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A
resposta coletiva contra o
HIV, há três décadas, pode ser
resumida em uma palavra:
vergonhosa. Na pior das hipó-

teses, as pessoas que vivem com
HIV foram, inexplicavelmente, pre-
sas às suas camas, detidas, afasta-
das em instalações médicas, crimi-
nalizadas e deportadas. Na melhor
das hipóteses, perderam seus em-
pregos, foram expulsas das escolas
e tiveram negado o acesso a servi-
ços básicos. Respondemos a um ví-
rus humilhando, estigmatizando e
punindo as pessoas infectadas. Nos-
sa resposta ao vírus foi tão doloro-
sa, e às vezes tão mortal, quanto o
próprio vírus.

Felizmente, avanços impressio-
nantes foram feitos. Nos últimos
anos, avanços científicos ocorre-
ram e o número de novas infecções,
particularmente entre as crianças,
declinou. Menos pessoas estão
morrendo. Cerca de metade das
pessoas que podem receber trata-
mento, mesmo nos países de baixa
e média renda, está recebendo an-
tirretrovirais. O HIV não é mais a
sentença de morte.

E, no entanto, o estigma e a discri-
minação enfrentados por pessoas
HIV+ permanecem altos, em todo o
mundo. Ainda hoje se privilegiam
estratégias punitivas para o HIV,
como a criminalização da transmis-
são do HIV, sua não divulgação e ex-
posição. Restrições à entrada e a
deportação de HIV+ não nacionais
nas fronteiras são ainda muito co-
muns, especialmente nos países
mais ricos.

A face do HIV tem sido sempre a
face da nossa incapacidade de pro-
teger os direitos humanos. Um dos
principais motores da Aids sempre
foi, e continua sendo, esta falha pa-
ra assegurar a proteção dos direi-
tos humanos de comunidades mar-
ginalizadas, incluindo prisioneiros,
trabalhadores do sexo, usuários de
drogas, pessoas com deficiência e
imigrantes, refugiados e requeren-
tes de asilo. A homofobia, a discri-
minação de gênero, a discrimina-
ção racial e a violência contra as
mulheres têm nos impedido esfor-
ços maiores para gerir eficazmente
e conter a propagação do HIV.

O tema da Conferência Internaci-
onal da Aids deste ano, que se reali-
za em Washington, é Juntos Mudan-
do o Rumo. Realmente, chegou o
momento de mudarmos o rumo. As
violações de direitos humanos da
propagação do HIV — e, em muitos
casos, também da luta contra o HIV
— devem ser combatidas.

É hora de se construir sobre os ga-
nhos para criar uma resposta global
a uma epidemia que nos desafia. E a
perspectiva de direitos humanos é
essencial. O ponto de partida é o re-
conhecimento de todas as pessoas
como iguais no gozo de seus direi-
tos. Leis gerais e políticas em mui-
tos países que criminalizam a trans-
missão não intencional do HIV, a ex-
posição e não divulgação têm como
alvo específico grupos que devem
fazer testes de HIV obrigatórios, e
restringem as viagens de indivíduos
com base no HIV — tais políticas são
alarmistas e equivocadas.

Avanços na direção certa foram
feitos, um dos quais — a eliminação
das restrições de viagem — permi-
tiu aos EUA acolherem esta confe-
rência sobre Aids, após 22 anos.
Mesmo em Estados onde as leis pro-
tegem os direitos humanos de pes-
soas HIV+, não é claro em que medi-
da elas são respeitadas.

Mais recursos precisam ser cana-
lizados para garantir o acesso ao
tratamento antirretroviral para sal-
var vidas, mas também para pro-
gramas de direitos humanos, for-
mação de profissionais de saúde e
policiais, acesso à Justiça para indi-
víduos HIV+, combate ao estigma e
educação de jovens sobre sexo se-
guro. O financiamento da luta con-
tra a Aids de uma forma holística
não só é necessário, é uma obriga-
ção legal.

Este não é um momento para com-
placência. O Unaids tem como seu ob-
jetivo: zero novas infecções, zero mor-
tes relacionadas à Aids e discrimina-
ção zero. Nesta conferência sobre Aids
é essencial que os direitos humanos
norteiem e motivem nossa resposta.

Zero
HIV
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P
ara comprar armas no comércio
tradicional um americano se sub-
mete a algumas formalidades, tão
inócuas quanto hipócritas. Há vári-

as maneiras de driblar as formalidades.
Nas feiras de armas onde os fabricantes
expõem seus produtos você pode sair
com uma bazuca embaixo do braço sem
nenhuma restrição. E — como mostrou o
último maluco a entrar atirando — hoje
não há material bélico que você não possa
comprar pela internet, sem qualquer con-
trole.TantooBarackObamaquantooMitt
Romney se manifestaram, no passado,
contra esta liberalidade insana mas agora
se limitam a lamentar os mortos. Nenhu-
ma palavra dos dois que pudesse contrari-
ar o lóbi das armas, a poderosa National
Rifle Association, seus membros e simpa-
tizantes, ainda mais num ano eleitoral.

