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REALIDADE DA. JUVENTUDE: TRABALHA.DORA 
-----------------------------------

I. INTRODUrÃo -- -----�-----�

Este documento se dirige aos militantes do movimento e deseja 
contribuir par,, a análise que as cidaàes estão desenvolvendo em função 
do próximo co Conselho Nacional. Seu ponto de partida é a pesquisQ que 
fizemos em preparação ao Congresso e as teses nele desenvolvidas. Suá 
função é aprofundar mais a análise que estamos fazendo no movimento e 
com isse contribuir na ação çue estamos desenvolvendo junto ao sinàida 
tof desempregados, nas lutas dos bairros e escolas. 

:t: por isso que nos perguntamos: Quais os probiemas que atin
ge a massa da Juventude Trabalhadora, e quais as suas aspirações? Como 
a Juventude Trabalhadora tem reagido frente a esta probiemática? 

Nossa atuação tenta responder à problemática vivida pelos jo: 
vens trabalhadores, por isso é importante aprofundar os seus principais 
problemas, conhecer a fundo suas causas, consequ�ncias e saldas, No 39 
Congresso dos jovens Trabalhadores; a difícil situação vivida pela Ju 
ventude Trabalhadora, ficou manifesta nestes principais problemas; 

. DESEMPREGO . SALÁRIO BAIXO 

. MARGINALIZAÇÃO . NÃO PARTICIPAÇÃO 
PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO 

. EDUCAÇÃO, PRINCIPALMENTE PROFISSIONALIZANTE 

. AFETIVIDADE. 

Quanto a gente se põe a refletir sobre estes problemas, per
guntando sobre como eles acontecen e por que eles se dão desta maneira; 
estamos fazendo um aprofundamento, isto é 1 uma análise da realidade. ' 
Neste sentido é que buscamos identificar as causas e consequências de� 
tes acontecimentos. Conseguimos estabelecer entre os vários problemas' 
viividos, uma ligação, For exemplo, o fato de muitos jovens trabalhad,2 
res estarem deixando de estudar está ligado ao cansaço produzido pelas 
muitas horas de trabalho e/ou pelo sal2.rio baixo, que não possibilita' 
a compra de material escolar; ou o pagru�ento de mensalidades e o gasto 
com tranpportes. No manifesto do 3Q Congresso identificamos come ma_!. 
or causa de nossos problemas o sistema capitalista. Nas linhas que se 
segue procuraremos aprofundar esta afirmação, procurando assim torná -
la mais acessivel e concreta aos nossos olhos. 

Para ajudar nesta reflexão vanos organizar nossos problemas' 
que vivemos dentro àe quatro campos ou aspéctos. Vivemos em sociedadet 
ninguém vive sozinho 1 a gente vive se relacionando com um mundo ãc gen 
te. Estas relações, cada dia que passa; ficam mais complexas, por i� 
so, para poder enfrentá··las, nós m pod�mos sep�rá-las, em quatro aspé� 
tos: 

. o lado
� 

eaonomoi> da vida; 
. o Lado polí.tico;
. o Lado social e
. o lado ideológico.

t ccmo se a nossa vida fosse 1.:m grande diamante (pedra com v� 
rios lados e faces) de <"'ada lado que ê. gente observar vai captar algo' 
diferente. Assim, do ladc., da economié. a gente percebe a produção, e 
circulação das coisas e pessoas; do lé..é.o da política, nós percebemos 
como as pessoas organizam a sua vida, cuais as regras que elas cri&i: 1 

1 

a participação das pessoas nessa orga:�zaçao. 
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Já do lado social, aparece: · i:f situação das - pessoas. corno ela.s 
se relacionam e agrupam; em que lugar moram, a que tipo dé grupo r.,er "· 
tencem, como elas estão réun±das du divididas. Por fim, no lado da i 
deologia as idÉias v as imagens que à sociedade produz, o -que ela pensa 
imagina, reza, pinta, dança, como se diverte, o que os sujeitos pr0cu1: 
ran e projetam construir, etc .•. 

Quando faze.mos este exercício de olhar a realidade através 
üestés lados, podemos ter uma visão mais profunda daquilo que estamos: 
vivendo, e dai; projetar a nossa ação, para cortar a raiz dos nossos 1 

problemas. Conhecendo a raiz dos problemas de maneira critica; pc�emós 
avaliar se as nossas propostas de ação são .:tcertadas ou não i se e1as ·' 
correspondem ou não ã realidade. f neste momento aue percebemos a D� 
portância de uma análise como esta. Ela deve está

,. 

em função da ação:_, ' 
que estamos desenvolvend.o, a nível sindical, nos bairros e grupos dédc 
desempregados. 

_ _Se n6s pegâssemos por base as teses do 39 Congresso, poderia 
mos poderíamos dividÍ-·las assim; Do lado econômico as teses sobre o to
trabalho, o salário; o menor trabalhador e meio rurali no lado politi
co r a JJTT. e a �olitica, a participaçio� No lado ideológico, a educa-

- �ão e meios de comunicaç�o de massa. E no lado social, a discriminaç5o
· e marginalização, condições de vida: saúde, violência e 3fetiviãade.

No texto que se segue, tentamos abrir pistas para aprofuncia -� 
mente da realidade da Juventude Trabalhaàora, analisada no Congresso a 
partir destes quatro lados. 

-----------------------
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A JUVENTUDE TRABALHADORA DO PONTO DE VISTA 

POLITICO 

A :uventude Trabalhadora do pónto de vista politico; represe� 
ta uma força determinante na sociedade, por diversos fatores: 

Por ser ina�9ria; 
Pelo seu dinamismo 

Cabe a ela um importante papel «a na definição do presente e 
do ,futuro do país. 

Por isso a PARTICIPAÇÃO POLITICA da Juventude Trabalhadora é 
objeto de interesee; o modo como a Juventude Trabalhadora vai Partici
par é DETERJ.�INANTE, por isso para o sistema, é importante que ela não 
esteja organizada para que seja utilizada, com todo seu potencial cana 
lizado para os interesses do sistema. 

-

nao 

Ao jovem trabalhador é dado o papel de participar ativamente dada 
produção das mercadorias, mas não pode participar dos beneflcioE' 
das atividades que desenvolve, nam tampouco, das decisões do que 
produzir. 

Por isto há um controle da Juventude Trabalhadora pra que ela 
participe e se utilizam vários meios para isso: 

• Qualquer forma de organização específica e autônoma que os
jovens tentem desenvolver - que tenham portanto um conteúdo
político - são violentamente reprimidas. A própria Joc e
um exemplo disso.

A doutrinação que os jovens vêm sofrendo na escola, trâba
lho. no serviço militar, impedindo que desenvolvam o senso'
crítico. ·

• Instituição de regulamentes que proibem a participação ·. çios
jovens a partir de critérios de idade; para votar e ser vo
tado/ Sindicato/ partido. O jovem não pode viajar sozinho,'
não tem autonomia de decisão.

A politica do desemprego que atinge lprincipalmente os jovens 
trabalhadores, onde o medo do desemprego limita a atuação dos jovBns '

trabalhadores dentro do local de trabalho, lutando por melhorias. 

Estes altimos 20 anos foram marcados pelo autoritarismo, re -

pressão •.• , onde um planejado processo de despersonificaçãoj deixou 
marcas profundas no caráter da JJ�T. Cum uma consequência perda da. ·i 
dentidade própria enquanto jovens.e trabalhadores. Impossibilitado.e de 
terem uma compreensão das cuacausas conjunturais dos probiemas que nos 
afetam. 

Como a Juventude Trabalhadora rw,qe 

Mesmo neste contexto se percebem reações: 
Se constata um despertar de uma pequana parte da Juventude 

Trábalhadora interessada em entender a realidade que nos cerca de alg:!:_ 
ma forma participar, porque se semtem desafiados a contribuirem para 
mudar a realidade que está a{. 

São oe jovens que busc_Ç(.ram .. entrar no núcleo do PT. 

- ' -



.. ·•· .... ··�·· --�-· .

i 

Que estiveram nos com{cios pelas diretas; 

Que participam nas greves; 
-Que·estiv�ram.r.ealizando o 39 Congresso Nacional à.'e Js.,,Ts.;

·• 
'
i, 

. ·. 

Que participaram dos congressos de trabalhadores; 

Que estão presentes nas lutas do movimneto popular; 

Entretanto ainda é uma participação tlmida e de forma n�a or

ganizada-sem que se coloquem como jovem trabalhador sem1autonomia.

O aonjunto destas organizações em que parti�ipam ., exaeto , � 
JOC, ainda não tim u�a anátise que os leve a ter em conta a Ju�entude

f

; 
Trabalhadora enquanto grupo especifico dentro do Conjunto da Classe O 
perárià e problemas especificas. 

Mas se constata que a grande massa da Juventude Trabalhadora, 
ainda é arrastada pelo sistema. Se reage é de forma isolada, dirigida 
ou expontânea. 

Como participa 

Um dos grandes momentos de PARTICIPAÇÃC ORGlu�IZADA dos Js.Ts. 
foi o 39 Congresso Nacional. Os jovens que ali estavam congregados 
constataram que sua PAR'l'ICIPAÇl�o na VI'DA DA. SOCIEDADE, nos seus orga
nismos e entidades é QU.l\SE NULA. O JOVEM TRABALHADOR. NÃO P1'RTICIPA DAS
DECISÕE$ TOMA,Dl�S nos s·indicatos, associações de bair>ro, partidos pol{-
ticos, governos e Órgãos pol{tico3� igreja., no local de trabalho ., etc. 
Costumeiramente é chamado de irresponsavel� ele não participa organuz� 
damente, tanto é que através das pesquiaas constatamos que A MAIORIA i 

Dl� JUVENTUDE TRABALHJ.l.DORA NÃO f: NEi\1 SINDICl,LIZADA. Muitas. vezes é USI,,
DO para Fi\ZER NÚMERO E CUMPRIR TAREFAS. Por outro lado tr;3mos que con 
tar o aspécto de nóvidade e buoca de mudança que o jovem trabalhadvr 1 
traz consigo., e CONSIDERANDO QUE A ,JUVENTUDE TaABALHADO�. 1t. ;UMA GP.INDL 
PARCELA DA POPUL.AÇJ\.O DO PAIS ., podemos concluir que NÃO EXISTE A Pl'-R'I'I
CIPAÇÃO DA. MAIORIA DJI POI:ULAÇP10 lJAS DECISÕES QUE SÃO TOMADA,S NAS DIVER
S/.,S ORGANIZJI..ÇÕES EXISTENTES iJESTI: BRASIL. 

-·-

l-. JUVENTUDE TRl,-BALHl-,DORA !ll.o PP.FTICIPA. DAS DECISÕES e é IVlARGI 
Nl�LIZl\DA nasDIVERSAS ORGANIZr,.ÇÕES Dl, SOCIEDJ,.DE. A CAUSP, disto não esta 
na sua irresponsabilidade (r5tulo que os adultos costumam dar as nos 
sas ações), mas antes, na sua postura de inovação e exigência constan 
te de mudança. Por outro lado� a sociedade está estruturada pol{�ica �
mente a partir de uma minoria mandante. Esta minoria mandante, marc�dct 
mente adulta, apresenta-se com· uma postu�a conservadora: tem arrepio�� 
a tudo que possa significar mudanças. 

Por isso as decisões no sindicato, por lei são tomadas pela; 
diretoria ou exclusivamente pelo presidente. No local de trabalho quem 
manda é diretor, os gerentps, a;.empr�sário. Na igr�ja os bispos e os 
padres são os que dirigem. Nas escolas os alunos acatam as decisões r

dos professores e do diretor, que por sua vez recebem ordem do delega
do de ensino e este do Ministério da Educação, etc. Na. associação de 
moradores quem decide é a diretoria, que muitas vezes se resume no pr�
sidente i no'te�oureiro. No go�erno quem decide é o presidente ajudado 
pelos ministrós, ou então, os prefeitos e governadores assessorados p�: 
los secretários. Sempre a gente percebe a predominação de uma minoria' 
mandante em todos os organismos da sociedade. A Classe Trabalhadora� 
consequentemente a JJTT. está sujeita �s decisões desta minoria. 

Além da predominancia do esquema de dominaç�o de uma minQria: 

.. 



sobre a· maioria�·· :podemos. p�r.oeber que estes poderes estão interiigados, 
funcionam um .na �ependen,ciá do outro . 

. : ·A. Juv.ent,�de" Trabaihadora sente isso bem de perto, principamen
te, na sua entidade de classe. t comum a gente dizer que o sindic�to e
atrelado ao governo, ao Ministério do Trabalho, que ele tem uma estrutu 
ra. vertical, vin4a de c�ma para baixo. Esta estrutura impossibilita ã
particjpaç�o da �uv�ntude Trabaihadora e dos trabalhadores em gerai, 
porque hão necessitq de muitos associados, sendo tutelada pelo governo' 
e sustentada pelo imposto �indicai cobrado de todos os trabalhadores. '

Sentimoa na pele o quantq nossos sintiaatos estão lorae de ser um espa
ço de particição do . ·jovem, trabalhador . É dif-Íci l enfrentar diretorias 
acomodadas no poder a tanto tempo. A própria lei poda a possiblidade '

dos trabalhadores se org�nizarem com autonomia. Sinal disto tem sido as 
intervensões que -sindicatos combativos têm sofrido. 

DEntro deste contexto, destacamos alguns problemas principais: 

• NÃO SER ENCARJ\r�c-� : :('TTl,!�'IO GRUPO SOCIAL. o JOVEM TRABALHADOR
QUl�NDO SI.'. POSICIO:·�-'- ::i�;:r::_-_;_o D.i\S ORG.At ilZAÇÕES, ONDE PARTICIPA,
SUAS OPINIÕES NP.O SÃO LEVADAS EM CONTP.. SEUS PROBLEMAS ESPE
CIFICOS NÃO si�o LEVADOS EM CONTA.

• NÃ0 Pl\RTICIPAÇJÍ.O ORGANIZADl. ENQUANTO JOVEM 'l1R1'.B1�LHADOR.

O que os jovens Trabalhadores estão propondo diante 

desta realidade: 

A massa da Juventude Trabalhadora enquanto tal, não levanta 
reivindioações espec{fcas pois não está organizada, de forma a levantar 
e apresentar suas reivindicaçõea_ffspec{ficas. 

.. 

Uma pequena parcela que está organizada e que tem condições de

levantar e apresentar as reivindicações especifi�as dos jovens trabalha 
dores é a JOC. Através da ação dos próprios jovens Trabalhadores. 

-

O 39 Congresso possibilitou que se levantassem como principais 
bandeiras de luta: 

• AUTONOMIA A NIVEL DE ORGANTZ.AÇÃO E PARTICIPAÇÃO
• SER RECONHECIDA ENQUANTO G º�OPO SOCIAL coa PROBLE.."'1AS ESPECIFI

cos

• DIREITO DE PARTICII'l�Çl:..O IN'� EGRAL DOS MENORES NOS SINDHCATOS.

O que se propôs conaretament? foi de organização dos jovens 
trabalhadores a partir do meio onde vive: Bairro, Trabalho, Desemprego. 
Na linha de desafiar os jovens trabali�dores a terem uma participação ' 

organizada nas organizações de classes e populares, levando em conta ' 

seus interesses e reivindicações espec{ficas e esta participação já vem 
se dando ainda de for�a nã& mu�to ci�22. 

Perspectivas 

Nestes próximos 2 anns a jw,entude será alvo de todas as orga
nizações governamentais e não govern01entais. Todos estarão jogando com 
a Juventude Trabalhadora, segundo se,-l:; interesses. A ONU definiu o ano' 
de 85 como Ano Internacional da Juve:itude. Há toda uma poZitica traçada 
por trEz deste ano na linha de ·chama� a atenção sobre os jovens. Como 
se os jovens fossem um prbblema ·p·arà 1: socied_ade e não na linha de le -

vantar as caueaa da problemática que z juventude vive hoJes pr�ncipal -
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mente a Juventude Trabalhadora; 

O Tema Participação - Desenvolvimento e Paz, já � um apelo a 
colaboração da juventude com o sistema em vigor. Há todo um vigor; com 
estragégias de ação frente e para a juventude, que não atacam as causas 
fundamentais dos problemas, mas que mobilizam e dar8� umà falea idéia '

de participação. 

Neste momento pelo qual passamos, onde a exploração chegou ao 
ponto máximo, as reações são imprevisiveis. O sistema abre uma valvula' 
de espaço para a juventude de forma controlada, pois é necessário dá' 
;üma ingeção de animo na juventude e em especial na Juventude Trabalhado 
ra, para que recupere o animo e envolva todo o seu dinamismo na coZabo= 

ração para o "desenvolvimento do pais" através do seu trabalho e criati 
vidade. Neste meomento é importante imvestir na Juventude Trabalhadora' 
a Zango pprazo. Essa geração é peça fundamental do sistema para a reade 
quação e consolidação do capitalismo na sua nova forma. ?rocess� que 7

dará até o final deste século. 

A igreja levantou nas suas diretrizes gerais como principal 
prioridade a JUVENTUDE. E está sendo objeto de estudos especiais. Onde 
já apresenta avanços, pois começam a distacar os jovens nas diversas 
classes sociais. 

InfeZismente ainda desconfiam muito da juventude e não querem r

que os jovens tenham sua autonomia. 

As tendencias e os partidos também se voltado para a Juventude 
e criam seus departamentos juvenis, mas também não é com intereee de 
levar em conta os problemas especificas da juventude e sem distinguir a 
Juventud� Trabalhadora. 

DESA.FIOS QUE ESTA REA.LIDl,DE rms PAZ� 

Enquanto organização especifica de jovens trabalhadores, te 
mos um papel importante no processo de formação e organização desta Ju 
ventude Trabalhadora através da ação no bairro, trabalho e desemprego.
E desta forma apresentando a JOC como organização auternativa. 

Somente consciente e organizada, a JJTT poderá influir decisi
vamente na poZitica do pais e conduzir um processo de mudança, onde se 
ja levado em conta integralmente, sem se deizar instrumentalizar. 

Temos o desafio de buscar criar cada vez mais espaços de parti 
cipaçªo da massa da Juventude Trabalhadora. Através de ações coodenadai� 
que vao de encontro às aspirações dos jovens trabalhadores. 

REALIDADE DA JUVENTUDE TRABALHADORA DO PONTO DE VISTA 

ECONÔMICO 

t comum a gente escutar: "Ganho pouco, meu salario n5o d& para 
nada", ou ent�o "sempre está fal tando dinheiro no final do mis", 
"faz muito tempo que estou desempregado" "Por qualquer salário aceito 
trabalhar, eu preciso de emprego". 

O problema do SALA.RIO BAIXO; PESSIMA.S CONDIÇÕES DE 'TRABhLBO, 
(ambientes insalubres, acidentes e doenças profissionais, insegurança 

... í-, • 
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r{tmo acelerado de produção, horas extras ... ) e principalmente o DESÊ�: 
PREGO E O SUB-EMPREGO, tem pesado muito sobre a massa da JJ.TT. que muI 
to cedo começa a trabalhar par2 junto com toda a sua familia irem conse 
guindo se manter. 

Se analisarmos com mais detalhes a �uestão do DESEMPREGO, ve 
mos que por si só é gerador de outros inumeros problemas, que em conjun 
to com outros mecanismos, geram umá frustração muito grande na Juventu-:::: 

de Trabalhadora� onde não se encontra sequer perspectiva de vida. 

A mais dramática das situações é a mão de obra jovem que busca 
seu primeiro emprego. Esta por não ter experiência alguma fica mais di
f{cil ainda as possibilidades de ser admitido. Quando conseguimos fazer 
um curso profissiona 1 izante estes são de dif{ait acesso� caros e na ma' 
maioria das vezes nãõ transmitem as técnicas conforme exigida no mer 
cado de trabalho. Este conjunto é muitas vezes o que falta para o jove� 
se revoltar e partir para a violência. 

Em função disto, nos perguntamos o seguinte: Fbrque o salá ··· 
rio que a gente ganha não dá para viver? Porque existe tanto jovem tra
balhador desempregado? Porque acontece tanta injustiça ao Jovem Traba -
Jhaq�r no trabalho? Como resposta ouvimos quase sempre que: O salário 1

·não dá porque os preços das coisas sobem e o preço sobe pcrque o salá -
rio subiu. Há muito d8semprego porque as firmas estão em crise e aums�
ta a necessidade de automatizar a produção (agilizar). Para isto muitos
trabalhadores são demitidos, pois o cinto está apertando « Estas explica
ções só servem para tapar o sol com peneira.

-

O interesse dos patrões é aumentar seus lucros e por isto or�� 
niza a sociedade e apr produção e distribuição de tal forma que o sala
rio baixo dos trabalhadores� o seu desgaste f{sico e mental� o desempre 
go, aparecem como peças importantes neste esq�ema. Para que o patrão c� 
da vez mais lucro� a produção est& organizada para explorar o máximo do 
tr�balhador, e lhe pagar o m{nimo poss{vel. Esta máquina de produ�ir Z� 
aro é chamada de M10-DE-OBRA BARATA, que participa ativamente da prod� 
çao das mercadorias, mas não participa dos �enef{cios de sua atividade, 
nem tarr.;:·:Juao das decisões do que produzir. 

A massa da Juventude Trabalhadora faz p2rte dessa massa de mão 
-de-obra barata que através do salário que recebe tem o m{nimo ���essá
rio para viver e poder coniinuar trabclhando. O jovem trabalhador é s�
bstituido por outro como se fosse uma aimples peça sem valor, e is to�
contece porque somos muitos os desemp1•2gados. A necessidade de encontrar
emprego faz com que nos submetam6s a q�alquer condição de trabal�o. Pa
ra isto os sindicatos estão atrelados 10s patrões e acabam por nao org�
nizarem os trabalhadores em suas lutar., Por outro lado, o medo d0 desem
prego limita a atuação dos jovens trabalhadores dentro do local de tra-:::: 

balho, lutando por melhorias.

Vemos assim, que do ponto de 1ista eaon6mico, a Juventude Tra
balhadora é vista somente para PRODUzr:q_ E CONSUMIR. 

Diante deste contexto, acont2�em vários tipos de reações: Na 
sua grande maioria, diante de nenhuma perspectiva de vida, não reagem 
ou buscam a fuga através dos tõxicos, bebidas, discoteque, etc... Os 
mais revoltados além disto partem pare a violência. Uma pequena minoria 
tenta reagir e nisto são usados muita6 vezes por partidos; isto aconte
ce pelo fato dos jovens trabaZhadoreE �:0 terem uma an�l��º própria, as 
sumindo assim as coisas que surgem. 

--

Os patrões aproveitam deste contexto para impor sobre os braba 
lha.��res um alto custo de vida, redu::·�ndo ainda mais as condições de 
vida dos trabalhadores, assim como,� sua própria possibilidade de se 
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organizar. Com isto tudo aumentam seus lucros e suas posses (dinheiro� f&bri 
cas, terras, casas J etc.), explorando os Js Ts através do salários do ritmo7

intenso de trabalhoJ dos convites para o consumo, etc .... 
Constatamos no congresso que a causa principal desta s�tuação que 

vivemos tem sido o modelo econômico vigente no pais, baseado no controZG das 
riquezas nacionais por uma minoria que: 

l - detem a propriedade dos meios de produção.
2 - Controla a produção e distribuição das mercadorias.
3 - Seu interesse é o lucro e para tanto esta organizado com os

patrões internacionais (multinacional). 
4 - Em função disto, o que produzimos é mais para a exportação do r

que para o consumo e necessidades in furnas, 
5 Assim sendo esta minoria-mandante vive dependendo do exterior. 
6 - É em cima do trabalho da massa da JJTT que ela acumula seus lu 

aros. 

Frente a ·esta realidade da JJTT as principais reivindicações que 
_surgem entre outras são: 

- Fim da discriminação salarial(domésticas 
menor e estagiarias).

- Redução da jornada de trabalho para 40 hs semanais sem redução '

dos salarios.

- Direito ao emprego. 1 

Estabilidade no emprego.

Os desafios desta realidade para nossa ação são varios: 

Criar meios de consoientização e organização frente ao desemp�� 

go, para aprofundar a situação e ver formas de luta. 

Participação massiva da juventude trabalhadora nas organizações 

do local de trabalho(grupos, comissões, cipas). 

Obs.: Um desafio para ação é estar refletindo como ter uma ação 
frente ao desemprego de uma forma continua não só nos per{� 
dos de recessão. 

• 
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IV � JUVENTUDE TRABl.LHADORA DO PONTO DE VISTA SOCIAL. 

A JJTT do ponto de vista social é marginalizada. A sociedade capi 
talista que pelo fato de antepor o econ6mico ao social em função do Lucro, 7

considera o JT somente como um instrumento de produção e consumo. A margina 
lização pode ser percebida nas condições de moradia, transporte; lazer, sau 
de, alimentação em que é forçada a viver. É marginalizada da sociedade de 1
consumo, recebendo convites sem oder des rutar. Dentro da familia vive sob 
um clima e tensao e �f�cul a es. O mesmo se repete na rua; onde é f�cil 
reconhecer o clima de repressão que a pol{cia impõe nos bairros periféricos 
Quem é identificado como marginal, viciado, vagabundo, prostituta, é o (a)' 
j.t. desempregado (A). Não se reconhece que é a miséria que nos leva a pro!
tituição e ao roubo. Sem tempo livre, sem possibilidades de desenvolver as
nossas energias, acabamos por descarregar as nossas frustações acumuladas
de forma extravagante no namoro, no sexo, na droga, etc.,

Por que a JJTT é marginalizada ? Q fato de ser m�o-de-obra barata 
receber um saiário insuficiente, .. leva a familia trabalhadora a morar nas P!

riferias das grandes cidades, em casas sem as m{nimas condições, pois o ma
terial de construção, o aluguel e o terreno são caríssimos. Podemos dizer '

que de acordo com a posição que um trabalhador ocupa na produção é o lugar' 
que ele ocupa na _cidade e na sociedade; quanto menor o salário mais distan
te do centro e em piores condiçEes mora o trabalhador. O fato de morar lon
ge implica muito tempo gasto para se movimentar na cidade. Isto leva a um 1 

desgaste ainda maior do j.t .. Consequentemente, o j.t.é podado em seu tempo 
livre, no seu descanso. Por outro lado, a jjtt não encontra em seus bairros 
condições de um lazer, tendo que se deslocar inclusive para se divertir . 

Se o salário condiciona o lugar de moradia, também condiciona a '

alimentação, entre outras coisas. A JJTT não tem condições de consumir aqui 
lo que lhe é proposto (andar na moda, ter um carro, um aparelho de som,etcT 

Esta própria situação de miséria a que estamos submetidos gera 
condições de florescer a violência nos ambientes onde estamos. Recai sobre' 
nós a discriminação social da irresponsabilidade, a divisão, o racismo,o m� 
chismo, etc .. 

A sociedade capitalista se utiliza muito desta situação e aprese� 
ta como salda uma foram deturpada de vivermos a afetividade, anulando valo
res que são fundamentais na convivência e relacionamento das pessoas .. As 
p�opagandas de consumo estão canalizadas em função disto. 

Desta situação, surgem diversas reivindicações, que dizem respei
to diretamente� vida dos JJTTs como: 

- Criação de espaços de lazer nos bairros.

- Criação e ampliação das escolas públicas nos bairros periféri -

cos.

- Mais e melhores transportes.

Meia passagem para os JT estudantes.
- Posse das Terras ocupadas principalmente nos bairros periféri -

cos.

- Mais e melhores alimentações.

Os desafios que este conjunto fazem para a nossa ação:
- Désenvolver um processo de formação e organização dos JT dentro do con '

junto da ação no bairro.
No processo de avaliação vão surgindo muitos outros, mas uma 

questão chave, é.pomo ter uma análise mais profunda sobre a realidade so '

cial hoje. 

0 



V -· REALIDADE DA JJT'I DO PCNTO DE VISTA IDEOLÓGICO. 
--------------------------·-·----- -----

A JJTT levantou no 39 Congresso muitos problemas quanto à educaçuo 
que vem recebendo, principalmente na escola, na famllia, nos meios a� comuni 
cação de. massa. t uma forma de educação que está levando ao condicionam�nto� 
do comportamento e do pensamento dos jovens trabalhadores. Há uma massifica
ção - padronização dos costumes. 
; educação que estamos recebendo é determinada pela classe que det5m o pode�� 
com um conte�do totalment� burguis, alienante. 

Como o sistema tem um interesse especial frente a JJTT, tamb5m 
cria mecanismos ideol6gicos, destinados a incutir na juventude a ideologia 
do sistema. O sistema nos faz nascer pobres, mas com a cabeça capitalista. O 
que se pode constatar a partir de valores que nos são transmitidos: 

INDIVIDUALISMO - LIVRE INICIATIVl1 -· CO�lPETIÇÃO - /,CUMULAÇÃO 

CONSUMISMO O FU:1DU'1ENTJ..L É TER COISAS -·· ACUMULAR. 

Utiliza todos os canais para fazer passar a sua ideologia, dentre 
-eles;
A Escola
A Familia
As Religiões
Os meios de comunicação de massa
A Cultura.

FORMAÇÃO QUE A JJTT ESTÁ �wNDO. 

A escola está cumprindo um papel de instrumento de controle so -
cial e ideol6gico, que visa a reprodução da qualificação de trabalho, den- 1

tro de um sistema de adestramento. 
O tipo de ensimo dado nas escolas esconde o que acontece na reali 

dade. O método utilizado faz com que a juv. t. assuma ser obediente. Os me
ios de comunicação de maisa tentam completar este processo de adestramento s

formulando um modelo de juventude, na qual ela tem que se encaixar. A pro -
posta apresentada nos meios de com. de massa é de um jovem bem comportado s ' 
cb�sumidor das �ltimas novidades (esteja na moda), est�dioso, esforçado no 
trabalho. Tal modelo estimula a JJTT ao individualismo, a competiçdo, ao 
consumo. 

_ O ensino técnico e profissionalizante que vem sendo dado nas ea -
colas 3 não forma o jovem integralmentes não · aprofunda questões importantGs 
para a JJTT. Esta necessidade da da profissionalização está ligada ao pro-' 
cesso de exploração econamica ativada nos �ltimos anos em nosso pa{s. Com 
escolas formando técnicos, aumenta no mercado de �rabalho a procura por ta 
is cargos que antigamente recebiam altos salários, � que agora representa � 
rãa para as empresas maiores facilidades na seleção e admissão de funcioíiÓ.
rios a baixos salários. Ou seja, as empresas terão um funcionário adequado' 
não s6 ao pensamento da firma, mas tamb5m com alta possibilidade de uma mai 
or produção(sem reclamação). Portanto, este acordo entre empresários e esco 
la só favorece o lucro das empresas. Além do mais, só vem confirmar o pro =

cesso de educação individualista e competitiva em que os js.ts. são coloca·
dos. 

Ativando a competição e o individualismo, a proposta de profisai0 
nalização como vem sendo veiculada e pelas escolas em relação aos jovens 7 

trabalhadores 3 estão articuladas com os interesses dos patrões, servem pa�a 
fabricar ubons funcion5rios" e para controlar a participação organizada da 
classe trabalhadora. 

-----
________ ,. . ...,-
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PROBLEMAS PRINCIPAIS QUE OS JOV. TRAB. ESTÃO ENFRENTANDO 

DENTRO DESTE CONTEXTO: 

-A falta de condições concretas, que possibilitem ao jovem trabalhador esti
dar como: o baixo salário, a distância, a dificuldade de transporte, o es:
gotamento mental e físico, provocado pela carga horária de trabalho,etc .. ;
obrigam o jovem trabalhador a parar de estudar.

- Conteúdo da educação alienante; falseia a realidade, justifica a ordem eR·
tabelecida.

- O método de formação - o jovem não participa - só recebe informações, dou·
trinamentos.

- E�ploração da ma-de-obra dos estagiárioss com pouca ou nenhuma remunere -

çao. 
- Na busca do l9 emprego, os jovens trab. se sujeitam à exploração de sua

mão-de-obra, muitas vezes sem remuneração como aprendizes.

REAÇÕES 
O jovem trabalhador não consegue se identificar, não se realiza em 

nada do que tenta fazer ou ser. Vive constantemente frustado. A grande maio· 
r�a reage espontaneamente ou de maneira individualista frente aos problemas 
que encontra. - sair de casa - sair da escola, 

mudar de emprego ...........•.• 
Em geral, são explosivos, não se contêm, extravasam, botam para fora, são 
espontâneos ao discordar. Não medem as consequências. Mas nestas reações,nã 
questionam o porque está errado, buscando somente tirar do caminho o que Zh 
estprva. atravaZha. 
Estas reações, quando espontâneas, são utilizadas pelo sistema, no sentido 
de confundir o jovem, desvalorizando sua espontaneidade, seu dinamismo. 
O sistema impede que os jovens reajam de forma organizada e consciente. Qua_ 
quer iniciativa a este nível é reprimida com violência, é vista como um ato 
de subversão comunista. 
A ideologia do sistema estã montada de forma a justificar a ordem estabelec 
da. 
Os jovens são Levados a extravasarem todo seu descontentamento através de 
meios artificiais, que atraem multidões. Isto se dá através da idolatração 
de cantores, conjuntos fabricados pelas gravadoras. Através do consumo de 
discos, roupas, etc ... O futebol, através da padronização da dança, levando 
os jovens a extravasarem através dela. 

O QUE OS JOVENS TRABALHADORES ESTJO PROPONDO FRENTE A ESTA REALIDADE: 

CRIAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS GRATUITOS. 
- AUTONOMIA DOS CENTROS CÍVICOS E LIBERDADE DE CRIAÇÃO DE GRÊMIOS.

PERSPECTIVAS DESAFIOS. 

A METODOLOGIA DA JOC COMO UM MEIO DE EDUCAÇÃO ALTERNATIVA: 
A JOC tem um caráter formativo, organizativo e reivindicativo, e tem uma m 
todologia que oferece critério para uma educação alternativa para a juventu 
de trabalhadora . 
Qualquer educação para não ser alienantes tem que levar em conta os condici 
namentos sociais em que vivemos, principalmente os conflitos de classe pre 
sentes em nossa sociedade, e como a educação não é neutra, e para que seja 
alternativa tem que partir de nossa realidade de classe trabalhadora, e esp 
ciaZmente de jovens trabalhadores. Além dissos não pode ser imposta; seus 
meios têm que estar ao alcance de todos os jov. trab., principalmente os ma 
is marginalizados. Estes meios têm que ser assumidos pelos próprios jovens 
trabalhadores, pois o fundamental de toda educação alternativa é que o edu 
cando seja o sujeito de sua própria educação. 

Não basta só r�ivindicar mudanças na escola, isto seria reformismo pois en 
quanto estivermos dentro do sistema capitalista a escola sempre defenderá i 
teresses empresariais, por mais demoarátioa que seja. Necessitamos na verda 
de� de criar uma educação que parta da nossa realidade de jovens da classe 
trabalhadora, assumidas por nós mesmos e que seja uma forma pe1manente, a 
partir da ação organizativa com perspectivas de transformação da atual ��tr 
t-j.1...Ja.A.socia Z e ir 01.>iando desde já entre nós� um aprendizado a partir d::r pr
\ tca dQ. :'el,..,çÕeD ··ccia.-!'.r, ,:in -?'o:r'n,e, come ccn.cehe;·ws que deva seP na n a Sb·
· oÍe.do.:de · qu..-e.··e.'i \..Q.rr-<=>� 'Q c..c,on.'r) \.� ... i e
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1NTROOUÇAO G.ERAL 
Este documento se dirige aos militantes da JOC Brasileira em prei;:ara

ç�c ac nesse 239 Conselho Nacional. Ele é fruto de um processo de análise 

prépria, coletiva - global do movimento. A partir da pauta de preapração 

do conselho Nacional, diversas cidades, pesquisaram, analisaram e enviara� 

o conteúdo ao Secretariado Nacional.

A. equipe liberada após organizar e completar os element'os de análise

cas cidades vem agora devolvê-lo ao conjunto dos militantes para seguir-mos 

no processo de análise. Os militantes devem criticá-lo, levantar questões 

trazendo-as para oConselhc onde prosseguiremos com nossa análise. 

A finaliàade deste documento é ser um meio para atingirmos o objetivo; 

de: "P�vançar a Análise àa realidade, dando prioridade às bandeiras de luta 

da juuentude trabalhadora". 

Este documento apresenta uma análise da situação econômica, política, 

social, ideológica e do movimento operário. Como já sabemos; a situação de 

exploração que vive a classe trabalhadora tem como causa o sistema capita

lista. 

Para transformar a sociedade temos de conhecer este sistema, suas estrate ., ' 

gias, políticas e mecanismo. 
A situação que vive a classe trabalhadora hoje é de desemprego, arroche 

.. salarial, marginalização, pessimas condições de vida e trabalho • .?'.qui iden.-· 

tificamos a interligação destes diversos aspectos em nossas vmdas. Esta rca 

lidade de nossa classe é comum a todos os trabalhadores. Isto determi!"1-:l '-· 

interdependência de nessa classe. As causas de nossa situação de exploração 

sãc os mesmos. Assim, nossa análise e ação devem ser própria i coletiva e 

global. 
Esta análise também nãc teria sentido se não estivesse voltaGa para 

nossa ação. Por isto, um dos critérios para leventarmos bandeiras de lutú ' 

devem ser em função da ação que estamos desernvolvendo ou que perspectivas 

temos de desenvolver. Hoje, as principais realidade que atingimos com noss� 

açao, são: Trabalho, Bairo e Desemprego. Nossa an5lise deverá ser desenvol

vida nestas perspectivas. 
No pente do movimento operário, vamos analizar as reações da classs 

trabalhadora, frente a esta realidade. Analisaremos as dificuldade, avanços 

e desafios. Vamos perceber a necessidade de 1 ·. criar uma verdadeira unic.J.dE 

e solidariedade de classe para superamos esta situaçae de exploração. Hcje; 

uma açao que provoque a formação, organização e conquistas motivará os tr:.'!.

balhacores a agirem de uma forma coletiva. 
Em anexo estamos enviando um unifirme-sintese de diversas tendências 1 

existentes no movimente operáric, be,m como sobre as centrais sindicais in·" 

ternacionais. 
Esperamos que cem ânimo, cada um e todos os militantes contribuam cm 

arrcfuncar esta análise própria e comum de movimento 1, assir.i estaremos Jé..1n(.c_ 
r.z_�3 ..:un r::w.sso em nossa fcrmaçãc e ccntribuirn'lo nossa autonomia 
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INTRODUÇÃO� 

Hoje para nós trabalhadores, é um desafio estarmos aprofundando a economia 

! do país, já que somos nós que sofremos as consequências de todas as medidas 1

·tomadas. Vemos que a população está empobrecendo cada vez mais, sendo um me-

• io de garantir o enriquecimento de poucos.

l, dívida ext�rna do Brasil que ultrapassa 100 bilhões de dólares; o Fl'iI que 1 

impõe medidas para o pagamento desta dívida. O que traz muitas consequências

para os trabalhadores, como o DESEMPREGO.

58 olharmos a partir do nosso local de trabalho, vemos que estão acontecendo

demissões e não se contrata ninguém, e há mudanças nas formas de como o tra-·

! · - balho se rea_lizaí várias empresas estão introduaindo métodos automatizados e

,tentando usar o trabalhador de uma maneita �Ue seja conveniente a elas. As -
.. sim, ouvim0s falar em robos, máquinas de comandos numéricos, centrais ãe usi 

nagere, micro computadores . 

. .. E:ssas alterações são impostas aos trabalhadores e começa a ganhar força, com 

a crise econômica e as demissões. 

Sem garantia de emprego e jornada de trab�lho supetior a 40 horas, a automa

ção poderá tomar lugar de muitos trabalhadores. O campo de emprego atingido 1

pela automação é amplo,não se restringindo ao ramo metalúrgico. Há centrais 

telefônicas digitais que dispensam o auxílio da telefonista; os caixas ban -

.:. cáries eletrônicos; máquihas automáticas das fiações, os computadores que 

controlam o processo de produção nas indústrias químicas e siderúrgic:as; 

etc_ .• 

Mas sabemos também que a automação, nao é a única causa do desemprego. Quan·

do ocorre diminuição no quadro de pessoal de uma empresa, há urna tendência 

de aproveitar aqueles que permanecem no trabalho, passando a operar máquinas 

diferentes e f_i;l.zendo tarefas dos colegas demitidos. 
:t··: 

Bem, ·para compreendermos toda essa problemática, ternos que tentar analisar 

e entender o modelo econômico·que esta aÍF quem o está determinando e as con 

sequências que esta trazendo principalmente à classe operária. 

ECONOMIA 

* Característica econômica do Brasil.

* Principais medidas _econômicas tomadas nos últireos anos.

* Quais as consequências destas meàidas para os trabalhadores.

* Qual é o modelo econômico e as influências exercidas sobre ele ?

* Quem determina a economia a nível local, nacional e internacional e que

estratégia têm ?

,. Que perspectiva apresenta a situação econômica ? 
r 



* CARACTERÍSTICA ECONÔMICA.

l,J -�- .,. ..... , ' 

Característica econômica� O Brasil é um pais economicamente ativo com sE::to -
res div.ersif icados, cada região tem características próprias. 
RE;GIÃO SUL: :lt caracterizada pela agricultura como a soja v o milho; a uva, e 
caf0,.o trigo, o feijão, a batata e o algodão. Temos nessa região tarnb�m a 
pecuária. 

E:::n Porto lüegre, existem concentrações industriais, metalúrgicas e o pólo Pc 
troquímico. Temos na região Sul (Paraná) a usina de Itaip'u. Nesta região (-:s
tão sendo construídas muita�_J:,arragens. 

�-,. 

REGIÃO SUDESTE:· t': uma das mais importantes do país, é rica em matéria-prima· 
estãO também ai os por_tos i e concentra as maiores indústrias de transforma, -
r;ão; A agricultura é muito desenvolvida (café, arroz f feijão, cana-de-açúcar 
e algodão), como também a pecuária. 
Rio de Janeiro: t onde está a indústria naval. Em volta Redonda encontra- se 1 

--- a- indústria de aço CSN (CIA SIDER0RGICA NA.CIONAL), umas da� maiores indústr_ia 
Siderúrgica do pais. 
Minas Gerais: Rico em recursos naturais, tem como setores mais importantes; .-a 
siderurgia, a metalurgia(indústrias automobilisticas), indústria têxtil, a 1 

Agricultura e a Pecuária. 
•

são Paulo: Possui a maior concentração industrial(metalurgia, têxtil,pcrcel� 
------na i química) e as refiràrias - COSIPA, CAPUJWA t Pl\.UL!NIA E CUB1'�TÃO. 

EsEÍrito Santo : o projeto mais importante implantado no Estado é a usina 1
· 

Siderúrgica de Tu.barão, planejado para a produção de 3 toneladas de aço semi � 
acabados, placas e barras de aço, destinando-se 1/3 dessa produção para o 

i>: 

mercado interno e 2/3 para a exportação. Os grupos que financiam esses proj_§_ 
tos; japoneses, italianos e espanh5is. 

EEGil,o NORDESTE: E: carar;terizada pela extração de minérios vegetais como a 
carné\,µba 1 tucum, ang i lo.· 
Indústria: Pólo:Petroquímico na Bahia; Indústrias Têxteis em Pernambuco 8 

João Pessoa(Santista). 

REGIJ.O NORTE : E: rica na pecuária, agricultura, celulose, cana-àe-açúcar r r:ii
nérios de ferro, ouro, manganês; cobre, alunínio e carvão. 

