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O outro
debate

N ão faz muito, 150 mil pessoas se
manifestaram nas ruas de Tel Aviv
contra a política do governo israe-
lense em relação aos palestinos e

pela criaçãodeumEstadopalestinona região.
Aqueles que se apressam a atribuir qualquer
crítica a Israel ao antissemitismo talvez pos-
sam explicar a presença de 150mil antissemi-
tas em Tel Aviv. O “Haaretz” é o principal jor-
nal de Israel e um dosmais importantes e res-

peitados do mundo. A posição do jornal na
questão palestina é amesma dosmanifestantes
de Tel Aviv. A críticamais informada e relevante
à politica da direita no poder em Israel é feita
nos seus editoriais e nas colunas de colabora-
dores como Gideon Levy, citado por Noam
Chomsky num recente artigo deste para a revis-
ta “TheNation”, e que é apenas umexemplo dos
muitos intelectuais, escritores, artistas, homens
públicos e outros cidadãos de Israel que se
opõemàs ações do seu governo—enão são an-
tissemitas. Antes, se preocupamemevitar que a
maior conquista da antidiáspora judaica, a
construção de uma sociedademoderna, demo-
crática e pluralista numa paisagem inóspita, se-
ja frustradanãopelas areias dodeserto,mas pe-
lo radicalismo.

É óbvio que a eleição de um governo duro
como o liderado por Netanyahu é conse-
quência da ameaça à segurança e à sobrevi-
vência do Estado de Israel, mas Netanyahu
não é a cara de Israel, muito menos da cultu-
ra e da história do Povo do Livro, e o manda-
to dado à direita pelo eleitorado não inclui a

autorização expressa de matar civis e cri-
anças para fechar túneis, uma missão de
difícil compreensão. Nos debates que se
travam no mundo inteiro sobre os direitos
e as culpas dos dois lados no atual conflito,
tem-se dado pouca atenção a este outro de-
bate, dentro de Israel e antigo como ele, en-
tre direita e esquerda, teocratas e laicos,
falcões e moderados, e que no fundo, sem
literatura, é uma disputa pela alma do país.
O Moacyr Scliar, escritor judeu, laico, ho-
mem de esquerda, entusiasmado pela ex-
periência social que transcorria em Israel,
mas preocupado com os efeitos da radicali-
zação no seu futuro, pregava menos explo-
são e mais moderação no Oriente Médio.
Foi chamado de antissemita. l
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O articulista da “Folha de S.
Paulo” Ricardo Melo escre-
veu: “Inexiste solução para a
crise do Oriente Médio, que

não inclua o fim do Estado de Israel.”
Porém, qualquer argumento está fada-
do ao fracasso se as análises que o sus-
tentam partem de crenças e não de fa-
tos. Quando isso ocorre, tem-se um tex-
to com impressões pessoais, usadas co-
mo recurso para provar ao leitor que
aquele que o escreveu está correto.
Faltam informações a Melo sobre a

origem do povo judeu. Vitimizar os ci-
vis de Gaza lhe serve como argumento,
mas não resolve o problema dos pales-
tinos submetidos ao Hamas. Para ele, o
que garante a existência do Estado de
Israel é o apoio dos EUA. Se for só isto,
os índios brasileiros teriam um futuro
melhor caso os EUA os apoiassem?
Israel sobreviveu àGuerra de 1948 e se

tornou um país democrático, do ponto
de vista religioso, político e social. Dos
países do Oriente Médio, é o que tem o
IDHmais alto.Nele, homens emulheres
são iguais perante a lei, o casamento en-
tre pessoas domesmo sexo é reconheci-
do, há liberdade religiosa, representati-
vidade dos árabes e minorias no parla-
mento e eleições livres, o que o distin-
gue dos países da região. Nele há igrejas,
mesquitas e sinagogas. É um dos países
que mais investem em pesquisa e de-
senvolvimento em relação ao PIB, temo
maior número de autores publicados
nos campos das ciências naturais, enge-
nharia, agricultura emedicina. Até hoje,

dez israelenses
ganharam o Prê-
mio Nobel em
diferentes áreas.
É este país que
Melo quer elimi-
nar? Será que
seus argumentos
foram produzi-
dos pelo desen-
canto de quem
assiste à derro-
cada da esquer-
da no mundo,