Os filmes que Hollywood deixa para
lançar nas férias de verão da garotada
são chamados de blockbusters, arrasa-

quarteirões. São feitos para render o má-
ximo na semana de estreia, o que garan-
tirá ótima bilheteria no resto da tempo-
rada. Ainda não deu para saber como a
chacina em Aurora afetará a renda do úl-
timo Batman, que pode se tornar um fil-
me maldito. Há muitos anos um filme
chamado “Romona” (ou era “Ramona”?)
ganhou notoriedade porque alegavam
que ele dava azar. Um cinema tinha ruí-
do numa projeção de “Romona” e logo
se espalhou o boato que outros cinemas
que exibiam “Romona” também tinham
caído, que qualquer cinema que exibis-
se “Romona” estava ameaçado de cair.
Tornou-se comum bater na madeira to-
da vez que se mencionasse o título do fil-
me. Não sei do que se tratava “Romona”.
Não sou supersticioso, mas nunca entrei
num cinema para ver.

REENCONTRO
Seria ótimo que existisse um céu para

ateístas e comunistas. Assim daria para

imaginar o encontro no além de Alexan-
der Woodcock — que morreu há dias —
e Cristopher Hitchens, que morreu não
faz muito. Os dois concordavam em al-
gumas coisas e discordavam em outras,
e seus desacordos eram muito mais di-
vertidos. Woodcock era irlandês, Hit-
chens era inglês, mas os dois fizeram
carreira como ensaístas e críticos nos
Estados Unidos. Ambos surpreende-
ram com algumas posições tomadas:
Hitchens defendeu até o fim a invasão
do Iraque, Woodcock mantinha que o
movimento ecológico e a campanha
contra o aquecimento global eram coi-
sas do lóbi nuclear. Mas estavam certos
na maioria das suas causas e escreviam
muito bem. Talvez a perspectiva de te-
rem que conviver pela eternidade ame-
nize o reencontro, e os dois se dedi-
quem a nos gozar do alto. Ou de baixo:
quem sabe para onde vão os ateístas e
os comunistas?

VERISSIMO

Romona

A
surpresa radical das opções
de voto em São Paulo é a
desse empate entre Serra e
Russomano para a disputa

da prefeitura. E vêm logo as inter-
rogações: o sucesso do evangéli-
co é de um prestígio em queda de
suas aparições constantes na TV
e, agora, a só viver da nostalgia da
sua presença? Ou vamos a um no-
vo vácuo político ideológico
preenchido pelos evangélicos,
passados, agora, determinada-
mente, a um protagonismo eleito-
ral?

O projeto aí está, anunciado pe-
la Assembleia de Deus, de logra-
rem os pastores ou seus represen-
tantes, pelos menos, um vereador
em cada uma das 5.565 cidades
brasileiras. E tal, dentro de uma
inevitável coligação, não obstante
o contraste entre o disparo ascen-
dente da Assembleia e a queda da
Universal, de cujos programas e
audiências se beneficiou Russo-
mano. E o recado latente aí está,
no que hoje leva o povo às ruas, a
partir dos 350 mil participantes da
Marcha para Jesus, no centro de
São Paulo, superando, inclusive, a
afluência à Parada Gay.

As eleições municipais reptam
na geração de novos quadros de li-
deranças, tendo em vista as limi-
tações objetivas do número de
seus candidatos às prefeituras. E
o que a capital paulista, agora, nos
mostra é a exigência do conheci-
mento, senão da personalidade,
do pretendente, à margem das pa-
lavras de ordem, tal como eviden-
ciam, até agora, os 7% da opção
por Haddad, no futuro pleito. Di-
ga-se, também, que tal não põe em
causa os rumos nacionais do pe-
tismo, na perfeita sequência entre
Lula e Dilma. Deparamos uma
consciência da irreversibilidade
nessa decisão, contra qualquer
torna ao status quo de há 10 anos,
ou de qualquer esperança da volta
do velho tucanato ao Planalto.

Trata-se, aí, do entranhamento e
da maturidade democrática do pa-
ís, saído da marginalidade, nessa
década, e de uma tomada de cons-
ciência, independente das media-
ções partidárias clássicas. Já,
dentro de alternativas de futuro, o
acerto petista no sistema muda,
profundamente, a visão de seus
possíveis herdeiros, a longo pra-
zo, no PSD ou no PSB.

Os seus desencontros nas novas
coligações municipais se autoa-
nulam, frente à vigência do gover-
no Dilma, e aos cálculos de longo
prazo sobre a sua sucessão. De to-
da forma, e, sobretudo, as presen-
tes perplexidades e a caução
evangélica sobre esse vácuo só
evidenciam o quanto o Brasil de
Lula excede o PT, e mantém-se in-
dexe a qualquer nova arregimen-
tação política nacional.