Nesta região foram implantados grandes projetos - O Jari, Carajás e Tucuruiº 
· - Há ainda, a Zona Franca de Manaus onde as empresas se· instalam sem o pagame!:_

to- de impostos. 

REGii'O CENTRO-OESTE:. E: caracterizada pela agro pastorial e agricultura. i: ni 
vel nacional a economia se caracteriza por grandes projetos financiados per-' 
capital internacional (projetos energ&ticos, siderurgia, metalurgia e extra-
ção vegetal) • ., 

Os bens produzidos (carros, máquinas, aparelhos eletro-domésticos, 
-t&ci�,1, t,nergét.ica, álcool i' rw.téria--prirna ., a maior parte d0sses .B:G:�$, iP.:N:du- -... 

�� 5AP �Q.6 'Ê�R>iZí� L � -4\S t4,ultt-MG1onaits �� cc\llfc:OJ� a... pt«)tl�e ac 
""li!': 
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INFLUtNCIJl,S IN'Í'ERNÃS

Em 1956, no governo de Juscelino Kubitschek, sao abertas as portas do pais 
as multinacionais, e com elas, mudanças e exigências muito grandes passaram' 
a mudar os rumos da vida econômica do país. 
No início de 1960, o país começa a enfrentar um período de inflação muito 

grande. De 1961 a 1964, uma fá.se difícil para a economia do país, os ernpresf: 
rios receosos, remeteram capita1s para BANCOS DO �XTERIOR. 

Foi iniciada urna campanha contra o ccmunismo finahciada pelos EUA, que tinha 

interesses no Brasil de acelerar e fortalecer o Capital ismo. I1s FORÇAS AR.Ml1· · 
DAS ligadas aos americanos, derrubaram o regime. 

O MILAGRE ECONÔMICO·- 1969/1973. 

Em 1964, a economia capitalista internacional, vivia uma de suas· crises. Hâ-;.. 
! via muito capital acumulado, era necessário investir e, isso refletiu diret�

mente no Brasil, a economia brasileira precisava crescer, o país precisava''
yesenvolver-se e os recursos internos eram poucos.

, Os militares assumindo o poder em março de 1964; com total apoio de estrate
gistas e pensadores, traziam ao povo a imágem de uma revolução que iria or ·· 

--de:mü· �- �nem.ia e democratizar_ os iucto!3. Os seus planos estavam bem def in! 
dos. Pensavam: que o Brasil cresceria com a imp1antação das mUltinacionais,ou 

seja, uma política desenvolvimentista. o governo incentivou a vinda do capi
.i tal estrangeiro e multinacionais vieram reforçar aqui, sua presença fazendo' 

algumas exigências ao governo: 

a. MÃO-DE-OBRA BARATA, para garantir altos lucros;
exigem a criação do F.G.T.S.
através de mecanismos externos, incentivou o txooo RURAL;
criou-se locais nas periferias para abrigar a mão-de-obra, que chegava
(cI:'êscimento das favelas),
todo esse contingente que chegou, fez com que cs objetivos dos militares'
e das multinacionais fossem atingidos. Houve grande desemprego, onde to
dos' tornavam-se peças fáceis de reposição.

b. l-..RROCHO SALJI...RIAL.

e. As multinacionais exigiam do governo que el6 garantisse um REGIME MILITAR
ESTÃVEL e para que isso acontecesse e o milagre não falhasse, intensifi ·· 
cou-se a repressão sobre os trabalhadores e todos que os defendia. Para

que isso fosse legalmente institucional, criou-se 0
11 A.I 5" em dezembrc <lc

1968 e aplicou-·se leis repressivas sobre a classe operária.
--- - . ----- � 

Houve intervenções nos sindicatos mais combativos da época, prisões e cas
sações de lideranças. Essa política econômica visava incentivar grandes
projetos ª.º governo para que entrasse capital estrangeiro. Assim, garar_ -
tiu-se o ªmilagre" e a economia cresceu até 26%, o :caís desenvolveu�sc.
�5t� �recesso deu-se também em outros países; foi um fenômeno mul1dia.l.
�6"'\A�( Ql-{..A,,+� oe-. ��iA. Ál C?O� · outra ·fa.�� Na fase � �q-n�o' 
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produziram tanto, que encheran o mepcado. o consumo passou a ser menor que u

.::i. procura. Este momento para. os capita.listas, é o que chamam de CRISE. Po. ·· 
ram de produzir, dispensam os trabalhadores. 

D !VIDI-1. EXTERNL. 

··Com as med_idas econômicas, 1UE criaram e, milagre brasileiro r hc.,uve

endividamento nacional 1 .com injeção de dólares para forjar o crescimento da 
economia e da ind-0.stria, para a construção de grandes projetos sem r.ecessi ·· 

·, .., .

dade. Justificando-se em função da dívida externa, a nossa produção 0 tocLl' 
voltada para a exportação; esse pensarr.ento implica no de�envolvimento d.::i. me 
nocultura, por ex.g soja para a expo�tação, acabamos ficando sem feijão, ar 
roz, trigo e ternos que importar esses produtos . 

. hs exportaç6es s�o cont�oladas pelos países capitalistas desenvolvi

dos, com isso o governo que e atreladc aos interesses desses países, não t� 
ma medidas de protecionismo à sua pi·éxlução -,. co!n isso v o governo· acaba repa�
sando os gastos e a cesvalori.zação da moeda no preço do produto exportado e 
retira dos trabalhadcres. 

* PRINCIPA.IS MEDIDAS ECONÔMICA� NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.

Entre as medidas econômicas t.cmadb.s p�lo governo, e.estacamos as . ado
tadas em função do acordo c...,m o FMI (Fundo Monetário Internacicn:al) . · ··,. 

-- pecreto-leis: determinando a política salarial. Foram os decretos n9 2012; 
·2024, 2045,2064 e:2065, decretos estes, que antes de serem apreciados Fª- -
los parlamentares; todos esses c.ecretos tiveram o seu tempo de viqtncici. ..·

Segundo o governo, o objetivo de arrocho; era preservar o nível de empre ·· 
go, conter a inflação e abrir camj_nho para e pais sair da recessão. lügu -·
,nas categorias tiv-erarr. seus salários reajustados, tanto pelo 2012, 2024;
204'5 :4 2065.

E� ?6/01/83, os trabalhadores cujos reajustamentos se deram em feveréiro,ma� 
.· ' . ' . . 

:·> 

ço, abril ·e maio de 1983 f tiveram o reajust_e baseaão no dE:creto n9 2012, que 
eliminou os 10% acima do r.·pc, para a faixa até 3 salários mínimos e alterou 
�s faixas e índices de reajuste. As perdas dos assalariados decorrentes <la� 
plicação desse decreto r variarillTI de 2,67%(1 SM) a 1,92% (7 SM) a 3%(10 s:1) 1

1 

daí reduzindo-se gradativamente. 

Em 26/05/83 � passou a vigorar o decreto lei n9 2024. At� 3 salãrios míniraos 
n�o houve alteração, dai em diante, o acr�scimo varia de 0,01% a 1$(7 SM) e 

passa a reduzir-se gradativa:rre.n::.o. Note-se q-..ie, q1.lem teve. reajuste em fev2-· 
reiro r março, abril e rn<1io até 2:3/(;S, pelo dec. n9 2012, não contou cem a 1,:e 
quena reposição parci�l que pro�orcionário o decreto lei n9 2024. 

Quem teve o reajustamento em· outubro, recebeu com b .ase no deor. 2045 r c;_ue e
limin� as faixas de Salãrios Mínimos e estabelece o indice de 80% de INPC, 1 

• 

para qualquer valor salarial. Em_ r2lação ao sistema anterior, perde--se 7, 7 % '

· at-i 75),f, a partir dai é'.s perdas, diminuem progressivamente até O r 0% nt.> Cõ..,4.-"C:> · -...J
. . . . - 1 

� lS.�_ St--\. � Q�� (ÂAü-HA: j.;ô�A,-,� 1 �, + 6\;l\ (.(li$ �. S2.&100), 0 ���o'fq-
, ' 

-=t:-�-A\.{6Ll QoA;t-:>ro 't-t,.o.,.\oQ... 0 6/11\�to NAr-\� o �e...��l�. __ �6f:.Sé- �� l<.bfb ,e,o '-t-5 .. 
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d�va direito ao emprcg�dcr tentar na justiça um reajusté inferior a GO% éc' 

I::·1PC, quando comprovar 11 situação crítica econômi.co-·f.inanceira i'. 

O decreto-lei nQ 2065, o qu0 est� ern vigor, crdena as seguintes forma 

Ce reajuste salariais at� julho de 19S3: 

100% de INPC até quem 

80%do INPC na raixa. 

60%do INPC na faixa 

ganha 

0.C: 3 

C:e 7 

0.1

é1 

a 

salãrios minimos? 

7 saláiios/' 

lS salfirios minirnos, 

50% de n1PC parél quem ganha aciraa de 15 sa.Lírios mínimos. 

l-• partir de 85 e l\RROCEO SJ ... L.tRil.L, piora, não haver& mais diteenc;as c,1:;: 

! faixas salariais para o cãculos de reajustes. DE egcsto de 85 a julho de 36,

os I trabalhadcres recebeção 70% do INPC; de agosto óe 86 a julho de 07, ap� 
� nas 60%, finalmente, atpe julho de �8, receber�o apenas 58% do INPC. 

" 

1!!' ., 

,.,, ., t .. ,·. p . � i, , 11 ···1v":;>� j\n::·GOCilr,-::- 0".i::.m 1-:-.gos o OE: du, vira a C;;a:naaa l.., �-.t.. :.u::_ .,_,..H 

Outras medidãs 

-cortes nas estadias

Retiradas dos subsidius ag�i6filas, ocasion&rido aumento nos preços do

·::r:odutos • 

- Liberé:ção dos prsços.

CONSEQU2NCIAS 

Fcch��ento de indústrias 

- Diminuição da :t?rodu<;,'.ãc agricula para o consume internoº

--blla no preçc de primsira �ecessidade.

-· Queda de consumo

Maior dependincia do Brasil dos grupos econ6miccs internacionais au 

nento da di�ida externa. 

- Diminuição do poder ãquisitivo dcs trabalhadores.

Como consequência maior para cs trabalhadores demos o DESEMPREGC

--rotatividade de mãe de obra 

O desemprego sempre existiu, pois os patrores prE;cisam ter sempre de 

-

mao de cbra para manter pressao em cima àos trabalhadores empregados. ..., . 
1· ica 

facil manter sálarios baixos e os trabalhadores dàsorgamizados. 

Isto é normal neste sistema e vem agravando !Il:rais a partir de! 19ü0 e 

isso de ve a politica �conomica recessivu �dotada pélo governo, domo form2 u:

enfrentara as dificuldades da econsTia 

O d€sempre;o est;:1 ligado também a rctadividade de mao de obra., rc±::: 
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desse modo as empresas podem demitir os empregados e contratar outros cem salá 
rios mais baixos. Da mesma forma na época dos rajustes salariais a empresa· Iº

de promover demissões, para pagamento do aumento, recontradand.o trabalh2.dor1:;:s .::�1 

o reajuste à salarios inferiores.

'I'udo isso se deve ao modelo econornico que e modeli capitalista que de 
pende de capital estrangeiro. 

O sistema capitalista internacional tem objetivo o lucro, o poder e o 

controle absoluto nas mãos de poucas pessoas, bem como dcs mercados, matéri2is 
primas e dos pbvos. 

O que caracteriza este sistema é a exploraçãc- d.a classe operária r,:r:)la 

doninante a incapacidade de sJtisfazer as necessidades dos povos, um sistema 
indivmdualista, competitivo e consumidor e a exploração dos recursos naturais E

das matérias primas pelas companhia mul tinacionais 

Sofre influências politicas, ideológica e tecnicológica dp capitalismo 
internacional, de um modelo que não permite o país recuperar suas forças eccno 

micas ee .tcrnando cada vez mais dependente do capital Norte Americano. Os cen-· 
• 

tros finaceiros internacionais impoe aos paises um modelo economico através do 
FHI e BM. 

Com isso concluimos que a rolitica economica do é centralizadas sobre 

varies aspectos�nos anos 50 contra ao o economista Eduardo Suplecy, tinharaos maiE 
àe �00 bancoss,hoje temos 110 e é importante lembrar que banco em nosso pais -
rasscu a ãer uma exente negócio 1 subindo independente da inflação e também aj� 

da na exploração. Os ba �os com juros liberados são exelente àlimentadoses da 
inflção, 3egundo o disse, no periodo de 69 a 77 os lucros dos bancos foi de 

2915%. De um lado as multinacionais sug�n o governo, do outro lado os banqueiro 
internacionais injetam capital no país,logc depois os banqueiros saem a caça 
desse capital injetado no mercado de ações (open,over, money, marketing) além 

de emprestimos poupanças e aplicaç6es sociais, que o pa-is terã que pagar atra
vés de emprestmos feitos no próprio banco estrangeiro. •

A política economica nacional, não é nem ao menos programada�ou organ� 
zad�; uão se tem nenhum planejamento de como aplicar da nação. Isto porque cs1:a 
nas nãos de um governo autocratico, que governa de acordo com interesses dos 

,.

grupos multinacionais e dos banquéiros internacionais. 
A economia local, nacional e internacional é d�terminada pelos paisEs 

capitalista a nivel internacional, pelos grandes latifuncionarios, banqueir0 s v

multinacionais. 
A politicas econômica que vem sendo desenvolvida a nivel internacionãl 

\

é a de abri� caminho ao capital finaceiro. Esta politica econcmica charna-s2 - • 
Ncnctarismo e vem sendo deselvolvida por grandes grupos finaceiros a nivel iLter 

nacional que tem como braço politico dos Estados Unidos mais precisamente 
a<liministração Reagan. "-

0 autorismos polit�co visado pelo monetarismo esta em função de gar�ntir 
a Liberé!dade Economica que se traduz na liberdade do mercado de capital ( (não 
:ontrole de inv8stimento) 
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Liberdade de Mercado no Comércio exterior (susprensão das medidas d0 

�.proteção contra a importação, incentivo a agricultura para se produza mais para 

exportação que para o mercaão interno) 
ª Liberdade de Mercado da Forca de Trabalho (não estabelidade de cmpregc

rotatividade) Isso implica também não intervação do estado em todos os campos. 

O obejetivo funtamental dessa politica é ligar ainda mais as economias 

nacionais dd capitalismo internacional, beheficiado em primeira mão os EUA 

braço do Monetarismo. 

Para isso usam diversos mecanismo 

-Ideologia consumista, grandes rnonopélios, acumulação do capital a nivel

-eriação de instituição financeiras que dominam a economia internacional

inclusive empresas multinacionais que sugam mão de obras barata dos paises �u 

b<lesenvolvidas. 

-· Dominio sobre os paises do 39 mundo mantendo-os corno mercado consumi·· 

dor e devedores eternos. 

Fazer com que o Brasil produza e explora a matéria prima e a exporte, 

para que o Brasil não desenvolv� sua própria tecnologia. 

- Manter os paises subdesenvolvidos subordinados aos int�resses dos donoi

do capital. 

cola 

Ex: manter divida externa 

importação centralizada em alguns tipos de matérias primas e tecnolcg; 

- Manter o povo desenformado

- Não investir suficiente na saúde, moradi Etc •••

- Extensão internacional de produção e consumo de massa e es jeans, coca

Concentração internacional do poder economico ex. as 28 empresas de gr1 

po MITSüBSCH realizam seus negócios nas campos de comércio, papel, vidro, pro

dutos quimices, petroleo, alimentos, seguro cnstrução. 

- Criação de zonas fracas, em todos continentes estas zonas nas quis as

companhias multinacionais não assumem os impostos e nem respeitam as leis tra 

b�lhistas existerntes. 

- Mobilidade internacion al do do trabalho, capital, e do mercado. Os

setores menos Eentaveis dos paises- indstralizados do Norte, corno industria de 

ccilçados e textes para os paises do Sul. Os setores de tecnologia modern� se 

concentra nos EUZ:i., Europa e Japão, varias transnacional norte Americana fech::m 

suas fabricas nos EUl'1. e exportam seu capital para o sul, felipinas, Coréia do s: 

Brasil, Kenia. Assim tabém se cumprindo a emigração interna e externa. Hoje no 

mundo há 20 milhões de trabalhadores emigrantes. 

- Difusão dos costumes� através dos meios de comunicação, ex� ,ma J':Illéri

ca os anúncios comerciais chegam a ocupar 85% do total das paginas ãe um jor

nal. 

- Divisão internacional do trabalho: o processo de elaboração e destri-

çao e destribuição do mesmo produto- esta em varios paises ex: fabricaçãc do 

c.:i.rro mundial. 

!. ' 



Os meios de cominicação: o desenvolvimento dos meios de comunicação pr� 

mite a transmição rapidas das decisões nas sede nas transnacionais a serem exc 

cutadas pelas filiais extendiãas no mundo. 

- Armamentismo� o aumento dos orça�entos militares e a corrida armamcn

ti.sta, cada vez mais sofisticada siio bons investimentos para os capitalista. 

::::ccursos esses que poderia ser aplicada na produção de bens e serviços r para 

d.,�senvclvimento e raelhoramentos dos serviços sociais. 

• - Autorização e robctização e avanço da infornatica cada vez mais o hc

mern vem sido substituido pela maquina, isso acontencendc nas fnbrica r bancos, E

também r,o comércio (Mappin, Makro, Pernanbucana, rão de Açucar ••• ) criando maior 

desemprego. 

PERSPECTIVA 

·· Continiara a política de recessao economêmica que ocasionara fecha

me me de pequenas e médias ernpresas(Falências,Concordatas). 

·- O 1,5 milhões de jovens que ingressa� no mercado de emprego e a tende

ncia e ficar desempregados é ir aumentado o desemprego. 

ciais. 

Continuará o arroche salarial. 

--Maior endividamento. 

--Brasil cada vez mais moldados aos interesses estrangeiros. 

·· Ivlaior dependencia do FMI usando uma poli tica para evitar conforto so

Maior centralização das riquezas e bens capitais.

- Países se uniram ha luta contra o imperialismo.

- Atualidade a economia dos países do 3� mundo e alguns curopeus,estão

��ntroladas pelos centros financeiros FMI e BM, e transnacionais isso significa 

qus no conjunto das decisão economicas e políticas de um país sejam tomadas -

fore desses. Neste-.sentido, cisterna coloca que no futuro existira um só estado 

uma só eco�omia, um unico centro de poder internacional, seja, as sobe berunias 

nacionais não existirão mais. 

•
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Uma analise clara e una o�ientaç�o co�urn �estes asp�ctcs po�sibili· 
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taria avançarmos em nossa açãc de formaçâc; organiz�ç�o e réivinàicação da J 11 
' - -· ' .. l --

ven tude Trabalhadora. Este docu,"T.er.tc f0i fei:tc considerando alguns aspecto.3 ôa 

politica brasileira joje. 

Para uma melhor compreençao .retomamos urn poucc.> da h.:j.stóric::., e prose·· 
ssc de militarizaç�o da politica bra�ilstra, e e projeto d2 redemocratizaç�o -· 

· elaborado pelas clü.sse::. dc;-ncinõ.ntes, _como par:io :;ie �undo • VarncG t�.ra 

bãm stuar o período de 82 a 84 e caracte�izarmos a situaç�c hoje F e vendo as 
perspectivas ·da conjuntura psliti.ca. 

O PROCESSO POLITICO BRASILEIRO l930/R2 

.P.té 1930 quem dominavç1 a economia _e poli·: .:. ca nc Brasil e:.-:-:::1 cs lat: 
. � l, ·-· 

funcionarioa, produtores de caf� e ��i<lores �0 gados� Neste �no no �undc inteiJ . �' :· .. � :.· r 
o sistema capitalista vivia pE:ricdc de nsccsssão,

O. império dcm4.naute ora a Inslatcrra. G o E-rasil depenàia E:conornica--
, ... 

.- mente· deste país. 

Em ·1930:acontece um llRE:vch:i;:5o_i; c:ue derrubou ésta situar--3.o, 
". ,- -· >· - . r

Uma parcela àe faze"l.de:.ros clesconteste.s se aliaram com os in<lu.strai 

para isto. O povo teve um<'1· cE:rta :t::ai·tiraç3.o mas tinha a hegemonia eram est:cs �
er.1presarios e fazendeiros que coloc-'1?:am Get.uJ.i o Vargets :-10 poder, governanc3c iJ.b 
1945. 

Em 1937 Getulio insti.t-.:. j n 11J:·,::i d5 .. t.=:1c·,2·.::-.;:. r;n pcu.s. Acabcus1.;; as cúi.:. . .:çoe 
fecham carnaras de represent-::,nte:::� <�·:', .�,<·1_�\ 1 ,:, i ::>Cli-c:ic:éJ. pre:1dE: t()áos qu8 foranc. 
de opcsição. 

l� classe dominante procura cclocar na cabeça d.o povo que Getulir..:, ;
o "O pai", que protegia o pobre, deva presentes, por liilxemplo. 1',Lei da 2,pcs2r,ri�
ria, riação de sindicatos, na verdil�e Getulio psrcebia o avanço das lutas poç�;
la::--es G • baixava Gecretos parecendo assim que estava beneficiandc cs

'l' -- ·- ( ·--:= 
...... , y 

·: ... .r 
••• (C - ••• • ·-



dores. Um exemplo concreto foram os sindicatos 1 várias categorias vinham ,- :_·_::_,_�: 

nizando seus sindicatos livres e autcnomos come crgão de luta 1 Getulic., i:1'..:i ';:_i.· 

tuiu urna Lei de criação de sindicatos, êJ.mcdaçando-os até hoje minitérics -�·-

trabalho. Os sindicatos que nãc aceitavam istc eram proibidos é deç..L . ..tradc,s .i!' 

dégais: qu�r �izer Getulio era o "Pai dos pobres" e a "Mão dos riccs·'. 

Durante 15 anos a ecomornia cresceu bastante, principalrnentE-; ,� 1.nôns 

tiias. O Brasil se afasta do dominio Ingles, mas passa a ser controlado r��:s 

Estado Unidos. De 1939 a 1945 ocorre a 29 Gu6rra Mundial que envclvc...i ccn :::;cu 

sistema dito socialista e de outrcs os Estados .Unidos da l-illlérica r lid0r d,-; 

sistema capitalista Internacional f com e fim da Guerra estas potencias :�utarn 

entre si buscando a hegemonia da politica internacional. 

Ai inicia-se a )'Guerra Fria 1
; onde de uma forma não declarada ,2sv-_ 

paises lutam envolvido outros países cem isto divide-se o mondo em e.ois bi.oc< 

a União Sovietica coloca=se como carrc chave da revolução socialista nc mur�éic 

e passa a dominar principalmente os países do leste Europeu. 

Os EUA declaram-se protetores da "Democratica e Liberdade i' ric �-.udo 

principalmente nos pai ses capitalistas do cc\dente. Cem a hegemonia no muniic, 

capitalista os EUA vão elaborando e aprofundando uma politica em que o ca0it� 

lismo representa o "BEM n e o comuni smc o "MAL". Para isto vai criando r:,.0:c.:,.:-!.2 

de combate ao comunismo que depois se tornariam a Doutrina de Segurança :'€:.ci.c, 

NAL. Esta Doutrina vai sendo espalhada pelo mundo afora atraves de suau acade 

mias militares que tinham ligações com militares de outros países. 

'A América Latina por sua proximidade geograf iaa era vista cor::::, e 

quintal dos EUA. O Brasil não foge a esta influência e a Classe dirigente de 

pais naturalmente vai opurtunando por um alimente a política dos FUI�. 

Em 1945 6 derrubada a ditadura de Getulio Vargas, Cria-se novos �a 

tidos e e-convocada uma eleição especial para eleger deputados que t,jrÍi.:l.�'-' ,=.. t 

ref a de elaborar uma nova ccnsti tuição para o país. Isto se chamam a 1,ss _: ::,]; 

ia ç.o.nstituinte de 1946.

A esmagodora maioria do s deputados eleitores acs partidos ligaJc� 

a Classe Dominante e o resultado não podia ser outro. Criou-se uma c�..:,:Fc-,:.t:-n'" 

eia formal no país onde SE: afirmava que todos eram iguais. Para os tra:i:::aU:..aCo 

res porem isto nãõ representa nada. Em suas manifestaçães seguia a reprss�o. 

;., CLT herança da ditadura de Getulic nqa se permitia o voto ao analfaL-stc.: 

etc. 

Assim fortal�ceu-se a dominatão politica da burguiia . 

Neste ano tarnbén o Pardido Comunista Brasileiro consegue sua l.•'ê:Sh

lização, por�m em 1947 este direito lhe� cassado e ocorrem at� mesmo pri30c: 

s exílio de seus militantes e 

da "Guerra Fria no Brasil". 

parlamer.tares. Ai estava bem claro a ir.,,f1ü:=-ncí 

Em 19 61 Janio Quadros é e lei to a Presidente, em eleições cnrut.::.:, .. 

l'_pós 06 meses de Gove.rno renuncia e o Vice-Presinte f João Goulart2 t r;.ec· 2r·��--

&·'e.:. te: pElcs militares que o viam corr:o aliado do comunismo Inlfiern.:1, .' : _ 



• 
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por causa de sua politica nacional-populista . 

Para consrguir tomar posse e manter a nLegalidade" no país 

éios politicos aprcvam no congresso o parlarnentarismo que éram um regi:·1e 

part_� 

governo E.m o presidente cuida da administração do estado e um prirneirc r:1.L:is· 

t.ro governa cuió.ando mais das decisões politicos. Com este regime Jo&0 Goulart 

consegue tomar posse. /,pós alguns meses convoca um plesbici to popular em qu.E: 

o o povo decide retomar o regime presidencialista, cnde o president� exerc� ,t 

administração do estado e tEm o poder politico para governar.

Nesta época as fcrça progressistas qo país e o movimento·operarü:-, 
reivendicavam as reformas sw base, reforma agraria, reforma na educaçZio v vc,-'c.o 

para cs analfabetos, etc. Era um momento efervecente em que o pais vivia uma 

recessiio economicas muito forte e em todo o mundo repercutia a vitõria da reve 
lução cubana. 

Nesta condições o capitalismo internacional aliou-se cem a bcrguÊ=c.�2 

nacional e os militares e derrubam o governo Goulart através de um golpe ,:-,ili 

tares tomamo poder, fecham o congresso, cassam mandatos de sindicatos de d�r� 
. .

.. 

gentes sindicais e parlamer..tares i acontece mui tas prisões e torturas. (cri.:-... , se 

condições para impulsionai a) doutrina de Segurança Nacional e tudo justifican 
atraves dela. 

Em 1965 estavam rnarcadas eleições pc.ra governadores em alguns E::staó.o 

da Guanabara, hoje emcampado pelo Estado de �io . Nesta eleições 02 Politiccs 
1'Liberais 11 considerados de oposição pelos militares ganham as eleições s per 

causa disto os militares decretam o ato institucional N9 02 onde fecharr, tc,.'.::�-s 

os partidos e implantam o bipartidarismc criando assim a J.,_ren E o MDB. 

Neste peiodo também por pressões dos multinacionais o governo :·üli-· 

tares constitui e FGTS, e acabdu com uma Lei que possibilitava a estabili3�de 

por tempo do serviço aos trabalhadores. Com o FGTS. , encontra-se uma maior rc 
tatividade de mão de obra. 

O ano de 1968 ficou marcado na história como momento onde ocorrera� 

manifestações de protesto popular em todo o Mundo. No Brasil a insatisf2çio -

popular com o regime se traduziu entre outras manifestações n0s greves massi-· 

vas em Osascc e Contagem centra o arrocho salarial e a passeata dos lOOmil no 

Rio de Janeiro, promovida em protesto ao assassinato de um estudanye pela pol� 

eia •• 

. Frente esta onda de Frctesto novamente o regime militar contraz:.·�ç:·

ca com medidas mais duras. AprovEntanco como justificativa um protesto fe.i.tu 

na camara Federal por um deputado de oposição; o governo decreta o ato iEst�

tucional n9 05 e aumenta violentamente a repressão. Neste momeI'to o governo e�

tava constituido por uma junta de fuilitares das tres arma,, exercito; aerc�al

., tica e marinha. l,gora tr_atava-se de ccnsclitar--se urna politica que bemefici2.va
... �

.. 

I 

0 capitalismo internac}bnal, os militares e os tecnocratas.

Em 1969 tema posse general Médici e praticamente institucic:-1 ,ü2 .. ::_ ;,



rcprE::ssao e tortura. Ninguem podia ser contra o regime dizia-se "Brasil 1,rw::. cu 

ç:eixE;· .. c". Neste per iodo a economia do país cresce expantosamente v porér:: iJ. cust,:. 

,:;.p:.irrocho salarial e de um ritimo acelerado de trabalho. O Brasil torna-sç ca;"": 

�i�� mundial em acidente de trabalho. 

A partir de 1973/4 com a alta do petrcleo e a crise mundial de capit� 

lisrEc ,-:1caba-se a ilusão de um "País maravilhoso"Novamente o povo que n�nc-::: assi 

mil0u a política oficial reinicia suas manifestações de protesto. Os militares 

quE, não tinharnmais o que ofercer iniciam um processo de charnac.a ''Distenç::í.c r.,o-·

líticas 11 atraves do governo -Gaisel. Nas eleições de 1974 a população demosntra 

sua insatisfação votando massivamente na oposição. Por outro lado os diversos1 

r8gimE! militares implantados no mundo e principal;:ne nte na América Latina cmxcca."11 

a ,:emoostrar sua imcapacidade àe responder até mesmo os interesses do capitalis 

mo. Com o f irn da Guerra no Vietinam onãe os EUA foram derrotados por um peq1..:1Pno 

país inia-se humanos. Esta politica é. conduzida pricipalmente pelos EUl� com _-.,,. 

Eleições do Presidente Carter em 1976, apoiado pela trilateral. Esta crganiz2ção 

seria uma entidade criada pelas grandes multina4bional dos EUA ., ,Japão e Europa cor 

e objetivo de dividir seus interesse no mundo possibilitar um maior diamismo·_do 

capitalismo no mundo,beneficiado principalmente os pa=s desenvolvidos em pr�ju! 

zo do paises do terteiro mundo 

Esta politica da Trilateral visava também impedir que os paises do 39 

mundo vao se organizando como um bloco para criar uma Nova Ordem Economica InteE_ 

nacional no mundo. Basicamente os países desenvolvidos encontra-se no hemisferio 

Norte e os subdesenvolvidos no Hemisferio Sul. Hoje fala-se muito no dialogp NoE_ 

te/SUL entre os países Esta politica é desenvolvida pricipalrnente pela social 

democracia dosEstados· Unidos. 

Em 1977, o governo fecha o congresso e decreta o "Pacote de abril", 

Este pacote restingia mais ainda a participação politicas 1 criativa 

as senadores bionicos e determinava novas qormas benef iciararn o governo nas E.le! 

çõcs J.o ano seguinte. Porém com tudo isto novan1ente em 1978/ a população c(_,nf ir--

ma votar no .MDB. Nesta época ocorrem também protesto pelos direitos humapc_ s ,· --1
1 

pelbertados e anistia, etc. 1 Começam também as greves do ABC que se espalhariarrt··· 

pelo país afora. 

Em 1979 mais de 02 milhões d€ trabalhadores entrariam em greves pr2-:nci 

palmente por melhorias salariais ; Nesta ano toma Fosse o general Figueired( ·�/.;G 

! numü tentativa de se apresentar simpatico ao povo traz comoproposta a abertur2.

politica. Sua promessa é de "Fazer deste país uma democracia". Com isto vária --·

emendas são aprovada no parlamento onde o governo ainãa tinha maioria parlrunenta

res- adiam-se as eleições de 80 para 82:ücaba-se o ALE, porém medidas de emerge�

eia s�o acrescentadas a consti�iç�o;- decreta-se o fim dos dóis partidos e a �o�

vcs _; - é aprovada a lei de anistia porém restrita. Foram criados novos P&rtic>:.s �



• PDS - representa os grandes latifundiãrios, as multinacionais, grandes ernprera-

rios; banqueiros imternacicnais � nacional e parcela dos empresariaGcs na 
� cional. É o partido do governo defende e sistema político, economico e so 

cial vigente. 

.. 

Pi:·.D:S·- Continuidade ào antigo MDB. Representa vários intereeees como da parte de 

capitalismo nacional e latifundiários, pequenos e médios empresários, in

telectuais e profissionais liberais. No seu interior atualt". partidos clan

destinos como PCB, PCdo E, MR6. Busca amenizar o capitalismo para seguir 
existindc. 

PP - Era o r,artido considerado confiável ao regime. Representava o interesse

dos banqueiros, latifundiários, e empresários. Colocava-se como o Único
em condições de assumir o poder. (PP foi extinto em 81 se anexando ao
PMDB).

PT - Este partido nio estava previsto na reformulação partidaria do governe. 

FDT 

Surgiu a partir de sindicalistas, principalmente do Pi.BC, profissionais 1� 

berais e intelectuais. Que�tiona o sistema capitalista e propoe a trans-

fcrmação à.as estruturas. No seu interior atuam diverses correntes como 

convergência socialista, libelu, HEP, Centelha, PRC, Ala vermelha ,entre 
outros. 

I'artido surgido a partir principalmente do carisma de Brizola. Repres·en-
ta principalmente os interesse da Classe Media e de parte da burguesia. 
Prega a Social democracia, como reforma do capitalismo. 

PTB - Tem origem nc populismo de Getulio que no passado se caracterizou por fa

zer demogogia com os trabalhadores. Representa os interesses das latifun
diários e parte da burguesia mais reacionaria. Tornou-se o partiào auxilie· 
ar do PDS. 

O principal objetivo do governo comestas medidas foi de dividir a or� 

sição. O processo de reformulação partidária possibilitou isto. Pode-se 
�izer também que conttibuiu para provocar um certo refluxo nas mobiliza·· 

ç6es populares na medida que envolveu muitos lideres sindicais e popula

res na rearticulação partidária. Outro aspecto i que esta lei colccava di
versas restrições a organização partidãria, assim diversos grupos políti

cos que tinham uma atuação clandestina passara� a atuar no interior dos 
partidos políticos constituidos. 

Os partidos ditos comunistas por sua tatica de aliança com a burgue-· 

sia nacional atuam no PMDB. Algumas correntes ãitas Marxista-leninista e 
e que pregam ao socialismo come alternativa para hoje passarélffi a invorpo
rar o PT, buscando ter hegemonia no seu interior ou como tatica até que se 
crie verdadeira democracia no pais e possam se legalizar. 

Com as medidas tomadas a iniciativa de mudanças partem do governe quE 
porém, sobre pressão constante é levaác sempre a ir consedendo do esr:-�çc·s 
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de participação· polí.U.ca i r.-,a.;:; t-usca manter o contro.le-- -át";avés rie tc,(�c::, .. ,r e ·
-- .. -

tif icios possí-ve-i.s:r·..-. .-__ inc�l-us�Lv.e. __ a__r.epr..es-são-ç�mo no caso da greve r.o T.3C 
- ·-�� 

. 

em 1S30 oné.e rJ.t& wE}sm.q_ c�-e;<..e..r...G_;i.J:.c _interviu diretamente.
Este período é ca.rac-t:..e_rizaé:.o também per atentados terroristas G.�' ii· 

rei ta que deste modo buscam cr·iar confusão e j_nsegurança na população e ."!.2

vava 0 gcverno a n;st.ringuir <1L1lia mais a abertura. Os partidos de cpo3i·· 

ção neste perioé.c, m2.ntinhar:1 u;:-:-tc.. ::::-csiçãc cr::í.ticu. err. relação é:O -� 0ve�nc, 1·� 
rém modE.>randc--sc numa linha de r:ão provocar meê..idas ':tUe impedisso2r:i as slc:t 

çc�s de 19 lL cnJ.2 21p6s 17 2:ncs s;;..: el0gcr.j_a :r1Civ'nr:1ente gove:r-:nadcre:s dü s::sta-· 
de alim de dcputa��s, sc:1a]crcs, prefeitas e vereaecres. Alguns me3ES 2�te 
da EÜE,içZto um nove ;;;acctc r.::'..c gcvE-,rno 0 aprovadc no r:cngressc modificaiklv 
as regras da eleiçãc �e 82. Prcitindc coligaç�ea dos candidates e defi�in
c:.c como qü0rnE": rnfnimc de 2/3 d2 ',rc-:.os do congres30 para se fazer mudanças 
!B. constiti_1..:.çF.io f,,-"<.J·:?raL Com i:J•:c., o :=-P que se dizia partido de centre �v.n
de-se coci o FM�n. 

PERÍOuO P6.S 82 • 

l,s el;:-:iç•�<;:":.;::, dE:. ::1over:tbrc j,c. e: fcram um ·momento muito importante na p� 
11tic<l D=asil2ira ncs GltiGC3 20cs. Oa partidos de cposiçiio ccnquist&=� 

mais de GO% dos votas, pcr�m com '!:.c�cs os causuisrn� e cem apoie dó P�B o 
c;cver-nc 

_., 
nc, de 9 

ccn sc:gu e_ nanter · a rna.:.r,.: :r i;:=1 ·, nc 

s.ste.tl.C) l·� o PifI, l:t!'ll,. ·- (}S C�'\.lt. :::-os 

cor:gre.sso. o P.MDB conquistcu o go.ver-

12 estados rrincipalmente do n0rd0ste 

ficara� com e PDS, 
Com ist.o crtou--.s-2 UI:, j'lCVL- quc:.ó.:cc poli tico EC pc:.is n Querendc c·J ;:1ao i 

mesmo ccntinu.dr.r2c .:::;. té:�r 2 hsg0rn.orua, cs r.ülitares iniciaram um processo de 
· d1· v1.· � 1.· r o ,..,,-n -:,r ,- .,-., 1 .-:- + .L-cn(� !:"'--'-'·"- .... --'-"·�.,_J.;,... ._ . Z-if inal. E.r.:.m 17 ancs on,:':! o general pres ic1ente er,
quem escclhi�m o� yovern�t0r0s de tcJos os estados. As eleeleiç��s m0str�-
ram tambem que nos ccbt.rus rna.:i.s -1� ...,, ,, .: r-· . ,.:, - - • 

• - ... -; . ' J,.. • ., - ... ' .... .,...,. _, 11.c. ;.;a.ia ... .(.o du<.,S üS CpCS1.Ç-Oefa conqul S t...c.r,Ji., '·" . -·_':': 

ioria dos votos, pri��ip�lmente na reqi�o centro, S�o Paulo 1 Rio �e J.�oi-
ro, Minas Ger3is, ��firito Santc 2 Parana. 0 tos com todo o investiici1tc
uo governo conq;,.1is cCAi tnéc,:-_; os cs :aé.os do l\iord.este, que é também u1:1ct :.:-egJ.ã1
m0nos inô.us tri.2 .. l .:i.2.:;_;,:�1 f:'; ,:mdc e,; 1..:..� ti fundi. arios são praticamente o.s dcnos t.:c
poder pclitico no a0rtao.

Logc r.<.pós e fx2�t9 este nevo g�adrc iniciouese a corriaa 

f., sucessa.c <ie F.'.i.guej_r·.::0.0., I-.��·:r:·-:sce.r.::..r:1 .:..lqur,s Cdnô.idatcs do PDS; Paulo haluf _ 

')tavic _,_'·1eé:ei.ccs :Ec:. 'lqu.-;..r..,:..d:::-; ', 2.G<JC r,o j �icio de W' como escandalo nc- case 
d� revista "O C:r.uzc1:.:-o" .. l'-I1 ·rcozza ,:!:::.-esa..:.: de '2DV(;]vidc nos e:scan:·:.alo.:_; ,:\_, 
BNE co:nseguJ.u e. <''tf:<°J.i.o de L:i.güej __ r�1ô:o e segu:Lu em frcnbs cem os c1.:.trc3 ":,_d·'-' 

Luscava conquistar os vetos óo cciegio eleitoral. 

• 

... 

I1Jc fim ele B2 2 inicie; :�E! 23 o ;cvGrnr.J 0r,ós negociação finaliza t1;:: ·>::�_· __ .. 
do com o Fl\U c1ue já inél:Lrcté.i.m�nt1-.� vinham controlando a _eccnonia caciu.-.: :L. 
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Com este acordõ'cor:t---FMI o gcv-erno busca oficializa�clítica através 
do parlament0-�o_ ar.e de 83 ficou caracterizado com o cobgressc Ji�� 
cutindo uma série: de pacot.e__�.a..ís="pr,.incipalmente na árc:a da pc)�l 

tica salarial. O F!•.:I e seus a.gentes nc Bra.sil r como Delfin Neto, entenc:.i:c-': 

que para o pais sair da reces,::;Zlo eccnomica teriam de diminuir mais ainda 
os salários dos trabalhadores. 

No mesmo momento em que e governe brasileiro decide assinar e accrdc 
com o FMI o Presidente Reagan decide visitar e, Brasil e ai ficou bem evi

dente a dependência do Brasil já que nao tinha dólares para fechar o bala 
ço do ano de 83 e o governo dos EUA veio pessoalmente trazer o emprestimc 

·, 

nã�?licado a custa d� que, QuS era evidente a ligação com e acorde 
�m o FMI �eneficio as multinacionais. 

/,. Com esta poli tica o goven.::. conseguiu se isolar mais ainda, uma vez 
que sua políticu recessiva e je desemp�ego prejudicava, setores da burgu� 
sia nacional, retira-va benef Iclos da classe média e achatava ainda mais e 
salários dcs trabalhadores. 

O governo enviou vár�os c1ecretos ao con.gresso para serem votados mu-· 

dando a política sularial: 2Cl2,2024,2045 e estes decretos foram regeita
dos até mesmo por parcelarnenteres do PDS. o decreto 2 036 foi aprovado p< 

decurso de prazo e através dele se retirava benefícios sociais dos trab, 

lhadores, principalmente de empresas mistas como Petrobras e outras • 
.Após mui:tas negociações com o PDS o governo conseguiu um acordo cüm, 

PDS para aprovar o decreto 2065 que rebaixará progressivamente o salár.i .,, 

dos trabalhadores até 1987. O governo decretou estado de e�ergência em 
Brasília colocando o exercito na rua reprimindo e amendrontando a popula 
çao em geru: que se manifestava contra o decreto 2065. 

A nível estadual os governadores eleitos assumiram sem condições dL 
governar já que os cofres es��vam vazios pelas administrações anteriores 
e tinham dificuldade de conseguir verbas do governo federal. A assim pa� 
sam a serem administradores da crise. Assim já no fim de 83 os governadc 
res-·-e-·o--pre·si:d-end�. da republica obtem índices baixiss.unos de popularidad 
demonstrando que o povo-em.. .. g02ral não se deixara iludir com .prom.:_ssas, so
risos eleitorais e medidas paliativas. Principalmente em são Paulo. e Ric 

-

l 

de .Janeiro, �s c:.1das de quebra frente o desemprego e os. saques no noràes 
te demonstrara.m que não SE: poderia enganar a fome'com.o voto e frentG de 
trabalho onda se recebia 15 m1l cruzeiros por raes. 

Neste período, t2:7lbérn r muitas catagorias como os metalurgicos de sãc 
Bernardo* Canoas, trabalhad0:res na indústria de calçados de Novo Hambur
go, RS, conseguj_ram através ..le greve quebrar o decreto lei 2065. Na pra
tica o que o parlamento não conseguia organização dos trabalhadores cin· 
tro do local de trabalho conquistava. 
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No fim de 83 já era evidente para os partidos de oposição que nãc s 

conseguiria derrotar o governo através do parlamento e assim inicia--s-: o 

ano na tentativa de canalizar a insatisfação popular�pa�a se conquist�r us 

eleições diretas em 84. Com isto wueria-se acabar com colegio eleitoral e 

impedir a eleição de Paulo Maluf e Anàreazza que estava comprando votos a 

peso de ouro e representam o que há de mais reacionários no pais. 

