito foi negado no que se
refere ao acesso à educação formal. Porém, não houve
passividade diante disso. Os movimentos sociais e outros segmentos organizados estiveram muito presentes e
a partir dos anos 1990, ao realizarem o I Encontro Nacional dos Educadores da Reforma Agrária (ENERA),
em 1997; a I Conferência Nacional Por Uma Educação
Básica do Campo, em 1998, em Luziânia (GO) e, em
2004, a II Conferência Nacional, pautaram o que nomearam de Educação do Campo, postulando uma nova
concepção de educação (buscando formação unilateral,
para e pelo trabalho, com estudo partindo das questões
do campo, acessando o conhecimento produzido pela
humanidade), com posicionamento político demarcado
pela luta de emancipação da classe trabalhadora, com
o protagonismo da mesma e exigência de políticas públicas que garantissem acesso à escolarização em escolas públicas e de qualidade social.

Esse processo de luta é vivenciado num contexto
de disputa não só no campo econômico e político, mas
também educacional. Vivemos num campo marcado
pelas contradições: entre a agricultura camponesa e
o agronegócio, entre a produção em larga escala com
uso de agrotóxicos e a produção que respeita o meio
ambiente, portanto, a vida; entre o latifúndio e a pequena propriedade ou a não propriedade; entre patrão e
empregado. Nesse contexto a classe trabalhadora vive
um momento de descenso, por isso, também de desafios,
especialmente, no que se refere à organização coletiva,
ao empoderamento dos Movimentos Sociais para o enfrentamento e o rompimento com o atual estado de coi-

No Paraná, especialmente, a partir da II Conferência Paranaense “Por Uma Educação Básica do
Campo”, que aconteceu em Porto Barreiro/PR, em novembro de 2000, foram ratificados os compromissos e a
luta, assumidos desde o início desse grande movimento.
Nesse processo houve conquistas: efetivação de marcos
institucionais e legais que reconhecem a Educação do
Campo como política pública; ampliação da escolaridade, inclusive de acesso ao Ensino Superior (principalmente em cursos de Pedagogia e Licenciatura em
Educação do Campo, entre outros) e à pós-graduação;
constituição de Articulações (âmbito nacional, estadual
e regional), aproximando e integrando os diferentes co-
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letivos de Educação do Campo; produção de materiais
e eventos específicos; construção de uma identidade de
Educação do Campo e outras.
Apesar dessas conquistas entendemos que temos
ainda muitos desafios: o primeiro deles diz respeito à necessidade de efetivar a Educação do Campo como política pública. A partir disso, faz-se necessária: a reabertura, manutenção e construção de escolas no campo; a
ampliação do acesso a todos os níveis e modalidades da
educação, principalmente Educação Infantil, Educação
de Jovens e Adultos e ensino profissional (nível técnico
e Ensino Superior), garantindo também atendimento
em processos de educação especial na perspectiva de
inclusão; busca de garantia de processos de formação
inicial e continuada específicos e vinculados aos interesses da classe trabalhadora; construção de práticas
pedagógicas em espaços educativos do campo, inclusive em classes multisseriadas, na perspectiva da emancipação humana, partindo da especificidade do campo,
mas garantindo o acesso ao conhecimento elaborado,
socializando-as para potencializar as mudanças necessárias; garantia de condições adequadas e necessárias
para que ocorra um processo educativo de qualidade,
entendendo-as desde a estrutura física aos materiais
pedagógicos (inclusive sua produção); lotação de professores concursados em escolas do campo; articulação
dos sujeitos coletivos da classe trabalhadora; pautar e
fazer controle social das políticas públicas para o campo.
Deixamos aqui registrado nosso posicionamento
de indignação diante dos governos, nas diferentes esferas, que relativizam ou ignoram totalmente as necessidades de tais sujeitos, não os reconhecendo como sujeitos de direito, detentores de práticas, de conhecimentos,
de valores e de necessidades próprios.

Entendemos que a Educação do Campo
- não representa apenas disputa conceitual, troca
de palavras, mas se vincula a uma materialidade imposta à classe trabalhadora no processo de ampliação e
consolidação do capitalismo, que a coloca numa situação de exploração crescente, até expulsando-a do campo, que se torna campo do agronegócio, mas também
de reação a essa condição e a busca de outro projeto de
campo, de vida e de educação;
- que não é para e nem apenas com, mas dos trabalhadores do campo;
- é luta coletiva por políticas públicas que não estejam subordinadas ao economicismo e às determinações
do mercado, mas aos interesses da classe trabalhadora
na perspectiva de sua emancipação;
- considera a diversidade dos sujeitos que dela
necessitam, desde as especificidades de trabalho, de
cultura, de linguagem e outros, portanto, reconhece a
materialidade específica dos locais onde esses sujeitos
produzem sua vida;
- considera a escola como instrumento importante
para apropriação e produção de conhecimentos, portanto, espaço de ensino e formação humana;
- é direito social básico, universal e vital e dever
do Estado.
Nós, participantes do Encontro Estadual de Educação do Campo, assumimos coletivamente este conjunto de convicções e desafios, bem como a luta necessária para que os povos do campo, das florestas e das
águas, tenham um processo de formação humana com
qualidade social.
Essa carta foi construída, analisada e apoiada pelos participantes, na tarde do dia 24 de agosto de 2013,
no município de Candói/PR.