uma esquerda ineficiente para transfor-
mar as sociedades, mas eficiente, como
a direita, para fomentar guerras?
Sobre um solo duro e seco, construiu-

se com otimismo e fé um país que não
mede esforços para resgatar judeus, co-
mo foi o caso dos etíopes. A democracia
israelense não incomoda só países que
fazem parte do Oriente Médio, mas
também políticos sul-americanos que
se distanciaram das necessidades da
população, para investirem na perma-
nência no poder. O judeus começaram
sua história como escravos fugidos do
Egito que retornaram à terra de seus
patriarcas para constituírem uma na-
ção. Nela proclamaram um reino, pos-
teriormente divido em dois. Um deles
foi derrotado pelos assírios (722 AC) e o
outro pelos babilônios (586 AC). Exila-
dos pelos vitoriosos, retornaram à terra
de seus ancestrais, criando nela um se-
gundoEstado. Contudo, foramderrota-
dos pelos romanos (70 DC) e, contrari-
ando os precedentes, os vencidos so-
breviveram em comunidades disper-
sas, ressurgindo dois mil anos depois
pela terceira vez.
Em 1948, Israel se tornou indepen-

dente. Os judeus não foram para a Pa-
lestina, eles já estavam lá. Atualmente
em Israel há projetos que integram ára-
bes e judeus que se recusam a ser ini-
migos, como é o caso do “Hand in
hand”, “Seed of peace” e ShalomArshav
(Paz Agora). É este país que se quer
acabar? l
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O que os presidenciáveis têm a dizer?

O Clube de Engenharia tem tradição
centenária no acompanhamento da
vida nacional e na luta em defesa do
povo brasileiro. Ao longo de sua his-

tória, sempre participou dos esforços para a
construção de uma nação democrática, justa e
soberana, bem como social, ambiental e econo-
micamente desenvolvida. Queremos sociedade
aberta e plural, diversificada e pacífica, sem de-
sequilíbrios e discriminações de quaisquer na-
turezas.
Enviamos carta recentemente aos candidatos

à Presidência com temas gerais e específicos,
bem como nosso posicionamento, que afetam
toda a sociedade brasileira e o seu desenvolvi-
mento nos próximos anos, sobretudo conside-
rando o planejamento estratégico nacional de
longo prazo, a educação no nível básico, a for-
mação de engenheiros e a necessidade de uma
reforma política que aperfeiçoe nossas institui-
ções republicanas.
As eleições se aproximam e a sociedade está

descrente do processo, dos candidatos em ge-
ral e, o que é pior, do funcionamento de algu-
mas instituições. Por isso, queremos uma ma-
nifestação dos candidatos sobre como tais
questões estão contempladas nos seus respec-
tivos programas de governo e, também, a sua
própria posição, como futuro presidente da Re-
pública.
O sucesso alcançado pelas políticas sociais in-

clusivas implantadas nos últimos anos é não só
irreversível, como induz a sociedade brasileira a
exigir novas políticas públicas, com objetivos
mais amplos.OBrasil reclamapor ações que ga-
rantam a construção de uma nação soberana e
autônoma no que concerne à secular depen-
dência ao sistema financeiro internacional e aos
oligopólios mundiais, tecnológicos e industri-
ais, que o representam. É essencial erigir políti-
cas que assegurem o início de um ciclo de de-
senvolvimento sustentável nacional.
Em primeiro lugar, é necessário restaurar o

conceito de planejamento, para que o país dis-
ponha de umPlano EstratégicoNacional, de Es-
tado, de longo prazo, com objetivos emetas cla-
ras, que seja conhecido por toda a sociedade.
Precisamos conhecer como cada candidato en-
caminhará essa questão e amaneira comoos ci-
dadãos brasileiros participarão desse equacio-
namento demodoa lhe conferir a indispensável
legitimidade.
O desenvolvimento sustentável e soberano do

Brasil não ocorrerá espontaneamente ou como
resultante das forças demercado. Na opinião do
Clube de Engenharia, no mundo globalizado e
com assimetrias e desigualdades tão marcantes
como o atual, o alcance de tal objetivo requer a
ação do Estado e políticas públicas orientadas
para atingi-lo.