Nesta época o governo federal envia ao congresso naciona� ur-.a reforma 

na lei de Segurança Nacional que após sofrer várias emendas é aprovada. 

Com isto o governo quis reafirmar que pretende democratizar o pas e também 

justificar o uso desta lei repressora já foi refrendada inclusive pelos p 

partidos de oposição. No caso não se trataria de reformar a lei mas sim ex 

tingui-la. 

O inicio de 84 se caracterizando por uma onda de protestos generaliz� 

dos, greves, passeatas, manifestações do protesto, etc. Iniciam-se os comi 

cios pelas eleições diretas já que a emenda Dante de Oliveira deveria ser 

votada em abril. 

Esta possibilidade de eleições dire-as já, mobilizou grande porte de 

sociedade civil e forma-se u� comite supra partidário, contituido por par

tidos de oposições, AO, B, ABI, CUT, CONCLAT e alguns deputados do PDS en

tre outras entidades. As manifestações foram crescendo em todo os pais. 

Com a proximidade do dia 25 de abril em SP e RJ consegui-se reunir mais 

de 1 milhão de pessoas em cada comício. Os governadores de oposição colo

cam todo aparato posssível para de garantir estas mobilização. No entanto 

estes mesmos governadores utilizaram a política para reprimeir manifesta

ções de desempregados, como ocorreu em SP 4 dias após o 19 comocio das di

retas nesta cidade. 

Em outros estados como RJ E .MG quando so funcionários públicos entra· 

raro em greve os governadores ditos de oposição não foram nada democratico� 

r.o atendimento das reivindicações dos trabalhadores e mesmo tentaram apli· 

car o decreto 2065 nos reajuste salariais. 

Em abril, uma semana antes do dia da votação da emenda das Jiretfü,, 

o governo alegando "proteger o congresso de pressões" decreta estado de

emergência em Brasília e mais 10 cidades proximas ao Distrito Federal. D�<

ereta censura aos meios de comunicações e isola Brasília do resto do pais

no dia 25 de abril. Além disto o governo para impedir que deputados do FD:

votassem na emenda faz diversas ameaças, inclusive de retorcesse político

Envia tarnbem um pacote propondo eleições diretas para 88, e outras rn0ê.i.Ja.

liberarizantes na constituição. Este pacote deverá ser votado no final 0,� 

junho.

A SITUAÇÃO HOJE 

A emenda Dante de Oliveira pedindo eleições diretas, mobilizo� 
de 10 milhões de pessoas em rnilha2s de cornicios realizados E;D t__ . :_

... 
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Isso é um fato inedito na historia do Brasil. No dia 25 de abril � e��n<la 

foi rejéitada no congresso. 

Frente deste fato um ponto importante para nnalizarmos É: a particip'.:: 

ção política existente no pais e para isto teriámos de definir o quG E..nt2n 

àemos por participação política e a situação de classes no Brasil. 

Assim podemos atender por 2articipação poli tica real aquela que asf;G-·· 

gure a todos 0 a cada um a possibilidade de influir nas decisões políticas 

Que cada um sinta-se plenamnete realizado enquanto pessoa erntcdos os aspç� 
tos da vida. 

Outra forma de atender participcção política será a participação for

mal ou· seja 2quela em q�e se exauta atividades porém de uma maneira que n5 

interfira nas decisões do grupc dominante. Quer dizer as pessoas são mais 
assistente do que agentes. 

No Brasil o sistema �ominante 6 o capitalismo que apresenta desniveis 

econômico, sociais e políticos. Um pequeno grupo conse-ue influir de tal 

forma na organização da sociedade que impõe o estabelecimento de regnas de 

conviv�ncia inteiramente desfavcrãveis 

construtores deste p�is. • 

aos trabalhadores; os verdadeiros 

Como conseqüência milhões ·le pessoas viviem em situação de abse,luta 

marginalização polltica, eccn6reica e social, recebendo o mínimo para contj 

nuar sobrevivendo e sendo força do trabalho. Assim, enquanto seres humano� 

somos tratados como objeto e não temos uma participação real v os mínimos 

direitos humanos nos sãc negado3. 

Nós os trab::ühadores, quando nos organizamos para reivindicar nos ses 
mínimos direitos, os mecanismos de repressão do regime são colocados en 

ação para nos impedir di:; n�ostrarmos nossa força. Nossos sindicatos por -·
exemplo são organizados pelo governo como forma de tutela e controle. 

l' ... ssim o trabalhador pass.:::. a ser um marginal e é tratado cerno um caso êe 

policia ;.e está realmente possui critérios de tratar as pessoas. Com';Dou·
tor" é outra conversa. 

Esta história de dorninaçãQ não começcu hoje. A reivindicação dcs 

eleiç6es diretas pa�a prssido�ce � un direito em muitos países capitalis-· 

ta onde existe una democracia forrr,al. No Brasil este regime de democracia 

formal existia até 1964 quu�dc se instalou o regime militar no pais. 

Hoje não� intercss�nte •·ara o capitalismo Internacional este tipo a 

de regime, por istc busca-se criar uma ''democracia relativa" noop�is mas 

tendo como força ele inte1:v2nç,;:,0 os :1.ülitares que continaarão vigianc:c; :..: 

população.r No caso :}•..;: c:.r::\-�.ac:2-. ,:,.o s isb,::na, nov2.nente intervirão. Por 
. 

is

to se democrat.:õ�a--se õ,lg;_:,1 ,3::-: ·-r:i::,(-i..cu.:..ç,2:L.scc'":lmo.o ;---:'!rlarnep.to, pcrem 
manten-sf a estrut··.ra sind:i.cal. j a Lei de Segurança Nacional, �edidas de 

emergência, Lei Anti gr -.ve i Dops, SNI e outros aparatos de reprf-issão. 
Mesmo antes da votaç5o da emenda das diretas muitos políticos jã 



levaritararn propostas que pc;ssibilitvsse a burguesia sair do impasse poli

-:-..:icc de forma a excluir a par.t'i.cip2.ção popular. l'.ssim hoje ganham formas 

propostas comog 

R2eleiç�o de Figueiredo 
r,r-.-,")ri�t m -,·,u., ... a. .O l apao 

�leiç�o do presidc�te pelo congresso 

_;·_sc:bmhlcié:. ccnsti'!:u.inte c-r, 86 

Candidatos d8 concensa 

l', discu:-;úio d2sté1s pr:·.,pc·::::ta. tt::;, possibilitado ao governo ganhar tem-

r:o t:-:: irr:pedir urna 

t3C:FU º l\.gc.,r;:;. 

cs �rabalh&dcres. 

r,�r1l. pa.r�tt��tnacâ.c) c:a ... , 
classe trabalhadora no processo po

social. Na êpoca do "milagre Econ6-

" 

(; t:: e:::: J..S�:: t.1.:m ô2 

vamos dividir", isto nunca aco� 

aceitar fazer sacrifícios são 

Nesta �poc� do cris0 � b�rgus�ia enco�tra-se dividida e nao consegue 

consci.iiar seus intE::ircsses _;;,a.::;:.c: �_,::1.:- l!.;:r,a. i:;::_tervençüo comum como em 1964. A 

hc::yemonia do proces:so ::.:.::.;tá. õ.i.:r"da : .. :.�.s mãoc-: elos militares, porém obserca-se 

r.:i-;tisões no seu meio cone :1a. ,:0.leil;.:Í.c do club mi.li tar em maio. Também estão 

c�J.a vez mais desgastados junto ü. opinião pública. A nÍvE:l de Ameica. L,ati-

na as forças rnais reacionar�cts v�o perdendo força e a Social Bemocracia, 

co:;;1 sua poli tica refo:1:·mista tem ganhado espaço como na l'�rgentina, ,VE.:.,ezue-, 
' .. 

" .. 
. l .::1. l Bolívia, e isto reflete no processo brasileiro. At� agora o governo 

F:cc:;21.gan tem avcüi:�é:tdo 0 reg:i.rae br,.!.sileiro, garantindo a políticá econômica 

,'i.1.tJrlQtar.ista porér.: nos Estd-::ics Unidos ta.mb2r:1 é um momento de eleições presi

C���iais e isto reflete nas relações internacionais entre os paises� 

Neste contexto cs trabalhadore� brasileiros e outros setores oprimidos 

da sc�ciedade vem acur:iula:-1G.0 terça e exp2riência, contrapondo-se a política 

q�e ve o trabalhador cerno obJeto. 

Um aspecto a se ilFrcfuneoa= neste processo é quanto a politica parti

dária. Os partidos seriam cr�Jç.mi.zc.çê,Es sociais criadas com a finalidade de 

promover a participaç�c pC:lÍt:ica ?üY.tidá.ria e a conquista do poder politicc, 

para uqe na sociedade prsval�ç� urna determinada id�ia ou linha de aç�o. Ca

�'.a p-3.rtido oferecti :1rna p:cJpc-st-:'.-, (�if,2r�nte para a solução dos problemas soe_!. 

.. :1.i.::, bem corr.c, pa:rz;. ::.. • . .;.r:·_,,J_nJ 'i:-,·J,;ic o::· e s::;.'!Gr:.:.o '.:3.2 sociedade. Todos os partidos 

/ pr,.,_tcndem or ient::i.r as pe:.:f;O.-:.�, n:J t__;.:_-:,.--::i.a.J.a ,"iE, d•�sição poli tica I bem corno agru

par ·� maior número pc:=rnivcl de fH:cs:;oas que �enha.111 opiniões semelhantes v a 

fin de que sud :')r•:)püst�. prec":.crr:inc sobr,::, out::::a. 

Com estas caracü:risticas os partidos pc-liticos surgiram no final do 

século XVIII. No início ex-2171 -Cor;:-;\ados €m torno de doutrinas políticas bem de 

finidas, mas is·to não at:..:a.:i.a as ma:;s2,s, pois a maioria das pessoas nãc ti·· 
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nham conhecimento de doutrinas políticas. 

Já no final do século XIX os partidos começaram a se preucupar com 
os problemas de ordem prática, ou seja com as disoutas sobre os diferen
te interess�s das pessoas ou dos grupos sociais, pois isto atraia mais 
eleitores.· Passaram assim a representar interesses de grupos. 

Es�a nova orientação possibilitou atrair mais gente para os partidos 

mas a maioria das pessoas continuaram desinteressadas das atividades par
tidá+ias • 

. /.'· Mesmo em processos revolucionários .corno na União Soviética em 1917 f 

alem dos partidos politicos existiam vá±ias organizações autonornas come 
sindicatos, comissões de fábrica, assossiaçêes de bairros, grupos de-rnu-·
lheres e jovens, milícias populares, etc. Todas estas organização popula-· 
res participaram ativamente do processo revolucionários e havii uma verd� 
deira participação do povo. Na derrubada de Pczar o partido Bolchevique '. 
tinham a hegemonia e tornou conta do estado. A partir disto passou a con
trolar e reprimir as organizações operárias, burocratizando a revoçução.· 

No seu processo histórico os partidos passaram a encarnar a democra
cia de representatividade, que: dizer, o povo eleger pessoas para repre
senta-lo no parlru}lento. No processo eleitoral se torna possível uma roens� 

gero com o conteudo de cada partido, por outro lado em qualquer sistema c� 
pitalista o poder econôrci.co influenciará no controle do processo eleitoral. 
No Brasil a Classe dominante busca criar este tipo de democracia. 

Hoje mais do que nunca esta se criando condições para que a classe 
Trabalhadora tenha uma participação política real no pais. Isto no entan-

- to· terá de -ser conquis·t�do pela classe, mão se pode ver somente os direi
tos individuais de cada pessoa, corno o direito ao voto. Deve-se ter con
quistas para a classe. A força da classe compensa a fraquesa do individuo.
Por isto fica claro e a história o tem dornontrado, a necessidade de uma
intervenção comum solidária dos trabalhadores, criando a democracia direta
ou seja de base, onde realmente haja uma participação ampla de todos, dis

cutindo y pr9pondo e atuando na transformação da sociedade, e istó' terá de
• ser conquistado.

PERSPECTIVAS 

A estrategia da classe dominante criar uma democracia relativa no palSv

corno maneira de seguir administrando o capitalismo. Os Trabalhadores segu! 

rão sendo representados por iluminados. 
Hoje o capitalismo está numa etapa de recessao e isto intervem direta· 

mente na política. Esta recessão derá durar até 1988/90. Neste processo p� 
lítico não haverá mudanças profundas e sim reformas. A pespectiva de um no 
vo pacto social está em evidência. 

-� ·-: ._ ...

�- - \' �-� .. <, 
... ,\.. ... ........ ... .. --� . .... .:.--,: �-. .,, 



A burguesia liberal dito confiavel representada por setores dos ban-. 

queiros, o antigo PP 1 procura novamente com força contro�ar o processo p� 

lítico possibilitando eleição de Tancredo ou Aureliano para fazer a trasi 

ção política. 

Do lado do PDS tem-se Maluf e Andreazza com força no colégio eleito

ral, principalmente o 19. A eleição de um deles representará uma maior res 

trição a participação política. 

Outra alternativa será em última hipotese as eleições diretas e a -tr.§.

tituição de um regime parlamentar, onde o presidente eleito seja um admi

nistrador do estado . 

. Fala-se muito em nova recõormuJ.ação partidári-a-.e isto deverá acontecer 
em breve, já que cs diversos interesses dentro dos partidos tem provocado 

a tendência de implosão partidária� Para isto diversas forças lutam inclu

·/ sive para uma assembléia ccnstituint.e que possibilitária um reordamentc do

do quadro político partidário �o p�ís. 

A nível dos trabalhad0r�s 3 situação de deterioramente das condições 
de vida e trabàlho e o des��ptego possibilitarão reações tantos individuais 

como coletivas. N�ssa força· estará numa maior participação dos trabalhado

res, o que possibilitaria um avanço no nível de consciência e uma maior de 

mocratizaçio no pais. 
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1. INTRODUÇÃO

Neste documento está contida urna tentativa de análise específica so 

bre a realidade,social do Brasil. Esta tentativa surge cla necessidade de 

conhercerrnos mais profundamente os aspectos sociais que fazem parte da ' 

vida dos trabalhadores, dentre os quais situam-se os jovens aos quais se 

dirige a ação da JOC. 

A ação da JOC hoje, frente aos aspectos sociais da vida dos jovens 

trabalhadores, está sendo realizado através dos militares que agem, pri� 

cipalrnente a partir de suas necessidades e problemas com relação à mora

dia, alimentação, saneamento básico, transporte, escola e lazer. 

Dentro da análise global sobre a realidade social, procuramos dar 
- . mais atençao a estes aspectos, pela necessidade que ternos de avançar as 

ações que frente a eles realizamos. 

Nos últimos anos a JOC-Brasileira nao tem dado muita atenção para 

realizar os aspectos sociais da realidade de urna forma especifica e org� 

nizada. Hoje, após a realização do 39 Congresso Nacional de Jovens Trab� 

lhadores que abordou muitos aspectos da realidade social, óá muitos mil� 

tantes que estão se desafiando a avançar esta análise, de forma a definir 

melhor sua ação no movimento popular. 

Em função disso, tentamos a-ordar aqui esta realidade, fazendo den

tro do possivel, um levantamento e análise sobre: as condições soci2is 

do Brasil; as medidas sociais tomadas pelo governo nos últimos anos; os 

principais problemas sociais de hoje, a política adotada para cada um d§. 

les e suas consequências para os trabalhadores. A partir disso, tentamos 

analisar qual é o modelo social que está implantando no pais, e que está 
�- determinando-o, por que, e que perspectivas apresenta. 

2. AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO BRASIL

Esta análise so-re as condições sociais do Brasil parte de situações 

constatadas e vividas pelos militantes do rnovirn€nto, presentes em algumas 

cidades de diversas regiões de pais. Por suas análises nota-se que estas 

situações são div6rsificadas. Há cidades pequenas, médias e grande. OS rn� 

dos diversos corno estão organizadas economicamente, determinam aspectos 

específicos dentro de urna única realidade social determinada pela realida 

de político-econômica de pais. 

As regiões norte e nordeste sao as que apresentam problemas soêiais 

F-is graves, causados pela marginalização econômica a que estão sutDctii��
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no plano nacional. Dentro de tódb� 2s regi6es do Brasil, o meio rural, 

em comparação ao meio u:c'.)ano, também é o qUE: tem mencs benefícios .3C·· 

ciais. P, causa está na prioridade política dada à urbanização, como for 

ma de sustentar a prioridade econêrnicaàaca à incustrialização. Porém p

,y5 s·:c:indGs c-2r�trcs urbar.os existentes no país, também apresentam gravI� 

simos problemas s0ciais causados pela excessiva e d�Jordenada ccncE�tra 

çãc populaci.ona:, sem os rne5 os adequados de sobrsv.:tvência. 

2.1. O INCHAMENTO DAS GRANDES CIDAnES 

Hcje,no Brasil, a maio� ?art0 aa populaç�o est� concentrada nas ci 

dades. M.es!TIO urr,a boa p2-r(.:c dos q���� t.r::-1balhan nc campo, vivem nas cidaàes. 

O campo e as ciàad0.s peT..-:er:2.s '.:"::st5.o prosressivamente se esvaziandc. 

Dados de 1980, do IBGE (confcrffie ttrn�icadores S0ciais'1

• relat6rio de 1979 

e 11 Tubulações avançadc::.s" do Censo dr.� 1980), dC::r.ionstr.:lm que mais de 67% àe 

brasileiros vive::n nas ci3:�c.es mé<Ji.=::.;::, 1.� crand.0.s, enquanto que as pequenas 

cidades e o campo permanc:;cem perJ.e..:1c.o Süél. pcp'.;üação. A causa direta disso 

está no avançc éi.o ci::.pi-'.:-'.ll�.::--r:10 tan'i.:o no ,;a.r.1µ,� cerno na cidade, também na au 

s�ncia de u�a reforma atr5ri�, e na colitica fundi�ria do governo, que 

possibilitam a conce;.1tração dd. terra. nas m�os de uns fOucos, gerando o ap� 

recimento de grandes e . 
-

J.numero;;; conflitos pela posse da terra. Todos estes 

fatores determinam ur.:é.l. mi.graç�.o mu:i.tc grande para as médias e grandes ci

dades. Hoje, as no-,/1::� nwi0::::-es reg�.Ões metropolitanas (Belém. Fortaleza, R::::_ 

cife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeirc, S�o Paulo, Curitiba e Por 

to Alegre) possuem 40% da populaçã0 urbana e 28% da população total elo 

país. 

Nas Últimas décadas, o Brasil vem apr'2sentando um fvrte crescimento popu

lacional da orden do 3 0% a ca.du. 10 a;,10s. I"i. população urbana vem crescendo 

em mais de 50% ern r::ada 10 anos, enquanto a população rural decresce. l, p� 

pulação urbana que era l.970 era de 52 milhoes, passou para 80 milhões em 

1980. De outro lado, a populaça.o rurr.ü passou de 41 milhões em 1970 para 

38 milhões e meio en1 1980. 

Este problema da mi9raçio ao lado do alto crescimento vegetativo têm 

causado um inchamento d.:i.::; 91·ar1dcs c-idaces; não acompanhado pela infra·-es-· 

trutura social nec�ssãria. 

O rápido c�cesc:rnêJ:c.to 11r:);;_n0 1 :;-::.TG"l· nna intensa especulação imobiliá

ria, de f orna a cor,.cer,t1: c:.i- 2. �.,)p,J.:í "1.Ç �e: SE::::l renda ou de baixá renda em bai 

rros periféricos, favel�s e cortices. ,, 

2.1.1. A SITUAÇJO DOS BAIRROS 

Os bairros sãc formaJcs por loteamentos, em grande parte clandestinos, 

e favelas. 

f,.s favelas p 

-

Gm grande parte, nao oossuem nunhum infra-estrutur� se-

,. 

•



2.4 

cial. Nem sempre tem saneamento básico. Estas favelas sao 11 invasões 11 fei··· 
tas em terrenos públicos e particulares, normalmente muito acidentadosp 5 
beira de morros, córregos sujos, brejos e mangues. 

Os bairros loteados, normalmente um pouco mais organizados, taro bém' 
possuem pouca infra-estrutura social. As ruas, geralmente não .têm asfalto 
Uma boa parte dos bairros nao tÊ:m água, esgoto, luz, coleta de lixo, etc. 

O grande problema da infra-estrurura social nos bairros e favelas, 

tem sido a forma de aplicação de recussos, feita pelo Estado. For issc t€ 

mos a necessidade de analisar a política de aplicação ãas verbas feita p� 
lo governo, a partir de critétios sociais, principalmente no que se refe
re à infra-estrutura para os locais de moradia. 

2.t.2. O PRINCIPAL PROBLEMA DA HABITAÇÃO 

O local para moradia é uma das necessidades sociais prioritárias. Pc 

rém, isso tem sido um dos maiores problemas sociais do Brasil. Há uma e 

ncrme falta de moradias neste país. Ao lado disso, as moradias que exis 

tem, não dão condições humanas de habitação. As casas dos trabalhadores,' 
quando não são pequenos barracos de restos de madeira, são de alvenaria; 1 

mal acabadas e também pequenas. 
Urna boa parte dos que moram em bairros leteados, pagam alugueis ca -

ríssimos. As. casas populares de BNH sao poucas, pequenas, mal construidas, 
� caras, e leva-se muito tempo para pagá-las. 

.. 

O grande problema com relação à moradia no Brasil: tem sido .:: poli-··· 
tica habitacional aãotada pelo governo, que não canaliza recursos gerados 
pelos trabalhadores em função dos próprios trabalhadores. 

2. L 3. O PROBLEMA DA ALIMENTAÇÃO 

Uma grande parte dos trabalhadores no Brasil, quase nao está comemdo. 
A fcme está matando muitos, principalmente no Norte e Nordeste. Os que cc� 

seguem alimentação, comem mal, pois não têm condições de adquirir alimen -
tos básicos para a nutrição. O preço da alimentação está sendo muito alto' 
com relaçãc ao poder aquisitivo dos salirios. 

O tipo de política de distribuição de alimentos está sendo um dos prQ 
blemas que dificultam a sus aquisição. Os alimentos, depois de serem vendi

dos pelos produtores, sofrem um encarecimento muito grande nas maos dos in 
termediários especuladores (os que vencem os produtos nas cidades). Muitos 
produtos alimentícios passam por um processo de industrialização que gera 
ainda mais alta nos preços. o comércio, cada vez mais, está sendo c�ntral! 
zado por super-mercados organizados em trustes • 

Diante . disso, o problema fundamental com relação à alimentação, 
a politica de produção, distribuição e definição de preços. 
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2 .1. 4. O PROBLEMA DO TRúNSPORTE COLETIVO

O transp�rte coletivo urba�c no Brasil, está controlado por empres�3 

privaàas. lügurnas metrópoles possuem companhias municipais de tranr �,:)rtE:" 

coletivo. Trens há em algur.:as. só d nas ( são Paulo e < Rio) possuem peque:.n-:-,.2 

rnetr6s. Na quase totalidade das cidajes, o transporte� moncpolizado po� 

uma ou poucas eI:-jJresas. 

Hã urna defasagem muito grands 2ctr2 as necessidades de transpc::te:. e 

os meios de que se disp6e. Hã ��itos ha�rros que n�o s�o servidos por li 

nhas de Ônibus. Os ônibus 0. tre1; �, q 1e existem sao poucos; as vezes estão 

fora de horári0 r é·stãc se!i'.i:!Z-E:: 3u.pe:·-lotê_;,c:os e ;:;ãc caros. !'1ui tos Ônibcs 

sao velhos, sujos e n�o cferecon SR�urança. 

O maior problema con :re\a,;:sã1J .:_,_n transporte urbano no Brasil, está 

sendo a sua privatizaç;ic e él tal tê. e<� P"na politica que priorize o tra;i.spo::

te coletivo. 

2.l�5. O PROBI,Ei
J

Jt D..::l i"71JÚ!J.!I 

As co�dlc6e� ae ��r�ó do� tr3������cres brasileiras s�o muito preca-• T � • ._, ___ _.__ 
• 

rias. t enof�� o Indice �e sor�es �i2�6tu�as cnus2das principalmente ror 
,,. 

doenças g""""ª,:i',,.,.: r.1"" 1 a a-
E
-._,.--1--" .·,,-·,,,.�..,_ L.-..:,., --\;,:; i.. -V� • -- --��u-.,...,

Segundo a UNICE:.·· (Fu:::1:, -.:1.,::u, �,::(·Oe�: UnJ.c:J.as para a Inf ancia,) p a desn.:..

trição e as infecçc-cs mê.::.L:'.n qt�a:,-,,:; J.,il crianças até 1 ano no Brasil por 

dia. E o destino de S3% aos 23 nil.h6es de sobreviventes, entre 1 e 6 anos 

nao é menos dramático, dS er::t"'·i::i.st.i.cas dn UNICEF para este ano revelam 

que 12 milhões de brasilei.rc::.'; ::,ess3. iàade, são desnutridos. Pouca e 

nergia física, crescimento lente: naixu �e3ist�ncia ãs do�nças, de bili6� 

de mental é ê. hera::1i;a d,; c:r-.;,;::s-.= m0t::clE: da geração jovE:m dos anos 90. ror 
isso, desde criança, cs trabalhacJ,o'.'.'f:.,S brc:sile.iros .��0ssuem u."!la estn�.-'--.ura 1 

física e ment�l que caci:i. ve·e, ::r!ais :;:.31,_(, ;)e deter im:-:mdo. 

ria: 

O maior sxjstentes no Brasil� das doenças Ja ' .. 

ITi :_ s (_: 

malária tub·::sy·�nlncp s -- r�n'':X' .i.. p '- _ L,: .,..� \_. � �· p C...l ._, ll � .,, I ccqLeluc�e, hansenlase. Além disse, 

quanto aos acidentes de tra��J.ho, o Erasil registra uma das maiores tax�� 

mundiais. 

Não está havenci) a'.."��,� stên..-:: j_ :1 2ai·1-L tária a.dequada. Há poucos hospit2.�"s 

e postos de saúde. Os qu8 e�d.r;b,;"\ .. f 1-1·:icionam e:m más condições. O tré::b2. · 

lhador paga caro ao INAMFS r� s�Lc �=� 0u�ciona direito. t difícil consc 

dias 
- ,.. ' sao cariss1.rnos. 

O problema fu��a�eLt�l e, �. l·era�-·.:;o da \.-.. .:i. • .:, -<-1. saúde no Brasii., 

i o tipo de política s��itiria at�t�da pelo governo. Não hã uma preocui1a

ção com uma polític:1. san.:Ltária f:1:'."é::Ventiva. 
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2.1.6. O PROBLEMA ESCOLAR 

O problema escolar de ponto de vista social, estã principalmente na 
falta de escolas; em segundo lugar na impossibilidade dos trabalhadores ,3

seus filhos de as frequentarem. Quanto maior é o grau escolar, menos tra 
balhadores têm acesso. Os que conseguem frequentar a escola, enfrentam o 
problema da falta de condições dela fornecer e que propõe. E, mesmo as 
sim, enfrenta-se a sua dependência para com o sistema vigente, não respon 
dendo com isso ao objetivo educacional. 

Apesar da escola ser um a.parelho ideológico do estado, contraditoria 
mente tem ·aparecido como ur:,?. r.tsccssidade dos trabalhadores, principalmen
te as escolas · prof issionali �.:-.. ntc�s º 

S�o poucas as escolas profis3i0nalizantes no pais. Entro da conccrren 
eia do mercado de trabalho, a profissionalização tem sido muito buscada.' 
Por isso, cada vez mais aumenté.u�1 ,.:..,;;; coli�1:1ios particu�ares que investem 
nesse campo. Enquanto isso r a. s:,cc}.a. FÚtlica e gratuita no pais, está ca 
da vez mais diminuindo. 

O problema fundamental Ciêi ü1stj_tuição escolar está na política educu. 

\ cional implantada no pais, alre1ada a interesses privatizantes. 
2.Z.?. O PROBLEMA DO LAZER

Os trabalhadores nãc têm condiçces sequer para e lazer, pois dis 
poem de pouco tempo e meios para isso, Para atividades de lazer, tem-se ' 
que pagar, e caro. As atividades de lazer que existem, nem sempre sao sa
dias. Muitos tipos de lazer são competitivos e alienantes. O tempo "li 
vre" das pessoas é ocupado principalmente com a televisão, pois este é s 
meio de lazer mais barato que existe /' mas nem sempre é formativo. Para se 
realizar esporte não há sequer espaçc. 

2. Z. 8. O PROBLEMA DAS RELAÇÕES HU/1!,_NAS

Há muita falta de conc.iç:Õt.=,s p::.ra o relacionamento entre as pessoas. 
As pessoas sempre estão mui-:c a!s::;,x.-v:1 ·'"38 na luta rela scbrevivência (tra

balho e estudo) • Estão semr-,.:-.·0 can.s :id-3.G. :�20 t�m muito tempo para o diálo
go. O diálogo na familia é sc::,s1:·i�11ido pr.incj_palmente pela televisão. Há 

mui ta falta de amizade. Cc:r.vers,,.--<�f· J:'OSco sobre os problemas. Ocorr0 mui 
tas brigas. Dentro da fami1:.1:::. .· ,:,,; r �:.; '3 �;ç, i .. :.npõem sobre os filhos. O rela-· 

. 
t t - . t . ·•. J 

1 
- • d . . d 1 . c1.onamen o es a mui e, marc·', .·_ ;>, .. i.J r:cn;_2.::.ç.:1c e 1.n mv1. ua ismo. 

No relacionament0 hcn8,,:,.r.i·..i.L,··,;..:t - ;,11.::.C:.r;,r.l.i:w o machismo ,. Há muitos 
bloqueies para o crescimerit:c .J.h=::tivc. EspE.:cialmente para o namoro I' há pc� 
cas condiç6es de tempo. o n�7�rc t�n silo �cuco resultado do crescimentc i

da amizade. Tem sido muito u-:-; r1cio Jc descar::::-cgar tensões e de afirmar-·se 
sexualmente, mui tas mantendo-s<': n::laç;ões sexuais c.esccmprometidas. A Mu 
lher tem sido muito utilizada cone cbjet.o sexual. 

Do ponto de vista do rclacicnêJ!lento humana e do lazer, o problema 
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central está na política de privatização dos ambientes sociais e massif-i. 

ca.çao nas atividades �ecreativ�s. 

3. AS MEDIDAS SOCIAIS .'l'0,11.ADilS PELO GOVERNO NOS ULTIMOS ANOS

Ncs Últimos anos muitas medidas sociais foram tomadas pelos gcvernos 

municipais, estaduais e federul. Priorizamos aqui a análise sobre algurn�s 

medidas. 

Essas medidas se deram no sentidc de aumentar a captação de recursos 

s;:rcvcnicntes dos próprios tra.balhac:cres, mas sem revertê-los aos próprios 

trabalhadores. Pelo contrFirio, nuitas medidas foram tomadas no sentido dG 

�eduzir g2stos sociais. 

Todas essas medidas ck,cor.rem das políticas adotadas para cada área 

Gc=ial, integr�das J un� �nic� f�litica social atrelada a interesses pol! 

tico-E.::conômiccs. 

Vejamos algumas é�c;::sa;.:. ned.::.d._1s e as políticas em que estão enquadra

Ja.:;. Por ew�:J.a.nto abord�mos co fc:r.r.,a limitada somente a área da habi taçãc ( 

1 • t - _, � ' ., A • a imen-açao, sauae � prsviue�cia social r porque nãc contamos com muitos 

informes e dados sobre os outras ar�as. • 

:1. l. ÁREA D,4 HJ.lB]'.T.4 ç_,I.º-

En 1983 foi aecretada a semes�ralidade dos reajustes dos alugu�is 

que anti:s er&rn 2.ac,o.is. N,., pr i.r�e:',_ro semestre deste mesmo ano foi decretaélc 

un aumento de 13 C% nas presi.:21•.;ÕEs e.a casa própria. Devido a grande mobil_!_ 

znção dos mutuários r o BNH ofereceu várias opções de pagamento, o que im 

plic:ar ia aumsr..t.�. no prazo d,::, paga.-ne:nto da casa. 

Os· reajustes dos alug1JÉ:is t.êr:1 sido acima da inflação. Agora, em múc:.-· 

d.cs de 84, o Bm decretou o reajuste da 190%. Mas, já sabendo da impossi

bilidade dos mutuãrios pagarem r propõe-lhes mudanças nos contratos, que a

curto prazo pode ser beneficio, mas a mãdio e longo prazo não.

Deste modo o BNH não está resolvendo o problema habitacional no Bni-ª 

sil. Isso demonst::�a que a p::-litica. habi ta.cional do governo não funcicna º 

Então r porque exi.ste essa poli tica habitacional? Vejamos: 

A POLITICA Hl,BI'.:'l'J::IOM�- DO GOVERNO

O modelo eccn5raicc implantado e sustentado pelo golpe militar de 

l.9 fA, face à gra:1de mas9a de trabalhadores expulsos_ do campo e não absor-· 

vi.eh.JS p�J_c. ir.c:ilS'c::::-:L,:-. .. :)us:�c;,_� -·:t..::-avés .:lo BN!'3:, criar um mercado de ernpregc,'

n,.., -·011st· ru·,�o �1.,:·1 e. -�,--,1··;·c '-'. l.,. �� 'L, -. V -- �- e .t. _., .'.' . ..i. •• • ª'i...,:::cvé:i tou disso para dar uma justificativa 

populista 6e �star =asolv8ndo 0 problema da moradia. Isso assegurava �e 

Estado o apoie de porte da burgu8sia ligada a setores imobiliários e Q2 

construção civil; bem ccno é1jv.dava a sufocar reivindicações populares an 

teriores ao golpe. 

O BNH pass0u a rect�:r como fun�o, os recursos provenientes dos d0s· 
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contos compulsórios do 

netas de poupança. 

FGTS sobre os salários e dos depósitos em cader·-

Vinte anos depois, a questão habitacional está muito complicada. O 

déficit habitacional no país era em 1983 da ordem del7 milhões de resi

dências, cu seja, no ano passado faltavam casas próprias para 85 milhões' 

ce brasileiros, 65% da população. Atê 1983 nos seus quase 19 anos de exis 

tencia, o BNE diretamente, não construiu nem um mi�hão de novas moradias, 

e indiretamente financiou 2 milhões de unidades. Apesar de 70% da demanda 

habitacional, virem das famílias com renda menor que 5 salários mínimos,' 

90% dos financiamentos do BNR, atender&� aos 30% restantes que 1 têm renda' 

superior a 5 salátios mínimos. 

"PROMORAR", casa reduzida ao WC. Cem o promorar, o governo se propu

nha atender os pobres da cidade e do campo, tentando salvar a imagem des 

gãstada do BNH e criar uma massa de mini-proprietários que votasse no PDS, 

partido do governo. Para isso o Mi:i.i.s·c.ro do Interior, Marie l'uidreazza rc 

dou o Brasil espalhando promessas Ge ''latiffindios" de 2 metros por 3 e 

meio. Mas o Promoliar esbarrou en una série de barreiras: a especulação i 

mobiliária, a corrupção e os desvies de funGos do BNH, o custo de materi-

al de construção, os autos lucros das ccnstrutcras r a inflação, e per 

fim, a falta de dinheiro dos beneficiários Qo programa, os chamados de 

"baixa renda 11
• 

O empobrecimentc é geral no pais. Há alguns anos atrás; vendiam-se ' 

moradias de 2 2,5 m2 (Sm x 4,Sm). Depois, o "embrião" da casa se reduziu'

para uma construção de apenas 7m (2m x 3,Sm), contendo apenas cozinha e 

instalaçãc sanitária. Hcje r já existe e PROFILURB (Programa de Financia -

mento de Lotes t.•rbanos) , através ào qual se vende um pequeno terrene cem 
, -

d 
. - . , 2a -construçao somente -e um sanitario de �m 

� A maior parte do funeo ã disposiç�o do BNH não se destinou ao seu 

fim anunciado, ou seja, financiar a habitação pcpular. Através de manobras 

sobre manobras, o Ministro do Planejamento, Delfim Neto, desviou o dinhE:i 

ro do trabalhador para subsídios aos exportadores, empréstimos a fundo 

perdido para obras faraônicas come Itaipú, Tucuruí, metrôs, etc; financia 

mento para residfncias luxuosasí ou simplesmente para reduzir a dívida i� 

terna do Governo, obr.igando o BNH a adquirir ORTNs (Obrigações Reajustá -

veis do Tesouro Nacional), cujo reajc.st.e foi de apenas 45% em 1980, qua� 

do a inflação ultrapüsscu os lü0%. Em cutras palavras, só nesta manobra' 

e governo entesourou f desviou ou �estru�u pelo menos 50% dos fundds de 

BNH, para sempre irrecuperãveis. 
Passados 20 anos de. existência do BNE, o resultado de sua atuação 

que teria surgido para tornar realidade o sonho da casa pr6pria de cada 
trabalhador, pode ser visto assim� 

70% dos trabalhadores brasileiras que sao os que ganham de O a 2 sa-



lários mínimos, nao têm condições de comprar caàa prépria pelo BNH, 

Do total de verbas que o BNH possui, somente 1/3 é destinado para 

programas do tipo COHAB. O resto do dinheiro, 2/3 portanto, é destinãdc' 

para construção de verdadeiras mansões, apartamentos de luxo, além de ir 

engordar os bolsos dos autos funcionários do BNH, envolvidos em sucessi -

vcs escândalcs e corrupções, 

Enquanto isso os bairros de periferia, com seus loteamentos clandes

tinos, favelas, etc. crescém assustadoramente. 

�,,, ... '\ 
3. 2. ÂREA DA SAtJDE E PREVIDENCIA SOCIAL

Em 1982 foi aprovado um decreto-lei na área da previdência que esti

pulou mudanças na taxa de contribuição. Para o empregado a taxa passou a 

ser escalonada segundo os salários: 8,5, 8,75; 9; 9,5 e 10%. As contribui 

ções do autômomo� passaram de 16 para 19,2%. 
'�\, 

A partir de janeiro de 83, o governo começou a estudar uma nova ida 

de mínima para aponsentadoria. Atualmente, o Minis�ro da Previdência co 

menta sobre um projeto de lei em elaboração, que, se aprovado, fixará ida 

de mínima de 52 anos em 1985, 53 anos em 19i6, 54 anos em 1987 e 55 anos· 

em 1988. 

Em desembro de 83 foi .. aprovado em decreto-lei fixando nova forma de 

reajuste de aposenta�9rias e pensoes. Antes seguia-se a polítca salarial. 

Agora segue-se a variação da folha de contribuição dos segurados ativos. 1 

Com isso, o reajuste se dá abaixo do INPC.

Dentro, exclusivamente na área de saúde, muitas medidas foram tomadas. 

Porém não temos muitos informes sobre elas. .---

Partindo dessa área, o que está mais chamando atenção é o Programa Na 

ciorial de Planejamento Familiar que, segundo "O Estado de são Paulo" 

'?.8.1.84), está pronto e deveria começar a funcionar em maio ou junho des 

te ano. A informação é do Ministro da Saúde. Embora. acional, o programa 1

alcançará prioritpariamcnte o Nordeste, tendo inclusive grandes recursos 1

do FINSOCIAL, do orçamento do Ministério da Saúde e de organismcs intern� 

cionais. Esse Programa Nacional de Planejamento Familiar, na verdade é um 

progrBlBla de controle da natalidade que não está começando agora, já está' 

em aplicação há anos. Se agora ele está sendo mais assumido oÍicialmente' 

e disfarçadamente com o nome de Planejamento Familiar, imagina-se que a 

partir deste momento será muito mais ativo. Estão sendo distrituidas píl� 

las anticoncepcionais e DIUs descriteriosarnente para as famílias de baixa 

renda. Além disso, o INIJ.1PS vem fazendo não oficialmente:·, muitas ligações 
de trompas. Poderíamos abordar muito sobre esse assunto, mas por ora, nos 

detemos a constat�r que por trás dessa política de controle da natalida

de existem insesses político-econômicos internacionais. 
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A POLÍTICA SANITÂRik E DA PREVIDENCIA SOCIAL 

Existe no Brasil a Organização Nacional da Saúde que reparte �eus se� 

J viços em dois níveis com seus respectivos Õrgãos. 

A nível d� legislação e coordenação: Ministérios da saade, Previdên
/ 

eia e .Assistên�ia -S0cial, Educação e cultura, e Trabalho. 

A nivel de - execução: Sistema Nacional de Previdência e l�ss.istência 
. . 

! 

Social (SINPAS). Õrgãos: INAMPS, INPS, LB1 .. , FUNABEM, DATl'.PREV, IAPl,S, CE-

ME, Secretarias de Saúde (em 

reas municipais). 
áreas estaduais) e Serviços de Saúde (em á 

Verbas aplicadas ã saúde (dados de 1981): 3,8% do PIB e 4,4% do te 

tal. das verbas aplicadas em todos os setores. 
P.lérn de serem poucas verbas, grande parte delas e demais recursos 

sao aplicados em terapias caríssimas e aparelhos sofisticados, a serviço' 
de uma minoria. 

"t. total o comprometimento de nossa polltica sanitária com a rede 

privada". Isso foi dito pelo Coordenador da Região Nordeste do Ministério 
da Saúde ("O Estado de são Paulo", 23.9.80 - página 13) 

1. produção de remédios ;epende quase exclusivamente de grandes empr§'_
sas transnacionais que definEm altos preços arbitrariamente. A indús -

triade remédios concentra sua distribuição na região centro sul. A con
corrência comercial de remédios é tão grande que inflacionou o mercado 

com 30 mil títulos, quando bastariam em média 350 para atender 99% da r�

pulação. 
P.. formação de profissionais de saúde é outro problema. As escolas de 

medicina produzem diplomas e titulos para satisfazer àlunos preocupados ' 
com "status" e lucros. Os médicos estão concentrados em grandes centros.' 

Em 1978 havia no Rio de Janeiro 1 médico para 600 pessoas. Enquanto issso, 
no Maranhão havia 1 médico para cada 20 mil pessoas e 50% dos municípios 
brasileiros não tinham 1 médico, nem hospital. 

O problema fundamental dessa pclítica sanitária está na orientação� 
trelada a interesses econômicos. Ou seja, quando muito está voltada para 1

a manutenção da força de trabalho, atuando exclusivame�.te na recuperação 

ca saúde e de forma muito mal, dos que ainda têm possibilidade de vender 
sua força de trabalho. 

Hoje, até .mesmo. essa política voltada para a recuperação das forças' 
de trabalho está em falência. Isso está muito ligado à falência do Sistc 

ma Nacional de Previdência e Assistência Social. Esse sist1?..ma criado em 

1977 resÚltou das transformações do sistema previdenciário brasileiro nas 
cido a partir de 1923. 

"Criada em 19i3, com a lei Eloy Chaves, a Previdência Social brasi 
leira nasceu· em função de influências externas e das pressões exercidas 
pela Classe Trabalhadora. 



Organizada inicialmente em torno das Caixas de �posentadoria e Pe� 

sões (CAPs), a legislação previdenciária já refletia urna atitude elitistél, 
reformista e paternalista e.o Este.do, que encarava a Previdência corno 
seguro social, .e n�o como um direito legitimo dos trabalhadores. Na 

um 
� ,. 
O.( 

cada de 30, são criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) ., 

sujeitos a um maior controle governamental, propiciancc que os sistema 
previdenciário fosse utilizados corno fonte de ernprr.�go e de verbas para cs 
mais variados fins. 