Valéria Korb
ASSESOAR
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2,4-D – DE ARMA DE GUERRA
PARA A MEsA DOs BRAsILEIROs
interesse econômico acima de qualquer coisa
A ofensiva do capital internacional, sobre
a soberania nacional, avança a passos largos. No
campo do agronegócio, mais um desses passos
poderá ser dado ainda este ano, oferecendo riscos
à saúde da população, ao meio ambiente e à diversidade produtiva e alimentar. Está em pauta na
CTNBio - Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - a liberação de modalidades de sementes
transgênicas de milho e soja resistentes ao herbicida 2,4-D. O pedido de liberação foi encaminhado
pela empresa americana Dow AgroSciences, uma
das seis gigantes da indústria de sementes e agrotóxicos do mundo. A multinacional pretende lançar
no Brasil o sistema Enlist, uma nova semente transgênica imune a três herbicidas – glifosato, glufosinato de amônia e 2,4-D.

dois herbicidas já não estão mais funcionado como
“tecnologia facilitadora” no manejo e controle de
plantas espontâneas, pois várias espécies adquiriram resistência.

Hoje, as sementes transgênicas já são resistentes aos herbicidas glifosato e glufosinato
de amônia. No entanto, a busca pela liberação da
transgenia resistente ao 2,4-D dá-se em função
de que o uso de sementes resistentes aos outros

Como se trata de um produto que tem eficácia contra plantas de folhas largas, foi utilizado,
inicialmente, para devastar as florestas vietnamitas
para que exército dos EUA pudesse “enxergar seus
inimigos”. Porém, mais do que com esse propósito,
foi usado como arma química, causando a morte
de milhares de pessoas.

O 2,4-D foi desenvolvido a partir de 1940,
durante a Segunda Guerra Mundial. Na década de
1960 tornou-se um dos componentes do Agente
Laranja na Guerra do Vietnã (juntamente com o
2,4,5-T), quando o então presidente dos Estados
Unidos, John Kennedy, mesmo contra os princípios
da Convenção de Genebra, que proibia o uso de
químicos na guerra, mandou 23 empresas fabricarem a mistura do Agente Laranja. Entre essas corporações estavam a Monsanto e a Dow que, na época,
ainda não levava em seu nome o “AgroSciences”.

Até hoje, o governo dos Estados Unidos não
reconhece como de sua responsabilidade a tragédia que atingiu mais de quatro milhões de pessoas
e, recentemente, a Dow AgroSciences, junto com
três outras empresas do ramo da biotecnologia,
montou a ‘Força Tarefa 2,4-D’ e afirmam que a vinculação com o Agente Laranja é um equívoco. As
empresas alegam que os efeitos letais desse químico seriam causados pela dioxina, um resíduo da
mistura dos componentes 2,4-D e 2,4,5-T.
No entanto, especialistas apontam que a to-
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xicidade do 2,4-D independe da dioxina. Segundo
Robin A. Bernhoft, membro da Academia Americana de Medicina e Meio Ambiente, o 2,4-D é considerado a causa de todos os cânceres e defeitos
genéticos nos filhos de ex-combatentes americanos no Vietnã e de muitos vietnamitas. Segundo o
governo vietnamita, pelo menos 500 mil crianças
nascidas posteriormente, apresentaram malformações congênitas decorrentes da, até então, arma de
guerra.
Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o 2,4-D é classificado como Extremamente Tóxico para a saúde (Classe I) e Perigoso
para o meio ambiente (Classe III). Por sua alta toxidade, o herbicida oferece sérios riscos à saúde de
quem o manipula, quem consome alimentos produzidos com seu uso e também ao meio ambiente.
Os maiores riscos para a saúde referem-se,
principalmente, ao seu potencial perturbador endócrino (alterar a função hormonal), sendo também potencialmente cancerígeno. As interferências

em rotas biológicas, geradas por perturbações endócrinas, podem causar danos sérios e irreversíveis
durante o desenvolvimento fetal e infantil. Existem,
também, fortes evidências do 2,4-D ser geneticamente tóxico (genotóxico), afetar o processo de
síntese da progesterona (hormônio central nos
processos biológicos do ciclo menstrual feminino) e da prolactina que está envolvida no processo de lactação. Pesquisas realizadas indicaram
inibição do processo de amamentação em ratas
alimentadas com uma dieta incluindo pequenas
doses do herbicida, resultando na perda de peso
dos filhotes.
Quanto ao meio ambiente, o 2,4-D (principalmente na formulação éster butílico) destaca-se por sua tendência a se espalhar mais facilmente pelo ar do que a maioria dos herbicidas.
Tal característica pode comprometer o ambiente
nas vizinhanças de seu uso agrícola, pois o produto pode atingir a vegetação nativa, pomares
e outros cultivos localizados nas proximidades