Vácuo
político
CANDIDO MENDES
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E
m 22 de maio, foi finalmente
aprovada pela Câmara dos De-
putados a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) n,

438/01, que determina a expropria-
ção de terras onde houver trabalho
escravo, sem direito a qualquer inde-
nização. Foram 360 votos favoráveis,
29 votos contrários e 25 abstenções.
Pela proposta, as terras confiscadas
deverão ser destinadas à reforma
agrária ou a projetos habitacionais. A
Constituição já prevê o confisco de
terras em que forem encontradas cul-
turas de plantas usadas para produ-
zir drogas (como a ma-
conha, a cocaína, entre
outras).

A OIT estima existir
mais de 12,3 milhões de
pessoas submetidas a
trabalho forçado no
mundo, sendo que 1,3
milhão delas se concen-
tram na América Latina.
No Brasil, segundo a
Comissão Pastoral da
Terra, a cada ano, mais
de 25 mil trabalhadores
são escravizados, inclu-
indo crianças e adolescentes. Das 27
unidades federativas do país, em
apenas cinco a CPT não localizou tra-
balhadores mantidos como escravos
nos últimos anos. Em 2003, o Brasil
sofreu condenação internacional pe-
la Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos, no caso José Pereira —
vítima de tentativa de assassinato,
quando buscava fugir de regime de
trabalho escravo a que estava sub-
metido em uma fazenda no estado do
Pará. Houve o pagamento de indeni-
zação à vítima e o compromisso do
Estado brasileiro de adotar medidas
para a prevenção, o combate e a erra-

dicação do trabalho escravo. No
mesmo ano, lançava o Brasil o 1, Pla-
no Nacional para a Erradicação do
Trabalho Escravo, contemplando
medidas de prevenção e repressão
ao trabalho escravo, bem como me-
didas voltadas à informação e à capa-
citação, por meio de ações articula-
das e integradas nos planos federal e
estaduais, a envolver diversas insti-
tuições.

No sentido de assegurar parâme-
tros protetivos mínimos em matéria
de direitos, em 1995, a OIT destacou
quatro princípios fundamentais: a
abolição do trabalho forçado; a erra-
dicação do trabalho infantil; a elimina-

ção da discriminação no
emprego; e a liberdade
de associação e prote-
ção do direito à negocia-
ção coletiva. Em 1998,
foi adotada a Declaração
sobre os Princípios e Di-
reitos Fundamentais do
Trabalho, que conclama
os estados a promover a
aplicação universal des-
tes quatro princípios.

Para a OIT “o trabalho
decente é um trabalho
produtivo e adequada-

mente remunerado, exercido em
condições de liberdade, equidade e
segurança, sem quaisquer formas de
discriminação e capaz de garantir
uma vida digna a todas as pessoas
que vivem de seu trabalho”. Isto é, o
trabalho decente é aquele que res-
peita os direitos fundamentais dos
trabalhadores, entre eles o direito à
integridade física e mental. A Agenda
do Trabalho Decente compreende a
criação de emprego de qualidade pa-
ra homens e mulheres; a extensão da
proteção social; a promoção e o for-
talecimento do diálogo social; e o res-
peito aos princípios e direitos funda-

mentais no trabalho enunciados na
Declaração dos Direitos e Princípios
Fundamentais do Trabalho da OIT.

Neste contexto, merece especial
prioridade a erradicação do trabalho
infantil. O relatório do Unicef “Pro-
gress for Children 2009” aponta que
150 milhões de crianças entre 5 e 14
anos de idade estão envolvidas em
trabalho infantil (em geral, em plan-
tações de café e de cana-de-açúcar,
mineradoras, mercados de rua e resi-
dências). O relatório revela que 11%
do trabalho infantil mundial ocorrem
na América Latina e no Caribe. Con-
sequência da exclusão social, o tra-
balho infantil concentra-se notada-
mente nas regiões mais pobres (mais
de um terço do trabalho infantil do
mundo encontra-se na África Subsaa-
riana). Reflexo da desigualdade soci-
al, o trabalho infantil a perpetua, em
um perverso ciclo vicioso, ao impe-
dir que crianças alcancem pleno de-
senvolvimento físico, mental e soci-
al, além de predestiná-las a torna-
rem-se adultos com reduzida qualifi-
cação e precário grau de inserção no
mercado de trabalho. O trabalho in-
fantil priva a criança do direito funda-
mental à infância.

Após 124 anos da edição da Lei Áu-
rea no Brasil, a aprovação da PEC 438
simboliza um extraordinário avanço
na luta pelo combate ao trabalho es-
cravo. O direito de não ser submetido
a trabalho escravo demanda a urgente
adoção pelo Estado de políticas públi-
cas eficazes voltadas à prevenção, ao
combate e à erradicação do trabalho
escravo, à luz dos parâmetros proteti-
vos internacionais. Não há como con-
ciliar a prática impune da escravidão
com estado democrático.

Um grande avanço
FLAVIA PIOVESAN
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