Ap6s a 2a. Guerra Mundial, o Brasil assiste a uma crescente industria 
lização e urbanizaçãc; dando origem à unificação das CAPs e IAPs através 
da Lei Orgânica da Previdência Social e, posteriormente, à criação do 

INPS (1966), substituído 0m 1977 relo IN�,MPS, IAPAS e SINPAS. O governo, 
nessa época já imprimia à assistÊ.ncia médica o papel de manutenção, recu 
peração e reprodução da força. de trabalho, abanc:.onando gradativamente a 
Saúde Pública, e colocando a assistência rnédicananas mãos de interesses 

privados nacionais e internacionais i: (Conforme Boletim do DIESP�T, n9 7) . 

3.3. ÁREA DA ALIMENTAÇÃO 
• 

Quanto à alirne.ntação, pode-se abordar a política do governo sob os 
aspéctos da produção, distribuição, preços e consumo. 

Para cada aspécto desse r foram tornadas nesses úl tirnos anos·, medidas 
scbre as quais não ternos muitcs informes. Por isso, tentamos fazer aqui 
uma anális� que ainda é superficial. 

A alimentação depende diretamente do salário e, consequentemente de 
- emprego.·Levando em conta a grande massa de desempregados existentes hc

je, os reduzidos salários v a alta inflação, as terras controladas por la 
tifundiários, a pclitica àe expcrtação de alimentos, a elirninaçê.c de 

subsidies à agricultura, a seca, as enchentes, a privatização dos mcücs 
· de distribuição de alimentos,, os seus altos preços, etc, podemos consta-"
tar o grande problema da fome existente nesse país.

A d'€snu1:�ição é a principal causa das mortes e doenças incuráveis'
nesse país, atingindo principalmente as crianças. Segundo o Ministéric, G.:1
Saúde, Valdir Arcoverde, ao terminar esse ano de 1984, cerca de 3 08 :-nil
crian��s terão morrido no Brasil, antes de completar 1 ano. Dessé totàl r

1 

157 mil-.ni'br�!? __ �correrio no Nordeste. · 
Em 1938, o então rtunistro do Trabalho, Indústria e Comércio, através 

do Decreto-Lei n9 344 fi�ou o salãrio rninimc individual e a raçac radrãc 1

para o trabalhador brasileiro, entrando o fator 
orçamento individual. Esta ração teria a função 
pedida na jornada de trabalho de 1 trabalhador. 

alimentação corno 13% de 
de repor a energiê ces 

De acordo com o DIEFSE 3 em 1967 este trabalhador necessitava 87 f1ci 

ras mensais de trabalho para adquirir esta ração. Em 1970 precisava 
· .. �.ras v em 1978 pr€cisava 137 heras, e em outubro de 1983 precisá.vi:, 2E2 •-._.=-



• 

ras. 

A constituiçãc·brasileira preve por outro lado que o salário 

dtve dar condições ao trabalhador de satisfazer suas necessidades e 

sua família, e considerando familia 2 acultos e 2 crianças. Levando 

... . minimo 

de 

conta as necessidades básicas utilizadas para deninir o salário mínimo, 

segundo o DIEESE, em s8tembro de 1983 este deveria ser de Cr$ 220 rnil r

enquanto nessa época o salário mínimo era Cr$ 35 m�l para algumas regiães 

e Cr$ 31 mil para outras. Hoje, o salário mínimo previsto rele DIEESE, s� 

gundo o mesmo critério, deveria sEr mais d.e Cr$ 420 mil. 

Pio lado do arrocho salarial está o problema da pol tica agro-Fecu� 

ria. Desde 1973, esta política está voltada à exportação em detrimento (!rJ

abastecimento interno do país. 

Quanto ao sistema de abastecimento de alimentos também é um grande 

problema, p�rque há uma interferência muito grande de interesses pr�vados. 

4. O MODELO SOCIAL 

4.l. Algumas caracteristicas:
• 

O Brasil, corno vemos, tem acumulado urna grande dívida social que 

ficilmente será resgatada. Esta divida social está diretamente ligada 

di 

ao 

modelo econômicc. Por isso; se existe um modelo econômico ccncentrador de 

riquezas, existe em consequência um modelo social correspondente, que es 
� tabelece a marginalização da grande massa dos trabalhadores. 

Trata-se de um mocelo de ccntrole social per um lado e de desordem 

social por outro. 

Dentro do sistema capitalista, a viãa social está planejada unican,.on 

te para reproduzir as forças de trabalho. As forças de trabalh9, estan.::.c; 

em função dos inte:resses capitalistas, acarreta que, esses interesses rnu 

dando de forma, também mudam algumas características sociais. Por exe111 -· 

plo, quando a industrialização se acelerou no Brasil, houve um grande de� 
• locamento de mão-de-obra do canpo para a cid�de, mudando aspéctos da vida

• 

social. Hoje, com a recessão, criando um enorme desemprgo, já se usu

muito a política de controle da natalidace.

Portanto, de acorde com o modelo econômico, se define também o �ode 

lo de reprodução das forças de trabalho. Por isso r tanta-se definir 2

quantidade da força de trabalho, como deve estar distribuida pelo país; 

onde, quando, para que e 

tudo, transporte, etc •.. 

0m que condições de subsistência, moradia; e:s 

Este modelo se b2.seia rrinc · palmente na instabilidade da força o,_._ 

trabalho para ser facilmente remanejada e estar constantemente em compet.:!:_ 

ção, gerando cada vez menos organização e reivindicação, e cada vez mais 

produção, menor custo de mão-se-obra, maior acumulação do capital menores 

custos sociais. 



Em função da insta.bilidade: de emprego, também nao se cria a necessá-
ria infra-estrutura social de moradia, saneamento básico, rede escolar; 
etc .. ·.· Com isso se cria poucas condições de fixação do trabalhaiior e e 

processo migratório se torna mais fácil, sendo utilizado em função de in
teresses econômicos. 

Com o processo de industrialização e concentração de terras, foi se 

definindo o estilo de vida urbana como referência de modelo social. Pc 
rém; mesmo na cidade a marginalização social é muito grande. 

Essa marginalização é resultado do selecionamento que se faz à mac

ce-obra. Mantêm-se constantemente um exercito de reserva de mão-de�obra 
que, marginalizado socialmente, submete-se à regra do apeifeiçoamento a 

mão-de-obra, sem elevação do seu custe para as empresas. 
Acompanhando esse processo de marginalização ocorre um processo de 

massificação. Trata·-se de um processo de racionalização da distribuição ' 
c!os serviços sociais. Por exemplo, para uma grande necessidade de moradia 
e em função de diminuir a quantidade de: filhos, se constrói casas paGron.!_ 
zadas, de forma a padronizar o tamanho da familia ao estilo de uma fami 
lia pequena.· Utilizando.outro exemplo, se �efine o conteúdo escolar, p� 
dronizando-o de forma a atender as necessidades do mercado. 

A dependência do mocelo social ao modelo econômico, define a políti
ca de distribuição de serviços feito pelo Estado. Na verdade o Estado suh 
mete-se à regra imposta pelo capital. Quanto mais o capital se conceritra, 
mais exige do Estado reduzir seus gastos sociais, aumentando porém sua di 

vida· social. Cria-se com isso, o outro lado do modelo social que pe a de 
sórdem social. 

4.2. Os interesses internacionais 

Hoje, este modelo social está sendo cada vez mais submetido a interes 
ses internacionais, justamentE porque está havendo uma crescente submissão 
econômica a intEresses transnacionais e imperialistas. 

Os mecanismos internacionais que ma.is estão influindo nesta politca-· 
econômica, consequentemente nessa politica social é o .. _•'MI e o Banco Mun"" 
dial. Hoje, o FMI exige do governo brasileiro a redução de gastos públi -
cos. Enquanto isso, e Banco Mundial atua como órgão tutor e.e obras sacia
.ia de.finindo com isso, politicas a serem adotadas no campo social. 

4.3. As perspectivas 

As perspectivas desse modelo podem ser vistas a partir da submissão 1

aos interesses internacionais. Cada vez mais vão aparecendo as politicas' 
de racionalização e controle social, para respon.ier aos projetos econôni
cos. Por outro lado, a desordem social tende a continuar crescendo, acom-· 
panhandu o processo recessivo atual. 
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INTRODUÇÃO 
--

A partir dos aspéctos analisados antcriormsn:te.f_ definimos p�-rquE 

o lucro passou a ser o rrincipal objetivo do Sistema Capitalista Inb=-�rne,
cional.

Para desenvolver psicologicamente o mesmo c0ntrole que� exercid0 na 

reprodução e distribuição da força de trabalho, este pro<J-rar.iam os mecanis 

mos como a educaçãc, meios de ccnunicação de massa (� cutrosque trataJT\ 

impulsionar na mente da ropulação asréctos que venham consclic:1;1.r tais 

jetivos que o modelo aprcsE.nta em seu conjunto. 

Assim todos os mecanismos s�c acionados para minar na ccnsciencia c 
indidualidade e a competividade nas pessoas como meio de alcançar ytt6rias 

e forma de sobrevivênci2.. A r.assificação dos comportamentos ditados peles 

meios de comunicação de illass� fazem absorver novos costumes ditados inter 

nacic.nalmente. l', músic.:. pri.,.:::ipalrnente para a Juven.tude vem corno um ir_,.s--

trumento que obriga a ccnvh . .<�ncia com idioma únice-. 

Processo internacjcnnli2ado a partir do per1cdo de milita�izaçãc o 

corrido no pais, que teI,,êro3cs de perigo do Comunismo Inter_nacicnal e al:La 

dos com e desejo de desonvclvimento de pais, aliam-se aos norte america 

nos, que passam a desenvclvsr uma politica rnilita:i;-ista com r�lação ao c0n 

tinente. 

Assim nasceu a doutrina da Sesurança Nacional, que para garantir 0 

11 Desenvolvimento e Segurança" passou a exercer, 2.través dos spus poderes_. 

maior controle ?2ra execução de plano. 

l. A EDUCAÇÃO COMO INICIAÇ.40 DO INCENTIVO A COMPETIÇÃO E CONTROLE:

�Na familia vamos percebGndo desde crianças como est3.s encarrega.m--se 1 

de colaborar com o sü;tema na. tra:nsmissãc, de ideologia do pcder. Geralner: 

te quem determina são os 1ais, ror serem mais velhos e mais experiênb:.·c: . 

As pessoas que trabalham têm direito a opinarem porque colc,carn bens cm 

casa. Os desempregados e crianças são isolados. Devem acatar ç:i.s decisões· 

dos que podem usar de poder. 

Como o sistema, a famílià.-que-�I)carrega de zelar pela moral fa.mili -

lar conservando e aplicandc apenas para os infratores, rerr1mindo as min: 
rias qua"P.do estas não ar::e .;_ ·r �,,,,_ o pq.pel que cada u� deverá dssenvol ver. sô 

pode sair fora ele nor:-:12.s -:_p.: ·.�,;-�c triunfalmente. �xemplo, a mulher sair de 
casa g_uandc casada.

Nestas condições educadcras, a familia incentiva a busça de vida fu 

tura melhor através do estudo. Buscar o diploma para não ter as rnesrnas • 
concições que os pais. 



1� escola r tem e papel de dar um canudo, nao levar como na familia •. a 
ativa participação de ambos membros. Existe to�a uma escala de hierarquia 
a Espera do alunos da Classe Trabalhadora. Esta é r.E:'m preparada r,::u:,. 

continuar educando-C's de acordo com seus objetivos ele ser urna esccla alie 
nante; isto é, não contará a histé-ria de forma a dGmonstrar que as ccn 

quistas dos povos se deram através de lutas, pariticipação. Felo 

rio f uma hist6ri3 capitalista de poderases e vencidos. 

centra 

Para garantlr existe a política educacional exercida pelo Ministtric 
de Fducação e Delegacias Regionais qu€. encarregam-se do controle nos "'sta 

dcs. são currículos bem distanciados do momento atual. -;ó contam a hisi-Ô 

ria passada, dif icilraente chegam 2.c presente. 1.lgurnas diciplinas cc·m0 
O.S.P.B. e E.M.C. encarregam-se de, manter as idéias do sistema. Geralmsr:" 
te são militares os professores destas disciplinas que rregam muitc n.,S'"

peito a ordem estabele.cid,3 e autor ida es, submissão aos surericrP.s e r,c:1z 
para desenvolvimento da nação. 

As formas de avaliação nãc levam a cbtenção do censo crítico, 

contrário, existe urna resposta pronta cerno se na realidade existisse 
• 

çoes claras para toas as situaçães encontradas. 
Com urna pcpulação estudantil calculada em 25 milhões de crianç;:1s e 

jovens que deveriam estar na escola, a utilização de sistema apareci=. cl". 
rarnente na profiossionalização. Anseio de grande rarcela da Jvuentude Tr� 
balhadora, sé encontram-se estas Escolas Profissionais corno SENAI; SHL'\C' 1 

nos centros industriais e comerciais do pais. Seu conte,do se basEt� n� 
transmissão de idéias de corno devem ser as relações Entre os trabalhadc, · 
res para maior produção. Criam trabalhadores mansos, adpptãveis para rnaJ: 

cr rcndirnentc de"' trabalho. Estas são financiadas pelas próprias E:mpresar:; ,
objetivando r-reparação de sua futura mão-de-obra. 

Nas regiões n ão industrializadas, come o nordeste, a estrutura 0�u 

cacional enca�rega-se de possibilitar a manutenção desses jcvens ocupad�s 
cem a escola. O Estado do Piauí hoje; recebe maior subsidio ra� a ;:::,·2uc2. 

·-::,--:.
·-··

çao cl_o que o Estado de São Paulo com população bem maicr. Cerno f' são r:tui t:1:..�
perspectivas de trabalho, a educação serve como um mecanismo rara ma�t0r 1

os jovens sob contEole nas salas de aulas do pais. Não estarão engross�n
,Jo o número de desempregados oficialmente existentes. lüimenta.r,do a csr-:::.
rança de '

1vencer na vida" . 

2. A RELIGII-TO COMO ;'1EIO DE /lDORMFCER A CONSCIÊNCIA OIANTE DOS PROBLEMAS:

rnalisando ideologicamente, a religi�o 5 um dos meios rnais eficazes' 
na transmissão ideclógica dos sistema. Consegue ter grande penetraçãc na. 
populaç�o porque tradicionalmente e povo brasileiro, entre suas caracteris' 

ticas, está a religiosidade. 
Usando deste principie, existe urna variedade de seitas introduzidas 1

- ��is: principal�ente ap6s a militarizaç�o ocorrida ero 19E�.
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Ajudam a adormecer a conscíência .da pcpulação, aceitação da situa 

çao em que vivem. Tem total 'aversão ao Comunismo r. justificando cs siste 

mas estabelecidos. Pregam a ·sal�ação e.spir i tual indiv.idualrnente, não rar

ticipação nas crganizaçc0s existentes. Nas brigas que existem entrE: el,"1s ;

fazendo o nasçimen.to de novas rarnif icações, acusarn··SG urna outra 

de rreocupaçã6 cem o mún4c -atual. Seu·�apel � a preparaçao para a vida � 
lé!Jl terrestre. 

Neste con�E:xto o avanço da parte da igreja católica passou a incoms .. -

i:lar ªº. regirrt8 vigente. Por exigêncià· da conjuntura foram criados as 

rias paatorais, onde a·teologia ca li�ertação inc&ntiva_ai participação 

cristão pa�a transformar. Orientação contrária à pratica das seitas 
1 -· ' 

hao enccntr2.m dificuldades cm sua chegada ao pais. 

,, 

VCl. 

de

que

Pelo alcance que tem junto à população, destacam a,� Igrejas Pentecos 

tais que surgiram: nos Estados Unidos, tendo raízes de Igreja Batistas 0. 

i'!etodistas. A pri,ncipal é a Assembléia de Deus atingindo 2, 5 milhões ele 

fiéis;. a I0rsja o Brasil Para Cristo, com 1 milhão de fi�is, ____ a Jgr:�ja Con 

grcgaçao 2r�stã do Brasil, cem 900 mil fiéis e Evangelho Quandrangular, 
com 500 mil fiéis,

• 

Há várias seitas introduzidas com muitas influências orientais como 

. a Igreja da Cientologia, Sheicho-No-Iê. ?S norte americanas corno a igreja 
."i.i.j {... 

• . 

Reorganizada de Jesus Cristo çlos Santos Ultimes Dias (Morrnons) e a Igreja 

da Unificação (Moom) que tem entre a juventude os primcipais �d�ptos. 

No geral ambas as �eligiões fortalecem a ideclogia dominan�e pprque 1 

vac de encontro aos próprios objetivos que estes colccam nos Obje,tivos Na 

cionais v Levan cn suas d ou trinações aos fieis, uma falsa visão :(inal. de

mun,.lo, um Deu.:; não compreensivo mas· castigador para os que tivera,rn os pr� 

zeres terrestre3. Anseios diferentes no ser humano, leva-cs, a partir dcs 

ta :.)rientação a sE...cem ind:i,vidualistas, submissos e aceitando as COlldições 

de sofrimento como meio de alcançar objetivos de salvação prometi.da,. 

3. O papel de massificação dos meios e
l

e comunicação; 

Far3 aju�ar a formalizar mais a divulgação das idéias, os rneics �e 

ccr.mnicação de. massa são acionados por exercerem fortes influências no 

ccrnportamentc humano. Seus apelos bem elaborados, não encontram dif ic�lld� 

d.es de penetração na grande massa. A televisão que atinge 73,3% dos lares 

brasilei:::-os é' ó rri�pal veículo dirigido para fazer a população ser e•' 

,, 
)Ymu�.sta co�f,$.

d?scja. o sistema. 
_

Exist€ tcda urna organizaçãc montada para

. imr,ulsionc.r e dE scjc d.e ai:r..1isiçao de produtos de consumo imediatos, cc,:r. 

quistade "li;:)erdade e felicidade 11 através dos comerciais dentro d.é um 2s 
quema ond� as grandes mul tipacionais do c�rc, jeans' carrc,;�

ern a maio··· 

ria nes�e s�tor publici�&rio. 
Meio muit� ca�tado principalmente pela juventude, a inc.ustria fcr..n 

gráfica ,. tem conseguido lE-var através da música a internacionalizo.çã,:--- :.�-



idioma. Juntamente com a telévisão que encarrega-se da divulgação, fazeM 
constantemente ídolos internacionais come por exemplo: Michael Jackscn 

que leva a juventude a bailar dom suas músicas, comprandc as roupas que 
sugerem para maior identificação com este. 

Como consequência a televisão vai eliminando outros meios que nac 

conseguem ser tão massivos quanto esta. r. a situação do cinema qae er-i

1980 contatava com 2.365 salas abertas e recebendo 164,773 expectadores ' 
para filmes nacionais e estrangeiros e 50.689 somente para filmes nacio 

nais� Em vez de dobrar, estes números caem para a eiistência de 1.736 sa 
las, 106.535 expectadores gerais e 33.783 para o cinema nacional, (Para ' 
cada 1.000 BE expectadores - f$1'O f n9 387/06/84), para filmes nacionais' 
onde destacaram "O Cangaceiro Trapa:lhão". 

De certa forma o cinema não consegue competir como meio massivo. De 
vido aos grandes obstáculos qUe os cineastas encontram na censura quanto' 

se pr6pÕem um conteúdo mais histórico, a preocupação com o financeiro, � 
cabam cometendo deslizes como no recém lançado 11 Quilombo 11 , onde sobressai 

__ .. - · -se e a.s�• eu.l..tw';_al em detrimento da polltico. 
- . . 

Em suma, o objetivo destes tipos de la�es consentid.Os que sao pr� 
porcionados por estes meios, visam sobretudo passar o tempO. Não haver 

espaç9 paJ;a criação de opção onde possam exi.sUr .. a. �-ticipa..�Q_Ç.Onj_unta •.. --

, CôNSEQUtNCIAS PARA CULTURA: 

Como consequência dessa ideologia mass1f1cante e individualista onde 
tudo é dirigido para todos, através de seus poderosos veicules, quem so 
fre maior desgaste é a cultura brasileira. Cultura que é tão rica devido' 
as influências das diferentes raças que compõem o brasileiro. Que tem nas 
diferentes formas de danças, nas comidas típicas, artezanatos das diversas 
regiões expressões culturais das gerações passadas sque encontram sérias' 

f 

dificuldades para serem transmitidas hoje. De modo geral a juventude r� 

jeita estas tradições. O rock passa a ser necessidade devido ao rntdismo 1 

imposto. Todos bailam individualmente, mas por estarem em conjunto há uma 
impressão de participação coletiva. 

Consequência do model@ vigente que não respeita as caracterlsticas ' 

donde passa a desenvolver. 

MODELO IMPLANTADO: Suas raizes 

Vivemos no ocidente onde a potência capitalista, Estados Unidos 1a 
P.rnérica exerce grande influência no continente americano. 

Neste sistema �acional, onde tudo é justificado para manter as rela
çoes de trabalho, porque·· este é o objetivo do sistema, a ideologia e 
projetada para manter a 9Jtl psicológico EJUe este plano atir,'::..:1 cs fins



do modelo implantado. 

No processe de militarização ocorrido no pais, estes vao aperfeiçoa� 
do uma estratégia com objetivo de levar o pais a uma grande potência. in 
ternacional. Recursos naturais e sua geografia em ralação aos demais 

paises do continentE, sãc fatores determinantes para interesses norte ame 
ricanos em acompanhar o processo da nova ideologia que vai surgindo neste 
período.Na história brasileira, os militanes sempre tiveram participação' 

na política. O inicie foi com a intervenção no Império, através da funda
ção da REpÚblica. (1822-1889). Recentemente estes intervieram principal ·· 

mente pelo medo que tinahm do Comunismo internacional r por isso vão cria� 
do conceitos que contraponha os valores do comunismo a ní:el interno e ex 
terno. Desta forma nasce a doutrina da Segurança Nacional, que em sua cc� 
cepçao geral tem como objetivo garantir o desenvolvimento nacion�l. Para 
isso necessita-se garantir a segnrança que tal objetivoe exige par.a desen 
volver-se. 

A Doutrina da Segurança Nacional nasceu com a criação da Escola Sup� 
rior de Guerra em 19�9 após contactos de militares brasileiros e norte a 
mericanos por oca�üão da 2a. eGuerra Mundial. Estes por período de ::'kzc

anos são os instrutores para os brasileiros. Nesta �scola que forma mili
tares e civis para os postos administrativcs importantes na vida nacional. 
Nela são aperfeiçoados a Doutrina onde os objetives nacionais são de pre
servar a nrntegridade Territorial" do pais, isto ã manter as fronteiras a 
tuais e toda sua extensão. 

Manutenção da 11 Integridade Nacional", consolidando a ccmunidade bra 
sileira (língua, moral, mist .tra das raças, sapressão das des.� 1:rualdades s�-

oiais. "Graças ao esfiritc de solidariedade crescente entre todos os mem
bros que são ant�-prcconceituosos, com uma participação crescente ativa ' 

no esforço comum. Para preservar os valores que caracterizam a personali· 

dade cultural do brasileiro, tradicicnalmente cristã". 
A garantia da democracia que concorde 

e se baseia nos principias derno�rãticcs. 
com a realidade brasileira 

O progresso, isto é: a conquista em todos os planos de meios de 

vida compatível com melhores modelos existentes no mundo, realizado gr� 

ças aos recursos natunais
'*
e humanos do pais. 

A paz social estabelecida por sistema de vida fundamentado na harrnc

nia e solidariedade, resolvendo os conflitos de interesses entre os indi 
viduos e classes sociais. 

A Soberania Nacional, istoé, manter a naçao assegurando sua capacid� 
de de auto determinação. 

E para desenvolver esta Doutrina, que tem Objetivos claros, no enta� 
to a estratégia não se faz notar claramente, os militares vão desenvolvs� 
do maior controle nas Instituições que ajueam ser transmisscras do corou ·-· 
�ismo internacional. 

•



Julgam que a açao cornunLsta é uesenvolvida nas escolas 1 sindicatos s 

Igrejas, onde a partir de sua ccnceituaç�o estã a quarta força d€ poder 

na scciedad.e. Antes estão o poder Fconômico quE: é exercido pelos setc,rr;s 1 

industriais, comerciais: tecnol6gico e agricola. O Poder Politico exerci 

de pele Executivo, Legislátivo, Judiciãrio e os Partidos. O Poder Milita� 

atrç1.vés das três armas. Cerne exercem controle nos Pcc.eres Econômicos. Pc. 

lítico e Miiitar .- as instituições que representam e quartopoc.er sãc rE-:rrl 

micas em momento de confrontação r-eio regime. Neste caso f estas forças re 

presentam o mal, dai todos os meios emFregados serem justificaGos para a 

tingir os fins, de desenvolvimento e segurança. 

Para estes v somente as "Elites" sac capazes de alcançar os Objetivc·s 

rracionais, As reações contrárias cas organizações não partem necessáriu · 

mente da situação interna. são inferferência estrangeira devido a person� 

lidade de brasileiro! são pacifitos! Cristãos! 

Corno são as "F.lites" quem determinam e controlam os mecanismos massi 

vcs l' este definem para os trabalhadores mensagens que fortaleçam mental · 

mente objetivos de não existiram participaçjo ccnscientizada. Esta levaria 

a descobrimento deste modelo ideol6gico e cultural, que exigiria nove me 

dele, nova Lei de Segurança fundamentada em novos princípios. 

CONSEQUENCIA PARA OS TRABALHADORES 

Par os trabalhadores nctarnos maior dificuldades em organizar-sE ncs 

ar!tbientes de trabalhe e bairro. Esses mecanismos leva-cs ao comodismo 1 a 

Bceitação da divisão de salários e trabalho entre braçal e intelec�ual�
Tem atituce individualistas e grande aversão aos chamados de crganizaçãc· 

e participação. Percem seus valores e características humanas. Fazer-• �. 

trabalho mecanicamente e desacreditam na sua capacidade r demais ccmpanhei· 

rc·s ,, exigindo dobro esforço e.aqueles que conseguem furar este tloqueio e 

estão organizando-se em seus érgãos de classe. 

Para a Juventude Trabalhadora é a· completa marginalizaçãc p quando cs 

te modelo, que mais dirigido para esta parcela; apresentando falsas asri

raçoes: nao lhes dã respostas quanc.c e desemprego assombra principalncnt,: 

aqueles que buscam o Primeiro Emprego. Cerno consequência, tráz frustraçc<":s 

diante das aspiraç5es "impostas e reais", impossibilitados de adqu�ri-l2s. 

PERSPECTIVAS A PARTIR DO MODELO 

,__,vÔ 
P-. continuidade do sistema vigente implica 17p�rfeiçoamento do aspec 

to ideclÓ'}ico garantindoc, um .modelo internacionalizaa.o da cultura. Esse r 

"accmpanharnento" a nÍvE·l iàeolégico traria maior imposição da cultura 

trangeira na miisica, idioma, costumes� Como consequ�ncia dificuldade 

�r2nsrniss�o da cultura nativa. 

,,;_ . ..:. 
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t� .l .. ti" d •• --· ·: 11 t 1 

.. --··- --- �j 
Jll"'J 

II. Retomar e cara"terizar o Movimento Ope:riária nos úttimos 2 anos.
III. Movimento Operário hoje
IV. Perspeo·tivae · · : 1 

• 

o contexto econõmico f político e social em que se encohtra o movirnen,
to operária sindical e pôpular hoje nc, Brasil, é o mais dificil dos últi 
mos anos1 levando em conta que.não é só o Brasil, ruas todos os pa!sos de 
39 Mundo, explorados pelos mesmos mecanismos e pelo m.asmo sistema. A. si 

tu�ção de desemprego, inflação, féchamentc.de emprésas, e endividamentc 
externo e interno determina um quadro guo devêria sêr o suficiente para o 
movimento operário raplanejar constantemente suas tãticns e estratégias; 1 

mas ultimamente isso não vem !,correndo, ou se vem é com muitas deficicn 
cias causadas por meios.que já foram planejados para isso. O.movimentü 0

perário vive hoje em seu interior problemas ·. profundos como a falta c�c 
formação de militantes, e a falde de uma proposta única de ação, o-'. ·que. 
não não contribui para grandes avanços a ni�el de organização, favorece.� 
do para que o movimento cperário coordenado por alguns de seus -lideres ª!?. 
suma um estágio de reivindicação que não vão trazer soluções para a situ0 
çao que vivem os trabalhadores. 

Nesta análise tentaremos ter como elemento e trabalhar em movimente:- 1 

dentre de um processo reivindicativo, organizativo e formativo tentnndc � 
nalisar; aprofundar e projetar o movimento operário sindical e popul3.r, 

O movimento operá.cio que em 82 já sofria as consequências de um prc·· 
cesso de recessão, de desemprego e de péssimas condições de vida 1 não te 
ve:grandes avanços nestes 2 anos. Como também a divisão que. existia nc 
seu interior, um tanto camuflado, depois de 32 foi se tcrnando mais con ·· 
ereto.· 

As conquistas que o movimento cperário teve a nível econômico 
ré'.ID em torno de� exterminação de horas� extra, estabilidade no ernpregc 1 

(por período), aumento salarial e reajuste trimestral; que na verdade íc 
• ram reccnquistas, pois isso na Caminhada já havia sido conquistado mas e

sistema recuperou.
Houveram outras bandeiras de luta que nao foram conquistadas e hoj::

ainda sãc um d�safic. 
Neste período os trabalhadores com sua situação piorando sernrre u:.ai::. 

•



fúranr· tendo d1:�-r·sa-!5-"rêâ"çõ'és°!·ar�4ID..;1: �c,;··forma 9.F-fani:zaa-a� e . 'butr�·q_� de

forma .... não organizada ou dindividu�ia; isso tanto no movimente sindical cc 

mo popular. 

a. Reações não organizadas ou individuais:

são aquelas reações que não partem e nem levam a uma organizaçãc cc 
mog o roubo, conflitos familiares,e sociais, alcoolismo, téxico, suicídio 
e outras ... 

b. Reações or2anizadas

são aquleas que partem de um objetivo definido. 
No meio do movimento �opular. foram acontecendo diversas reações co 

mo as invasões para a posse aã· terra,. acampamentos exigindo emprego 1 sa 
.. 

ques, diversas passeatas, comícios, ma�sificações reivindicando melhcres' 

___..condições de vida e infra-estrutnra nos bairros. 
-

O mrnti.me.ni:o_ popular esteve contJ:.i.buindo no trabalho do movimento si!! 
di.cal já que com o desemprego, grande pai::�e ;dos trabalhadores ficam nos 

bairros, isso se manifestou nc apc,io às gre•-es e na contribuição que deu 
__ . 'nas eleições sindicais. O movimento popular, junto ao .. sindical teve gra.!! 

de pa.rti.cipaçãa.....nas roanifes.tações pelas .d.iretas já. 
No meic do movimento sindical as reações organizadas foram muitas e 

dentro delas podemos destacar as greves em setores importantes da econo
mia, como metalurgicas, cortadores de cana, petroleiros e outras. Es

. . 

sas gi_ra'.ram em torno sobr�tudo de: aumento salarial, e.stabilidade no 
empreg'o e reconhecimento de comissão de fábrica. 

·Essas greves r algumas foram acontecendo isoladamente, outras em con
junte, aproveitando sobretuào as ca.rr!'panhas salariais. 

. . :· , •  
. 

Mas em 21.07.83, se tentou fazer a greve g�ral, que na verdade nac 

foi geral, mas teve grande repercussão. 
Em torno dessas mesmas re;i.vindicações aconteceu operaçoes t11rtaruga'

que foi outra forma de pressionar. 
Outra reação que se tornou mais forte nos últimos dois anos é a for 

mação de chapas de oposição sindical que vão contra o sindicato pelego, 
ou então a manutenção de chapas que ja conseguiram tomar a diretoria. 
Neste período podemos destacar algumas que venceram e outras que por cau 
sa da máquina e da estrutura que tem o sindicato pelego não conseguiram ' 

vencer. 
Venceram ou se mantiveram: Motoristas do ABC, metalúrgicos de Niterói 

e Volta Redonda, Bancários de Fortaleza, Construção Civil de Vitóriaf el� 
tricit�rios do Rio e Bahia, Ccmerciãrics � Grifices de Caxias, Professo -
res de itória, Metalurgicos de Sorocaba, Metalurgicos de Betinr, Senal·· 
ba e outras. 

!'-Ião venceram: Químicos de CAmpinas, Borrache'iros de sãc Paulc, Os 
/ 

•
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rnctalurgicos de Guarulhos, Santas e Belém, Ccnstruçãc Civil de Belém, Co 

rnércio de Fortaleza e Recife, Ferroviários de Vitória, Alimentação de Pas 

so Fundo, Construção Civil de Curitiba, Metalurgicos de Porto Alegre e cu 
tros. 

Outras reaçoes giraram em torno de organizações no local de trabalho 

corno os grupos de Comissões de fábrica, que tornaram um desafio para urna 
real organização do movimento operário. 

·'f;_ Juventude Trabalhadora corno parte integrante da Classe Operária,
teve u�a re�çãq �speclfica a nível nacional, que foi o 39 Cohgresso Naci� 
r.al de Jovens Trabalhadores. li.tingiu mais de 7 mil jovens trabalhadores ' 
que pararam para discutir sua realidade de vida e trabalho f vendo fomas 
ccnsretas de corno se organizar frente a isto. Muitos de'sses jovens que ª!!. 
tes assumiam reações não organizadas e outras. já conscientes, hofe ::vêem i 

participando de movimento operá�io corno ·parte ativa e se as��i�do ·-corno 
Classe Operária dentro de seus diversos aspéctos. 

Com tod�s-�ssas reaçoes do movimento sindical 'e popular, nesses úl 

mos qois �anqs_,. :(icou fcrte a necessidade de urna CEntral ·· <:JU.e · 6oôrdenasse' · e 
unisse esse,çonjunto. Mas a movimento opefário já vinha com duis correqtes 

definidas: AAAMPOS � corrent� dos mais autênticos·. E Unidade Sindical 
que era a corrente dos não autênticcs·<lenorninados-pel.egos, dessas duas cor 
rentes em 81 foi tirada_jllila..-Comissão-chamada Pró-Cut, que encaminharia o 

_:�------ rç-CONGRESSO (Concl.a.:t), e por muitas justificativas, esse congresso nac 
.. saiu em 8 2, e então já se fazia mui to present€ ·a divisão -dos dois. blocos' 

• 

t. 

•·.,,i:.
11�·· 

�'I'' fv)•'t 

�?·

�· . l' 
. 

nesta Comissão • 
•• �. 

• 1 • • 

O I9 Congresso das Classes Trabalhadoras, foi con"1bt:ado.pa'.ra julho 

de 83 f sendo que existia na' corrente'aa Anampos a necessidade da criação' 
de urna Central de trabalhadores, enquanto que a corrente da Unidade Sindi 
cal não tinha o mesmo objetivo, pelo próprio compromisso com a estrutura' 
sindical. 

Ocorre o racha entre1.as duas correntes e a córrente da Arnanpos as
sume sozinha o I9 Conclat ónde é tirada 'a Cehtral Unica dos Trabalhado ·_ 
res (CUT), que .tem a propbsta de coordenação e unificação das lutas dos 
trabalhadores.derrubando a estrutura sindical a partir de urna Central 
de trabalhadores a nível nacional independente de federações e confede
rações, se organizando sim a todos os níveis com participação direta· dos 
trabalhadores da base. Dela fazem parte organizações e sindicat.os aufent! 

cos, senão q;ue no seu interior atuam diversas correntes corno: Libelu, Mep, 
Convergência Socialista f PT, e militantes de ·rgreja .•. 

l! corrente da Unidade Sindical convocou tambirn um Conclat para con 
trapcr a Çut. e consolidar o outro bloco atrelado a estrutura sindical a 
tual, e fv ll3 :lssirn a Conclat ·e coordenação das Classes Trabalhadoras) ··e 
dela fazem parte os sindicatos pelegos e nela atuam também correntes refor 
�istas: PCB PC do B e MR 8 .•• 

,,. 
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Neste conjunte de reaço€s para a construção da CUT corno nos mcvimen·· 

tos ce greves e outras tiveram um papel imrortante, as pastorais cta Igr� 

ja cornr,rcrnetida com o mundc de trabalho e também movimentes de Igreja ccc'

características autônomas (r,rnR; JOC, l\CO, .?,CR •••• } que com seu trab2.lhc,· 

é'.e formação e organziação dcs trabalhadores e jovens trabalhadores tantc 

e nível rural como urbano. 

Podemos afirmar que e movimento operário teve avanços organizctivcs 1

que vem identificar as lutas de hoje. Mas que as maiores conçuistas se �� 

ram no campo econômico, e que apesar de conjunto delas o movimento opera� 

rio foi bastante explorado e ccnduzido pelas estratégias e táticas de gc 

verno, já que elas foram se condicionando com os acontecimentos do momen-· 

to. 

III. Movimento Operário hoje.

1 ... Claese operária hoje, conjuntamente continua sofrendo as consequen 

cias do sistema que está aí, o desemprego continua.ameaçando todos os tra 

·balhadores, o arrocho salar.ia.L. tirando sempre mais e poder aquisitivo,

piorando as condições de vida.

No movimento operário hoje se intenssifica a consolidação das duas 

centrais que rep.r.esentam·as duas forças no movimento sindical. Ao rnesnc 

temp0 em que elas vem se solidific�ndo vem também se distanciando ,sempre' 

mais a possibilicade de unificação já gue elas têm posições definiêas que 

conve:r:gem •. Mesmo as lutas que são assumidas_de forma conjunta; na verdade 

não são
1 pois urna CEntral quer derrutar a estrutura sindical a partir de 

u..rn trabalho de base nao tem condições de assumir as mesmas bandeiras ded8 

luta e.e uma central que faz pacto com o governo e que tem cornpromissc cor.1 

a cc:ç.tinuidade e.a estrutura sindical vigente. 

Nas poucas lutas que assumiram junto; fica claro que isso se se ,3 :::;_ 

na.teoria como foi o caso da greve geral do dia 21 de julho. 

·,-, :t--10 prccesso históricü 1 referente às centrais sindicais fica clarc � r 

que sô.tern respaldo de trabalhar a que tiver realmente um trabalho auteJ"I· 

tico e de base, onde os trabalhadores esteja..'TI participando e decidindo os 

rumos de sua Classe segunde os reais interesses dessa Classe. 

Ao mesmo tempo, sente-·se no movimento popular um avanço poli tico mui 

to grande já que bandeiras de luta que antes eram assumidas só pele movi-

mente operário sindical hoje frente as ccndiç6es de vida e sobretudo fren 

te a o desemprgo vem sendo assumidas de for:r.i.a muitas vezes conjunta. 

Dentro desse contexto e movimente operário vem encontrando diversas º

dificuldades f problemas que não contribuem para seu avanço cone� 

• J.s duas formas e interesses de crganizar o rncvimento cperáric (�U'I'

e Conclat}:

• 

• 

.. 
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• P. legistação em vig:ir, corno a lei de greve, os diversos diversos '

tipos de repressao que ccnti:ibuern para o trabalhador não formar urnê cons 

ciência de Classe. E a própria estrutura sindical que está ai rno.ntada VGE_

ticalrnente, aue não proporciona aos--trabalaadores ccndições de garan
tir suas decis6es e ainda ajuda a manter os pelegos no poder e divide a 

Classe FOr categcrias • 

• l:. diversidade de correntes ideol9gicas (tendências) onde cada uma 

analisa de urna forma, produzinco seus roilitantes dentro de determinada e 

tica o que nao contribui para uma unidade de x luta . 

• A falta de 1 trabalho alternativo que leva a formação tle militantes.

1 falta de um projeto político unico com estratégias e táticas .

• A falta de uma análise realista da CUT, dificultando a sua atuação
e organização, exemplo, fica e muito em torno da greve geral e não conse 

gue convocar. 

A estratégia do governe que com meios próprios como a ideologia,' 

leva o movimento operário a �air dentro dcs mecanismos falsos de luta. 

Podemos concluir que os problemas centrais do movimento operário g! 

raro em torno da falta de: 

Unidade, organização pela base 1 consciência d� classe, autonomia, 

formação militante, questão massiva e as táticas e estratégias. 

IV. Persp_ectiva

A partir do conjunto dessa análise do movimento operário percebemos' 

quE as perspectivas são de: 

Sem umaaanálise sócio-política-econômica profunda, que leve a situar 
o momento político pelo qual para o pais hoje, dificilmente irá contrapcr

mas continuará assumindo falsos mecanismos determinados pelo governo._

A curto prazo não terá unidade e autonomia, como também continuará' 
separado da grande massa dos trabalhadores. 

O processe de realização dos congressos regionais e estaduais em pr� 

paração ao 29 Conclat, mesmo com pouca participação dos trabalhadores 1

trará de volta a discussão quantoa a Central Unica dos Trabalhadores. 

Intensificação no meio operário das correntes reformistas come a so 

cial democracia, disfarçando uma mudança que na verdade vai remendar e 
que existe. Também o gcverno vai continuar jogando com a legalização dos 
partidos de esquerda para garantir a divisão. 

li..vanço a nível de organização através de grupos e comissões de em -
presas construindo urna nova forma de organização sindical, a partir da ba 
se forrnandc intersindicais e intercategcrias. 

. .._ 
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o movimento.popular auI!l.Jmtará o poder de pressão de forma organizada,

principalmente a partir da .qu-estão do desemprego. 

Obs.� Segue em anexe material que localiza as tendências 

poli ticas atuantes nc rnovin,i_ento operário, locali -

zando o processo de sua origem • 

• 

' 
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I. Intz>odução

II. Inioio do movimento opeztáztio

III. Prooesso histórioo

IV. Influênoias no Bz>asil

V. Conolusão

I. INTRODUf.ÃO

Muit 
Muitas vezes, temos dificulàade d€ ver que tipo de ccntribuição as 

correntes de pensamento ou partidcs i que reivindicam para si a vanguarda 

revolucionária dos trabalhador�s, estão trazendo para 0 movimento _operá 

ric. 

Desde que em nossas açoes estmaos continuamente em ccntato com eles. 
• r. uma necessidade termos uma compreensão mais clara de como surgiram, a 

- partir de que proposta para sabermos hoje, o que representam e que lig�

çao tem.

... 

., 

.- .,, . .--

Este anexo tem alguns elementos de análise que podem auxiliar nesta 

compreensao global, não só das esquerdas como também a origem do movirnen-· 

to operário e as centrais internacionais que foram surgindo conforme fci 

avançando o movimento operário. 

De qualquer forma são reflexões que introduzem este tipo de discus 

sao que necessita ser continuada principalmente em confronto com a açao 

militante. 

II. INICIO DO MOVIMENTO OPERÁRIO
---------------------------

F.ntes de mais nada entendes.se por- movimentoooperáric, o operariado

que por sua igual situação social, como classe particular, d('senvclve lu 

tas por melhores condições ce vida, lutando ao mesmo tempo pela conquiGta 

de seus direitos politicos. 

A história do movimente cperário tem cerca de 200 anos, o capitalis·· 

mo tem um pouco mais. o movimento operário se desenvolveu fundamentalmen-· 
• te de 2 formas de ·· crganização: sindicato e partido. Apesar que o part�

� do apareceu bem depois do sindicatc. 

Os sindicatos apresentam lutas mais expressivas do operário, pois 

nao se m limita a atender os interesses apenas de seus associados, mas ãc 

conjunto dos trabalhadores levando em conta todos os seus aspéctos. 

o partido objetivo a conquista de mecanismos do Estaco para a insta�

.:-1.c?io da neve ordem social, e faz apelo as demais parcelas da sccL�d:::-:::1.::." 