Efeitos do Agente Laranja
Fonte: http://oomundoreal.wordpress.com/2013/01/23/vitimas-do-agente-laranja-2/
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das lavouras onde é aplicado. Já em ambientes
fechados como interiores de casas, o agrotóxico pode ficar ativo durante vários meses via pó
doméstico. Nos EUA, em cidades onde foram realizadas amostras em habitações, a presença do
2,4-D variou em cerca de 60 a 90% das residências. Esse tipo de exposição diária, mesmo em
pequenas doses, pode acarretar uma intoxicação
crônica, a qual poderá desencadear efeitos endócrinos prejudiciais.
Outro impacto deste agrotóxico é sobre
micro-organismos do solo: minhocas e outros
organismos importantes para o equilíbrio ecológico como abelhas e predadores naturais (joaninhas, vespas, aranhas, etc.). Em meios aquáticos
é considerado com toxicidade elevada para os
micro-organismos, bioacumulando em peixes,
contaminando a cadeia alimentar como um todo,
incluindo o ser humano. Por infiltrar-se facilmente nos solos, contamina os aquíferos, podendo
estar presente na água de fontes e poços tubulares ou artesianos.
Hoje, no Brasil, há grandes chances de todos os riscos citados acima serem desconsiderados e ocorrer a liberação da produção e venda de
sementes transgênicas com resistência ao 2,4-D.
Tal liberação seguirá o mesmo propósito e lógica da soja RR (Roundup Ready): garantir o lucro
através do monopólio das empresas detentoras
da tecnologia. Com esta nova cartada, a Dow
AgroSciences pode pular da quinta para a terceira posição no mercado de sementes e seu faturamento, que hoje é de 6,5 bilhões de dólares,
poderá chegar a 12 bilhões, em 2020.
No ano de 2012, o mercado mundial de
sementes arrecadou 49,2 bilhões de dólares enquanto o de agrotóxicos foi de 47,4 bilhões. Estes
números mostram que diferentemente de décadas passadas, atualmente não são mais os agrotóxicos os principais responsáveis pelos lucros
das empresas e sim as sementes.
Principalmente após o advento da transge-
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nia, ocorreu uma grande monopolização no mercado de sementes e o uso destas passou a estar
atrelado à utilização de agrotóxicos produzidos
pelas mesmas empresas que as produziam. Assim, o grande monopólio passou a ter controle
e lucros gigantescos nos dois setores. Um exemplo claro é que, além de duas sementes de soja e
uma de milho Enlist, a empresa Dow também encaminhou um pedido para liberar um agrotóxico
por ela produzido, o qual será uma nova versão
do glifosato misturado ao 2,4-D.
Vale ressaltar que o discurso de que com
as novas sementes serão utilizados menos agrotóxicos - o mesmo utilizado no passado em prol
da Soja RR - novamente não é válido, pois, neste caso, as culturas receberão aplicações de três
herbicidas diferentes, não ocorrendo substituição
ou rodízio, mas sim a soma dos mesmos. Nesse
sentido, com a aprovação das novas sementes,
ocorrerá um aumento no uso de agrotóxicos,
principalmente do próprio 2,4 -D.
Segundo dados da Universidade do Estado
de Washington, caso as sementes sejam aprovadas nos Estados Unidos, o aumento do uso de
2,4-D poderá ser de 50%. Resultados parecidos
também poderão acontecer no Brasil, uma vez
que, após a primeira soja transgênica ser aprovada, o uso de glifosato cresceu ano após ano,
passando a ser o agrotóxico mais utilizado (29%).
Com o cultivo dos novos transgênicos a demanda pelo 2,4-D poderá fazer com que este deixe
a segunda colocação entre os agrotóxicos mais
utilizados (5%) e passe a ser o mais comercializado. Atualmente, sua principal utilização é em
pastagens.
No Sudoeste do Paraná, é comum o relato
de famílias agricultoras que sofrem os efeitos do
2,4-D utilizado nas proximidades de suas UPVF’s
(Unidade de Produção e Vida Familiar). Os relatos
falam da morte de tomateiros, pepinos, melões,
mamoeiros, flores e até mesmo da planta espontânea mata-campo. Na região, o 2,4-D é utilizado, principalmente, no cultivo de gramíneas, para
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as quais existem formulações recomendadas,
como é o caso das pastagens. Porém, também,
há casos de uso do herbicida em culturas, para
as quais, seu uso não é recomendado. Utilizado
‘incorretamente’ ou não, o fato é que o aumento
do uso deste herbicida, na região, está causando
impactos nocivos à produção, à saúde e ao meio
ambiente.

beração de transgênicos e demandou ao MAPA
(Ministério da Agricultura e Pecuária), ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e ao
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis), a disponibilização pública dos estudos que embasam o
processo de liberação comercial do milho e soja
resistentes ao 2,4-D.