O Brasil não terá qualquer possibilidade de se
afirmar como nação independente ao longo
deste século XXI se não houver uma transfor-
mação radical — revolucionária mesmo — no
trato quenossos governos e suas políticas públi-
cas dão à educação do povo brasileiro.
Por fim, queremos ressaltar a importância da

reformapolítica na vida nacional. AConstituição
de 1988 estabelece que todopoder emanadopo-

vo e em seu nome será exercido. E o povo exerce
o seu poder através de representantes. No entan-
to, temos um sistema eleitoral que dilui as pro-
postas, amalgamando os partidos e mascarando
as ideologias. A população vota e consegue ape-
nas ter sua vontade confirmada para as eleições
dos executivos, mas para senadores e nas pro-
porcionais essa vontade se evapora.
Para modificar esse quadro é necessária uma

reforma política que permita ao povo eleitor ter
controle sobre as ações de seus representantes e
que permita que o Executivo não precise lotear
ministérios e cargos públicos e conceder verbas
para aprovar qualquer projeto. l
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Uma discussão responsável

O Sistema S está sob holofotes por con-
ta de supostas irregularidades em
contratações de funcionários pelo
Conselho Nacional do Sesi. Mais

uma vez, diante do que se apresenta como re-
provável, condena-se todo ummodelo— como
se eventual desvio fosse a norma. É importante
que o debate se dê em termos responsáveis.
Ao contrário do que muitos supõem, não é

apenas no Brasil que se alocam recursos públi-
cos para formação profissional. Mesmo países
ricos e liberais, como a Alemanha, adotam a
prática com êxito. Até os Estados Unidos, sob o
governo Obama, anunciaram recursos crescen-
tes para o treinamento dos trabalhadores. A ino-
vação tecnológica e as transformações da in-
dústria requerem permanente atualização e
reinvenção dos que desejam se inserir no mer-
cado de trabalho.
É desolador para quem atua com ética depa-

rar-se comuma enxurrada de generalizações ir-
responsáveis. Uma generalização cabe então
sobmedida para os críticos do Sistema S: nunca
umde seus porta-vozes se dignou a comparecer
a qualquer unidade de formaçãoprofissional do
Senai. Para os que não sabem o que o Sistema S

realiza, fica o convite para que conheçamnoRio
de Janeiro, in loco, a unidade de Benfica, onde é
atendida a mão de obra do pré-sal. Ou o Centro
de Tecnologia de Solda do Maracanã. Ou a uni-
dade de Resende, que formamão de obra para a
indústria automobilística. Ou a revolução que
se realiza com o Programa Sesi Matemática.

Desde 1942, 61 milhões de trabalhadores se
formaram a partir da atuação nacional do Siste-
ma S. Só em 2014, foram quatro milhões de ca-
pacitações. É inconcebível prescindir de agente
tão poderoso. São estes milhões de beneficiári-
os sem voz que estarão desamparados se o mo-
delo que os acolhe for golpeado. O golpe mais
contundente se dá, na verdade, contra os traba-
lhadores que sequer têm voz para se defender.
São também grandes beneficiárias da forma-

ção profissional brasileira pequenas e médias
empresas. Sem o Sistema S, elas se veriam inca-

pacitadas a competir num ambiente de cres-
cente sofisticação tecnológica. O Brasil deve ao
Sistema S a possibilidade de contar com indús-
tria diversificada, bem como a capacitação de
gigantesco contingente ao longo de sete déca-
das. Ou seja, Senai, Sesi e suas unidades são
parceiros indispensáveis ao desenvolvimento
do país.
É hora de delimitar a fronteira entre crítica

responsável e má-fé. Assim como não se deseja
que instituições como Sesi e Senai estejam su-
jeitas a injunções político-partidárias, é impor-
tante não trilhar caminho inverso para, em no-
me demotivações ideológicas, condenarmode-
lo tão bem-sucedido como o da formação pro-
fissional no Brasil. O intuito não é interditar o
debate, seja a respeito de alocação de investi-
mentos ou transparência. Nem tampouco aco-
bertar desonestidade de qualquer natureza (o
que se deseja é vê-la sempre exposta e punida).
O que se pede é umpouco de boa-fé ao tratar do
Sistema S. A formação profissional é parte es-
sencial do Brasil socialmente mais justo com
que se sonha e pelo qual tanto se trabalha nas
unidades do Sesi e do Senai em todo o Brasil. l
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Brasil deve ao Sistema S a
possibilidade de contar com
indústria diversificada, bem
como a capacitação de gigantesco
contingente em sete décadas
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