{).s. ti.abalh<ldcres .nc inicie trabalhavam. em péssimas condições (scbrv-
.... · ' ·-

.. ,; .. _· 
·• · · • .- • · : '-J � '\ l _., ·� .. :: __ , r 1 

� 

tudc os artesôes) ; . rec�,b.iéun mui t,o pouco e, �sso trazia corno ccnsequÊ.ncia e,
.· -� ' "!.\)\,:, t f ··)·"f l '.

,. 
··:� \l ... , . ..,_ -�- . "·"'i ' ,1 _ ... _ .J 

falta de condições minimas de vic:aj ja 'havia também e dese'rtlpEego � 'F rn::isr;G · 

conjunto os tral'.::alhadores reagiam conforme os meios e as formas que, lTtC 

lhcr vü:ssem provocar o atendimento do que queriam; come� 

Greves -· foi a grev� que. :inic.i cu a resistência a exr,loração c:-:..r i t0. 

lista. 

. Boicote -· 

minado patr�o ou 

- Sabotagem

! 
os trabal�ato�a;:,5 .,.s�,)}egav� a manter relações com detsr-

patrÕf)S1 yisJptdf�\s�a ..,. · ruina.

- Com c
1
' uso •. &0· tamancc <lanif icavam as máquinas e f �:;rra ·· 

rr.e.ntas (mau pagamento= mau trabalho). 

III. PROCESSO HISTORICO

No processo de revcluç�o industrial com os primeiros inventos e 6c 

Fois os aperfeiçoamentos v vem surgindo taro�ém junto a organizaçãc c:.1.rs

trabalhadores alguns pensadores e teõricau, sendo alguns os que defendi�·. 

o socialismc utópico.

Em 1848 a Classe Oper·ária ain.àa se man.ifestava em ccnjunto; ccEl �
?

i. 

burguesia; mas já tinha caracteri�ticas internacionais e ainda não exis 

tia os partidos politicos, s6 sindicatos, associaç6es •.. 

Em 1864 é criada a ?rimeira Associação Internacional, tende influê::1·· 

,..; a direta de .Marx e Bacur_in (anarquista) •

Em 18 71, Mar:z começa a definir o problema ào Estadc-,. Quer ia a 2mal-,C ::.

paçào da Classe Operária sem a burguesia. l,ccntece nesta É:?poca a Ccmun:=:. 

de �aris, aue dá fim a burocracia, desarma e gcvErno e arma o povc 1 os �0 

trões fugiam e os trabalhadc,res, atendendo as diversas necessidadE.s � cscc 

la: saúde •.• F irn do parlamentar ismo 1 para um <Jovcrno ào povc. (Eac1.· 1. i�:-; 

também apoiou) • 

Depois veio o massacre e ex':errninararn quase todos os trabalhadc,rE·s.' 

.c,,i a primeira vez que o mcvimento c:rerãrio fez sua revclução. � aqui ter 

mina a primeira internacic�al. 

Em 1830 surqe a 2a. internacional que vai até 1914 1 com ela ccms

ça or reformismo. 

O movimento operário passa a assumir um caráter s6 nacional; e 1�� 

eia a formação de rartidos. Surge a Social Democrr2cia na !üemanha. 

Em 19 05, · acontece a segunfl.<" grande rebelião da União Scviética, e :'1 

Russia pass� a ser o elo fraco do capitalismo. • 

· Em 1917 1 com a Revolução Russa se concentra uma série de forças ncpr'l, � 

r,artidc Bolchevique e com menor cxpressao no Menchevique� 

Bolchevique� !': o partido revolucionário Camponês, defende os s1nc1.c:'. 

t0s, Conselhos cperári6s, Comiss�es de fábricas, �ss0ci� 
,,· 

çao de moracnres r de mulheres, jovens... (mais tc;r·-: ' 

.. 
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substituido por comunista). 
Menchevique � MUito aberto, qualquer i um podia fazer parte. Não ti-� 

nha grande expressão. 
o que teve mais expressão na revolução russa não foi o rartido, mas

as comissões de fábrica. 

Depois disso a revolução vai se burocratizandc. O Bolchevismo torec 

tcda a direção e monopolisa o Estado. F Troski quer reaproveitar e mesmc 
Exército existente para a revolução. 

A partir disso as comissões.de fábrica perdem e força pois sao atre 

12.das ao sindicato, o sindicato aos partidos sobretudo bolchevique. Daí

d2ixam de ser militantes e assumem cargos (burocracia).
- -

Em 1919, por causa da ma repercussao da social democracia surge a n� 
cessidade de o nome do partido ser comunista. 

Neste mesmo ano·é fundada a Terceira Internacional, com.base Rm em 

Moscou. Lenin acreditava que a partir dai se daria a revclução internaci� 
• 

nal. 
Em seguida, 192 O, surge ·a C.'111T - Confederação Mundial do Trabalho 1 de 

tendência humanista, se baseiaxa na doutrina social da igreja, influência 
direta da democracia Cristã. Sua sede é em Bruxelas ., e mais tard.e ele se 
faz representar na América Latina através da CLA�\ e mais propriarnent12 

Brasil através do IPROS (Instituto de Pro�oção So�ial), atualmente ela 
tem 15 milhões de aderentes. 

no 

Em 1921, na Russia Stalin participa ae um gra�de massacre de trabalha
í 

dores que se encontravam revoltados comi rumo da revolução russa. 
i 

Com a morte de Lenin surge a dissidência Troskita, devido a brig� ce
-

Troski e Stalin pela secretaria do partido. Lenini antes d0 morrer deixou 
um documento colccando a secretaria Troski, denunciando os assassinatos 
fe Stalin, e esse documento é camuflado d só é rublicado €!TI 1953. Stalin" 
assume a secretaria. Troski sai do partido e funda a corrente Troskita � 
leva a Juventude Comunista. 

Stalin cria o socialismo na Russia e dá e \fim a Terceira Internacio--
nal, defendendo só a nacional. 

Fm 38, Troski funda a Quarta Internacional\que existe até hoje. 
Em 1945, é fundada a FSM - Federação Sindidal .Munê.ial, de tenc.ência' 

\ 

comunista soviética, com sede na tchocoslováquiar no Brasil chegou em 6'1r 
atualmente tem 206 milhões de filiados. 

1 • 

E em 1949, surge a CIOSL - Conferência de Õrgãos dos Sindicatos Li 
! 1 

vres r de tendência capital is ta com sede em Bruxelas I a.'ó mesmc tempo po� 
sui instituto americano que forma sindicalistas reformistas. ainda hcje 
está aí com 70 milhões de filiados. 

Enquanto isso continua o processo de unif icaçãc dos países comunis - -
tas e socialistas, tudo na base do Stalinismo, até 1953 quando ele 

-..:-rE.. E ai nestes países inici'a a revc 1 ta dos trabalhaàores, a :-rir;�:.::··· 
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ra ccntinuara a-ccnstrmção clvil na Alemanha Socialista. 

Em 19 62 China e l.\lbâhia rcperam cem a União Scvietica, acusandc-v. 

:e revisianista reforminta. E conflitos continuaram até hoje. 

A,s t:iferença e semelhança é.cs 3 correntes que tiveram papel chave 

no processo revolucionário russo: 

Stnlin - foi um bmrocrata.:Subiu na·máquina de partidc, só cresc2u 

suanCo assumiu a secre�ãria do partido. Foi sempre obscarc. 

Fio inicie assumiu él ação aumada. Defende O socialismo sô nacional. 

Trc,ski - SÓ aderiu ao partido na revolução, antes tentava unir tuêc. 

Defendia que a revolução era socialista, ecônomica e internacional. 

Via o trabalhaGor como centro da revolução. Foi um grande orador. 

Lenini - Defendia em duas etapas: priméiro social democrata depois 

sccialista. Defendia o partido ferroado per centrais democratas, sem dc::

rnccracia de base, sendo e secretãrio geral� cabeça. Era estratégico. 

Passa depcis a defender a revol9�ãc scciali�ta e v� a classe operãria co 

,..--
--�nc..-fa-tor principal. Defendia a revolução internacional. 

IV - INFLUÊNCIA NO BRASIL 

No inicio do século, e anarquismo tin ha a hegemonia na classe ope-· 

rãria r era contra partidos, s5 sindicato .•• 

Ern 1917 cs arnaquista perceberam que a revolução da Russia não er.:i. 

anarquista e apartir dai começaram os atritos e entre 1919 e 1920 quc:..se 

êesaparecem nc Brasil. 

Em 1921 surge nc Brasil um grupo comunista que em 22 com 9 rnili tan-·

senco dois ccntr5rio fundam aqui e PC. Ele difere de um pcnto dcs 

partidos, comunistas da América Latina e demais países, é que em outros 

pa!ses, ele tem raizes na classe operãria e nasce do socialismo, emquan

to nc Brasil ele surgiu do anarquismo e como os demais partidos sem umu 

E,streita ligação com a class� operária. 

l,té quase 1960 o PCB ainêa mantinha hegemonia na classe operáriu.. 

Em 193·� é criada a frente amplu. (l,liança Nacicnal de Libertaçõa) comitê 

forma�o por gregório Bezerra e Giocon�o Dias. 

Então PCB analisava que era chegada a hora da revoluçãc e Prestes 

interesse ao comitê militar para tomar o poder e com isso formou comitês 

nos quarteis. Tomam o :roder em R.G do Norte por 3 dias, depois chega a 

repressao. 

Em 1962 surge o CGT (Ccmanào Geral dos Trabalhac.ores) completaTUen·

tc dominado pelo PCE. 

Enquanto o PCB faz jogada com Jango para se legalizar, se consola. 

0 racha dentro dele: Por cau�a desta ala do PCB que compartilha do rev! 

sicnismc soviético r scbretudc porque adimi
'.
te a possibilic.ade de alianças 

,o-:. burgesia e a. via p,:1Ssifica r:t:J. transicão para e socialismc. 
. ; �- ;· 

' 
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surgindo então o Pc d.e B que. se liga a (China inspirada na tema-·

,�a üc, poder c:través uo Campo para instalar o soc<llalismo (revolução Cut�

:tc:cl). Muitos do l..P (ação popular que surgiu em 61 fo�maêa por setores ' 

L·.:-..:. esquerda e.a igreja católica, inspirada na rovol�ção cutural) integram

o Pc do B.
Apartir de 64 os comunistas perdem total.mente a hegemoni� no n�

vimento operário. De um lado nasce a ALN ocm Mariguella, depois o PcBR.

Em 69 o Pc do B acredita que é chegada a revolução pele campc e

se instala no Araguaia. 

Acontece então um racha inter1o.r cauàaão por por est.e foguismc

o surgem corrent..es centro do p"'9!t"tido. 

Ala Vermelha - aprofunda a luta armada 1 Leninista, um parti.do de v.an-

guarda. 
Fcmnr �- da linha Chinesa, apoia oposições 
l:.mazonas - linha albania - faz alinaça. 

. -

/ No meio urb�o em 68 �oraeçam a se formar o conselhos operario

/que asswuiam cs comites nas fabricas e isso passa a ser uma ameaça aos

meios de produção. (Greve de Osascc e Contagem). 

Apartir dessa época se dá o espacelamento da esquerda nc B�il •. 

E atualmente as que tem.influência no movimento operát:io são 
./ 

* PCB e MR8
.. ----

PcB - Linha do Linin - jornal da Voz da Unidade

MR8 Linha do Stalin - jornal da hmra do povo
Seu método ce trabalhe é controlar o movimento operário por c! 

ma, através da conquista das cúpulascom o governo e cem os patrões. Pa
ra atunr de forma mais livee mão atacam os pelegos, antes buscam acor

dos com eles. Chamam de divisionistas todos que não seguem está linha. 
l.pciarn a CONCLF..T. No PCB há uma minoria dessídente de Pretista 4U-e se
aproxima a linha da cur.

*PRC

Linha do linin
Partido revolucionário, ftndado em janeiro de 84. Se propoe n 

participar na construção de uma alternativa revolucionária de vanguar
da. Asswnen a tarefa de centrar no estique ao regime militar derruban·· 
do-o a força. Que o proletariado se coloque a frente do movimento pcp� 

• lar� Um poder nove e democrático, operário e popular. Apoia a CUT •••
w * PGdoB 

• Linha do Stalin - jornal tribuna cpe�ária

Contra os pelegos, defendem a validade c1a greve. A favor d_a to
m::c.a de deretorias sindicais oficiais e contra qualquer tipc de paralu-·
lis�o. N�c critica �uito a estrutura sindical.

---

•



l,.poia o CONCLAT. Segue linha Albancza. Estralégia é no Campo. 

* E!·! TEMPO - Ccnhecià.a come centelha

I.;inha c:o trosk.ki - jornal Em Tempc

Defende que analisanCc hcje e conjunto do mov. sindical brasileir0
r

a unidade sindical deve abrigar em seu interior tcdas as correntes �xisten 

tes, dcs acomoc.cdcs e cJespolitizados aos dirigentes pelegos € reformi..;tas ,.

at5 o punhado de sinJicalist�s autenticas a frente das entidades sindica-

is. Isto para nuo chegar a u;:;-1 éEvisicnismc e nem um pluralismo que pe;<.18 

nac interessar dos traba:!.h::1.d0ros .. K a favor da autonomia sincical. ii.poia a 

CUT. r, da 4� internacicnal u ccLt�a 2 burocracia; 

* LIBELU (OSI) �

Linha do Trostki - Jornal e Tr�balhc

_B::'ega a formaçõ.o dc:1 sincl.:i.c>�i-tos ::_ivres. paralelos, ignorando os sin 

dicatos atuais. Desconhec�m total�c�te e realidade do sindicato oficial e 

a influência que ele tem se.o ré, . .:.:.s 1:c,E sas. 

vanguardista. 

* MEP

Linha da Trostki - Jornal Companheiro

• l,p0.1.am a CUT. Tem uma prosposta

Sindicalismo ccmbati·.;-: só pede contar cem a força de sua união. Vê 

a necessidade e nc mesmo temFo ar:;oic. as chapas combativas uma vez que na 

diretoria dos sindicatos cY.iar�o as bases mais amplas àe um sindical�3mc 

demc crãtico e de massas. Classifica de nocivos os pelegos e manipuladores 

bem como os que. n�c vêeHl a importância da participação nos sindicatos a.tua 

is pi?iaticanco o p�,r2 . .1cl1.s:no sindi.cal-,- j\poia a CUT. E está para se dissoi:ver . 

... CONVERGÍ!:NCil� SOCIALISTA E l..LICERCE 

Linha Tcstki - Jcrnal l.licerce Juvêi.1tude Socialists - Comeregência 

Defendem um sindicato livre, indepenêente do Estado. Acreditam qu� 

a independincia sindical e p�l!ti.cn dos trabalh6es se dá dentro das lutas 

travadas contra cs patroes e seu governo. Defenêe ·assembléia soberanas, 

sindicalixação muss�vn, fi2 �c3 r1Elb;os e burrocratas sindicais, fim ds es 

taturo padrãc. 1� f a ver 3.,;.! co)::_;_;,: ;:,-1.:::; po:::- empresa, delegados sindicais da b.-::. 

se ccmiss6es de salãrio ..• c�t ��l& b�a2 ••• 

O alicerce cm uma -:.c.:ct.:..c-,.: l _,: ::.· 

estudantil. 'I'ambém apc:i.a & C;,.:-. 

-
' 

.. f,�·.:,:;,:;:.-,JZ.r..cía que atua sobre tudo no mcv, 

J. 
. ' 

* SOCil�L DEMO(;R.P C'.U, f 

Sur�i da II inter·nacional sociéÜ :is tê�, se fez presente através do parc·

nismo na Argentina, movimente tle Gc�lart antes do golpe e outros sobretudo 

na .América Latina. A social de:.-rocr2cia :,e i.nício se baseava em princípios 

•;-�-::xistas, depois da Segunda Guerr:- Mundia�: começou ·'1 se preucupar cem 
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Por muito tempo no movimento, a ação aomum era entendida como 
de masea. Confo�m, v�m avançando a agão, areeae tambGm a nQaeeeidade

vimento sa ab�i� G oria� mQÍOe G fo�mae pa�a �,aponàQ� �s ��iginaiaa

as ações � r,aitdade da massa âa Juventude Trabalhador-a uom faaendo.

ª"ªº 
do m� 

Já sm tS'!O,' no Oô'116etho NacionaZ, anatieamos qu9 a Joc não QOta'IJa a 
-

tingindo a ma1sa da Juvon�udQ Trabathado�a; devido a fatta dG aptioaçãa àa

método dQ aduoa�ão, a fatta dG �m ptano dQ t�abatho que tivoeeG ô�ité�io t 
do pens�ra�ão na ma,,a, a fatta de a�ão o�gani�ada e inst�umentoe p�Ópriee

para organi1a�ão Q mobiZt1ação, 
Então a�a nsoeasá�ia a Joo ser um movimento de fato dos jo�ens t�ab�

-

thadaree, para etee, entre etes, tinha qu� oriar condi�ão para isso Q • � 

partir da reatidaà� et�borar um plano. O militante deVGria ser um membro' 
da massa tigado ao Jovem Trabathador do seu tocai de vida a traoaiho, 

Nesta época surgiu um ptano que ttnha oomo objetivo aent�at: 

· Edu�ar os Jovens Tr�batna4ores pa�� uma ao�sciência de Otass�
O 

.. • .. d ' ,; • ... perar�a como e�preesao o comprom��so vr�etao: , 
Para deeenvotvi-to te;ia que de-�����r �omd era formada d CZasee � 

perária, sua reatidade e consciência, e entender a representati��dade do 
movimento, aproveitar 08 seus meios respeitando o caráter juvenil da ação 

t e deset:ivo"lver nas ações o valoit ,. evangélico, 
· Tmaóém decediu fazer uma ação em Plano Nacional: Semana Nacióaa da

Juventude Trabalhadora, onde se fâria atividades em todas as cidades e 08 

assuntos seriam os problemas e deveria levar os jovens a participarem das 

açõé� desenvo"lvidas pela Joa� e participar das atividades que houvesse do 

movi�é'n,t.o operário. Tamóém teria uma ampla �ampanha de informação para que 
. ·� .. ' 

�� iµ-p.;e.ntude TrabaZhadora fosse informada da situação Nacional e Internaai� 

'np:Z..,. •. 
Vem também outro� meios como:BoZetim Nacional, de Intercambio de exp�_ 

-�iências; EoZetim explicativo do plano de ação; boletim nacional de diri -
' ",'

·gen.tes.
: ... ·, 

Já em 73 a Ssmana da Juventude atingiu jovens que nao eram nor -

malmente atingindo pelo Movimento. Via-se a importâri.ai_a que os jovens assu
missem seus valores, realidade e se org�n{zasse levando uma açao
de massa.

Já em 75 eram retomada a Semana da Juventud�, para ser um meio de '
' . \ 

. 

expandir o trabalho especifico provocando �elaaionamento de divgrsas
·categorias, levar o pessoal a se comprometez, e assumir não s'ó dentro .da
semana. Que semana nao fosse só para cumprir uma atividade do movimento, 1 

•. 

•,!'. 
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E assume desenvolver uma orientação e ação comum entre os movimentos 

Nacionais, respeitando a participação de cada pais. Como também apresentar 

-se a massa da Juventude Trabalhadora e realizar uma ação eficas e organi

zada a nivel continental frente a situação da Juventude Trabalhadora.

Porém, havia muita carência por falta de experiências anteriores. E 

em vários paises havia limitação devido a repressao. 

O meio mais forte foi a pesquisa para investigar, ver e aprofun -

dar a realidade da Juventude Trabalhadora. 

A Semana Continental também foi um tempo forte da ação comum para ' 

denunciar a realidade
J 

e dar dimensão continental. 

Porém contra o desemprego praticamente quase não se enfrentou o pr� 

blema de forma organizada. SÓ conseguiu conscientizar do problema. Somente 

o Quebéc consegiu uma ação frente o desemprego.

Conseguiu-se superar uma etapa de militancia isolada para uma manei 

ra coordenada com plano de aç�o comum nos palses e continentes. 

Em l976 e 78 o movi,�cn-;o na.:.:iona assumiu como e tema central: 

A unidade e organiPaçio doe jovens trabalhadores para deci 

dir sua vida. 

E mesmo já se discutia outros meios além da Semana da Juventude que 

vinha se ampliando: levantava-se os seminários de estudo nacional, os in-· 

tercambios, materiais de publicação como: declaração de principias, relato 

rios, info� e história da cla�se operá2•ia. Revisão de ação como também as 

pesquisas com etapas para descobrir, analisar, publicar os problemas da Ju 

ventude Trabalhadora do Brasil. 

Foi entre 78 a 79 que o plano nacional definia como objetivo ventral: 

Integraçõ.o de todos os setores da massa da Juventude traba-

lhadora a organização unitária e autôr.oma da classe 

ria ria, oferecendo uma contribuiria própria do movimento. 

operg_ 

A partir dele e do plano continental se lançou uma açao comum a n�-

vel nacional e em escala continental baseada em dois aspéctos importantes' 

da vida dos jovens trabaZ¾��orcs: 

E:: dE.-691tipreao 

Sendo que nesta epoca se �ntendia por ação comum quando todos os 

movimentos nacionais do continente, estivessem atuando durante um tempo 

determinado
:, 

frente problemas esp-:::c{ficos e comuns da Juventude Trabalhad9_ 

ra. Significa que toda ação, orientação e organiaação se voltaria em l9 
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lugar para a Juventude Trabalhadvra desempregada e as condições de que 

vivem. Implicando ter uma análise da realidade, buscando meios para sermos 

eficazes e respondermos a problemática que queremos transformar. � 

Teria como objetivo que· todos os niveis de organização do movimen 

to respeitando as particularidades tivesse uma ação comum frente esta rea

lidade. Possibilitando que o maior números de jovens descobrissem a reali-

dade. E ao mesmo tempo externder o movimento ao mâximo de jovens traba-

lhadores e desafiá-los a assumi-lo. 

Em 79, de 05 a ll de novembro se realizou a Semana Continental so 

bre as condições de vida e trabalho. Seu conteúdo já era continuidade da 

ação comum iniciada na Semana da Juventude. E entre 78 e 79, o Brasil rea

lizou 2 mil pesquisas entre os jovens trabalhadores. 

A nivel continental, no encontro de 80, decidiu a continuidade da 
-

açao comum coordenada no conjunto do plano de ação continental. Nesta 

época, entendia-se ação comum a nivel de América como ter objetivos geraisJ

orientados com meios e calendários de momentos chaves da ação, onde na 

ação de oada militante se garantia uma dimensão internacional, O objetivo 1

geral passou a ser: 

- -

Uma açao pelos direitos e açoes de classe da juventude 

trabalhadora. 

Sendo que parcial era: 

Contra as condições de trabalho e pelo direito ao emprego 

E como meios teria uma pesquisa para descobrir a raalidade. Uma 

Semana da Juventude Trabalhadora como encontro massivo para avaliar a rea 

lidade. Um congresso para tratar dos problemas, temas e situações a ni 

vel das categorias importantes da Juventude Trabalhadora, como resultado 

da ação dos jovens trabalhadores e dos militantes do movimento. Um mani7 

festa da Juventude Trabalhadora para denunciar toda essa realidade dirigi� 

do-a as mais diversas categorias e aos mais diversos niveis. Porém na mai

ria dos paises o objetivo especifico foi contra a falta de formação, reare� 

ção e organização. Foram garantidas as pesauisas, a semana da juventude em 

<'finco paises. Congressos em alJ-i-:,-,5 não '[,U5eram realizar, devida a ai, 

tuação do pais, e intercambios fo�am fPitos por 8 paises. Localiza-se como 

as maiores dificuldades a instabilidade, o qYadro pequeno de militantes, a 

falta de. compreensão do plano e falta de perspectiva para continuar. 

Analisava-se que muitas vezes o militante cai no ativismo, ocultan

do sua ação, militantes na ação comum do movimento. 
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Já no Brasii, em 80 se faLava em açao de massa como uma ação organi 

zada peta Joc a partir das caracteristicas próprias do movimento e da ação. 

Entendia-se a ação da massa como um processo continuo de ação, en

volvendo muitos jovens trabathadores comm momentos fortes que são as ati�i 

dades massivas. 

A Joc é um movimento que tem historicamente uma caraateristica de 

massa. 

Era importante para motivar os mititantes e jovens trabaLhadores, 

fortalecer e organizar a ação miLitante como também divuigar o movimGr.to. 

Entendia-se como o ponto de partida a realidade da Juventude TrabaLhadora 

e a ação miLitante. 

Para isso usaria meios como pesquisa, semana da juventude, Juntaria 

materiais: agendas, cotantes, botetins, encontros, assembléias, finan-

ças, audio-visua{s e manifestof, e o 39 Congresso. 

Sentia-ea algumas dificuldades centrais como o desequilib�io entre o 

número de jovens a serem acompanhados, e atingidos, com o número de 

miiitantes que tinha. Havia dificuidade de se apresenta� publicamente de 

vido a posição da igreja 

�ovimento e o mede de 

Foi neste Conse lho 

local, situação po litica, referência histórica do 

faLar da Joc abertamente. 

de 80 que foi decidido o 39 Congresso Nacional ' 

de Jovens Trabathadores para 

ca de massa. 

realmente avançar frente esta caracteristi 

Já em 83 via-se que nao podemos ver a massa de longe. 

Via-se que a questão não é so mobilizar a massa, mas possibi litar ' 

que ela vá acompanhando o processo, pois nossa caracteristica de massa não 

era só para atender objetivos imediatos, não temos só que · mobilizar mai

or número de jo�ens possiveis, mas � temos mobilizar e possibitiar que nes

te processo os jovens vão se realizando, formando, isto é, assumindo

responsabilidade e consciência.

Sentia-se que o movimento passou por muitas crises, e em ?O come-

çou a se recuperar, e agora depois de 80 dá seu arraque. Sentia-se que te-

riamas d que ter saida para a situação de forma comum. 

Nesse processo a nivel de continente em 82 renovou o mesmo p lano e 

proposta de continuidade da ação comum. O �rasil no Conselho Nacional defi 

niu como objetivo central da ação: 

Uma ação pela formação e organização da 

tude · Trabalhadora.

classe da Juven 

E dentro dele como açao comwm se entendia o congresso onde garantia 

o tema central.:

Conquistando trabalho e Justiça 
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O que contribuia para o mov�mento se expandir a um conjunto maior de 

Jovens Trabalhadores. Co c·ongresso · seria uma chamada à massa de Jovens Tra 
balhadores para analisar e den��oiar a realidade e organizar-se como Juven 
tude Trabalhadora. �

a congresso seria um meio da açao massiva para atingir o maior n�me

ro de jovens trabalhadores e nãà â ·ação massiva. Porém, não estava claro 1 

para o conjunto se ele era uma ação comum ou um meio da ação comum� tanto ' 

que .alguns militantes .  o· assurhi.r.am como uma atividade. ·

Neste per
.
iodo destacava-se a necess{dade de fazer uma Semana de j9._ 

vens com dimensão internacion�l, pa�a mobilizar a massa de jovens para co
memorar o Centenário âe Cardjin de tal modo que tomasse conhecimen t0 e

fazer. parte da classe operária, e de maneira a se preparar o congresso e 

seria no mês de novembro de l982. Com cartaz comum. Também era. importante ' 
realizá-lo para medir nossa capacidade de mobilização. 

- -

Via-se que o assumir tinha que ser coletivo, isto e, a açao nao e 
só� reivindicativos, ela deve ser formativa. A ação se torna massiva quando

é planejada e vem de um processo que vai formando. A nossa proposta não � 
ra só mibilizar mas dar continuidade. 

Em 83, ainda faltava clareza do que era ação massiva e as vezes ava 

liava que o Congresso era a ação massiva se analisava que mobilizou muitos

jovens e provocou análises da realidade; PPtêm a maior dificuldade passou 
a ser a continuidade e se refletiu de forma a levar .e� cónta os �  setores ' 

e categoria, ou seja bairro, trabalho e desemprego. Como também o carácter 

reivindicativo e as propostas de ação. 

Levanta-se como meio de continuidade, o boletim militante e o Juven

tude Trabalhadora, documentos do congresso, plano a todos os niveiss revi
são de ação, assembléias para colocar o resultado do congresso. 

A nivel continental o plano foi prolongado até 85, sendo aaresc�nta

do mais um meio: montagem de audio-visuais sobre a Juventude Trabalhadora. 
Sendo que como meios gerais para assegurar a ação comum e extensão e con 
solidação do movimento continental atmbém

. 
Ú/rá: 

. Intercambios paises para 84 

. Encontro do Caribe � em 84 

. Publicações continentais, coordenação continental e finanças . 

. Semana, manifesto e encontro continental em 85 
Neste mesmo ano de 83 a nivel internacional define-se como a��o �mco

mum a açao onde todos têm os objetivos comuns·; meios e calendários comiins

�ma ação que leva em consideração �s difer �ntes ·cara�teristicas da rea 
lidade que vivemos, descobrindo uma dimensão mais ampla da aç�o e fortale

ci-la através da coordenação com outras experiências. 

Para definir o plano internacional de 83-87, teve-se que partir da 
análise da realidade e da ação militante e comum. E se reassumiu como te

ma central: 
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Desenvolver a solidariedade de alasse entre os jovens 

trabalhadores 

Para aonquistar os direitos e aspirações de alasse da Juventude Tra 
balhadora, viu-se a neaessidade de os jovens 2 trabalhadores terem uma ana 

lise da realidade em todos os aspéatos. E que realizem ações organizadas ' 
em s-e.us próprios locais de vida e trabalho para poder apresentar à Joa� e� 
mo uma organização alternativa, desenvolvendo a formação dos Jovens Traba
lhadores, e atuando aoordenadamente a nivel internaaional é desenvolver 

uma ação aomum orientada no sentido de mudar a situação aom umm uma plata-

f forma de reivindicação comum para a realização dos direitos e aspirações 1 

-------tlr:c-�da Juventude Trabalhadora. 

Para.___aesenvolvP-r e�+� nn�� �� nnmum a nivel internaaional se faz ne 
aessário: 

Desenvctver a análise própria dos jovens trabalhadores� pois as 

condições de vida, trabalho e desem�� 010 da juventude trabalhado

ra são comuns .• ..,.� ;,,,·+'r,,v> �n
-'-

,,� .... ,.,.;�tJs onde a Joa está presente. 

�utar contra a aondição de vida, trabalho e desemprego, além de 

· -.• �. ,_ ,. tod9e os prob.tem:aa.:q. desemprego merece nossa atenr;ão eepecia'l · co
mo problema. E entendemos que existem inúmeras consequências do 

sistema que ao ataaá-los os jovens trabalhadores iniciam um cami
nho de luta 

x. Cada consqu ista que se r>eo 7, -,: -.._a nesta luta é um passo aon tra a ex
ploraçio e ae causas.

Atuar através da �ção militante, pois é ela que determina a açao
comum.

Não são dois tipos de açao: A açao comum é a própria açao milita� 

tes com uma dimensão internacional: 
: Consolidar a organização da Juventude Trab�lhadora que possa con 

quistar seus dm direitos e aspirações de classe, respondendo� a 
natureza juvenil e as condições operárias . 

. Também foram definidos meios que serão comuns até x 87 aomo: Os' 

interaambios aontinentais e intercontinentais - aproveitando os 

enaontros aontinentais. Além dos programas para 86 (inter-conti
nenta�:.�) 

Os encontros Z.oca1:s 3 c,.._,,e,{, t, .,.._,,,., �- .. .,.:'VJ.tldrnacionais . 

. Semana Internacional da J.,wantude Trabalhadora, no periodo de 24 
a l9 de maio. 

Boi;tins aontinentais, Info e outros ... 
Definiu-se que esse plano será aoordenado a todos os niveis: loaal�' 

naaional, continental e internacional sendo que deve ser adaptado conforme 
cada nivel de ação. 
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Hoje em 84, analisa-se que no Brasil, o processo de ação comum ��m 
enfrentando muitas dificuldades. O congresso que ultimamente foi o princi-

�·-

palmmnx� meio, por muitas cidades foi assumido como objetivo, por outras ' 

como tarefa. E isso dificulta sua continuidade ou seja a continuidade da a 
-

çao comum. Sendo que com a Semana Nacional da Juventude Trabalhadora� que 

tinha essa proposta de dar continuidade im levando os jovens a se envontr� 

rem de forma organizada dando uma dimensão nacional para discutirem os pr� 

blemas especificas da realidade como classe operária, apresentando mi sai

das concretas; teve dificuldade de se concretizar pois algumas cidades re

começaram tudo novamente, enquanto em outras tentou realmente firmar a or

ganização. De um modo geral neste meio tem-se certa dificuldade de dar a 

dimensão nacional e internacional. O que ele conseguiu foi fazer com que 

as peçquisas ou x outros meios partissem da ação e viesse reforçar o que 

já existia. 
Existem algumas dificuldades centrais como não se ter claro no conj�n 

to o que se quer com a açao comum, com meios militantes e masai3mo também 

de vê-la dentro de um processo continuo, e como consequência da ação mili

tante. 
A aqao está tendo uma orientação comum mas ainda não temos um plano' 

de açao comum com bandeiras de lutas comuns frente as realidades de baYrro� 

trabalho e desemprego. Pois após o congresso onde se atingiu muitos jovens, 

mas que não partiu da ação militante, deu uma baixa na organização do movi 

menta por não ter claro esta continuidade. 

Atualmente vem-se firmando com os que assumiram mais. Ainda falta 

discutir mais as reivindicações e propostas de mx ação que sairam no con -

gresso. 
Neeessitamos revisar a ação comum a partir da OBientação e projetá-

la. 
Hoje se faz necessário ter clareza de como desenvolver um plano de 

ação a �� ni�el nacional a partir das realidades de bairro, x desemprego e 

trabalho de forma a encaminhar as bandeiras de lutas comuns, em continua -

ção ao processo desencadeado pelo congresso, ganantindo o processo organi 

tiva, formativo e reivindicativo, e que já esteja vinculado com o processo 

do 49 Congresso como um meio de ação comum, sempre . tu�ando como ponto de' 

partida a realidade e a açao militante. 
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Hoje se faz nea0as��io Petomarmos todo este processo do 39 Congres
so, aprofundando algumas questões de fundo que nos orientarão nd projeção r

do 49 Congresso. 
l. Processo de análise da Joc para se chegar a definir convocação 1 

«o 39 Congresso. 
Que estrutura de sustentação tinha o mo�imento? 
Projeção que foi feita ao congresso referente à açao - continuida 
de 

Quanto à orientação e influências que exerceu na organização da 
Joc e dos Jovens Trabalhadores . 

. t válido realizarmos o 49 Congresso; Porque? Quando? Com que obj� 
tivas? Como deveria ser a preparação? 

Constatamos que a Joc decide convocar o 39 Congresso Nacional de JO 
vens Trabalhadores, desafiada pelo contexto politico da época. Periodo em 
que o movimento popular e operário, depois de um longo tempo de silencio, 
desenoadeia um novo processo de reações e reivindicações, rompendo com a 
lei anti-greve, arrocho salafial, etc ... Se expressando de forma massi 
va. 

A Joc se sente desafiada a proporcionar canais de participação num 
P:��o-�-;ro �-massa de jovens trabalhadores, que participavam ativa

/.-1nente neste contexto, mas sem está sendo levado em conta como um grupo que
/ 

tenha caracteristicas especificas, que necessitava ser formada neste pro -

cesso de luta. 
Também sentiamos que a Joc enquanto alternativa de organização espe-

cifica de jovens trabalhadores necessitava dinamizar o caráter massivo, 
com ações massivas, apresentando a Joc como uma alternativa de organização 
a partir dessa ação ao conjunto dos jovens trabalhadores. 

Se define pela realização do Congresso para responder a estes desa
fios que o movim�nto tinha. Porém, constatamos que a projeção da ação dmdo 
movimento que seria concretizada a partir do planejamento. 

Tiveram algumas falhas que interferiram no processo. 
No inicio do conselho: 
l. Os militantes presentes não tinham consciência de que estariam '

,l 

definindo ou não pela realização do congresso. 
2. O processo de análise da realidade e da ação do movimento n�o de

finia claramente a necessidade da Joc realizar um Congresso. O que se)sen=
I 

J 1 

tia era a necessidade do movimento se abrir , de sua açao ter um cara

�

er ,rn{!:_ 
• 1 

para �sto, a par-
em outras é o(as. 

is massivo. O congresso então se apresentou como um meio 
tir da experiência que o movimento já havia desenvolvido 

,/ \( 
•l 
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Mas os militantes tinham insegurança em definir pelo congresso por 
diversos fatores: 

- Não terem experiência de congresso. • 
- O movimento estava se reestruturando nas cidades, a partir do es-

vaziamsnto que se deu com a saida de muitos 

- ? 9.

1 militantes em ?8

- Eram todos militantes novos que estavam iniciando num processo de

ação, sem tP��m ainda muita clareza do próprio movimento.
- No congresso havia um desnivel, não houve um quadro de militantes

com clareza pra aprofundar e projetar o coneresso.

Na projeção do congresso não se levou em conta o quadro de militan
tes que tinhamas, e como investir num quadro que tivesse condição de gara� 
tir o processo do congresso. 

Logo após o congresso, a grande maioria dos jovens que estavam ai 
presentes deixaram o movimento. 

Militantes chaves foram mandados para a coordenação continental, sem 

medir as implicações que trariam no andamento do Congresso. 
A projeção da ação do movimento se fazia a partir de setores onde 

a Juventude Trabalhadora está em grande número: Construção civil, Domésti

cas, Comércio.e industria. Se via que era necessário consolidar o movimen-· 

to nestes setores onde já tinhamas um processo de ação e estender à ou 

tros. 

A saida de tantos militantes fez com que o trabalho por setores 

desarticulasse. 

se 

Depois de ?9, a equipe ampliada ainda não havia se firmado. Às açoes 

do movimento não estavam sendo coordenadas, a orientação da ação 
nao caminhava levando em conta o congresso - o seminaFio de estudos de Bl 
não fez uma análise da realidads da Juventude Trabalhadora. 

As coordenações de cidade, estado estavam se reestruturando; ·nao 

projetavam o congresso. 
O ·,,>vúrtento a partir da experiência que vinha acumulando, orientava 

a organização da ação por setores, categvrias, mas no momento de proj0t0r' 

o congresso nao consegue fazê-lo a partir do processo de ação que já 
desenvolvia. As cidades estavam num desnivel, poucas tinham uma experiên -

eia de estarem organizadas por setcres. Muitas só tinham trabalho com gru
po de jovens, sem ter claro a orientação deste trabalho, o que se refletiu 
·também foi que para organ�zar o congresso a partir de categorias, nao ti
nhamos condições de fazer com que as categorias participassem de forma re

presentativa. E o movimento tinha� um certo nivel de organização em poucas

categ�rias. Vimos que aquelas cidades que tivessem condições de realizar '

I 



congressos de categor, faria, mas a orientação geral do congresso foi mar

cada pra ser realizada a nilve de bairro 

CIDADE NACIONAL 

O que fez também com que toda a atenção dos militantes se voltasse 

para o bairro e principalmente para os grupos jovens na busca de atinJir r

muitos jovens para o congresso, sem ter uma proposta clara de conto·Aida-

de com estes jovens. 

Não estava se vendo claro como o congresso de daria a partir da 

ação militante. E os militantes que desenvolviam uma militância no local 

de trabalho, se voltatem para o bairro estavam desa�ticulado na cid�de. 

So próximo ao congresso de bairro é que percebeu a importância de se arti 

cular o Congresso a nivel de suas categorias. Assim mesmo estes Congresso 

categorias foram projetados pelo conjunto de militantes da cidade. 

Vimos então que o movimento passou um periodo mobilizando muita 

gente, mas s�m ter claro uma proposta de organização. Que viesse contoli

dando desde a forma como os jovens viessem sendo atingidos. 

O método de análise que viemos desenvolvendo até hoje nao permitiu 

definir com clareza as bano. Luta e propostas ação que enquanto estava-n0 

assumindo. 

Desde o CN 82 que tentamos previsar estas bandeiras e traçarmos no 

vo plano ação comunis. sem conseguir definir. 

No encontro da equipe da equipe ampliada em agosto 83 e quese con

segue definir um pouco mais claro. quanto a continuidade do congresso on

de de reafirma a organização, dentro das realidades bairvo - trabalho 

desemprego e se desafia pra que num processo organizativo, formativo e 1 

reivindicativo se vá organizando os jovens ayingidos pelo congressoJ em 

torno destas realidades, num processo de ação onde se vá definindo as ban 

deiras lutas a partir da análise desenvolvida nas teses do congressoJ de· 

sencadiando um processo reivindicativo - e tornanod públicas estas reivin 

dicações na semana JJTT. 

No C.N., 82 foi definido os objetivos da Semana Nacional da Juven

tude trabalhadora 

OBJETIVO: Levar os jovens trabalhadores a se encontrarem de manei

ra organizada, dando um dimBnsão nacional para discutir em os problemas e� 

pecificos de nossa realidade como classe operária apresenta�os saidas co� 

eretas para o mesmo. 

- Que possibilite a juventude trabalhadora explicitar seus valores

capacidade e talentto como classe operária e reafirmação de seu valor e 

importância. 
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- Que possibilite a juventude trabalhadora brasileira, preparar e

se organizar para manifestar-se no 19 de maio de forma conjunta com o con 
junto das organizações operárias. 

- Que Seja um momento que leve a juventude trabalhadora a criar e
organizar atividades próprias frente a nossa realidade com parte da classe 
operária. 

- Que se cDie um cartaz e colante a nivel nacional com tema comum.

- Que seja uma atividade que leva em conta a continuidade do con-
gresso. 

- Dentro do plano Nacional da �UC. brasil�ira, em sua degunda etapa

que foi et�pa reivindioativa, que tinha como preucupação central garantir 
açoes massiva diante das principais bandeiras de luta dos jovens trabalha-
dores que foram destacadas durante a etapa organizativa. 

- O obj�tivo rrincipaZ nesta etapa, � garantir o máximo passivei de

espaços de participação o�qanizada dentro das organização declasse como 
forma de irmos introduzindo revindicação principalmente sobre problemas es 

pecificos da JJTT, e também de irmo$ cprendendo como desenvolver uma ação 

dentro desta entidades. 

Viu-se que um dos mPios desta etapa e realização da SEMANA NACIONAL 

DA JUVENTUDE TRABALHADOR/2 (24/0J a 19 de maio), com carater massivo e rei
vindicativo. 

_ __ Qbj etiUQ_d.esta semana. 
- Levar os jovens trabalhador a se encontrarem de maneir� �vganiz�

da, discutindo seis principais problemas e reivindicando soluções. 

- Levar os.jovens trabalhadores a manifestarem no 19 de maio de uma
forma organizada e em conjunto com as organizações operárias. 

- Levar os jovens trabalhadores a �ostrarem seus valores

- Exigências.
- Que seja realizada por etapa, de modo a reforçar a organização

por categorias, dJ bairro e desemprego. 
- Reapresentar massivamente o Manifesto do 39 Congresso Nacional de

jovens trabalhadores. 
- Que sec crie um cartaz, colante e camiseta a nivel bacional com '

tema comum chamando a atenção para as principais bandeiras de luta dos jo
trabalhadores. 