Com a autorização do plantio comercial
das sementes Enlist no Brasil, estaremos servindo
de cobaias já que estas sementes ainda não são
cultivadas em nenhum lugar do planeta. Apesar
de estarem sendo desenvolvidas em laboratório
e testadas em experimentos de campo há mais
de uma década, nunca foram usadas em plantios
comerciais.

Numa atitude autoritária e antidemocrática, recentemente, no último dia 17 de outubro
de 2013, a CTNBio rejeitou os pedidos, apresentados pelo Ministério Público Federal, pelo Idec
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)
e pela Agapan (Associação Gaúcha de Proteção
ao Ambiente Natural), para a realização de audiências públicas para debater o tema. As audiências teriam como objetivo promover um debate
aberto com a sociedade acerca dos impactos e
consequências das plantas transgênicas resistentes ao herbicida 2,4-D. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia na CTNBio, Ruy
de Araújo Caldas, contrário a realização da audiência, alegou que a Comissão não pode servir de

Embora tenha sido aprovado o plantio de
um milho resistente ao 2,4-D, no Canadá, em outubro de 2012, não há registros de que existam
lavouras comerciais. Nos Estados Unidos, esse
tipo de sementes está em avaliação desde 2009
e o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais
do país já solicitou o banimento do
herbicida. Na União Europeia, o 2,4D, liberado para algumas culturas,
poderá ser proibido, principalmente, devido a suas potencialidades
de perturbador endocrinológico. Na
Austrália, recententemente, o governo cancelou o registro de algumas
formulações desse agrotóxico e outras estão sendo reavaliadas.
Tendo em vista os impactos negativos já mencionados, em 2012, na
IX Festa Regional das Sementes, o Fórum Regional de Entidades, famílias
agricultoras e demais trabalhadores
presentes, aprovaram e encaminharam, aos órgãos competentes, uma
moção de repúdio contra a liberação
comercial do milho e soja resistentes
ao 2,4-D. O documento posicionou-se pela supressão de qualquer li-
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palco político para pessoas que não têm conhecimento sobre o tema, e que a decisão deve ficar
com os técnicos, como e estes fossem ‘deuses’,
detentores da verdade absoluta. Assim, mesmo
com a maioria dos presentes votando a favor das
audiências, os pedidos foram negados porque
o regimento prevê que para a aprovação seria
necessário 14 votos favoráveis (maioria absoluta
dos 27 membros da Comissão).
O enfrentamento à liberação de transgênicos é uma luta política de todo o povo trabalhador brasileiro, que bate de frente com os interesses do capital internacional. Logo, é preciso que
esta luta seja travada em todos os espaços, pois
a liberação de mais esta modalidade transgênica pela CTNBio (a julgar pelo seu histórico e por
quem é constituída), corre grande risco de acontecer, uma vez que a maioria dos seus integrantes são favoráveis aos transgênicos.

Aprovada a liberação comercial pela CTNBio, a mesma ainda poderia ser vetada pelo CNBS
(Conselho Nacional de Biossegurança), que é formado por 11 ministros. No entanto, o Conselho
não se reúne desde 2008, ficando, assim, unicamente com a CTNBio a decisão final acerca da
política de transgênicos.
Portanto, diante de tudo isso e dos riscos
dos transgênicos e dos agrotóxicos, faz-se necessário que se debata a legitimidade e o papel
da CTNBio, uma vez que a mesma, quanto um
espaço deliberativo formado em sua maioria por
pesquisadores da área da biotecnologia, tem se
portado como uma legitimadora dos interesses
do agronegócio.

Felipe Grisa
ASSESOAR

Materiais de Apoio:
Austrália revisa autorização do 2,4-D e já proibiu algumas de suas formas. Disponível em: http://pratoslimpos.org.
br/?p=6199
Brasil: o mercado internacional dos agrotóxicos. Disponível em: http://www.mundosustentavel.com.br/2012/10/
brasil-o-mercado-internacional-dos-agrotoxicos/
CTNBio rejeita proposta de audiência pública. Disponível em: http://pratoslimpos.org.br/?p=6346
Dow e os transgênicos resistentes a 2,4-D. Disponível em: http://aspta.org.br/campanha/645-2/
Herbicida do agente laranja pode ser liberado para uso em lavouras. Disponível em: http://www.agroecologia.
org.br/index.php/noticias/noticias-para-o-boletim/511-herbicida-do-agente-laranja-pode-ser-liberado-para-uso-em-lavouras
No Brasil, 90% dos agrotóxicos são utilizados em oito commodities. Disponível em: http://jornadaagroecologia.
com.br/node/226
Nova geração de transgênicos pode deixar lavouras brasileiras mais tóxicas. Disponível em: http://pratoslimpos.
org.br/?p=6239
Novos riscos dos transgênicos na agricultura: o herbicida 2,4-D, componente do “agente laranja”. Disponível em:
http://aspta.org.br/campanha/645-2/
Soja transgênica: “lavouras tomarão banhos dos três venenos”. Entrevista especial com Leonardo Melgarejo. Disponível em:http://www.mpabrasil.org.br/noticias/soja-transgenica-lavouras-tomarao-banhos-dos-tres-venenos-entrevista-especial-com-leonardo
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CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROECOLÓGICOS
para que e para quem?

O Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica é integrado pelos Sistemas Participativos
de Garantia da Qualidade Orgânica e pela Certificação
por Auditoria que prometem garantir a identificação
de alimentos livres de químicos e venenos.
A Certificação por Auditoria é realizada por empresas e técnicos que, a partir de vistorias, emitem um
parecer se a unidade de produção e/ou o produto está
conforme as normas ou não. Esta forma de certificação
tem custo elevado em comparação com a certificação
participativa e prioriza os nichos de consumo da população de alto poder aquisitivo, nos grandes mercados.
A Certificação Participativa é realizada por
OPACs (Organismos Participativos de Avaliação de
Conformidade). A Rede Ecovida de Agroecologia, que
lutou pelo reconhecimento do metodologia participativa de certificação, da qual a ASSESOAR faz parte, criou
a Associação Ecovida – OPAC que foi credenciada, ofi-

cialmente, pelo Ministério da Agricultura, em 2010.
A Rede Ecovida de Agroecologia tem como objetivo
principal o fortalecimento das redes agroecológicas de
produção e consumo de comida, consideradas as suas
condições de produção. Trata-se de um instrumento
para fortalecer a modalidade ecológica de produzir
que se preocupa em praticar, e tornar massiva, formas
de produção baseadas na relação sustentável entre a
natureza e os humanos.
A Certificação Participativa é, antes de tudo, um
instrumento pedagógico para motivar e articular os diversos atores nela envolvidos, buscando a apropriação
da riqueza pelos trabalhadores/as do campo e o compromisso com a produção de comida limpa para a sociedade, especialmente os trabalhadores, uma relação
horizontalizada e interdependente. Esta certificação é
fundada em relações de confiança entre os atores que
fazem parte da rede. Considera os mercados próximos
como fundamentais, buscando atender a demanda
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racionalizando a verticalização, sem os exageros motivados pelo lucro, visível na atuação das empresas capitalistas. A Certificação Participativa adota um selo próprio. De 1990 até 2007, a Certificação Participativa da
Rede Ecovida não era reconhecida oficialmente. Hoje,
a Rede Ecovida é um dos Organismos Participativos de
Avaliação de Conformidade mais bem avaliadas no Sistema Participativo de Garantia.
A partir de 2010 foi alterada a forma de identificar os produtos certificados, todos devem ter o selo
Orgânico Brasil, diferenciando os certificados por auditagem e os certificados de forma participativa.

O que está por trás destas diferentes
formas de certificação?
Nos últimos 60 anos, a agricultura, no Brasil,
passou de uma agricultura intensiva no uso de mão
de obra, para uma agricultura altamente mecanizada e
dependente dos agroquímicos controlados pelas multinacionais. Hoje, a agricultura mundial move-se motivada pelos interesses comerciais das grandes empresas controladas pelo sistema financeiro internacional,
reforçando a exploração e a subordinação do trabalho
na agricultura. Para acessar o financiamento, o seguro
agrícola ou outras políticas de apoio, exigem uma for-

Selo da SISORG - Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica
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ma de produção atrelada a fatores externos (sementes,
adubos, venenos...).
Se a modernização conservadora da agricultura afirma ter comida garantida em estoque, é porque
muita gente não come o suficiente (só no Brasil, 60 milhões de pessoas não comem o suficiente, no mundo
este número é de um bilhão). Ou seja, além de oferecer
comida contaminada, produz pouco em comparação
com a depredação dos recursos naturais que causa e
distribui mal a produção.
Produzir comida suficiente e de forma sustentável é um grande desafio, considerando que mais de
70% vivem nas cidades. Esta constatação já era feita,
nos anos 1990, e motivou o surgimento da Rede Ecovida de Agroecologia, no Sul do Brasil, como uma articulação das ações de organizações unificadas na crítica
ao modelo da modernização conservadora, adotada
pela agricultura brasileira, submetida às diretrizes do
capital internacional - a chamada “Revolução Verde”.
Esta reviravolta na agricultura colocou a produção totalmente submetida ao conceito de qualidade
interessante às empresas, caindo na desconfiança de
uma parcela significativa de consumidores, razão pela
qual surgiram os processos de certificação. Este debate surgiu na Cooperativa Ecológica Coolméia, no Rio
Grande do Sul, em 1978. No ano de 1986, a Associação