At; novembro, enviar r�ra o Sec�3tariado Nacional, sugestões de 

conte�do, cartazes, colante. aamis�ta, tema e bandei�a de luta, e tamb;m� 

quanto cartazes, colante � camiseta cada cidade asBumem. 
- Recolher durante esta :'Semana" , 1 hora de trabalho de todos os

atingidos com a ação do movimento, com Campanhas Financeiras para a JOC-Bra 

sileira. Na reunião da Cov�denação Na�i�nal de 03 a 05/02/84, foi avaliado' 
como estava sendo o processo de preppração da SNJT, e as discussões que a 
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. que a cidade estavam tendo era de que a semana deveria se levada em conta 
a continuidade do congresso. 

Viu-se algumas coisas que teria que de garantir frente a prepar� 
ção e realização da SNJT,, que seria envolver o maior n9 de jovens traba-
lhadores na organização. 

- Planejar a todos os niveis
- Garantir a retomada do congresso
- Garantir uma boa ·análise da realidade, destacando as problemas

da JJ.TT. 
- Prever a continuidade da Semana
- Planejar etapa formativa
- Apresentar a JOC como alternativa
- Apresentar uma carta reivindioativa com as bandeiras de luta

da JJ.TT. 
Garantir a participação organizada no 19 de maio. 

- Garantir a JOC falar ao 19 de maio em nome da JJ.TT.
- Fortalecimento da JOC.

As cidades não tinham um planejamento por isso a Semana não es
tava sendo previsto dentro de um processo como meio de contonuidade da 
ação comum. Por isso a preparação da SNJT começou muito tarde e sem gara� 
tir já na preparaçao. 

Toda revolução que se teve a orientação da SNJT foi feiDo no 
processo de andamneto e isso prejudicou sua realização. 

Não se conseguiu que a semana fosse realizada por etapas. 
O fato da cidade nao ter um plano leva as vezes reatizar a SNJT. 

como se fosse uma terefa que tivesse que cumprir, sem �efletir os objeti
vos e como este meio pode contribuir com ação militantes. 

Embora a SNJT não tenha atingido totalmente seus objetivos sua '

realização ou não realização (Com caso de cidade que não realiza como vol
tar Redonda ou cidades que realizou fora do tempo previsto) isto levou os 
militantes a estarem refletindo mais sobre esse meio. Houve cidades que m 
bora planejando a Semana da hora conseguiu garantir algumas coisas impor-' 
tante : como reflexão por grupo expec{fico (trabalho, bairro e desemprego) 
o que reforça o trabalho na cidade, também participar de uma forma organi

zada no 19 de maio, em algumas cidades falar no 19 de maio, em nome da JJ.
TT. e também soltar a carta reivindicativa a popul�ção no 19 de maio.

Foram levando um conjunto de probfemas e bandeiras luta, sem de-
finir prioritariamnete onde o movimento deveria atuar como: 

- Direito a participação
- Ser reconhecida enquanto grupo social com problemas especifi-·

cos. 
- Fim de descriminação salarial (domestica, menor, estagiários).
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- Redução da forma áe trabalho para quatro horas semanais sem re
dução de salários. 

- Direito ao empregp/
- Hstabiti#ade no emprego
- Creiação de espaços de lazer nos beirros
- Criação e ampliação das escolas públicas nos bairros periféri-

- Mais e melhores transportes, meia passagem para o jovem traba
J-- · lhador estudante. 

cos. 
- Posse das terras ocupadas principalmente nos bairros periféri-

- Mais e melhores alimentações.

-
--

/ 
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____ i�.�- :-:::4. A,ÇIO MILITANTE' E' CON!Dl\1

1.. 1 NTRODUÇM) 

O movimento, para firmar uma caminhada, e avançar frente o plano que 
,., 

tem, necessita buscar diversas formas para garantir, que sao os meios e ins 

trumentos .. 

O Conselho Nacional nos dá oportunidade de retomar a. reflex;o feita' 

a 2 anos, como tambem a forma que veio se desenvolvendo. 

Dentro disto� importante e fundamen�I estar percebendo quais s;o' 

re2lmente as dificulaades que impedem um m�r avanço, de tal forma que ' 

n�s dará clareza na projeç�o dos pr�ximos 2 anos. 

11 .. DIFIClJLDAQES CENTRAIS LEVANTADAS. NO CONSELHO NACIÓNAL/82 

- Falta clareza da import�ncía e dimensão dos mei�&-.---

- N�o ter claro de como usar os meios, a forma correta de aplicar

N;o avaliaç�o destes meios

Falta clareza de transmitir o m�todo da JOr,

Dificuldade de entender a declaração de princfpio.
,, 

- Dificu Idade de como divulgar o movimento

N;o ter claro a dimens;o destes meros

Dificu Idade de ver alguns meios dentro do treLalho que se desenvolve.

111. AVANÇOS E DIFICULDADES DE CADA MEIO NO DECORRER DOS ULTIMOS 2 ANOS

Boletins: , .. ,. . ....

Mi I i tante: O bo I et i m mi I i tante g\fe foi e·;:,:). ado no u.l.t i mo --Gê:n-se I ho, ten

tou ser um meio mais formativo do mi�it��t�:-�e garantiu todos os n�meros, 

por�m sem pontualidade. Ele·n;o vem contribuindo muit6 com a açao mi litan

te, por n;o ser discutid�, e analisado pelos militantes. 

Juventude Trabalhadora: Para garant�� a formaç;o e informaç;o 'da J�-' 

ventude Trabalhadora o avanço que est� tendo j� que da forma. como que vi-' 

nha sendo feito n�o estava respondcndo
0

, est� sendo restrutura.do, sua forma 
.. ·- · ·  . .. . .. . ·� . ...... ·-· 

' 
, 

e estrutura para ser realmente um meic massivo, Alem dessa, outra dificul-

dade central; n;o ter claro a melhor forma de usa-lo. 

u



, 

/ 

Juventude
1

JrapaJhador9 ! INFO: Estes boletins, continuam se centra li-

zando nos militantes chaves e como os demais boletins n;o s�o discuticloc e

éwaJ-iados, encontr.ando muita dificuldade para serem I meio que_gara-nta real 

mente a dimens�o internacional. 

- --·· - Seminários de Estudo: No �!timo conselho foi definido que por causa ' 

9a realização do 3º Congresso n;o haveria em 83 o semin�rio nacional de es

tudo. Por�m muitas cidades e Estaoos vem garantindo seus semin�rios tanto ' 

para aprofundar a an�lise da realidade como da aç�o. 

lnt�rcâmbios: O movimento veio enfrentando muita dificuldade frent0 ' 

ao nio planejamento, coordenaç.;o e centralizaç�o dos íntercâmb-ios. Nestes--, 

2 anos 

mensao 

os intercâmbios foram mfnimos, talves tenha se perdido um pouco a éi

deste meio, al�m da�_dificuldades tanto financeiras como frete o de-
. d . r . ' 1 • semprego. Mesmo assim, quase to os tiveram um m1n1mo ae p aneJamento, como' 

tambem a tent�tiva de em julho 8arantir os intercambios planejados num mes

mo perfodo. A coordenaç�o nacional avançou na linha de tentar coorden�-los� 

Revela9�0 do Movimento - encontro de novos: Com a realizaç�o do Con-' 

gresso Nacional, foram ating.'idos muitos jovens que aos poucos foram exigin-
, 

do estar conhecendo o mov,i mento. Este e reve I ado gera I mente com um encontro 

onde tenta se colocar a organizaçao e estrutura do movimento porem pouco se 
-� __ ...

garante de estar reve I ando-o ao poucos dentro da ação que· Véni de·senvo lvén-' ·

do. Ocorrendo m11 i.tas- ve-ze·cr que· ·s·e queima etapas e prejudica em toda 2 form�

çao do futuro militante •. Na maioria das cidades nestes 2 anos teve revela-'
,.., 

çao do movimento. Atualmente temos dificuldades de perceber o conjunto de ' 

m1 litantes do movimento. 

Documentos: 

Material de divulgaç�o e animaç�o: 
. .. --

Este material� muito comum na aç�o massiva, 
, 

porem, nao esta respo� 

dendo, de tal forma que fica encalhado nas cidades, n�o existe um plano 

frente a ele. Algumas cidades v�m criando meios pr�prios de divulgaç�o 

r

e

animaç�o. As vezes n;o fica claro a uti liiõç;o deste material como: carta

zes, folhetos, cartas abertas, manifestos, convites. 

Relat�rios, pautas e cartas: 

Os relat�rios têm dificuldade de serem objetivos e se reter realmen 

te nas quest�es centrais de forma a ter elementos para continuar a refie-' 

x;o� Mesmo as pautas, muitas n;o s;o claras. Existe tamb�m no movimento ,
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grande dificuldade de garantir permanente correspond�ncia. - . _... ..----� .. 

Mesmo assim, sente-se um avanço de -estar s_e capacitando rea I mente a 

nfvel-de secretaria e garantir relat�rios mesmo que atrasad�s, e ist� s� ·;· 

, r 1 se da�tambem a n1ve dao pautas. 

Exper li_� i as 225:C...i ��: 
As experiências escritas intercambiadas têm um.--valor e contribuiç;o 

nuito gra,de .r mas na realidade isso n�o esta se garantindg__e..-tj·t1ando sega-" 

rente.tem-se grandes dificuldades de desenvolve-r--Elentro d� uma metodologia 

o cue n;o de í xa C:e ser e ref I e..xo-da_faLta._.cle. r-ev I s';o da aç�o.

Pubii�: 

�-º de ___ 0lº,.._�Ç?ns_r_�so ll.,ac i 9..�I: 

-.O movimento nac:ional dá um ::,asso com a_efaboração do livro sobre o 

3º Congres::,o, poi� é o movimento-csercve-�o sua pr�pria histiria que:;_ ta� 

bem a hist�ria da Juventude TrabalhJdoro. H� ume dificuldade de o conjunto 
,.. 

do movimento estar participando desse process-e-.,,. .. Outra dificuldade e que ,

nao existe uma equipe de publicaç�oc 

fu!êndas: 

Nestes �ltimos 2 anos, foram confecc4-0n.ada-s--e...-puo1�cadas mais de 35 

mi I agendas p Mas a dificuldade maior: que n�o temos um plano de como ga-' 

rantir a venda delas para que al�m de ser t.Irrr·7n-ero-fi71-anceiro seja tmnb�m ' 

um meio de d!vulgaç�o do movimentoª Por�m existe o mfnimo de participação' 

das cidades na elaboraç�o da mesmau 

Camisetas e Colantes: 
::r:::r--- :,, • ------· 

Al�m das camisetas e colantes do congresso, foram repetidos sondo ' 

mais de 10 mi I na semana da Juventude. Sente-se que� um meio que tem maior 

ades;o dos jovens .? por�m7 muitas vezes não;;_ garantido dentro de um2 refie 

x�o e rev1s;o do que se quer reulmente garantir com esse meio, para ir ven 

do f armas" 

D '  ,.. d p ·  " ·  ..5:-c araçao e �22�� 
Muito� militantes que s�rg'.ram nestes �ltimos deis anos n;o tem cl� 

,.,. 

ro a deçlaraç;o de pr1ncrpios, 38 ç�Z dele Uffl meio de COn$Ufta e nao de [' 

confronto, o que n;o contriui para realmente avançar na açao. 
, . 'f. Alem desses meios nacionôis criou-se meios espec1 1cos, 

' 1 f. a n1ve 1nance1ro. 

sobre tudo' 
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IV. AVALIAÇlO DO CONJUNTO DOS MEIOS

No conjunto desses meios, existe no interior do movimento grande di

ficuldade de usá-los em funç�o da aç�o mi Iitante. Geralmente buscamos ou- ' 

tros, como por exemplo os meios de aprofundamento, (livros e documentos). ' 

<esta uma quest�o: ou os meios nao est;o respondendo, ou n;o temos claro a 

forma de us�-lo�. 

Para o conjunto do movimento hoje, � um desafio avançar nesta linha, 

pois quanto mais ele avançar,na organizaç;o, mais necessario eles v;o se fa 

-:er, e �e n;o ti vermos ·um p I anej amento que nos dê c I areza do que queremos ' 

na pr�tica, dentro da aç�o militante e comu�, com cada um, continuar�o sen

do tarefas que temos que garantir dentro do movimento. 
N , N N 

Outra questao e a forma corno estao sendo feitos, pois se sao meios ' 

nacionais� o conjunto do movimento que necessita estar participando deles, 

,dec--idi'ndo- e contribuindo ciretamente com sugest;es experi�ncias e informa-' 
__, 

çoes. 

De modo gera I frente os me I os e instrumentos do movimento nao temos' 

una.or.ientaç;o comum, e nem um pl2n�jamento a todos os nfveis frente a cada 

ur.1. 

Sente-se uma forte exigência de estar destacando quais s;o hoje os ' 

meios da aç;o militante e comum priorit�rios para traçar um plano que conte 

nha objetivos, conteúdo, etapas, cronograma e responsabi tidades. 
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1 - Realiz�das pelas �l�ades: 

o ,. 

�S - Tapera - Apartir 2a SMJT (P.tu�do) 

ílJ - Para�ambi - Apartir do CNJT (Estado do Ric) 

�J - Pet��p�lis - Apart;r·do �NJT (Estado �o Rio) 

Sf - r.terreira - Apartir do CNJT (Americana)* 

BPI - F e i r"a de* $a.n,tAn,a � Necess ida.de de fazer um traba I ho a n f ve I de r:om�r-' 

sio e desempregados (Cama�ari e Pojuca) 

ES Serra - Ampliar o trabalho da f�brica na grande Vit6riaj (Vit�ria). 

Susano - Acompanhamento • Mau� (Representante do Estado� 

2- Como est� sendo feira e o que representa para o movimento?

3 - Qual o plano para outros setores e cidades? 

f:. Encaminhamentos definido no C,N. 82 frente as cidades prioritarlas.·· ... 

S�o Paulo • Quandb da· decis;o de encaminhar um processo de extens;o I 

em s;o Paulo, se partiu de algumas referências que caracterizavam a regiio� 

Área com mais de 9 mi lh;es de.habitantes, grande parte Jovens 

Maior ce;,tro industrial do pa·fs·e da Am�rica Latina 

- O movimento já surgia com bastante dificuldade, nesessitando reforço ur-'.

gente .I porque?

- f de fundamental import�ncia ter um movimento forte nesta sidade

Estava-se encaminhando o 3º C.N.JT. e este se realizaria na sua etapa a

nfvel nacional, daf a necessidade de ter tamb�m uma boa representação e es

te por sua v;z seria um importante meio para impulsionar o trabalho. 

Se definiu 2 militantes para esta extensão, Gilberto com experiênsia 

de fibrica e Geovani a nfvel de bairro. 

A �rea definida como prioridade para intensificar Q trabalho foi a 

zona sul pelo pes� econ�mico e �onsentraç�o populacional. 

Se iniciou um processo de instalaç�o em outubro de 82 j� com bastan

te atrazo e neste processo foi-se encontrando diversas falhas e dificulda-' 

des: 

Iº - não foi feito uma avaliação profunda da ação. 

2º - a safda de Lurdes em fevereiro de 82, pois se havia decidido que fisa-
. , 

ria ate o congresso. 
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3º - extencion i sta·-�---s�paré:lram por conta de difkuldades de relacionamento 

e a pouca experi�ncia que Jeovan i tinha na JOC, que l i m i tava o trabalho. 

�Q - n�o se conhec i a suficientemente a realidade de �;o Paulo. 

5º sobre carga de trabalho e dif i culdades financeira. 

6Q Exten�ion i sta term i na seu compromiseo em julho 84, sem ainda um plano'· 

de extens;o, onde se previa �.continuidade. 

�=- Como. será .a i::ont i nu_i d ade? O �onse I ho Nac i on·a f. eJ.abo!'ará .pistas ' 

de p Ia-no 'Z--.· -, 

Estas._s;o a I gumas quest·�es que- ne-:::ess i ta mos de umç J?-oa ava-1 i açio. 

O p.rocesso--dil .. .aç.io d.a ... c idade -está no -::onj unto da- aç.oo-.mi--1 ;.ta,ntes • 

.Ç.!:!:J,l_ i b5-.- � uma pr.ior·idade.para·o movimento�já·a._.bastante tempo� __ .dev i do a 

sua si :t.u.aç.ão -Geogr-a-f.-i ca,.- .·peso .. _econ-0mi-co -e c.oncentraç;o-p-op_� lac i ona 1 � 

A.. • -L- • , .e:. Jt ,. • • 
,., d v mov t-menvu _J..a· 1·e...z -var·t as · tenta-t, vas· que--nac · er-am -certo;. 

J 
N • , • IV 

orge n-ao···conseguJ u· por··var-1 as- -ques:toes: 

en::::am
.
inhando de forma não muito cor-reta.

- Jorge n�o estava assumindo o -movimento quanto fo i para �uritiba�

N;o fo i feito -Y.�b.o.m_ �t.o

Q.uet�es pessoais ( i n�tab.i J idade). 

De\li-do .. a -Ísto .. ·tudo--0 .pr-o�essc-·foi i'nterr-ompido e .. até ·hoje não se con 

segu I u .f az-er- -um�_.ava.l i aç�o- conjunta (-:/ Jorge) 

Em.-Cur-it·i.ba ficaram ·alguns-jovens. que uniram_um proeesso .e--fo i .-corta 

do Com o f i m do compromisso de Nico, liberado pelo Congresso e-F�tima' 

pe Ia JOC, se desaf i aram morar--em Cur--it i ba levando em conta um progr-ama da 

vir la . ..e-fllOVimento. Foram para lá. em ma i o de 84. 

Algumas ex i.gênc ias. 1 evantadas: 

Garant i r o intercâmb i o (ev i tar·isoJamento) 

Equipe vis�tar ( 1r pensando em um plano) 

- �orrespondênc i a

A pr i ncfp i o fi-:::aram em funç;o da i nstalação!. Casa,. emprego e sonheci 

�ento da real i dade local. 

Fat i ma esta. trabalhando em uma loja (Prosdoc i mo) e Nico a i nda se en

sontra desempregado. Coloca-se o desafio de fazer um planejamento neste Con 

se I ho Nac i ona 1. 
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Oel�m - Iniciou um trabalho em 81 com uma religiosa. 

O processo veio se desenvolvendo embora "om a safda desta religiooe, 

por motivo de sa�de em 82. Os jovens por ela contatados sontinuaram e hoje ' 

j� apresentam uma boa organizaç;o de aç�o, com características de jovens oue 

estão descobrindo JOC. 

For·ta I eza - � a r 

idade mais populosa do pais e um dos polos industriais na ' 
. ,., res1aoc 

Se iniciou um processo de acompanhamento pela equipe à alguno ' 

Jovens levantados por uma antiga jocista. O processo-e �ealizaç�o do �ongre� 

so veio fortalecer o trabalho principalmente abrir espaço,�� 

A cidade vem se firmando, ap�s o congresso, voltando-se meis pa

ra a açao militante, com bastante animaç�o e muita difi�uldade pela falta de 

experi�ncia e de conhecimento da orientação e m:todo do movimento. 

Porto Alegre - J� a bastante tempo se iniciou a extenç�o: decidida no Canse-

i' N . 1 d 80 " · ., 
. ' d r d d . 1 • ..1.. t ' no ac I ona e • noJ e e uma necess I aa e ·-ormar um qua ro e m 1 , l,an es 

r::om 1 � , 1 • N � areza Go metoao e or1entaçao. 

Grande Salvador - A necessidade de um apoio ao movimento no estado da B hia, 

se intensificou como processo do congresso. 

Dentro de um processo bastante r�pido se desafiou �hi�o para aD

sum1r o compromisso. O processo de instalaçio vai r�pido, em funçeo d� neces 

sidade de fortalecimento para o Songresso Nacional. 

DificulJades: 

N;o ter conseguido fazer um plano 

nao havia um conhesimento da realidade. 

Na Bahia o movimento se I o-:::a I i za em · P_cj uca e 8arnaçar i, em 3a I va

�or acabou se desarticulando no meio de 82 som a safda da mi fitante chave. 

Vale do Aço: n�o se concretizou a extens�o, 

anexo 1, � uma necessidade avaliar. 

, 

o encaminhamento dado esta no 

- Cidades prioritarias definidas pelo CN 82.

,... ,., 

1 - . .)ao Pau o

Rio de Janeiro

Grande Salvador

Vale do Aço (Regi�o).

Poa 

Recife 

Curitiba 

,

2- �idades importantes que se iniciou o movimento sem serem definidas pelo'

Sonselho Nacional:

- Be lem,. Fortaleza 
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3 - Cidades em contato: 

Goiânia 

- São Luiz

�ma quest;o que se soloca para todas as cidades�: 

At� once estão estas sidadec sonseguem avançar e apartir d�f o qu0' 

ecessário? 

fil - O rasi I assumiu a responsabi !idade de formar uma equipe de extenn�o 

junto com QLEBEC e CHILE. 

Esta decis�o fci tomada no C.N. de 75 e reafirmando 8m outros enc�n-

tros continentais devido o que s-ignifico'U EEUU a nfvel Nacional. 

A equipe continental coord��a este processo dentro de um plano comum 

cem os imp I icados. 

Estava pr�visto a ida et� o dia 22/08/83, e· ficarem por um perfooo ' 

de 3 anos. No Brasi I quem estava assumindo a responsabilidade era a Imacu

lada e Wanderlei. 

Nos Estados Unidos, tudo j� estava preparado para receber os exten-' 

cionistas, mas o pr-ocesso começou a ser adiado pelas sucessivas negativas' 

das embaixadas de darem o visto.de entrada. O prazo m�ximo foi estabeleci

do at� março de 84.

Nem e Chile nem o Brasi I conseguiram visto. Diante desta situaç�o o 

processo foi interrompido e encaminhado por outros países que tem mais f�

�1 1 idade de entrar, Be lgica e Quebec. 

APOIO A ARGENTINA 

Junto� uma avaliaç;o do conjunto das situaç�es dos paisec �ealizaGo 

no C.M. em 1.975, o Brasi I tomou a responsabi I idade da restruturaç.;;o da ! 

JOC Argentina. Esta responsabilidade foi reafirmada no encontro continen-' 

tal de 82 e CM de 83.

Durante este perfodo de 75 até hoje a JOC Argentina deu muitos pas-' 

sos e o Brasi I acompanhou e apciou de forma indireta, por cartas, intercam 

bios experi�ncia e materiais, estando presente em alguns momentos signifi

cativos �trav�s de visitas - (21 - Zezinho, 82-Geraldo, 84 Eul�lia) Estas' 

visitas nao passaram de 20 dia�n 
A 

Temos de comum acordo ·um p I ano de apo I o onde se preve estes pass.oc ' 

garantindo que este apoio se de de forma çoordenada. 
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�oje o quadro polftico e o significado que é a Argentina no contexto 

· da América Lat j na, favorece uma i ntens if i caç�o no processo de firmamento e.a

JOC de forma que se estabilize.

A JOC est� presente em duas cidades da grande Buenos-Aires, �osapasi 

(Bairro primavera) e Hulingha (Bairro Morem), s;o Jovens que trabalham nas ' 

. d 
. 

t "' t 
I 

I . I 1 1 
1 

t ,., ' 1 
' ' 

d 'd T ' 1n ustr,as: ex 1 ; c,c1v ; a 1men açao, meta ur91ca e area e sau e, ooos 

com uma mtdia de I ano na JOC. Tem contatos com a cidade de Tucaram; ao nor-

-te do Pa ( s �

Ao todo sao 15 jovens trabalhadores em processo de formaç;o. Tem u�· 

Jovem liberado que coordena juntamente com 2 representantes d�s cidades�Ain-

da n;o estão conseguindo garantir um trabalho em Buenos-Aires. 

Pr�ncipais dificuldades (quest;es) 

O movimento encontra-se p�incipalmente ap�s o congresso, em uma fase 

de grande espans;o, tanto a nfvel de outros setores como� outras cidades. 

� urna necessidade o conjunto do movimento ter uma disculs�o e cr,en

taç�o comum, n;o correndo o risco de neste processo descaracterizar o movi-'

mento� Ap�rtir dos processos encaminhados surgiram algumas quest�es: 

1- N�o ter uma orientação comum-l�

2- Falta de um planejamento

3- falta de uma an�lise:

das necessidades do movimento

das cidades prioritarias

4- Muitas vezes condicionamento a alguns encaminhamentos a nfvel internacio

nal - (Manoel e Lurdes, Antonio, Imaculada).

5- Muitas vezes os militantes mais chaves n;o tem clareza dos possíveis desa

fies que surgem para ele, sua dimens;o e compromisso.
r 

.., 

Dentro de um processo continuo de reflexao, vamos retomar o que foi 

refletido no CN 82: 
,, "Vemos que para garantir uma 

.., 

levar conta ül-extensao precisa-se em 

guns crit�rios como: A importância do extencionista ter um plano de açao ,n-

dividual, e em relaç;o ao conjunto do trabalho para que os passos a 5erem dé:.1

dos sejam firmes e seguros, se coloca a exigência do extencionista(as) ter ' 

slaro a orienteçio e metodologia do movimento, ter uma garantia financeira ' 

para garantir até sua instalaç�o e arrumar um emprego. 
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Vimos que precisamos na escolha de �idades para extens�o, com prror� 

d ade em ·at i ng i-r e idades com peso econÔm i co a n f ve I nac i or.ia 1 : ou regi o,ia I r ' 
N , 

lugar de consentraçao operaria e de JsTa� devemos ter dados do movimento ' 
·, 

oper�rio, setores'de trabalho· ma13 fortes e que consent�c os Js.Ts.(lndu�
J • ,. • ·cr 1 ª" �omerc I o! turismo • .,.) estes • J , • -:::r 11::;er r os sao principalmente porque� I 

J0C se dirige e se propoe a organizar os Js aTsr isto implica n;o s� �azar' 
N , 

por extensoes, mas e necessario ver e importância principalmente 

�o setor da sociedade, onde as possibilidade ce mudanças saciai� s�o reais" 

N 

Pro�esso d� extensao de Rosa e Zezinho 

A equipe liberada ini�iou uma reflex;o com os. doiG no ano de 83, '

����veitando Ge alguns monenios para refletir. 

N� inicio de 34· foi feito urna ref.�x�o mais profunda oride se tirou' 

.elgu s encaminhamentcs concretos. . ·-. 
. .. .... _ __ 

Se levantou que e!es.n�o tivc�am um processo normal de namoro, fic2� 

dq um longe do outro, ,� '. 
t 01!'1 TUr.'i;:..,O �IS O querem ficar um ano ainda em Vit�ria 

�Lra se conhecerem melhor e prepara a cidade. 

Quanto a extens;o os 2 estavam abertos e levantavam apenas a necess1 

dade de preparar a cidade e se conhecerem melhor, por outro lado, Ficando' 
. ,. . 

um ano em V1tor1a, se tornaria bem mais 0ifici I sair •

Quanto aos possíveis locais para extensao se levantou VALE .DO AÇO, , 

devid�,a proximi�ade da familia e r·8rtalcza. Os dois se colocaram abertos' 

,..,;:ri::: Vale do Aço onde se instalariam em definitivo ,- por outro lado, �e re-· 

fletia para o movimento no momentc era fortalecer as cidades onde j� exis

,:: i sse JOC. Não se conse-gu i u definir· nenhrma e se tirou um encaminhamento 

cc possíbi i1tar 1..::-il conhecimento das duas cidades. 

Um deles participaria do encontro dp Nordeste para lev�ntar a reeli

daC:c regional .,

Dura�te as folgas �o Zezinho ir com Rosa_para o Vale do Aço conhecer 

Em julho o Ze�inho tira f�ria� e -om a Rosa vao passar l5 dias em ' 

= .,..,,.,t::: leza L 

Quem fosse fazer - ·--e- !�va tara realidade em Fortale-

ZQ e colocar r.:; pos:5i;,.,ída_r:e --::lc c;::,o 1, • 

- Neste processo começou-se a !evantar algumas questoes:
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Zezinho estava avançando na sua açao de f�brica e o conjunto de mi ll 

tantes levanta que a continuidade.esta experi�ncia � importante para o se

tor na cidade.e fortalecimento do triângulo. 

Rosa durante este perfodo começou a se envolver tambem com alguns 

compromissos na cidade.* 

,

Os mi I itantes colocam hoje que a saida deles implicaria em serias G1

ficuldades para a cidade. 

t uma necessidade o conselho nacional fazer uma Bv�liação do pro_es

so e levantar pistas em uma linha de definir a situaç;o. 

Q 1ESTÕES GERAIS: 
,· 

Que desafios temos para Manoel e Lurdes que voltam ao pafs no fi-' 

nal de 84 e tambem para Mari lia que termina seu compromisso com a equipe 1

1 iberada tambem no final de 84. 

Toda a disculs�o se for numa linha de levantar pistas e exigênci2s' 

para a concretizaç�o procurando-se: 

Objetivos 

Exigências 

- Meios

Per iodo

- Responsabi !idade, frente a cada necessidade.
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nais das Nações Unidas( ECOSOC, UN-"ESCO e OIT ), com centrais sindicais(CMT
9

. CISL) e com organizações c1tÓlicas internacionais. 
JOCB: No �er{odo de 63-64: Estendia-se a aç�o representativa não sepa

rada d'õlrovimen o, mas como uma das suas caracteristicas, porque a JOC se 1 

entendia como um corpo representativo da JJ.TT., �ue partia da tomada de 1 

consciência dos jovens trabalhadores através do metodo, VER, JULGAR E AGIR 
aplicado à vida • 

... \ JOC deveria ser a expressão das necessidades vividas e analisadas ' 
pelos jovens trabalhadores, a voz dos jovens trabalhadores. A JOC deveria' 
se colocar dentro da realidade de forma a reconhecer a existência de proble 
mas no meio da Juventude e que esta Juventude tem um papel a desempenhar ho 
je. lt JOC por sua atuação representa e seria a voz desta JJ.TT. 

-

Frente a isso, a JOC de.sencadeou um processo de ação representativo 1 

de forma planejada entre.. 63 e 64, onde ao mesmo tempo que descobreria a 1 

realidade nos seus diversos n{veis e de�iniu para isso o 2º Congresso Nacio 
nal de Jovens Trabalhadores, a ser realizado em etapas: 

-

lª etapa - Assembléia ou concentração no bairro para tomar consci�n -
eia da realidade do bairro;

2ª etapa Concentração, passeata e assembléia para tomar consciência
da realidade da cidade;

J§ etapa - Tomar consciência da realidade do pa{s através do Congres
so Nacional.

Depois desta etapa até o final da década, praticamente não temos ele
mentos históricos para situar como veio se desenvolvendo a ação representa
tiva. 

2.2. PROCESSO DESEfüVOLVIDO PELA JOCI E JOCB DE 1970 a 1980. 
JOQI: Neste período a JOCI dava grande importância às relações exter-

• nas a nivel de recursos financeiros e pessoais. Isto se dava devido ao con
ceito que se tinha de tra1ªí3-lho externo. Diminuem as realações externas por�
que se trata precisamente de trabalho externo, e se sobressaia a importân -
eia das relações dentro da JOC mesma.

O Comitê internacional passou a dar prioridade ao trabalho com os mo
vimentos nacionais decaindo as atividades representativas. As relações com'
as instituições internacionais se limitaram muito. Não temos informes sobre
n reflexão que foi feita sobre a ação representativa no Conselho de Lins em
75.

Neste período a ação representativa vinha sofrendo certa evolução. De
cidiu-se manter relações exteriores baseadas nos critérios de serem entida
des que tivessem pontos e temas relacionados com o nosso trabalho e preocu
pação. A. JOCI passou a sentir que não podia isol�se das instituições in -
ternacionais se quizesse contribuir e manter sua credibilidade como organi
zação Internacional.

Estas relações não significavam que· a. JOCI considerava que a situação
dos jovens trabalhadores só podia mudar através das ações levadas pelas in�
tituições. Mas a JOC via que não podia solucionar sozinha os problemas do 1 

· ·Jovens Trabalhadores, via �ue era necessário para a mudança, a ação com ou
/ tras entidades.

1 Já no final da década a JOCI levantava que era de importância funda -

. / 

mental às relações exteriores para poder apresentar e informar sobre a si -
tu.ação e ação dos jovens trabalhadores, como também as experiências do Movi 
mento, tanto a nível Nacional como Internacional • 
Através disso

9 
a JOC tinha a possibilidade de: 

Expressar seu ponto de vista sobre vários temas e situações encon -

... .. ,.,·. 
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tradas em seu campo de ação; 
Expressar a solídariedad0 Internacional como organização Internacio 
nal de Jovens Traqalhadores; 

Isso dava reconhecimento e credibilidade à JOC como organização Interna 
cional. 

JOCB: Até 75 nos falta elementos históricos. Em 75 no interior da clas
se Gperária se discutia a imporiância de sua representatividade nos diver -
sos momentos e orgãos da sociedade. A JOC sentia a necessidade de aprofun -
dar .e analisar esta questão da representatividade para determinar quais as 
prioridades. Sentia que só a partir da{ seria capaz de determinar a dim.en ·
são deste trabalho. Fechado ou aberto, restrito a um grupo ou aberto a uma' 
grande quantidade de Jovens Trabalhadores presentes em vários ambientes de' 
vida, e�te trabalho deveria levar em conta a si-tu.ação pela qual se pnssava 9

para continuar a responder à juventude trabalhadora. 
No período de 1976, a ação representativa passa a se realizar de outra t

forma. Enquanto antes tentava se dirigir aos jovens trabalhadores 9 nesse mo 
mento passava a ser mais a nível de relacionamento com outras entidades oNes 
tE}t>ertodo a ação representa-ti� prntioamente não era analisada. Novas rela: 
ções se davam com os movimentos de igreja que seguiam. uma linha de ação com 
o povo. Dialogava-se com os bispos para expressar nosso trabalho e desafiá
los a assumirem junto à classe operária. 

No período de 1977, '.o relacionamento se centralizava a nível· de igreja. 
Continuam os contactos com os bispos, CNBB e outras organizações de igreja. 
Mantinha-se contactos com outros mov:inl.entos afins. 

No período de 1978, a ação representativa continuava sendo entendida só 
como relaa.:ionamento, mais especi:ficamente com os movimentos ligados à Igre-. 
ja, que têm a mesma linha de ação. Avaliava-se que a ação representativa de 
veria continuar acontecendo e aumentar� pois seria uma forma do Movimento ' 
ir sendo mais conhecido. 

Via-se a possibilidade das cidades fazerem sua ação representativa des
de que estivessem organizadas. Os que fariam isso, deveriam ser elementos ' 
integrantes das coordenações das cidades,das equipes estaduais, triângulo ' 
ou ampliados. 

O critério para definir com quem se relacionar era que fossem movimen 
tos com a mesma linha e que fossem populares e operáriosº 

Havia uma questão quando se tratava de emitir ou assinar notas conjun -
tas, em que momentos e situações a JOC deveria fazer isso. 

No período de 79 à 80
9 

avaliava-se que o movimento estava se abrindo 1 

mais aos Jovens Trabalhadores, através dos meios e atividades que tínhamos; 
semana da' Juventude, pesquisas, inf'ormativo, mensagem, etc •• Tinha-se a pr� 
ocupação de se ea.tender mais sobretudo a nível de solidariedade. 

Sentia-se que o movimento nas cidades tinha condiçÕeB de ser solidário' 
aos demais trabalhadores. Porém, os militantes das cidades teriam que ref�e 

, ,., f. 
,

tir os acontecimentos operarias, juntamente com os jovens e nao ·icar so na
informação dos fatos.

Entendia-se que a forma mais concreta de manifestar a solidariedade ora 
através da nossa ação. A nível de organização da classe operária, nos. rec2 
nheciam-. como organização quando t:fnhamos mili tantas atuantes dentro do movi 

. ,, . mento operaria. 
A nível de ig.'!"e ja estavam.os dando passos,- alguns apoiavam financeiramen . 

te e com inf'ra-estrutura. Nas cidades haviam evoluído mui to :os contactos 1 

dos militantes com as.dioceses., 

..... ·-----... . ...._____
-· .... -...... ..
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2o3o PERÍODO DE 81 À'84o
--· 

JOCI: .ril'este período sobreti.1d.o em 82 e 83, a. JOCI se colocava aberta a 
ter re�onamento com várias organizações� Definia como prioridade: 

Secretariado do Estado .. do Vaticano; 
Conselho Pont:Lfici.o pará os leigos; 
Conferênc:w das. OIC ( C..:..·ganizações Internacionais Ca tÓlicas); 
Con:fGrência� episcopais-· nacionais t
Entidades d.e ajuda financoira; 

Defin�a que devíamos IDB.n.tor ,.:t formação nas relações exteriores a to -
dos os n:Cvefs do Mo .... Timc.m'to � e:n um contoxto que permita aos militantes: 

* Perceber .:i ioport&.r1cdn das :ceJ.r.,ções exteriores para a JOC como enti
dnde, ass-:rn como nas �ções militantes e ações do movimento;

* Ter clnriéL�do qu.o.J.ltO à ação mi.li tante e a colaboração com outras or
gunizações mili tanteo; 

· · -

* Identificação de ou.tms or,::;anizações( seus objetivos, orientação e 1 

interessos) > vendo f,l'mjibJ..l..tdados. de contribuir e 

�: No per{odo do 81 u 82.) cdn.d.a não se tinha uma reflexão profunda 
desta questãoº ,i. ,.,,/fo i·ój'i"';:rnent;atJ. va se fazeia frente a diversas organiza -
ções como ACC Í' "PC� W (R,'.:�.c. ·,.-.. c, . .:-ie> Cr.1.stff) 1 linampos, CNL, C:N-:BB, ACR (Animação 
dos Cristãos elo }1Iej_o R-u.iua_:. u J..;,; _ 

. 

· Nesse momento. e r.i.;:��c) r:=-i-p1'."G�J,-rt1tdb . .Ya se dava na linha de participar .de
encontros e in t 1rcamb:..nT iJD. to "J.�.1j ;� .., Manteve--se contactos com bispos, padres 
educadores, oposiçôGs B.l..D.l .. ,.C�d ·::1 :1 :::o,n:::1::·nto amigo das crianças, JI/IER(Movimen
to Evangelização E.urnl) � r:::t:: ., ., .., 

E.ste tipo do açic n.3'.o se deu a.e forma planejada, mas confo:r:me fossem'
surgindo os mo:ne:c.tosº De fJJ:·mo. �"JG7 o-:é esse por{odo o conjunto do movimen-,
to tinha urna clara re::lo:r..s:o d.o ylJJ sigrij-f:Lcava para o movimento a ação· re 
presentati va .. Existiam somente refl.oxões isoladas. · 

No período ae 8J9 onT,cnd5..n.--[';O per ação representativa relacionar-se ' 
c·om. outras entic;. d.es aprer::,ent:,ndo ncs3a. ação 1 contribuindo com nossa expe 
riência ., Dentro do ação rerirG$Gntati va havia também uma forma· de se fazer ' 
representar quo e:ra a través · d.e 1u_;_1..1.f'oc rt3.çÕes de solidariedade .. 

Sentia-se que noss:J. eolid . .l.T'··ioc.-:.ade ficava mais a n:ivel dGB igreja- e ne-
• 

-

:,, • rJ ,.., , • cessi tava crescer e se aopl:1.ar freate n. outras organizaçoes nao so naciona-
is. mas tam.bé'm a nivel de A:1:.1:frica Lo.tina .. 

· Nesse per-lodo Tl vt.:rlo;3 r,Jl:.1.ci.Jnnm.ento com:
- Igreja: :-...1';0 l PC, IJ

1 
01.r,, (,te.º &lntia-se a necessidqde de estar

terdo �e1aci.o.nrunr:m-to mais direto com a PJ por ser uma orga-
r-.iza ção j-uve.nJ_J 1 o também confirmam.os a necessidade de a 
nos fazer rep.ccsen tar no CNL º 
Vi.a.-so taCTbÓL a nr0cessidade de um maior relacionamento com 
os bispos proercss..istas, isoo também a nível de cidade, pa-
ro. ClUJ:J S..SSUJ:,::i..BGC'lll l10 c 88 lutao • , 

Movim.er_tc Ope:i,l., ..... ) .; I/:t; .1 -_ :J. J°21··,,o J elo oidade aconteceu a participação 
é!.os ru.i:_i t:rn:tes Gra assembléias, CUT, Greves e m� 
cTJ.:i"r::s-�::tçÕos� 3 l;Coo Íl.S organizações do movimento 

. . , 
o:nor:i.ri.c, -r:ora::n. mais procuradas no periodo do ' 
(>..>n;!rO.:JfJo N°Dcj_onal., ... - . 

Nesta reflexão se ::i..oco..!...J.z,rn co::::;o dificuldade central, g_ue o con�un 
to do movimento tinha inse,:r-o.rar:.c-ó. G d if:Lculdade de se relacionar e posicio

' nar para marcar �Jr����}�;o ,1��·\:l;-i'.:;.1j�" Outro �ificuldad�, era de nao se:
,, ter um plano e coE1,,.2_.,!,:�.S�lJ .. �,0r· a a.93,Sl.-.!ªI:'resentativa. Co1:3-o l:iambem. nos falta 

ter mais clareza fü)f.1 cri tó:."'.'ios o rnGios de como ao re.alizar, ao mesmo tempo 9
.......,;;;_;;......=;.;;...;;;;;;.;.....� ....... ---.:...-�----·�·�---·--·-- ------ -� , 
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Frente a isso, se assumiu de ter um plano e aprofundaJYIÍÍais os crité
rios e meios para realizar esta ação. Tamb�m se assumiu d.,s-'Íevar t-odo o con
junto do movimento� desenvolver a·ação representativa.2 -principalmente den -
tro do mov:iJ:n.ento dando uma dimensão internacional •. · ,/ . 

,....,,. .
...

. 

3, .A AQÃO REPRESENTATIVA Dl'l. JOC-BRASILEI�, HOJE. 
3. 1, Como está sendo oom;preie·riáida •

. Nos Últimos a�o� a Ação R�p��sentativa da JOC-Brasi�eira vem SGQdo SE:
tendida como uma poli tica de reln.cionamento com outras entidade5" que tem ob-
jetivos afins, e com setores pÚ9l1cos 9 determinados segundo 3s circunstâncias.

Hoje, nos perguntamos se 'somente isso explica o que deve ser a Ação 
Representa tivas. Por isso, estamos buscando aprofru1.dar o g_ue significo. 3. a
ção representativa, sua necessidade, imp_rtância, seus objetivos, critérios
e meiose 

a. Alguns antecedentest 

A ação Representativa na JOC-Brasileira, entendida como política de re
lacionam.ento, nasceu da necessidade de ser cada vez mais ampla reconhecida T
a existência do movimento $ 

.A JOC-Brasileira, por longo tempo esteve na semi-clandestinidade causa
da pelo contexto de repressão política exitente na País. Isso fez nom g�e aw
plos setores da sociedade pensassem. que elapavia desaparecido. 

. · 
Com. o processo crescente de "Abertura polÍtican e com a ar:ipliação do

quadro militante e seu campo de a-tuação, a JOC Foi tornando-se cada vez mais
pública, Com isso, a iXistência do movimento foi progressivamente sendo ree� 
conhecida. , / 

Neste processo, o momento que mostrou mais publicamente a JOC como Uc.Ia
realidade no brasil, foi o 3º Congresso Nacional de Jovens Trabalhador0$·. 