Selo da Rede Ecovida
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de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro
organizou as primeiras normas de propriedades certificadas. No início do século 21, surgiram as leis brasileiras
sobre o assunto.
A certificação é uma realidade, mas não esgota
os problemas de proteção dos trabalhadores do campo e da cidade contra a exploração econômica e a contaminação, praticadas pelas empresas. Por isso cabe-nos perguntar:
Primeiro: se os agricultores trabalham sem agredir o meio ambiente com produtos químicos e venenos, porque eles precisam certificar sua produção? Não
seriam os que contaminam que deveriam alertar o consumidor sobre os riscos de consumir os seus produtos?
Segundo: a certificação tem, na sua maioria, uma
motivação apenas econômica, só se certifica porque
vai ganhar mais pelos produtos. Alimento limpo, então,

é só para as elites?
Terceiro: que politicas para a produção de alimentos, foram criadas pelos governos, nos últimos
anos, a não ser para a produção convencional?
Desta forma, conclui-se que a certificação, na
maioria das vezes, cumpre o papel de fortalecer o
modo de produção predominante, pois é necessário
certificar os produtos para que as pessoas, em melhores condições financeiras, identifiquem e comprem,
formando, assim, os nichos de mercado.
Ou seja, a certificação por si, não tem condições de alterar para melhor a condição econômica dos
trabalhadores do campo ou da cidade. O problema
central continua a ser da apropriação de riqueza pelas
empresas capitalistas, hoje, especialmente, o sistema
financeiro.
Amaro Korb
Assesoar

Leis, decretos e normativas vigentes para a certificação de produtos orgânicos e agroecológicos
Lei Nº 10.831 de 23 de Dezembro de 2003
Decreto Nº 06.323 de 27 de Dezembro de 2007
Decreto Nº 06.913 de 23 de Julho de 2009
Decreto Nº 07.048 de 23 de Dezembro de 2009
Decreto Nº 07.794 de 20 de Agosto de 2012
Instrução Normativa Conjunta SDA-SDC-ANVISA-IBAMA Nº 01 de 24 de Maio de
Instrução Normativa Conjunta SDA-SDC Nº 02 de 02 de Junho de 2011
Instrução Normativa Conjunta MAPA-MMA Nº 17 de 28 de Maio de 2009 (extrativismo sustentável orgânico)
Instrução Normativa Nº 18 de 28 de Maio de 2009 (alterada pela IN Nº 24/11 - processamento)
Instrução Normativa Nº 19 de 28 de Maio de 2009 (mecanismos de controle e formas de organização)
Instrução Normativa Nº 21 de 11 de Maio de 2011
Instrução Normativa Nº 23 de 01 de Junho de 2011
Instrução Normativa Nº 24 de 01 de Junho de 2011 (Processamento)
Instrução Normativa Interministerial Nº 28 de 08 de Junho de 2011 (Produção de Organismos Aquáticos)
Instrução Normativa Nº 37 de 02 de Agosto de 2011 (Cogumelos comestíveis)
Instrução Normativa Nº 38 de 02 de Agosto de 2011 (Sementes e Mudas Orgânicas)
Instrução Normativa Nº 46 de 06 de Outubro de 2011 (Produção vegetal e animal)
Instrução Normativa Nº 50 de 05 de Novembro de 2009 (Selo Federal do SisOrg)
Instrução Normativa Nº 54 de 22 de Outubro de 2008
Instrução Normativa Nº 64 de 08 de Dezembro de 2008
Portaria Interministerial Nº 177 de 30 de Junho de 2006
Portaria Nº 331 de 09 de Novembro de 2012
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I n stit u cio n al
Um novo marco regulatório para as ONGs