Há alguns anos atrás, a maior preucupação da JOC com a ação rP.f1resen��
tiva, era de mostrar a sua existência como movimento, 

Em um momento posterior, a preucupação maior da Joc �-� a ação repre
sentativa foi de mostrar sua ação para ganhar a credibj,.uade-e O apoio, neg 
cessários para se consolidar-se como movimento. -·· 

Isso se explica pelo fato de q_ue durant0. _ ..... rtgos anos a J oc sofreu L1Ui,;..
. ,.., 

. ,.., · .� esse risco a sua rec ,,.,e< lid · ta perseguif:?ao e incompreensao, que coloce- · OJ..,_,_,o a-

ção e o desenvolvimento de seu papel. e m�st'Y><:"lr . · ,.. _.., ._. -'-"' sua lm.po t · Para conseguir sua reconsolj:2ct.r mais credib·i·d d 
r_ an�ia, a JOC lfil 

pulsionou sua ação de .modo a cn·::i'õonsen·ue"" . i i . a e primeiramento e.u-, � ncia, no :r,,.ovimento op , . 
tre os Jovens Trabalhadores .icuan e con diversos 8 t d 

erario, com as 
· ,.., . . e ores a sociedade ' ·1 1 organ1.zaçoes afins que .-,-' civi ? 

especiaJnente a IgrP,.>Joc passou a entender que O avan O d , . 
Nesse sent; ·e ant:.ô.ades a ins G com o PÚih.Íico . ç a poli tic3:. de re:.. l 

1 . t _ - d -i 1 • ..., em geral d0veria ser O , 

:resultadÔdc e.--v? .::"êsso de ,1; fom.a ..., 
a ª ores, em linha de

ac1.onamen_}.Q.-<, ncr.-· "" � aça entre os jov
1

s trab Th d 

cuntM.b.,,.; :,: r.?ãmbém inga;fados 
, çao no q 1 muitos setores da sociedada 

' -- ,i.-Sso, a JOC d · 'J C'.1-" .. · ,- eu ID.a:l:S UIB passo na d íi' . "'r ,..., 

• .61.a passou a entender - e �niça0 da sua açao representa-
-� e a juventude trabalhado�

que � Jonto depa idapara sua ação representati
tos e ações: . a.....com. seus proble 'as, valores, aspirações, dir·ei

b. Compreensão A·tual A definição da realidade da . .J:uvanturl.$
/ 

Trabalhadora como ponto de par-



tids de a -::;ã::.:. representirbi V8, ücte:::."' J.i::i.ou bastante a conpr00nsãc, s\"l;i;.:J.J. c ... 1.10
se ten sob=e clR. 

A JOC entende çtue a J�_:_yc_;_:t-:a.e Traba.L11.aciora é a ca-rnada ela sGci,::dadc 
· iais iL:.pc1:tante no processo de tra:1s:fJJ'.'lT.ação. Por ou-tro la tios é a cai·-1.ada
:l.9.iS re:pri.nióa 1 elo re::::;in:.e e :.:.1ois 1,1.tilizada pelo s:Lster.:a.

Q;-..r. inl3o a JOC entende q_i1e 1 J"L1.v0rrn:d.e Trabalh�tl.ora não r:0C0 ficar· 
à ... l;:\rte.:r .. da participagão en todos os Geto:c·os ·a S:)ciedad.o, es_pocirJ.]Lie.:.1.te ·
C.0ntrc d.e o-u.:::i. organizações do classe. 

Nesse sentido a JOC coJ1c or_:_;a.::üzasão alternativa d.a J1i.VOr•�;;,.;�c�.c Tra-
llo.J.1·i:::idora e e ·-:-t.o 1-illico :lovine::.to esi:iocÍfico de jcvenn Traball:i.arlores Q}'.\..:'§. 
J.°!.izad.o a 1:Ívc l nacional e intor ... 9�-io.naJ., 11.ãu yode se:.."' desci� ·:i.c"1.0rada.., ?::.i 

, . 
-

lo cohti-u:r-io, a J e eleve ser co.:.1oicleruda UIJ1a a.as 01··\1aniza.çõeo ::, .. ::ti�J v-2,:i_i.2, 
s3.:, no __::,!i:occ$sc de or5a1..1.iza.,ão , 11.J_ta a.a classe tra.h-:ilhatlora. ·. 

, . 

Po:r•c-1, C:)'11 a ii1c _.n_proe.,-nã�) m::istente ainda hoje eir. nmi tos sctc:ces 1 
d.:1 socied.at e, so 1.;re a i:u .. portâi.1cia de l,_--.:.a orGanização al ternativ·a ts jtJ-... 
veL13 trabal21a&o:ces e até sobre a i:nportância da juve.ntu.de trabal':.c-:. (ºLra 
c-�Lo gn1)c- e�3_;0cÍ:fico, a JOC vc_:;1 buscar cada vez ··a.a.is meios dG t·::,rr1=1.::·s ·'

b-, . 
'11 

- ' ,_ · ,., l JV. J.J..cas suas a.n::1 ses, suas .:19�;es � e f¼te ao - na.u.::Jes e aç:ca;:; L31.il- co.:.1-
ju.,."l.to d.s jov0.:1s traoalhado:ces q_ue sijo exclusivar,,.en"lie seus reili ta:::.:tos. 

Levando e.J. c·Jnta isso, a JOC ve.': pro[Çt"essiva.:;::..ente diln.arüza?.1d()'t , . d - A 1 . . . 7 . " t c21ra. er :::1�ssivo e suas açoG:3. D.J.J 1.a1ri.-s0 suas j6f:H]:u.isas mJ.._:i.. .�a.n. -cs en-
·i;re cs :jo--.rens trabalLador0s co:c.o V.Jl :::teia clestes apr3sen-'Garera. f3v.aic! reali
d.ade1 O t.rabaJ110 de análise, elnborag,§'.c �· pu.'olica::;:ãc SG tornou "i"L'..'\if, prc
se.:.1.tl3 n:::- D'.ovirl1ento a todos os n.Í1teis. os suba{clio s, boletins, aGc[1u.:-1, ca. 
·üsetas, cartazes, colantes, etc... estão sendo ar.a.pliados. O mov:i:::,·.c:.1to '
ef::-t& utiliza.!:do rr.ais a i.rr..prensa e outros inotru.c.cntos para denvj:J.Cia:-c ci

realidade êl.a juventude tra'oaJJwclora e :reivindicar solu·_;ê'es. As ser,:.a1., o.s r

Sacie-no.is 6,a J1.1.ve,�tude T1:·abal.':::.o.dora cada vez estão atir..5indo r,uü3 �jov·aris
t1"8.�al.h�dores e aJresentando-se 3ain p{blicawente. O 3Q Congress8 �9ci�
l1a.l de Z 0vei:s T:i."'abaL�adores foi tua c:r::Jressã;:: for-'ve da. ifiloortânciz.., ·J:;x,� � - -
;>l:::rma.s e r'0ivindicaç.ões da jttve.:.:::;ud.a trabaJ11.adora. As tssos e o L2.a;.ri.fcs-,
to a.o e rJ_.zresso estão sendo ar . .9J_a�J..-:E1te divulgadas. 

m,,d . t, � d ,., ' t. d . ' .. 
..1.v. G isso es a se.1.-v..c..n e c-Jr.c a,y:10 re ... ·:renen-;:;a -1.va o r:mr:u:.1cn-i;o .. .:.·i. 

à.ida que reJresenta a realidade e e. aqão da Juve11t1..1..de TrabaJ11aclo1"'a. ,:'..ian.
te dos ,:;:;rc\?:ri'.)s Jovens Trabalhad.:::res, da classe t1.--abalhadora eD. ::;t:i:;_"'la a 
d.iante d.e �odos os setores a.a lJ:)Cü,da�lc. 

rcrtantc, a ação representa J.;iva da JOC-Brasi.Loi:ra pansou da co,·-1:?1� 
· N , fW · .. rnao de sox apenas politica ô.e rclaciona:íhento par.:- a coupreensao C.:J Ll1 ,e 
G u.r::.a polftica d.e re�::cesen-'Ga ti vi.éLaclc da ree.lid.all.e o d.e a�ão da J1x,rc.:.'.-t2J.c:�� 
irabalhador-a diante d� todos os setores da sociedade, partindo cfu nro ,11_:.J...ê. 
du.ventv.de trabalhadora. 

3.2 Como cstrl sendo desenvolvid.a: 

}?a Joc�13J,"aSilci:ca entre todos os :lilitantes, ai.11à.a ainda não há 1.11,:n cor;-;.-
- · - , ..., ,_ ...... · e ss · '"'d'-' preensac tao clara sobre o 01,1.e e c1. .r:1çao rcpreseIJ:Ga u:Lva, sv.a ne e 1.a.t... -.;; , 

iiil:port�.c.cia, objetivos crj_tlrioo e r;�eios. Co::1 isso :não se q_uer dizei" ::uc 
ela não <I -realizada.. M:ui tos ela. r,salizad..a ser:J. coi:íl..;;,rcender-se fü.:i."ei to ..:) 
q_v.e est� 00.r..clo feito e e.'.11 conseq_uôncia, é :feita elo mri.a forma in.c :)r:;.:10 t;a ' 
cu incort�Jlsta e rlasoi ... .:::anizacl.a. 

Totxa.r.te OS• Úl tifiloS anos até hoje t OS nili tantes entendera:u:.. 3 a c:ão

reoresen'.tativa somon-t;e 00.:::10 ::c-oJ.aciori.a.::.ento coB :nrtras entidades,. E;.-1 fJ8 
-

N • t t � .r.• 

tratando disso, sintetizaL1os actv.i a avaliaçao q_ue o movirn.en o es-c;_a c:i.:::s�::i. 
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do desde esse ponto de vista, para 0m seguida avaliarmos desde um ponto de 1

vista mais global� segundo a compreo:nsão atual •. 
A. BE�CION.A.MENTO COM OUTRAS. ENTIDATIES o

A Nível de Cidade: 
Igreja� CEBs; Pastoral Operária; A.o c:ºo"; Pas toral da Juventu,de i l?a 

dres , Bispos , etcº 
Movimento Op_§_rário: Oposii:-Ses sindicais; diret0rias de sindj_cs ,flS; or 

gãos de assessoria; CUT; Associação do fn.oraà.ores; 
Associaçõcrn do Compras Comunitárias� C·ru)oS :J:::Li;�o· 
e UonociÔ.L1.cia Negra; Mov.iJIJ.ento de TJ::n,1..rkc-ic,s t�e õ ... 
ni bus, e te , º º ., 

Partidos : PT. 
Outras Entidades: Imprensa

9 
etcºº 

A Nível de Coordenação Esüadualp 
Não tem.os infor.E'es :�:'--Ã-º--:,7"·�sã·b9 ó g_ue há pouco relacionDnen-to" 
A Nível do r:oorden3..(�-��:;2D.aI� 
Igreja: mIBD ( CE? ·- C-�rn1:i.osâo Epj..300pal de Pastoral; setor :·.c1gcs :1 se--

tor JU�,re:".:.ti.;..ds), I ·_,_c_j_'0:3; r--eligiosas ; biopos, Pcw·:;or.-al (). · 
perár:.L.i. j ACC � .f':3.:i ;oral <la Juventude, CE:Ds'9 '�/CLTI:,, .,1CH, �W 
CE:::n(C_ :32-,t:r·o Ec u.:::.ô;::::..oo d'3 Do�u.montação e Inforr.mçâo); 1 

CPV, C�JL� I\il'J11-i:uent0 _tu:J.j-ESos das. Çrianças, etc, .. ,, 
Movimento 012crário; m,J_::,_:i tc�1-:it.ss -, o·oo;:;j_cões e diretora::., oi:.1JJ.cu.:��; al.:r�Gn ----� .. ..- i' "" - O> 

-

ticos 
9 

org8.oG ele assessoria, CUT .. 
Outras Entidades -3 P.1�ss�-. I.Ir1�.n·en�:a (Jornal 1 O São Pax .. 1.Q ) 7 r :.L V0 --

r,· - - • �d P"'"l.; .,,.,as• Ed San-� 1 ·..;,,,; n ° �r·'"L i· i1 0-�º ,-::, } D e � lA. _L.LJ.. ' o - l.J _,_,_... "-·'-' "i ·-- _1.;:....4. 

eles do ajuda exteJ:ior; Esco:·.a.:-3 1':r.,···i ::::;s:.:o-
i1ais Sale zianas; IEE(Insti t1;i:l:;o do ....:s·tuJ.os 
�;speciais da PUC-SP), FNT ( Frente ·.:-.;. ·:._: 0·,1a:. 
do T:i:--abalho) ? etcºº 

A.o lc .9.siet-ivos DesA� __ g0;..§.���..9.º 
E�ses relacionamentos noi�lnont0 se ªªº em função de l.I".cte::i::-c5-.' · cs, 

apoio mutuo, pres tação de s orviçoE\� realizaçao de a ti vi.dades cor_j-L:..t=:i.� ( ccl..9. 
brações, atos públicos, passeataso.6), etco 

A .• 2 ., Como Se fü{ esse Rel�1c-Lonamc,nto .. 
Normalmente somos -:;8::J.vi.c:..acios po :Ú participar ele encontros ou f....t;,.,Gr-,oc; 

reuniões conjuntas p
a

ira tra-':iar de ,·tsStll"i�OS "qºo.rn.ms; c....i:Jresentarmos no·�'.-:as d' 

ções; enviamos e recebemoo cartás:; dÕ ·ap-oio oú a jud.a finance:i.r\l í pa.r:r:ieipa 
IDÔS em mobilizações, etCooo 

A.. 3 .. Contribuicões Qu.e Es se B.e;J.acionam.ento :Elstá GeréJ..D r1 o". 

A Nivel de C�à.ade: 
--- -

De um mod0 D'3:t:\.:11, '.:.,'lsa pcJ.itica de relacionamento G;..,Ll,f cr_1n ... 
tribuindo mui to com a <JOC 9 '.c,:n. o no l'incr:.co operário, a Igro ja e oLc·Grc,� en-r-.::; 
d F · • A • l • t "' + I + •7., • • ades. :Mas hã circuns tz: .. t1.c1 -�s 8!c.J. <Jl.1'1 JSSC.:J r0. acJ.onamen o nao us Lf.:l. uonvric' .. Uz_\

do mutuamentee

A, Nível paciOJ�aJ-� 
C.ontribuição para a JCC� reconhecimento de sua existê11.ciEi 3 1

expansão do s01LCE'JIL:i.)O é:.e e.-tiJ.9.Çc.�{o; �y-,:,:;..o fi:r.1arr_o0i'.!':o" · · 
Contribuiçôe,1 para 3. Igre �u 1 O movimento opomrlo G ,:,1,·/.,r::is � 

entidades : A, JOC aj1.1d.a na anális a da realidade, no desenvolv:L..10nto (o ac_,Ões 

.. . 
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no aprofundamento da orientação da ação, etc •• 
A. 4, Dificuldades Principais,

A. Nível de Cj..dade:
Não se entende direito o que á ação representqtiva e o que i 

se quer com essa ação. Daí resume-se somente a uma pol{tica de relacionamen
to com outras entidades.. Por outro lado, há cidades q_ue nem isso fazen, séto 
isoladas. 

O movimento em algumas cidades não é reconhecido e re s ;iei ta-·. 
do, mesmo esforçando:se para fazer relacionamentos. Em algunes lugares o rela
cionam.ento está muito individualizado, 

· -

Mui tas vezes os militantes se relacionam com outras entida ·
des ossunindô tarefas e responsabilidades de coordenação que não fazem par�G 
de seu papel. 

Em alguns lugares não se conhece·direito as propostas de ou
tras entida�es, daí a JOC se fecha frente a elas-. 

Por parte da Igreja há padres à bispos que querem controlar 
a JOC, tentando enquadrá-la dentro de certos esquemas pastorais. Com isso 
criam-se muitos atritos. No que se refere a partidos, há militantes fili3dos 
ao PT, sem terem claro onde q_uerem chegar com isso. 

Não há um.a política de relacionamento definida(Com q_uen so � 
relacionar, para que e como), 

,.., , ,.., Nao ha planejamento do que se quer garantir com a açao repr� 
sentativa, · 

A, 5. As Manifestacões de Solidariedade. 
A Nivel de Cidade: 
Algumas cidades semp+e se solidarizam diante de determinGdog 

acontecimentos q_ue se referem aos trabalhadores. Há cidades q__ue se solidar..:.-
zam muito pouco e outras q__ue nem têm essa preocupação. 

Ultimamente algumas manifestações de solidariedade: foram• a-
poio ao CONCLL\T(São Bernardo), apoio à invasão de uma gleba, apoio a um. IT..ovi· 
menta· de expulsão de um prefeito, a algumas oposições sindica-is 1 a g::::cves, -.-
etc.,. 

A Nível de -Coo�denação Estadual� 
Não se tem informes. 

A Nível de Coord�nação Nªcional 
Temos sempre que possível nos manifestado solidários con os 

povos da América Central, militantes da JOC presos no Chile; movimen- o� do J

desempregados; CPT ( q_ue foi invadida); várias oposições sindicais;. CONCLílT ·-· 
(São Bernado); posseiros e padres presos no Araguaia, etc ••• 

Forrqa� de Manifestãç�o de Solidari0dade; 
, Cartas, telegramas, ajuda em infra-estrutura, portas de fabricas f 

por ocasião d0 eleições sindicais; assinatura de notas de apoio; presença ora 
vig{Jjas e passeatas, etc ••• 

Dificuldades: 
1'/Iui tas ve.zes a JOC não se interessa por certos acontecimentos iEL 

portantes para manifestar-se solidária. 

R. AVALL\C:ÃO GLOB-0-L DA. AÇÃO REPRESENTATIVA- QUE EST.K SENDO
DESENVOLVIDA HOJE-.

Nos Últimos anos a Ação Representativa foi compreendida. 20 -

mente como uma política de relacionamento com outras entidades. 

., 
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Passamos a compreendê-la agora, como uma ação que representa 
a realidade e a ação da juventude t:t@.ba1hadora diante de todos os setores da 
sociedade, prioritariamente diante dos p�bppios. jovens trabaThadores e de to-
da a classe trabalhadora. · · · · 

A.té hoje, a orientação para �·ç_ão repres·entativa não estava 1 

nuito clara,. Por esse mot:ivo, em todos os níveis· do movimentà;. ação re.presen
tativa. se reduziu ao relacionamento e solidàriedade com outras::entidades sem' 
entender muito O que isso significa para a Juventude '.!IrabaThadora e para a I 

JOC. Também, em razão disso, sempre foi feita de forma não planejada, não se 
refletindo o que se quer garantir com essa ação. Nesse sentido, essa ação seg
pre foi descoordenada. 

· 

Hoje, definindo nelhor �ua orientação, notamos que o movine.!]; 
to sempre desenvolveu de·teminadas ações com .caráter de ação representativa. ' 
sem se dar conta disso. 

A JOC-Brasileira, de forma progressiva, vem apresentando a t

diversos setores da sociedade, a realidade da juventude Trabalhadora, con ca
ráter de denúncia e reinvindicação e vem mostrando suas ações entre os jovens· 
trabalhadores e dentro do movimento .operário, contribuindo con o procasso de 
transformação da sociedade. 

P.ara isso, ela tem utilizado uma grande diversidade de meios 
na ação militanta e comum; pesquisas, militantaa; conversas pess-0ais; encon 
tros; semanas nacionais da juventude trabalhadora; congressos; seminários; ç.e 
estudo; subsídios; teses; manifestos; sJBides; boletins; agendaa; camisetas;' 
ca•tazes; colantes; cartas.; relatórios; intercân.bio; uso de rádio e televisão 
artigos em jornais e revistas.;- participação em encontros de outra-s entidades; 
atos pÚblicos; passeatas; celebrações; etc ••• 

A.través de todos esses meios temos �epresentado a realidade' 
da juventude trabalhadora, relacionando-nos 'com ,divers

.
á's pessoas e entidades� 

prioritariamente a.a classe 'trabalhadora, manifestando e construindo a solida
riedade de cla,ss.e. 

Nesse processo estamos relacionando-nos prioritariamente com 
railitantes do movimento operário o com setores da igreja compremetidos ou re
lativamente comprometidos com a classe trabaTo.a.dora. 

Diante· da massa da Juventude TrabaThadora, do movimento ope
rário, da igreja e outras.entidades ainda não somos muito reconhecidos. Temos 
muito o que avançar nesse sentido. Por iss.o, necessitamos definir todps os de 
safios que temos para avançar nossa ação representativai, e diante destes de -
safios necessitamos elaborar un.plano de-ação representativa. integrado ao pl� 
no de ação global do movimento. 

· 4. DES/�FIQ�, .FRENTE A_ AÇÃO REJ?RESENT..\Till;•
Conhecer a ação de outras entidades para relacionar-se e integrar -
se na ação; 
Discutir melhor as propostas· de encon�ros que récebemos de ··outras 1 

entidades; 
- Manter· as entidades infonmdas sobre alg1.IDJ.as coisas �ue fazemos;

Respeitar mais as outras entidades.de trabalhadores;
Formar uma coordenação da açâ'.9 representativa a nível nacional;
EJ.a.nejar a ação representativa a nivel·nacional; levando em conta:', . , . 
.'objetivo, conteudo, etapas, meios, responsaveis.
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.Joc e ,Joc1 
, _________ _

-�
INTRODUÇÃO: 

Neste processo de avaliação da açao de ·mo�im6nto, e conheoimento

da história a nivel nacionai e internacional faz necessário. 

O objetivo deste documento e a avaiiação e a participação no ·vI 

Conseiho onde o documebto anterior nos possibilita maioP compreensao . 

A integração do plano da Joc Brasileira no piano internacional 

com a responsabilidade nossa a diversos niveis é a contribuição para o a 

vanço da JOCI, buscando dar respostas as aspirações dos jovens trabalhado 
res nos diferentes continentes. 

. Avaliação do processo do VI Conseiho Internacional . 

. Reflexão de pontos divergentes a partir do documento de prepar� 
-

çao . 

. Infe,.eração da Joc Brasileira no plano internacional. 
\ 

I. No processo de preparação para o VI Conselho Internacional, a�
valiamos a participação do movimento a difer�ntes niveis: 

DELEGADOS 

A partir do processo inicado com o Encontro Continentaldde Bogotá, 

eentimos dificuldades quanto ao tempo disponivel que teriamas. Na 

quele momento de preparação para o Congresso, havia de um aldo

uma maior capacitação a nivel de coordenação, pesquisa, discussão. 

Do outro lado não houve maior entros�mento entre o conjunto da e 

quipe. Havia momentos de muita tensão,,por não conseguir responder

ao trabalho, ao conte�do exigido. A responsabilidade da avaliação ' 
da ação desenvolvida a partir de Lins ficou centralizada aos dele 

gados fazer o recolhimento dessas experiências. 

COORDENAÇÃO NACIONAL 

A coo�denação não tem conseguido prever um volume de trabalho . 

O fato de estar discutindo a questão internacional somente em n;, .. 
mentas de conflitos refletiu-se nesta preparação. Com o processo v 

do Conselho Internacional e o nivel de compreensão que havia nesta 

coordenação, sua participação fiaou reduzida. Os coordenadores 

libeaados tinham responsabilidades frente ao Cone�Lno, que apesar ' 

da solidariedade demonstrada, não conseguimos está garantindo as 

exigências que ambas preparações necessitavam. Nota-se que dentre' 
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d,i aoordenação nacional a dimensão internacional é um aspécto a 

se melhor desenvolvido pela coordenação a todos os niveis. 

MILITANTES 

Como consequência do processo desenvolvido no Conselho Nacion·l 1

de 82 não houve as devidas reflexões e encaminhamentos da prepa

ração. Os militantes tiveram grandes difie�ldades de desenvolve

ram as análises da ação, devido as exigências do processo exigi

do no Congresso. A questão financeira através de cartf7�as, ade

sivos e broches tiveram maior receptividade nas cidades. O desa� 

nhecimento da história do movimento a niveis diferentes tem limi 

tado concretizar a aaracteristica internacional. 

II. A partir do documento preparat6rio, quaii os pontos surgidos'

de discussão nas cidades?

Confrontar nossas orientaçães a partir das avaliações anteriores' 

os pontos divergentes a nivel internacional, frente a alguns aspé� 

tos. Quais as exigências tiramos? 

(Análise da realidade, ação militante, ação comum. extensão e i 

niciação, formação e informação, estrutura e orgnaização, organi 

zação financeira, documentos juridicos e coordenação e coordena

ção Internacional) 

III. Plano Internacional:

Como o conjunto estará integrando neste planejamento?

IV. Exigência frente a preparação do VII Conselho Internacional:

(Conte�do, objetivos, etapas, meios, respünsabilidades) 

A. Coordenação da ação a nivel Continental e Internacional e ins

tância de formação em l986.

l. Instância de formação em l986 a nivel Continental

Partiaipação dos militantes que atuam nas categorias e seto -

res definidos como prioritário. (empresas, desempr�gados, bair

ro).

2. Intercambio Continental e Intersindical:

A prioridade de participação será dada aos paises que estão 1 

em iniciação e em extensão, que receberão os militantes com ex

periências.

A nivel continental até agora nao existe projeto de inter.cam

bio previsto.

A nivel internacional:até um programa de inter.cambio se reali
zara�
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t 

no momento da organização da instancia-d� formação em l986 . 

Critério de Participação: 

A. Experiência minima de 2 anos no r movimento e compromisso pa-

ra seguir por per iodo de 2 a 3 anos minimos. ,,

B. Devem ter uma visâo da realidade do seu pais . a nivel econômi
;o, politico, sobre o movimento operário, religião sobretudo
da Juventude Trabalhadora.

C. Ter uma visão da JOC de. seu pais:
O desenvolvimento de ações-por .categorias e setores 3 

ação co 

mum, a organiaação e coordenação etc .... 

3. Os Encontros Continentais, Boletins Continentais, O INFO

são meios de formação principalmente por aae�9ur�r uma di 
men8ao Internacional de nossas açoes.

B. EXTENSÃO E FORTALECIMENTO

EUA. Neste processo encaminhado para a extensão neste pais, as

difiauldades encontradas para entrada, faz exigências de buscar
outros meios.

Neste momento, está se encaminhando este desafio com outros mo-

vimentos por terem maior facilidade.

Argentina: Devido as necessidades de avanço da Joc neste pais
e os desafios que a realidade da Juventude Trabalhadora, movi

mento operário e a própria ,· conjuntura nacional, nota-se que
uma equipe _que passaria um período minimo de 2 anos refor7

çaria este movimento.
Desde o Conselho de L�ns, o Brasil vem acompanhando este movi -

menta.
A partir deste Último Conse-J,ho Internacional possui· Es

tatudo de Joc em período de prova.

Militantes com experiência e uma contribuição a nivel de organi

zação são algumas das exigências deste movimento nacional para

este próximo ano.

C. Enontro Continental l985

Se realizará 

Critérios:

· em outubro l985.

â. Experiência minima de 2 anos no movimento e o compromisso

para seguir por periodo de 2 a 3 anos minimos. 
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B. Mil�tantes que

·f vel econSmico.,

ão e sobretudo

ten�am visão da realidade de seu pais a n1,-

politico� sobre o movimento operário, religf 

da Juventude Trabalhadora. 
C. Ter uma visão da Joc de seu pais:

O desenvolv i��nto das ações por categoria e setores, ação

comum, a organização e coordenação etc ...

Participação: 2 militantes por movimento organizado. 

4 assessores do continente 

D. SEMANA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE TRA.BALHADORA

Realizará todos os anos entre 24 de abril a l9 de Maio. objeti

va-se a partir das ações militantes e comum denunciar massiva

mente a realidade da Juvgntude Trabalhadora através de manifes

to, cartas etc .... 

E. Serviço de Informação:

INFO:

Editado 4 vezes ao anJ,

Neste momento est& �-· � ���r-n� · r�A��lhiano, Francês e Ingl�s.

A equipe Internacional csti fazendo uma avaliação para ver po�

sibilidade em outro idic;na.

Para a edição em por �ugu�s do INI'O necessitava pelo menos de

500 assinaturas, caso contrário os gastos sairiam muito alto.

Portanto a Joc do Brasil e de PortuguZieria que pesquisar para

saber quantas c6pias necessitam em português e o secretariado

Internacional faria um estudo so�re a viabilidade.

Este ano o INFO está sendo ··promovido através de uma cam-

panha. Isso implica que o C""�.7 11.nt::- ,-1,._ mn?)imento . a todos os

niveis é respo;i.;;::, .., ""-z, pe,:- ..,;,ta divulgação e participação na ela-

boração do conteúdo.

F. Intercambio:

Como movimento temos r�alizado alauns intercambios, principal

mente frente aos mov im"" r.tos de Amér íca ., tendo como objetivo a

troca de experiências a aprtir da realidade e ações desenvolvi

das. Quais os pr·_,· ,., ,." ���·, .. ,·�:,.,· -�..,,,,.., intercambio nos próximos

anos? 

G. Recolhimen to dv.·, rr,·n,;.� rr:,"'_,-.'.f:,::,1,;e"
------------· - -·---- ---·------

A ni..vel internacional hcié"'C mor-zentos em que o movimento não ti

nha coordenação definida� f:j1cultond9 também o recolhimento 

das experiências milii,.antec. lloje se fcr?. necessário um aprofun-



damento das experiências militantes desenvoldas a partir do 

Conselho de Lins. Confrontando as orientações definidas neste. 

···Na · !' ·e,união da equipe nm internacional realizada em maio/junho

deste ano ha e�igência de recolhimento destas açoes para o ano'

de l985. Como podemos contribuir com as ações do Brasil 

enriqueci.menta do movimento? quando? responsabilidade?

para
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1 NTRODUÇÃ,O 

O conjunto do movimento vem encontrando grandes dificuldades em as

sumir financeiramente as aç�es desenvolvidas. 

A pr�pria conjuntura, onde o decemprego vem afetando gravemente, 

tem influido na organizaç;o financeira. 

Assim o conjunto, arertir das falhas de uma militância onde nao fc

ram assumindo os pr;p�ios·meios na aç;o, o quadro atual demonstra a reali-

dade em que vive-se esse assumir. A maioria das cidades tem um responsa-

vel por finanças que controla as cotizaç;es, as vendas das agendas, cam,sc 

tas e boletins. 

Como os meios n;o s�o planejados apartir de exigências da açao indi 

vidual de cada mi litante1 esses meios acebam centralizados em alguns mi li

tantes. 
, • • Â • O propr10 tesoureiro novo e sem exper1enc1a de planejamento do orç� 

mento n�o conseguem despertar no conjunto avaliaç;es mais constante porque 

�o conjunto n;o tem plano de aç�o. 

Como safdas as dificuldades cle bancar as exigências que a organiza-
� N , 

çao financeira faz frente a açao ao inves de buscar responder aos meios I 

existentes e buscar outros, acabam vendo a safda atrãves de ajuqa externa' 

ao movimento, meio que traz ronsequência para a orientação da aç;o quando' 
., 

nso ooordenada e assumida pelo conjunto.

1 .. VIVhMOS EM UMA SOCIEDADE.CAPITAL.l�TA,

Vivemos em ym pa(s capitalista, onde todos os interesses 3stão' 

relacionados com o dinheiro, com o lucro, como o poder. Assim uma pequena' 

minori s de privilegiados tem poder, todos os meios s;o acionados em cima ' 

da grande maioria dos explorados. A juventude trabalhadora pertence a gra� 

de massa de explorados, est� obrigada a vender seu trabalho em troca de um· 

• mfnimo para manter e seguir produzindo.

11 --0 DINHEIRO NA VIDA DOS JOVENS TRABALHADORES
. .. . -

Para .os_ Jovens- Traba I h-ador-es o l..2· emprego : uma vi tÓr ia. Neste 

sentido a familia exerce um papel influente, pois� a primeira instânci� ' 

social com o qual se relacionam, da qual dependem para obter dinheiro, e 

.. 
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isto representa uma dependência. 

A necessidade que sentem para ter o salário leva os Jovens Trabalha

dores a submeterem-se a determinadas condiç;es de trabalho. 

Mas para a juventude trabalhadora desemp�egada: a marginalizaç;o ' 

total a todos os nfveis. O fato de n;o ter dinheiro tira a tranquilidade, ' 

em casa s�o tratados como tnuteis• Querem fazer muitas coisas, po�:-�--·n·;�---' 

tem dinhei�o para ir ao cinema, comp�ar uma cal�a, at: mesmo o namoro se li 

mite. 

PAl;EL.DAS .f I NfW,CA�, NAS fltos -pA .J��� 
Per-te.nce.mos.....e_um movimento que quer_par-ticÍpar da-construç�o de uma' 

soe iedade nova de um ho-mem_.oovo,. Par-a-consegui.lo, temos ·ass\.1mi ndo a tarefa 

de desenvolver entre os Jovens T�abalh&dores ·uma concientizac;.ão f�nte a ' 

necessidade (local, nacional, inter�acional) e de ajudar a que se compr-ome• 

tam em uma a��o encaini nhada pa,.a t..-ansformação desta real id�• .. 

Joseph Cardiyn, nos-s.o fundador, pr.-ferlu v�-i�s vezes que a JOC dev1 

ser um movil'Tfento de jovens trabalhedores, com eles·, _para eles e por eles. O 
. -

1-\i�ojeto_nos :diz que o conjunto de. ação do movimento: a Juventude T�abal.ha-

dora a qua I pQr _peM:��- -a �J asse_ eper.;f'-ia,. vive ..suas._�smas pr-i wiç;ee · ma� 

- te�lais. Porém a luta se situa exatamente contra a situação de.expl oração,'

pobreza1 �sigualdade. A JOC tem esperimentado duras provas para �u.stentar

se e tem acumulado experiências de CO!'JlO fazer· •.

E� 1.957, a JOC internacJonal realizou seu congres�� Internacional 1 

com a partã'cipaç;o de 32·.000 Jovens Trabalhadores de 80 pafoes·, Este Congre�

so foi org�nizado pelos Jovens Trabalhadores, financiados por eles, atrav:s,

de .. uma eµ1pl'a campanha, com meios impÚloionados e criados pelo movimento 

.d ., ca a pais. 
.. .. ·- . �- . ·- ....... - -------

-.... ·-•- ........... � .. -.. _ .... _-:•--....... ___ _ 
Da mesma forma.,. o 1 º Congresso Mac i ona I de Jovens Ti.aba lhadores em 

de

, 

1.961, que antecede ao ·11 _Çonselho Internacional· p6ssibi litou µma grande ex

periência de campanha financeira� como demonstrou a participaç�o de 350 dei� 

gados de 86 pafses no Rio de Janeiro e o 11 Congresso internacional posteri

ormente. 

mos, 

V• A COTIZAÇÃO MILITANTE. 
o 

Antes de· f �- 1-�� ;--;;bre 'ãê'bt"iz���-Ll.i t.�"É":.' .. ; importante observa!:_·
. --..� .. ·-··--

as pessoas que pass�ram pelo movim�nto nos �ltimos quin�� anos. Vamos 1 

observar que n�o era o mesmo critério. O importante quando estamos retomando 
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a hist�r/a da JOC, t sobre como os m/ litahtes de outras :pocas asswmiram.' 

No nosso pa ( s e outros da .Amtr t'ca Lati na ào çonhecernios a experiência de 
. ,., L .., trabalha� em srtuaçao de represaao as quais rleo permitiam a JOC. &present� 

se publicamente, Isto fez com qu� as mi litsntes tomassem medidas de segu-' 

rança, Assim os Jovens que ·ihlcÍavam nb movimento levavam um grande perío

do sem conhece� que era a JOC que os convldava a desenvoiver uma ação Ope

raria, Para concluir este processo, se tem utilizado um meio que conhece-' 

mos como "REVELAÇÃO DO MOVIMENTO" que consiste em que os mi I i tantes da c i -

dade convidam ao conjunto dos Jovens Trabalhadores em proces�o de inicia-' 

çao a um encontro. 
, , Neste encontro contam quem e a JOC, seus objetivos, os parses onde' 

esta presente, os princfpios e __ características, etc.-;-;-·os jovens s;o convr 

dados a comprometer-se como mi I itantes da JOC nest� momento s;o chamados a� 

assumi� responsavelmente a cota mi I itante. 

PORQUE A COT I Z�ÇÃO FINANCEIRA: 
o 

•

A cotiz.aç�-� .lllll compromisso dos associados com qualquer institui-' 

ç�o. Na igreja se constitui o drzimo. Os afiliados dos sindicatos assumem' 

uma cota peri�dica. Em uma sociedade, seja qual for, os membros d;o uma con 

tribuiç;o financeira, como firmação de seu compromisso. 

Para um movimento como o nosso, a cotizaç�o tem um significado mui

to preciso. 

"OS MILITANTES SÃO OS RESPONSAVEIS PELA SUSTENTAÇÃO DO MOVIMENTO ' 

ATRAVtS DE UMA COLABÓR�ÇÃO FINANCEIRA PERÍOD_ICA, PARA RESPONDE� AS 

NECESSIDADES QUE A AÇ�O E 

,., 

A COORDENAÇKO EXIGEM EM TODOS OS NÍVEIS" 
(declaraç�o de principies) 

Para a JOC a cotização militante: uma responsabilidade expressada 

em gesto concreto. Muitas vezes apartir da renuncia do prazer com gastos ' 

superfluo, deixar de comprar um pacote de cigarro, uma cerveja isto para ' 

colocar o dinheiro equivalente a ser1/iço do conjunto dos companheiros·em ' 

açao. 

No Brasi I a quantia de 2% para empregados e 1% para desempregados' 

sobre o salário foi fixado em 1.976. Apartir das constataç�es do conjunto' 

do movimento no conselho nacional reunido, com objetivo de buscar a autofi 

nanciaç:o da ação, Por:m, o fundamental� que a cotização militante seja ' 
. . .
- � .

,., 
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•. 

uma contribuiç;o livre e responsavel •. N;o·� soment� o tesouro que tem res-

ponsabi tidade de assegurer a, participação dos militantes.. .. .. ,. . . 
� o militante que conhecendo- o significado e o valor do movimento, ' 

que deve decid�r a·dar algo material. Esse gesto significa que os mi litan

tes creem no movimento, querem assegurar sua existência porque a vêem im-' 

portante p�ra os Jovens Trabalhadores e para a classe operaria e sua luta. 

A cotização mi I itante é o meio mai s importante do movimento a: hfve 1' ,
.
· 

f i nance i.r_o porque esta empregado,, de responsabi I idade generosidade, sacr i.:..'

ficio.to pr�prio compromisso militante que se materializa em um gesto pes

soal e a�sume a -dimens ;o �o letiva do movimento. 

FINANCEIRO 

A situaç;o d� nosso Pafs, conforme an�liP.e anterior nos mostra uma ' 

série de limitações frente a esse objetivo. A cota militante esta condici2 

nada nos ;atários baixos, h� desemprego atingindo os que iniciam ao movi C

--

mento. As atividades financeiras que desenvolveni0s s;o-en·t';;-;·os jovens Tr� 

balhadores que tem esta condições ec�nomicas, nossos amigos colaboradores'· 

na maioria sao trabaJhadores. Estes meios desenvolvidos dentro da classe '· 

operaria não tem p�rmitido ingressos 

buscamos a ajuda f i na·nce i ré·. no e�tE.. 

. 'f. t "',.\-�'"'li 1can e.s 

-�··.':'
r�·�,

.., 
�;;. ;,• 

em quantidade. Assim ,

MEIOS PESSOAL ;::,1)5 M H,:ITA NT:� 

1. Cota mi I itante, 0::. .n i I i tantes dâo uma quant · _1 mensa I que norma 1-'

mente tem sido 2% do sal�rio mensal. Os desempregados não têm fixo a con-' 

tribuir. Os permanentes também cotizam embora &eu salário venha do pr�prio 

movimento. 

2. Dia de sal�rio, além da cota, foi instituído eo/ 1.976 a d�açã� '

de um dia de sal�rio. Está vem sendo desenvolvida prinçipalmente' por oca-' 

si�o do aniversário da JOC Internacional. Tentamos dep�nvolver a dimensio' 
( de estar contrib�indo com a JOC Internacional. 

3. Agendas ·_ iniciado a discussão deste meio

contribui� na autofinanciaç;o do movimento que na 

m 1.979, como forma de 
/ 

ele ario ·era assumido p� 
• 1 

los mi fitantes em 43%. Sua tiragem em 1.980 foi e 4.100 .unidades dividi-'
/ 

das em 2 partes, o lucro entre a caixa da cida5*'e e o caixa do nacional.

// 

.. 
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4. Outras contribuiç�es:- Em algumas cidades, h� militantes que dão

uma contribuiç;o extraordin�ria. Al;m da cotizaç;o militante, existem aque 

les que financiam o transporte para ir contactar outros JOvens Trabalhado

res, para as reuni�es, encontros etc ••• assim existe uma participaç�o ex-' 

tra ao pagar as estadias nos locais de reuniões nos fins de semana. Tambem 

á alguns que ci�o uma cotizaçio mais alta estabelecida pelo conjunto. 

5. A informaç�o:- na medida que os militantes v;o se comprometendo'

�orn a eç�o, v;o sentindo necessidade da an�lise, A informaç�o pessoal per-
N , r 

mite rnelhor construçao desta analise atraves dos materials do movimento P2 

rem faz necess��io a complementaç;o, . . os Jornais, revistas são comprados pe 
..... 

lo� militantes. E quando se tratam de material do movimento (Boletlns Ml li 

t0s INFO, Juventude Trabalhadora) pedimos contrlbu!ç;o. 

6. Uma hora de trabalho entre os Jovens Trebalhadores, w Como me,o '

ermanentc de contribuiç�o para a campanha do Conselho Internacional entre 

outros de momento (cartilha, broche, adesivos). Comprometemos a partir da 

disculs�o na coordenaç;o Nacional em 1.983, de impulsionar essa experi�n�' 

eia, juntamente com reflex;o na Semana Nacional da Juventude Trabalhadora. 

7� CAM!SAS - Na semana nacional da juventude trabalhadora temos o ' 

objetivo de apresentar mais publicamente a realidade em que vive-se esta ' 

�arcela� Como a experiência acima introduzida neste ano, ap�rtir das cami

sas do 3º Congresso Nacional em 1.983.

8. Meios Pr�p�ios iniciados pelos militantes nas diferentes regi�es

A- Excursão, festas, bailes, teatros, bingos, grncanas, Sirizada, '

feira de cacarecos, jogo de feij;o, almoço, feijoada, anivers�rios, cafe,' 

c��peonato de futebol, passeios. Tem objetivos de levar outros jovens a e� 

�h�cer o movimento no processo de formaç;o e as vezes arrecadar fundos fren 

te alguma campanha. 

a- Amigos do Movimento:- Sempre tem aqueles que pessaram ou nac pe

o movimento e est�o de acordo com o trabalho que a JOC tem realizado. En

tre eles encontramos: Ex jocistas, militantes e dirigentes operarias etc.' 

T�mbem tem sido comum pedir a contr,b�iç;o de padres, religiosas, nos · ,

quais o mcvimento recebe apoio. Em algumas cidades, se recorre� ajuda das 
. N ' 

comunidades, dioseses por ocasi;o dos encontros de formaçao a n1vel. local. 

9. Campanhas Financeiras.- Chamamos campanhas financeiras a determl
, 

nados momentos (geralmente em algum mês) em que o movimento realiza uma s� 

rie de esforços e atividades para financiar um acontecimento. Aqui j� tive 
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. � . �os as exper1enc1as par ocas1ao do 32 Congresso e do Conselho Internacional 
• • 1 • ' 

13 elo Encontro' 1 nter nac i ona 1 • ·

Neste periodo'se intensificam as atividades financeiras e os esfor-' 

ços extraordinarios do conjunto. t uma oportunidade para fazer conhecer o 
,., 

ne10 e ·sua açao, ao exterior e entre os mesmos Jovens Trabalhadores 
. ·  

. - , 

Estas campanhas sao necessarias com planejamento conjunto do mov1men 

co para responder aos objetivos propostos. 