Vera Masagão Ribeiro*

Há um ano, a Secretaria Geral da Presidência
da República constituiu um Grupo de Trabalho, com
participação de vários ministérios e representantes da
sociedade, para elaborar um novo marco regulatório
para as organizações da sociedade civil, as chamadas
ONGs. Esse tinha sido um compromisso de campanha
que Dilma Rousseff assumira perante centenas de entidades e redes que subscreveram uma plataforma, cujo
horizonte era estabelecer novas bases para o engajamento cidadão no Brasil.
O apoio governamental às organizações da sociedade civil que atuam visando o interesse público é
uma prática comum em países onde a democracia está
consolidada. Estudo da Johns Hopkins University revela que o subsídio governamental às ONGs no Brasil é
pequeno em comparação a esses países. Temos aqui
uma legislação insuficiente e confusa, que dificulta o
acesso das organizações cidadãs aos recursos estatais,
ao mesmo tempo em que permite o uso indevido dessas entidades, por parte de governantes, para favorecer
grupos políticos ou simplesmente enfiar o dinheiro público no próprio bolso.
A mais recente onda de escândalos envolvendo
transações desse tipo levou à queda de ministros e ao
recrudescimento dos controles do governo sobre as
organizações da sociedade civil que acessam recursos
federais. Ainda assim, o Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria Geral da Presidência, no qual a Plataforma das Organizações da Sociedade Civil se integrou,
conseguiu mobilizar a contribuição de um conjunto
relevante de gestores públicos, juristas e líderes sociais
que elaboraram propostas para melhorar a relação das
entidades sem fins lucrativos com os governos. A mais
importante delas é um Projeto de Lei que estabelece
um novo instrumento de contratualização, o Termo de
Fomento e Colaboração, estabelecendo obrigações relativas ao chamamento público e à prestação de contas, tanto para os administradores públicos como para
as organizações.
Do ponto de vista político, o principal avanço
do Projeto de Lei é reconhecer que as organizações
da sociedade civil não podem ser reduzidas a braços
executores de políticas governamentais; devem ser fomentadas como expressão autônoma da sociedade,
espaços de experimentação de novas tecnologias sociais, canais de participação e controle social. Um instrumento adequado para regular o repasse de recursos
governamentais às organizações é um primeiro passo
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necessário, que precisaria ser complementado com o
reforço e constituição de novos fundos públicos voltados ao fomento da participação social.
O Ministro Gilberto Carvalho anunciou em março a constituição de um fundo dessa natureza, mas até
agora nada foi concretizado.
Além disso, ainda que o acesso a recursos públicos seja absolutamente legítimo, a sociedade civil organizada não pode depender integralmente de repasses
governamentais, deve ser também capaz de mobilizar
junto à própria sociedade os recursos necessários para
promover suas causas. Para tal, precisaria contar, como
em outros países democráticos, com incentivos fiscais
e um regime tributário favorável. Infelizmente, no Brasil,
se cobra o mesmo imposto da pessoa que deixa uma
herança para os descendentes e daquela que deseja
fazer uma doação a uma universidade pública ou uma
entidade sem fins lucrativos.
Para cumprir a agenda da Plataforma das Organizações da Sociedade Civil, com a qual Dilma Rousseff
se comprometeu como candidata, temos ainda muito
a fazer. O problema é que o Grupo de Trabalho coordenado pela Secretaria Geral da Presidência teve suas
atividades encerradas em julho e desde então a Presidenta não autorizou o encaminhamento do Projeto de
Lei ao Congresso, nem assinou um Decreto que corrigiria de imediato alguns dos problemas que dificultam
o conveniamento e a prestação de contas. A equipe da
Secretaria vem tentando avançar com outros tópicos,
realizando estudos sobre a possibilidade de criar um
sistema tributário facilitado para as OSCs, assim como

Institucional
a constituição de fundos de apoio. Está também elaborando com apoio da Fundação Getúlio Vargas um
portal que permitirá à sociedade buscar informações
sobre todas as entidades registradas no país.
De concreto, entretanto, temos pouco até agora. No que se refere a um marco regulatório para as
organizações da sociedade civil, corremos o risco de
dar continuidade aos oito anos de promessas adiadas da gestão Lula da Silva. Diante desse quadro, sem
arrefecer a pressão reivindicativa sobre o executivo
federal, a Plataforma das OSCs e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - Abong,
em especial, decidiram reforçar o trabalho de pressão
junto ao legislativo, onde há dois projetos de lei que
podem atender às nossas expectativas, com algumas
emendas. São dois projetos que tramitam há tempos,
como resultados das CPIs das ONGs, mas que foram
retrabalhados por relatores que entenderam a importância de valorizar as organizações da cidadania e não
apenas criminalizá-las. Trata-se dos projetos PL 3877,
com texto substitutivo do deputado Eduardo Barbosa
(PSDB-MG) e o PLS 649, do Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF).
Para negociar com os parlamentares, a Abong
e a Plataforma estabeleceram um conjunto de pontos
que consideramos essenciais para um projeto de lei
que regule o repasse de recursos dos governos para
as OSCs:
1. Um instrumento próprio para reger repasses
de recursos públicos para OSCs que atuam em prol do
interesse público (convênios seriam exclusivos para repasses entre entes federados).
2. Uma legislação que abranja todos os níveis de
governo (federal, estadual e municipal).
3. Reconhecimento de que o repasse de recursos pode visar tanto à colaboração das OSCs com políticas públicas quanto o fomento à atividade autônoma
das organizações visando o interesse público (projetos
de inovação, desenvolvimento de tecnologias sociais,
controle social, educação cidadã, participação social,
etc.).
4. Chamamento público obrigatório (com regras
visando ampla publicização).
5. Exigência de que as OSCs que recebam recursos tenham no mínimo três anos de experiência na
área.
6. Inclusão das cooperativas voltadas à inclusão
econômica de grupos vulneráveis.
7. Previsão de repasses para OSCs especializadas
na gestão de pequenos projetos de fomento a organizações populares e comunitárias, envolvendo financiamento e assessoria no planejamento e prestação de
contas.
8. Autorização de contratação de pessoal próprio da OSC envolvido nas atividades previstas no pla-

Do ponto de vista político, o principal avanço do Projeto de Lei é
reconhecer que as organizações
da sociedade civil não podem ser
reduzidas a braços executores de
políticas governamentais;
no de trabalho, dentro de padrões de mercado, incluídas todas as obrigações trabalhistas, estabelecida a não
subsidiariedade trabalhista do órgão público.
9. Proibição da exigência de contrapartida financeira (a contrapartida das OSCs tem que ser sua existência e experiência).
10. Regras de prestação de contas compatíveis
com o volume dos recursos envolvidos, com prazos
para a apreciação das contas por parte da administração pública.
11. Previsão da destinação dos bens adquiridos
para a execução do projeto após sua conclusão.
Em termos de garantia de transparência e
prestação de contas para a sociedade, já temos a Lei
de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 2011), que
prevê regras de publicidade de informações relativas
a repasses de órgãos públicos às entidades privadas
sem fins lucrativos, aplicáveis tanto aos órgãos públicos
quanto às entidades.
Se tivermos o apoio da bancada aliada ao executivo federal, podemos aprovar ainda em 2013 um
Projeto de Lei com essas características. Não teríamos
resolvido tudo, mas seria um passo importante como
reconhecimento da importância das OSCs e para combater sua criminalização. Não podemos esperar mais!
Temos a urgência histórica, pois à medida que avança
o crescimento econômico do Brasil, aumentam as responsabilidades que pesam sobre seus cidadãos e governantes. Precisamos de uma sociedade civil brasileira
forte e engajada que, além de consumir mais, se comprometa com a busca de alternativas econômicas, sociais e ambientais sustentáveis, com os valores da justiça e da solidariedade. Esse é o papel importante que
as organizações que defendem direitos e bens comuns
devem cumprir em nosso país; essa é a missão que a
Abong e suas associadas abraçam e por isso lutam por
um marco legal e políticas de fomento às OSCs.
* Vera Masagão Ribeiro é Diretora Executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
– Abong e integra o Comitê Facilitador da Plataforma por
um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil.
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n O TA S

Fundada em 1991, a ABONG1 é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, democrática, pluralista, antirracista e anti-sexista, que congrega organizações que
lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos sustentáveis
de vida e pela radicalização da democracia. Têm como
objetivo fortalecer a atuação política, em rede, de organizações da sociedade civil na disputa por novos paradigmas de desenvolvimento e efetivação dos direitos
humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.
A ABONG tem sua origem em organizações
com perfil político caracterizado pela resistência ao autoritarismo; consolidação de novos sujeitos políticos e
movimentos sociais; busca de alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis e socialmente
justas; luta contra as desigualdades sociais, econômicas, políticas e civis; universalização e construção de novos direitos e consolidação de espaços democráticos
de poder.
Considerando sua origem e o atual contexto histórico, a ABONG defende e se propõe a vivenciar, em

busca de uma nova cultura política, os seguintes princípios: igualdade, diversidade, solidariedade, pluralidade,
autonomia, transparência, participação, liberdade, sustentabilidade, democracia e horizontalidade.
A ABONG possui, atualmente, cerca de 250 organizações filiadas em todo o Brasil. Essa base associativa
constitui um espaço diverso, plural, rico de intercâmbio
e construção política e, também, uma rede com incidência em outros fóruns, redes e espaços institucionais.
Sua atuação extrapola o âmbito nacional e hoje se dá,
também, internacionalmente, através de articulações
de plataformas nacionais de ONGs, redes e processos
globais, como o Fórum Social Mundial.
Por comungar com os princípios da ABONG, a
ASSESOAR é associada e faz parte de seu Conselho Diretor, representando o Estado do Paraná.
Andreia F. Vansetto Soares
ASSESOAR
Amanda Proetti
Comunicação Abong

1 -Informações extraídas do site da Abong: http://abong.org.br/quem_somos.php?id=3401, http://abong.org.br/quem_somos.php?id=2
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notas
O ‘padrão fifa’ saqueia trabalhadores, governo e empresas do Brasil
Sobre a construção do Estádio Itaquerão, do Corinthians

brasileira.
Se existem recursos nacionais, importar é expropriar o povo e prejudicar o Brasil.
Olha a festa do capital internacional aí!

O desenvolvimento com bem estar dos trabalhadores, em qualquer país, supõe que a produção de riquezas envolva a sua gente e os seus
recursos, utilizando os bens geradas em benefício próprio.
Não é o que faz a Fifa. Sua prática impede que
a economia nacional gere trabalho e faça os recursos circularem para o bem estar da sociedade

Importações para construir o estádio Itaquerão:
- Vidros – da Itália;
- Mármore Branco – da Grécia (o mais caro do
mundo);
- Techlam (piso) – da Espanha;
- Tubulação para água da chuva – da França;
- Manta para o telhado – dos Estados Unidos;
- Grama – dos Estados Unidos;
- Cadeiras – da Inglaterra.

Fonte: depoimentos de trabalhadores do estádio, coletado pela Assesoar, em 17 de outubro
de 2013.

Acesse a página da ASSESOAR
www.assesoar.org.br
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