D. Controle de finanças e papel da Equipe Tesoureira - No encontro

de tesoureiro realizado em março uma das exigências que se fazia era o con

·�role financeiro. Dentro do movimento, geralmente tódas as cidades t�m Te-'

o�u�ei�os. A busca de consti+�ir uma equipe est� sendo encaminhada em algu

tas. Os tesoureiros t�� ��pel importante para a organizaç�o e sustentaç;o 1 

finan=eira do movimento. Como o conjunto deve planejar e apresentar os re-:

�ultado� obtidos. Cabe 6 equipe manter em dia o controle das finanças, apr�

$entando orçamento e balança r buscer e sugerir novos meios de 8uto financi�

r:ento.

As cartas de an1maçao aos amigos, explicando os motivos de pedir aJ� 

�a e a aplicaç�o do dinheiro recebido. 

A· equipe deve propor e coordenar a distribuiç;o de tarefa entre os ' 

mr litantes, de forma que nao seja uma pessoa somente respons�vel das finan

çasª Outros militantes podem e devem assumir tarefas de buscar e cobrar ami 

ses, formar novos meios, organizar atividades, motivar os Jovens trabalhado 

resa iinancia� a aç;o. Os militantes no seu·conjunto nao devem esperar que 

e tesoureiro lhes. diga ) se tem cotizaç�o atrazada, que nao prestou contas 

��- �sendas, cam·sas etc.». 

!. 

E assim qu�ndo chega o dia de pagar, a partir de entendimento entre' 

-simbos .• e faça imediatamente� Sabe �ue este dinheiro perténce ao • • .L movimcnuo�

S�o de fundamental import�ncia as reuni;es de militantes em que ha

Ja reflex;o do assumir financ�irb a partir da açio, exemplo: encontro 

setor, categoria, regional, nacional. Pera avaliar e planejar para respon� 
. 

" . cler as ex1genc1as. 

Muitas vezes, a� finanças tom ficado como o �ltimo ponto das reuni

oes de mi I i tantes a todos os n f v'e í s" Este n�o seria o prob I ema se t'odos os 

1 • c.,�ma, s pontos fossem concluiclos dentro d.o ponto previsto in-icial: 
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Qual tem sido nossa experiência? O tempo de tratarmos.das finanças tem si

do absorvido pelos pontos de avaliaçio, celebraç�o. t de funGamental 1mpo� 

tância levar em conta o tempo disponlvel e n;o gast�-lo somente com prest� 
,., 

çao de contas. 

Para atingir nossos objetivos de estarmos avaliando o assumir finan

ceiro,� necessario que este ponto se dê junto com a ação do movimento. 

A!�m de estarmos revisando sempre nos encontros e reuni�es este aeve 
, . 

necessar10 estar desenvolvendo permanentemente re-' 

flex�o da utilização do dinheiro pelos militantes. (gastos pessoais, ativi 

éades.,-contribuiç;o na famflia, estudo, contribuiç;o ao movimento etc ••• ) 

�uma, estar avaliando constantemente. 

"Os mi fitantes atrav�s de sua aç�o ajudam a outros jovens trabalha-

dores a serem mi fitantes" (Oeclaraç;o de Princfpios). 

'._------ .. 
) 

.. f' 

) 

I 
1 
1 

I 

I 
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Hoje através da ação o movimento atinge várias categorias que 

Comerciários 1 alimentação; doméstica, construção civil, borra 
cheiros, funcionários público, confecção, metalúrgicos 1 textil 1. 
hospital, gatas, químicos, bancários i professores, coureirbs 
gráficos, etc4•• 
Além de atingir também jovens trabaihadores sem emprego. 

.. ,f 
! 

Existem cidades que estão organizadas ror setores. Fortalece7se o 
setor fábrica e em algumas cidades há um avanço na organização por 
categoria, por exemplo comerciários. 
Em algumas· cidades o movimento atinge jovens de várias categorias v

mas pelo fato de rever pouco os militantes, estes se encontram a 
nível de s�tor trabalho para avaliar a ação. 
Com o proc�sso de análise que vem sendo feito pelo movimento 1 pri�
cipalmente'no congresso e SNJT, em quase todas as cidades onde o 
movimento ��tá presente,-estão vendo como desafio organizar os de
sempregados. Já e_xistem algumas cidades que têm este tipo de orga
nização, e�bora com muitas dificuldades. 
Existem algumas cidades organizadas por setor e quando um rnili i:.an·
te fica solto ele é jogado para o setor bairro, porém isso nem sem 
pre está desenvolvendo urna açao no baírro. o militante não é desa
fiado a desenvolver ação no local de trabalho e assim o setor bair 

' { 

ro onde elé 'está.fica sem. urna brientaçãt clara. Devemos observar 
< �· • r 'l 

que o setor. bairro existe em todas as cidades que o movimento se 
faz presente, mas a orientação deste setor necessita avançar a pa� 
tir da ação 
Embora, as cidades estegam caminhando nuraa linha de reorganização 
cada vez melhor, encontram muitas dificuldades. Falta um plano de 
açao que responda a nível de setores cidade, e�tado e nacional. Fal 
ta clareza de orientação a alguns setores como bairro e desemprego. 

A seguir apresentaremos uma síntese de como está a organização nas 
cidades. 



CIDAD ES 

V.REDONDA

NOVA IGUAÇU 

RIO DE JAN EIRO 

S.J.DE MERETI 

C A T E G O R I A S 
A T I N G I D A S 

Metalúrgica 
Construção Civil 

, Comercio 
Funcionérios de 

Hospital 
Desempregado 
Domésticas 

Doméstica 
T extil 
Alimentação 
Professor 

Deserapregados 

, . 

Ccm(f-t'CJ. o 

Professoras 
Metalúrgicos 

Desempregados 

SE TORES E CATE GORIAS ORGANIZADOS 
OU COM PERSPECTIVAS DE ORGANIZA.ÇÃD 

Fábrica: Construção civil e meta�. 
se encontram. junto para revisar 
Func. de Hospital: j� se encontram 
como categoria 
Comércio: se encontram como catego 
ria. 

, Desempregados e domesticas:, pers-' 
pectivá de se encontrar como setor 
bairro. 

Bairro!: 2 militantes 
Desempregados, eletricit�rio e me-

t 1, . � -1-..; a urgico= pe:uspe�-1,hLvas 
T.rabalho: 1 militante 

Bairro 
Comércio 

Bairro 
Trabalho (professores) 

FORMA" S 
C O O R D E N A. '] Ã O 

.Ãl n{vel de s.etores e 
categorias, os mili�/ 
tantes se coordenam. 

l nível de cidade· e
xiste uma coordenação

que procura responder 
como está organizado' . 
o moviment-o.

Equipe de militantes 
2 Se·tores organizados 

· para coordenar o tra
balho

Tiramos uma orienta-/ 
ção de o pessoal pa- 1

, rar por setor especi-
fico, mas ainda não·-

, da para coordenar por 
setores .• Apenas pro j� 
tamos isso. 



-S. GONÇALO

BELO 
HORIZONTE 

VITÓRIA 

POJUCA. 

CAMAÇARI 

BEIJfM 

B 
, . ancario 

Conf'eçção 
, Domestica 

Construçgo Civil 
Desempregados 

, Comercio 
Metalúrgicos 

ComSrcio 
alir:lentação 
desempregados 
textil 
metalttrgicos. 

Desempregados 
gatas 

Desempregados. 
Gatas 
Com.Jrcio 

Profesaorea 
e , . omercio 

Bairro(?) 

Flbrica: (confecção, metalttrgico) 

Perspectiva: doméstica, comércio 

e , . 
omercio 

Alimentação 
Trabalho 
Perspectivas: fábrica e desemp. 

Desemprego (trab3Jlho em iniciaçã� 
militante de comércio(perspectiva) 

Desemprego (iniciação) 

Bàirro 

Quem coordena são os 
mili tani;es mais anti
gos do movimento. 
Ampliado, Triângulo,' 
Tesoureiro,Doméstica. 
Estl num processo de 
discussão pára ver 
uma meThor forma de 
ae organizar. 

Co,urdenação: 
1 ampliado 
l setor comércio
1 setor "bairro"*
1 setor trabalho
1 te sou.reiro*

Forra.ada por dois. mil.! 
tan�es da cidade 

Formada por 2 milita_g 
tes da cidade,. 

Nãó tem coordena�ão. 
Eq.de militantes se -
encontra cf.necessida 
da,. 
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. - - FORTALEZA 

G.ANOAS

Gon±'ecçà'o 
Hospi_-�al 
I)cser:1prego 

Bairro 
Desém.progadcis ( f::,·.:,·i;ápêctj_ vus) 

---------·-------------------------

A. coordenação ê a pró
pria G-q_uipa de-· mili.:J 
tantes" Encontro.m.-se· 
q_uinzenalmente º 

� �-- . ------�-----

Metalúrgicos 
alifilentos 

,. . COL1erc10 
Professores 
ele sem.pregados. 

Trabalho 
Bairro 
Professores 

------..... -�-- =,,,--..:« .,,, - -.. ·�--� - • ____ ,__,.,.,,. �--- _ .. _� 

São 10 militantes re
presentando as cidadES 
Cachoe·irinha, N oHam-/ 
bv..rgo, · s .. ,Leopoldo e 
aanoas,, 

--------- -----o,�.-.:<:.� 

--------------------------------� ...... -··-........ -�� • .-..-ui -.. ;;,..,.��-··--.,.--.. �---�·"-------· - ,>-�-.:ir-�>-� ��::.,_-

N ('HATu'IBDRGO 
E 

. S �'.LEOPOLJX 

,, Metalurgicos 
calça dista 
bo:rrac.heiro 

c::f IJ
n,, 

Oco�denaçao e jlu1to -
com Canoas 

--�-·:.-·-.....----�--,---..� ... ���---��� .... '"J,,O,�..._� ..... -�-r---��.�--=-��

_.,._.�.-!..-,. _ _.��---------,-�..,_.�..,_.._...._..., .. �.---�-------.. -"rl'll(•--..--,...,.:---,-u:-:-��� .... ���-..,..���""'-�:,.-t-..�.cr...::-.c;�·�,..-.J.T.;;n.� ...... �-----.. ._,..._,.,;n,.\:an'" 

CACHOERINll.t� TVT"' ·ra i,,;·...,..,P-i �oQ 4-J.- .... --V-..1.. 1.:.,-' ._, 

e J �� . ' ' O'!f.r.'1.:.0n,1 çao e Jur� to �; 
CO!Il 0.�:;t.Ct08B ,o 

�·':a, ���-,.-.eo---��'>?'o,.'a.."";"IC.,-.. ,:aa;�.-,--�<>�"'��� ....... �.�•'"'"'·"\'';,,.Y;,,.��,._�..,_,,(_:;-�-'l:� .... ���-� . .-."W.3"'4.���,A-.;.WQ'1.WIC>l-::;.a..,. -��'JIL ___ .. _.:_..,,...,.._,,-.,,.,,.���_...-��4-,�,,WW���--

�---�-..., ->�---:,,,.-... ... .--,�.--�� ..,:_...-_ .... ___ ._._.,,-.,: ________ .., >=--c·�--;----..-...c..-....... � .... �...>..�-�����·-·�·-�-:-;;..�- .l�� .. 1.;�.u-� .... -����-c.·� 

Ti!BE()Hill.[ 

PASSO F1JNJX 

Cor..:f ec çâo 
Mot.alitrgicos 
.!Uj_uen:tação 

____ , ___ _,_ __

1-
, • Cora.e.reio 

Trabalho 
Bair-ro i 

,. ,: ., ,-:, O er1 t0r10 e 1 repre-, 
Eren ta.n·ce: por ca "ti_egq.r;:i�1 
alimGntação

9 
b�lrro e 

1 

.,, >-O-�--.�------ , �,....,_.,__.__º __ • .....,., .. ,....,..,.J,,r:ow--�-S-�,§!3
1$
SOr �.stadual 

... _., tm:e:.rOc' -

·, 
' 
\ 

�·ora.é'rc.i o 
�airro 

1 

\ 

���----- ; r�������v 
1 ,M ,,/· ,. Coordenaçao e formada 

por 2 ºrepreséntan�as· 
do se·to::r bairro e 2 -
do comércio9 

-,-o-_._.., ���·---,--. ............ ._.o - "4 IS 9 0 --���._ ____________ ..,. ___ _ 
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MA, U Á 

SANTO ANDRÉ 

Te:x:til 
CourGiro 
Aliraeni:!ação 
COnércio 
_Desenpregado 

MetnlÚrgicos 
, . .  _ q UJ.D.1 e os. 

bancários 
proféss.or 
func. p�blico 
daseraprogado 

� "'. -� .

Fábrica 
Des.er1pregados 
Bair:rw (não é, ,.., . 

rem tar;i açao, 
nento). 

. 

Trabalho 
Fábrica� .,. -
Bairro 

aetor organizado po 
, 

-

soque aem planej�-

------------------------------------------ -------·-----------------------------------

3.B .• C:.

SÃD PAULO 

Metnlúrgico 
CoL1ércio 
DéseBprcgado 
Borracha 

-Fábrica

Bairro 

• -i � • 

Fcfbrica 
Comércio(em iniciação 
perspectiva) 

COIJ. muifu -

-
Coordenação são 4 mi-
lit�ntas que· não fo-/ 
rar1 eleitos por tipo' 
de ação, o que difi-/ 
culta de.s.cobrir os 
problemas e_ fazer e.n
caBinhame.ntos. 

são 4 railitantes, aqn 
do 1 coord�nador do 
t�·iângulo. Não forara 1 
eFcolhidos para repre 
sentar t.ipos _de ação-; 

• p 
... . 

m s Ja coma·çarar:i a r�
fJ Gtir e a- perceber
qÁe a coordenação 
p�r tipo da açãoG 

, 

8! 

C0,)rdenação 2 mili ta:n 
/' 

-

tcs., un esta desempre 
N 

. 
,V 

-

gado e nao tem açao -
de.f·enida � Coordenam / 
com :o.ui tas preocupa-/ 

•+ N çoes que nao consegue 
-repartir com outros -
mili tai.'tes; .,

. ,., , A, coordenaçao e.L,forrna 
da por 6 niiitàn�es 1'

sendo 3 de.bairro e 3 
de fábrica. Os três 
do"· ·s·�-t-or f1brica, 1 J



6 

AMERI Cli.NA_ 

CAfl[PINAS 

SOROCABA 

JDNDUi 

SANTOS 

Textil 
Func. pÚblico 
DeseJ:J.progados 
metalúrgicos 
borracheiro 

lVIetalúrgico 
Construção Civil 

, ·  Func. publico 
Desenpregaa:o 

Func. pÚblico 
Desew.pregados 
Metalúrgicos 

Confecção 
Dom.ésticas 

:Bancários 
. , Metalurgicos 

Desenpregc.Cos 
'f· g;ra J..CO

construção civil 

. .

Trabalho 
Bairro 
Desemprego(iniciação) 

Metalúrgicos 
Desempregados: iniciação 
Bairro 

Não tem setor organizado 

Bairros(fazem a-ção frente aos pro 
blemas do bairro) 

-

Desempregados (perspectiva de se 
organizar) • 

Quem coordena a ação 
J a equipe de militan 

,.. 
-

tes, mas astao pens.an 
. -

do num.a mane·ira de 
coordenar melhor a 
ação, tirando 1 repr_§',
sentante por s:etór de 
ação p/coo_;r�'d'enar. 

A. coor-denação é forll§.
da por 1 coord. de e..ê._
tado, 1 da aq. amplia
da e 1 do triângulo
( 2 metalúrgicas e 1 de
pregado)e 2 de bairrõ"

Duas militantes eetão 
coordenando a ação da 
cidada 

A coordenação são as' 
3 militantes que exi..ê._ 
te na cidade e um.a as 
-sess.ora.

Tinha 3 militantes na 
coordenação, mas ago
ra foram eleitos 3 mi 
lit. novos, 1 de cada 
grupo.Mas ainda sãoos 
3 mais velhos que co
ordenara um pouco +. 
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sKo PAULO 
(Continuação) 

OSASC. O 

C.onfocção
Textil
Me tal1Írgico

Trabalho ( 8 nili tan te·s) 
Bairro 

o extensionistar un -
coordenador do ustado
e outro á coórdenador
do triângulo. O volu
raa de· trabalho é gra:!!_
de, assUEJ.en uuitas ta

-
-

refas e nao se reunera
pará avaliar e coord!:.
nap.

A.lcoordenação (4 raili 
tan tes) sendo l co-: 

o�denador es:l7adual,
encontran un vez -

p

j

r seu-ana à noita 9 / 

� n nuitas dificulda-
d s

f 
cansaço, volune 

d trabalho �ue difi�
ta a participação.
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" 

Ooordenação 

Hoje é um desafio para o movimento avançar na coordenação da ação. 
Desde a n{vel de cidadé att o nlvel nacional e internacional existem 
dificuldades e tensões. i uma exigência avaliarmos bem a coordenação , a todos os ru.veis para que se possa perceber melhor as causas destas 
dificuldades, vermos exigências e saidas para respondermos·as ncessi
dades do movimento hoje frente nossa ação co,,,:um e expansão. Se não 

·
·ti

vermos uma coordenação coerente com nossa �rirantação e ação e natural+ 
mente não iremos garantir a formação e organização de outros jovens
trabalhadores, · -. 

Nas cidades geralmente a coorden.aç�o é formada por um militante de 
cada sétor mais um noorde.:bador de estado1 triánguio ou ampliada onde 
existe. Isto não s'ignifica que estejam sendo representativos da aç3'.o, 
chegando mesmo a existir coordenadores q_ue não tem aç�o definida. Ex
istem também cidades em que a coordenação é formada por militantes mais 
chaves. De uma forma geral estas coordena� ...., 

··s são novas e são também. 
quem garantem os encaminhamentos nas cidades. 

A nível de estados com SP, RJ, RS, e Ba eXistem coordenações esta
duaiS. Estas coordenações são compostas por um representante de cada 
cidade· mais o ampliado. e ou coorderu f."'.�:·.rls de triánguio onde existe. 
Estas coordenações se reunem de 2/2 ou 3/3 meses. Fazem avaliações do 
trabalho e tiram encaminhamentos comú.nS •. A maioria também é nova e geral 
mente representam. cidades não a ação. Nem todos possumn.·um.plano de 

� açao. 
Nos estados de MG, RJ, SP existe uma coordenação do setor fábrica.

Até 1982 ES fazia parte desta coordenação porem com as dificuldades 
encontradas na cidade, deoidiu�se primerio fortalecer o setor fábrica 
� depois se coordenar com o conjunto. Esta equipe chamada Tria.ngulo se 
encontra de l!/2 meses para analisar a realidade e ações. Organizem um-
encontro por ano com os militantes de fábrica desta região •. Hoje é uma 
equipe nova que foi totalmente refo:r:mulada àm 83. · 

A nível nacional a coordenação é composta pela equipe nacional 
liberada e pela equipe nacional não Íiberada. Reunem+se uma vez ao ano 
ou extraordinariamente sendo que a partir de 83 devido a Vc:frios exigGncias 
da ação do moriemento ocorrem varias reuniões. Esta coordenação nacional 
nem sempre responde as exigências do movimento apesar dos esforços. 

No conselho nacional de82 se definiu como papel da coordenação o 
se :.,.�_"\ip. te : 

¾Garantir a linha de orientação do Movimento 
* Fazer ligação do Mo-ç�_ .. i .,nto, do trabalho de uma cidade com outra,
* Fazer ação representativa do Movimento junto às organizaçÕeq

juvenis, ·operárias e Igreja
* Preparar os enoontros t -levando em conta as necessidades dos

militantes, garantindo a formaçã9 e informação
---------- * ::,�ormar o q_ue se passa a n:fvel_.·:·�*1.cional e internacional no

�ovimento, 
• * Ga1"9...Utir os progra:oas a nível naciona1, 

f; Acompanhar os IJ.ilitantés mais chaves, e os mais carentes de 
acompanhamento e apoio. 

* Preparar outros reilitantes, para que assumam posteriormente a
coordenação,

* Ter o controle da distribuição dos docurn.e.ntos l
.ii-lf'onnativos

e jornaia. 
--
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No conseTho tambén defim.mos alguns critérios fundamentais para
a ooo.rdenação: 

* Ter uma experiência de ação 
* Ter feito uma opção clara pelo Movimento 
* Ter segurança da orientação e netodologia do Movd.e:mento 
* Ter um_mfuimo de visão da realidade em todos os aspectos, e da

realidade d� Juventude TrabaThadora, 
* Ter disponibilidade para assumir com prioridade. 

Frente a este papel e critérios observamos que não t� sido uma
prática nas Cidades considera-los como referência pará avaliar as 
coordenações. Hoje são nuitas as dificuldades que encontrcm.os:em cada 

, ,.. 
. 

ru.vel de coordenaçao, sendo algunas conuns: 
- dificuldade de_garantir a revisão de fida e ação,

de garantir uma análise da realidade progressiva,
de planejar a ação; . 
de desenvolver a neto�ologia do Movimento. 

Estas coordenações tanbán enfrentan uti grande volume a.e trabalho 
al4m. de um processo à.e renovação constanteo Ec1 alguns casos s.e coloca 
tambén como dificuldade de não se ter UIJ.a experiência de ação, não 
conhecer a orientação do movi.Dento ? e·consequentemente não ter claro· 
seu papel. 

Frente a esta situação e a partir das preocupações a.e responder
Eelhor estar.ios consegu.il-ido dar alguns. pâssos º Assir.1 é· que en algumas 
oid.ades já existe ULl aprofundanento e tentati-vas de avançar na coordenação
da ação, elegendo�se nilitantes representativos. da ação. No estaào de SE 
a coordenação estadual ven desenvolvendo um processo de planejar encima 
das reais ne�essidades da ação e con isto t.en conseguido dár passos tendo
perspectivas mais cla.ras para a ação .e clareando seu papel. 

No NO e d a partir do Encontro de 84, deoidiu+sé naregião de 
or:Lar uma coordenaç�o oon representante de cada estado. O Eovimento ai
encontra-se em cinco estados e devido as grandes distancias existe un 
isolam.ente do conjunto do Movimento sendo que a ligação sé dava atraws 
da Equipe liberada e·nos Enc0ntros Naciónais ou �egionais. Esta coordenaçaõ
Regional apos ser eleita µtas cidades devérá se encontrar em média duas 
vezes por ano de acordo con- a· necessidade ., · · A Coordenação Nacional não esta conseguind·o coordenar o conjunto a.a
Ação do Movimento� A n:fvel da· Equipe Ampliada tórna-se dif{cil ter una 
visão do trabalho de outras regiÕeso o ponto �e encontro s�o as reuniões
nacionais e a falta d.e alguns ampliadas dificµl ta orientar oom clar_eza 
o trabalho na regiãoº Pelo volune de trabal.hg1 nas reuniões nen sempre se
oonsegue aprofundar as questões de fundo da �ção do Movmento. 

Nos estados onde são :raui tas cidades .c9Eo 3.P., RS,; · ÊJ _não se consegue
ter uma presença permanente dos ar.ipliados a.p.s cidades. Outra dificuldade 
� a constante renovação da Equipe· Ampliada· sendo que algtms que foram 
eleitos não assumiran · e forqL1 substituídos� 

Frente tudo isto w.riao regioes ten +evantado a questão d.e se 
liberar o ampliado de fo::r:nn q_ü.3 poasa exerper melhor seu papel, e q_ue· 
tenha condições de realnen·t;e contribuir coh o movmento na sua região.

Em 83 no RS a.eciili.v--,[Je liberar o an:Óliado a.a região devido ao 
grande volume de trábalb,o e para contribuir com extensão do Movimento na
Grande Porto Alegre c Esta discu.são já foi levantada tarab�m em outras 
regiÕaa, já que os ooordenadores·ns.cionais não liberados, déVido a sua 
ação.e trabalho, não

/
ÓilBra desenvolver plenaraente seu papel. Quando 

I 

l
i 

// 

f 

•

• 
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• 

• 

• 
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aoonteoem reuniões a n:!vel nacional eles ficar:i. condt�ionados por causa 
do enprego, Nas.regiões onde estaão são muito eolicitaâos. para áconpanharen
as coordenações e todos os setores, sendo-isto q_uase i:rJ.possivel. 

A Eq_1.ti;pÍ? Jiibera.'da ten ficado póuoo t0r.1po nas cidades ·e nen todos os 
militantes ten clareza do seu papel. Frente ao volun0 de trapalho a Equipe 
e�oontra dif�culdades pará dosenvoJ..,sr ben seu papel. O trabalho que 
desenvolve J a��s do tisi ta nas regiõ·es o no seoretariado. nacionai 
onde se encàntre:r�àra.analisar >ª realidàde e avaliar a ação ·frente o 
plano nacional, Ten.,feito ianben a ligaçt� oor.1 mÔV'i:clento internacional 
seja atrá\�s de partiqipaç�o nos énOontrôs ou relações pom a coordenaçaõ 
in;:trerna·oional e outros novitlentos • · 

- i a Equipe que tambJn p:i;:epara 
;os enoontJ:io·s nacionais al6m -�e

elaboraç�o e distribuiç�o de�relatorios, boletins etc, Qu:ida tambén dos 
bens .e finanças do Mo'V'ioento. Alén disto a E�uipe t que raais ten assunida 
as tarefas d.a aça� representativa a n:tvel nacional, 

• 

Hoje existe una exigência naior à.o Mov:i.Bento de se reeoThér sua 
experiência de forr.ia a devolve�J.Ú para o conjunto de Mov:irJ.ento, lsto ten 
sido ,m desafio e una oapaC:L taç�Ó :para a Equipe, 13or exemplo, éscrever un 
livro sobre o 3° Oonc,t:Tosso. A Equipe ten feito ta.LJ.bé'n. ,m :prpoesso de 
recol.her a hist9ria do Mov.inento de forca que o prÓprio Movinento venha
a int�eta.1&,·1 ·fazendo çon que não haja· deturpaçles ooti.o .ocorre quando
outras _péss-oas asoreven sobre o Mov:i,.nento .•. ;_. 

. 
.. -···· -:-

No período de visitas esta se tentancro f1oar nais presente junto ao 
oonjunto dos nilitant0s, No entanto nos.ult:t:m.os anos pelo fato ç!.e aunentar
o.. ..número de cidades q_u.'} o novinento atingé, nlo teu possibi-li ta.do estar 
nas re�� -con dispo� J iilade para isto, · 

Na 'LlJ.iiDa V"i.Sita de �,_foi realizada de 20 de seter.1bro à· 5 de nover.1bra 
signifioando en nldia:45 diae1-�avia tanbén a realizaç�o �o C?nseThó • mundial, e tre$· o"oordG,nadores na:cionais ficaran fora do ,Pais 60 dias•·· Isto
Sign.ifiÓou �-visita.rápida de ,ma sena..�a 9D Cada ·oid.ade1 ·e IJ.eSDO ass:in 
os_,nqvoe liberadc,s -.e lei tos t:i, veran que assunir de fazer visitas en suas ... i., \ - ··- .. -·�··r 

reg oee. . ... ,, ··.:····-· ,,� 
. Em 84 r,:egundo prógrana de trabáJli'o a visi"1a··· realizou-se dunu;1te 3

neses con 7 1.iberados. Porén para isto ratiitas tarefas de preparação para 
• • 

' 

, 
J,• • 

o Conselilo e do Secretariado ficara:ci para tras, fazendo con· g_ue os·, tr0"$ ·
liberados que fioarar.1 en S�o Paulo n/10 -�izessen praticanente as visitas,
Outros liberados tiveran tanbén que �ur�nte a visita retornar varias vezes
aus secreta�ado para �xecutar Jaretas itla�ave�s,-Neste período tanbJn
frente ao volime de trabalhá se· pediu a cnlaboraç�o de seis- pessoas para

• . e , • ,, "' ' . 

trabalharen no secretariado, alen _da colaboraç _10 de· alguns nilitantes elo 
Estado de S�o Paulo. Este :perÍodó. já era de preparaçlo ao CN e exigia 
a elabora çMo ç1.e nui tos naterj.ais. . ·,. . · 

Até 1.91·,: a. �Uipe Liberada traba.lháva com B• pessoas, A partir do 
0N deste ano,·· foram eleitos. 6 llberados,. Durante quatro anos 5e trabalhou 
oon este nifuero. No 0N de 8tl o MoV"itJ,ento decidiu oonvoear o J Oongresse 
Nacional de Jovens. Trabálhadores e n1f.o se preViu o voiime de trabalilo que 
a:tjg:L,tj.a sua realizaç�o. No CN de 82 decidiu-se eleger 7 liberados con
forne reflexão que iniciou en 80. Decidiu.se tàsm.bén que por quest�o de 
continuidade ·os liberados serian eleitos por 4 anos o que um dos tres 
$ordenadores que eail$B em dez.enbro do SJ deveria ser desafiado a 
o*1.t�uar mais un pertodo para contribuir eor.1 a ranovaça� da equipe 
prin,�palnente na preparação do Oonselho Nacional 84 • 

,, 

-r: . .1 
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Qllanto a eleiç�o dos 7 coordenadores que a oonteoeu no Conselho 
82

1 
não se garantiu · na reuni�o da. Equipe Ampliada e:o agosto de 83.

AI. deveriam ser eleito �s novos liberados e se elegeu somente dois.
· Nootea doiS anos a questão internaQional foi mui to intensa cón 

a reali.zação do Encontro Continental en 82. e do VJf Conselho Mundial 
ara outubro de 8ã• Pelo fato do Movitlento estar L1a.is voltado para a 
r�alização do 3 Oongresao este aspecto foi:·muito diSoutido a nível 
da Equ,ipe liberada, tendo p9uoa participação ·do Conjunto do Movitlento. 

D� certa forma a Equipe liberada oa.:minha hoje o ora o que vai se 
tornando mais urgente, não se·tendo D.Uitas possibilidades dé planeja� 
UI1 oonjunto de trabaTho oom perspec�vas mais a longo prazo. 

No processo de coordenar o Mov:il:lento uti.J.iza varias meios: 
- relat�rios� reuniões,encontros, metodo� oartaa, vi.Sitas,

inf om.ea, planos, · etc. Teclamos de avaliar tu.do isto mma
perspectiva. de avançaiu.os. Em.... algumas cidades e;tisten volurn.es de 
re-u,pj_Ões e ooupan ;muto tanpo dos Dilitant�s� e pelo fato.de não S.ereIJ.

bem preparados, Mo tendo objetivos olaros, ficam prajud.ioad.as e se 
perde rauito tempo� Outro aspecto é que não se .retOJJa as disoussões j� 
:t�tas e assi.D. não -ni se orientando a reflGdo de uma fon:ia ,cont!nuà
e :planejada. · · • · · � 

�. · 

A. JOO vive hoje un proo�sso de ação cada vez riais massiYo. Oor.10
ee garantir ooordenações em todos os níveis que reaJJ:Ii.ente ooordenan. 
ª ª�� 

' 
' �· 

· -Que papel 'teriarl estas coordenaçõea nUL1a. linh.a de projeção de
.a�o? 

. . ·• 
, 

' � ..Que saida tenos para se coordenar a açao frenta ao volllme de
tra büho que tenos? · 

..Ji:rente ao.pr�o plano, e
0

oonsiderando o Ano Inteniaoional da 
Juventude., 4 Oongresso, 7 Clonselb.o Mundial., 1�· d�.oa 
a n:!vel de coordenação tenos? 

' 

. � 

4valiaQão ¾ a�o�d�na�ão Naoiona� arapl�da 

Vitória· e Rio de Janeiro:· 

Qomposiç!o ' 

' 

?mo se conseguiu un prooesso g_ue garanti.$s.e a oontinu.idf-de dos 
elet1en�os, sonante ofÍ elenentos de Vi tÓria e d.o Rio dé. Janeiro � g_ue 
forar:t elâtos no final do IJ.andato do Anpliado anterior.. 

Resse · :P.er!odo, no Rio Grande. do SuJ.,· por exen:plo, já sa passaram 
) .Ampliados. 

• 

Jlapel de Coordenadores Nacionais 

\. 

: · t-

�om relação à partic�ção nas reuniões da coordenação Nácional, 
!oi mais ourn.prido esse papei' do qup os ooordenadores ànteriores. : · 
· ..aentiu-se d.if'iculdade en se1

" ter o conjunto do nlov:i.tlento Nacio.nal--;. 
pois ru!o visitar:ios as outras regiões, e sonente as ooordenações de 
oidade � g_ue tem o 1>1:-ooesso de ação ni1itante e e· •oDUIJ. da:s.envolvidos 
aoot1l)arulado de�···_arto. As·· outras 6Óordenações à outros n:!veis não 
trabalham diretamente oon a aç;o. 

' 

.. 

-O nosso instrumento de Trabalho (relatório tr:Lmestrial), não 
.funoionou;; pois alén das dificuldades para se fazer, o re.1.atÓrio quando 
ara feito por aJ.guns coordenadores;_�-reapondiru:i para_sitwµ- os· 

•·

,.QU.tros. .. den:tro de suas .l)r�ções. · 
,,._ ... 



\ 

• 

' 

' 

5 
!s dificuldades par·a se ga�antlr-o reJat�rio foram:

- Falta de dados; de programar tempo para se fazer (elaborar): falta '

de uma infra-estrutura de secretaria e de pessoas para datilografarem, ro

darem e enviar pelo correio o material. 

Faltou tambem manter correspond;n�ia, pois s� Vit�ria e Sul garanti-

ram. 

Hoje começa-se a sentir um avanço da vis�o dos elementos apliados qua� 

to ao conjunto do movimento; começa-se inclusive a se questionar a forma ' 

de se coordenar o movimento. Essa visio, porem, � uma visão que parte da 

regiào para o conjunto e at� certo ponto se choca com a visão da equipe ' 

liberada que tem mais o conjunto das aç;es, pois visita todas as regi�es, 

Quato a Contribuiç�o nas cidades: 

Percebemos um avanço quanto ao tipo de contribu,jçio que as cidades es

t�o tendo e cobrando dos ampliados. lt:;es os ampliados eram os elementos ' 

responséveis pelas a�ticulaç�es do movimento -na regi;o, e se faziam prese� 

te em todas as reuni�es; cuidavam at� da secret�ria; e por fazerem de tudo 

eram considerados o ponto de referência do movimento na reg1ao. 
--

Hoje, por:m, o papel conseguiu avançar� medida que os ampliados sao ' 
N , - � 

elementos que hoje estao colaborando com o conteudo da Açao, organizaçào ' 

e coordenação; utilizando para isso, em vez de estar presente em todos os 

encontros, a conversa com militantes chaves e coordenadores regionais, pa

ra assim estarem refletindo quest�es de fundo. 

Avalia-se tambem quP o processo de Ação a nivel Nacional nao conta com 

a contribuiç;o dos apliados quanto� estarem,p�nsando e projetando o movi

mento; pois ainda h� um disnivel de vis�o entre as coordenaç�es Liberada e 

n;o liberada; mais as perspectivas s;o muito boas a medida que a gente con 

siga neste conselho planejar a ação� nivel nacional por setores. 
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J O C SRAS LEIRA 

DE PREPARACÃO 

D O CU M EN T O N º 1 
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,'ião Pau lo . 1 8 1 e j' v -.-. " i' 1·, il J rJ B ·• J , e "t" • r • 

Da Coordenarão Naeional 

/1 todo'' O[' m/lt't.anler· da JOC BY'a,:ileira. 

('ompanhe il•on . . .

t chegada a hora onde intensificaremos an avaliações dos mais' 

va��ados aspicto de nosna açao e organizaçao· confrontando as 

conclusões com o conjunto do movimento. Estamos falando do pr� 

cesso do 249 Conselho Nacional da JOC Brasileira. 

Este documento tem como principal objetivo resgatar de uma fo! 

ma comum, as avaliações que o movimento vem fazendo, bem como� 
1 

proporc�onar um momento de aprofundamento nos mais diferentes' 

n{veis, teremos assim, as condições necessárias para projetar� 

mos nossa aaação junto a Juventude Trabalhadora. 

Este chamamento ao conjunto da JOC para uma poa preparaçao, vai 

se traduzir na continuidade. Quanto mais segurança tivermos, 

mais teremos condições de detectar necessidades e exiginaias. 

Isto é responsabilidade de caça um e de tpdos os militantes 

da JOC Brasileira. 

Boa preparaçao a todos! 

Cooraenação N acional da 

JOC Brasileira 

o! 



" 

Em todoi; o._; CN uão J,,j'-inidus algun1· uril Írios l"' f d'/ it· ·paçao corno 

uma forma de garantir que o CN ._;eja represe�tativc ltnha ondir5es de 

deciuão. No entanto, o:; c1•·itériou vão evolu ,ulo a c:.1.'la Con:;ellzo na medi 

da que envolve lam/;ém a ação dos 1wilitante.; , l"m.;e-1.uentemPnte da JOC. 

Vamo:; r•ecorda1· o:; c:ritér1:on definido.· rar; o.· Co1 .·e lho.; de H2 e 

84: 

No Conselho de 82 - devem estar repre entado.;: 

- O· uetores existente0 1ia 0 cidade ;

- A coordenação da cidade,

- Te:;oureir•os da cidade;

- Coordenação de wtado;

- Coordenação do Triângulo;

- Equipe Ampliada e candidatos;

- Militantes que estão trabalhando na e�tensão do movimento;

- Assistentes de 4 estados a serem convidados;

Que seja militante com seguran ça da orientação e com o compromisso

de garantir o movimento e o plano nacional pelo menos até o próximo '

CN/84, trnasmitindo para os demais militantes o conteúdo deste CN;

- Que tenha visão do trabalho na cidade e um minimo de visão da realida
1 

de da Juventude Trabalhadora e do Movimento a nivel nac�onal.

No Conselho Nacional de 84 - para as cidades participarem: 

- Cidade onde tenha ação militante;

- Que�enha organização e coordenação de acordo com a orientação do mo

vimento;

- Que esteja desenvolvendo o plano de Ação Comum;

- Que esteja assumindo os compromissos financeiros do movimento nacional,

- Que tenha perspectiva de continuar integrando- e ao conjunto do movi-

mento nacional;

OBS: Para participar do CN, cada cidade deverá refletir com um Coordena 

dor nacional a sua situação e confrontar com estes critérios. 

CIDADES ONDE O MOVIMENTO ESTÁ PRESENTE OU CONTATO: 

Erexim, Caxias, Tapera, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Curitiba, 

Americana, Campinas, Jundia{, Pedreira, Porto Ferreira, São Bernardo,'' 

Mauá, Santo André são Paulo, Osasco, Santos, Sorocaba, Nova Iguaçú, 

são Gonçalo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, São Joa5 do Meriti, Belo Ho 

rizonte, Vitória, Pojuca, Camaçari, Recife, Fortaleza, Teresina e Belém. 



CR 1 '!'f:R l O /'llh'A l\'LL'ItÃO D!·,' DJ,.'LEC:ADOS: 

<r!uc :;e.j,w, 1111:1 i' tc.1111, .· c-,•111 .·, u11r•an�·r.1 lo n· (, '.t;(l 
<)ue a.;:;u11ut a uo111p1•0111/.·.·c r),, 11,:.·u,,1/1•

Co11.:elho Naoionul; 
I 0..1 "/ 1 ' . 

', mrvimP-nlo, 

_, 1,-: 

l,'ll,' f,,nlici 1•ortl1e1·im, 1 11lr ,.la 1','(lli(,tl<ÍC' r· da 'lça) d, ,,, v ·,, nln rt 

e,· ona L; 

- r;ur f;c nha part1:c:1'.pado da p2•apar•açao de.;te r·rv.

DE:VL'RÃO f,,'.''7'Af? l'f?f-,,','/'.'N'l'f'.'.'J ;VESTI!' CN: 

!Jelegaclos, Candi'dalo,; à equ1:pe liberada, Coor•denação ac1'.01 ,.ll., exten·

cioni.;ta·, ComisJão de Encaminhamentos do 39 CNJT e convidados. 

OBS: Cada cidade, dentro dos critérios deverá eleger um delegado. 

Todos os candidatos a equipe liberada devem participar do CN, inde 

pendente de aerem ou não delegados das cidades. 

Depois de recordarmos esteª crit�rios, é preciso recordar tam�ém 
que em todos estes Conselhos, avaliamos que os critérios não são resvei . -

tados na sua totaiidade. Temos claro que na maioria das vezes é por não 

termos claro o papel que tem o CN na caminhada do movimento e condicio

namos a eleição dos delegados a outros critérios que são: Quem vai ter' 

fériasJ quem quer ir? quem não foi em encontro nacional ainda? e outros ..• 

Outra coisa importa�te e que nos Últimos anos, temos tentado
0

amadu 

recer um Regimento de Ordem Interna (ROI) que garanta um CN democrático 

e organizado. (UJna proposta será colocada no CN pa1'a discussão e apro

vação). 

Foi avaliando i tó e a caminhada da JOC Brasile;ra neste momento,' 

que a Coordenação Nacional definiu o seguinte processo para a eleição 

4e delegados. Este processo leva em conta algumas necessidades fundame� 

tdis para a JOC hoje. A primeira coisa é Q fortalecimento das inst�ncias 

intermediárias de coordenação, ou seja, entre as cidades e o nacional.' 

Neste sentido, a eleição dos delegados será por intermédio das cooPdena 

ções regionais e estaduais. 

Pa�a definir o número de delegados de cada região ou estado, le1)a

mos em conta: 19 - que o número de participantes influe no conteúdo de 

discussão e por isso, não pode ser muito alto, a demais questão f''in.anaei_ 

ra é um peso importante neste sentido. 29 - O número de militantes, ações 

categorias e setores e cidades �rganizadas em aada região ou Estado. 

REGIÃO NORDESTE E NORTE ............................. 06(SEIS) delegados 

RIO DE JANEIRO ...................................... 06 (SEIS) " 

SÃO PAULO ..•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 12(DOZE.)
li 

A8 GERAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  O 2 (DOI8) ,, 

ESPÍRITO SANTO .................................. , ... O,>J (DOIS) 
1
! 

,, 



PA RANÁ ................................................ 01 (HUM) delegados 

RIO GRANDE DO 8UL ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13(TREZE) "

Para os cri tér1· oa do:· de 7 eqado n entendemo a que a partir de uma re 

flexcio dos <'Y'ilPrio:; uti/;;:a.do:· no:; CN anterioy,e:; e da l_;"'f'nparação desta 

pauta, cada e:ilado poder� definir levando ao UN para diacurnão e incor

poração ao ROJ. Deverão .· e r• critérios que o movimento utilizará noa prç;; 

ximo CN. 

Ainda dentro do:: cY'itérios há uma questão a ser resolvida desde os 

e ·tadus e regi�en. A JOC Hrasileira tem adotado uma forma de organiza-' 

rão que parle dos municipioc, ou aeja, está organizada por cidades. Nes 

te 0 entido, o movimento deve ter claro quais são a cidades qeu efetiv� 

mente tem movimento organizado, as que estão num periodo de prova e as 

que e tão endo iniciadas. 

Pedimos que cada estado defina esta questão e envie o quadro para 

di cus ão e aprovação no CN. 

ANÁLISE DA REALIDADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÁG. 06 

AÇÃO DO MOVIMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÁG. 30 

APROFUNDAMENTO DE PONTOS ESPECÍFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PÀG. 35, 

CRONOGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PÁG. 51 



C O rl l ·i /'/ u li 11 rf, , u <1 iL Í / t' ; · , ' : 

Como mu v·1:1•1en lo 01•ua1i z';:ado Je ,Jovens T1•al1alhador• ._; un -·

açao, viemos' 

à ár•1:,,.· unn.·, /,u.;c:o.ndo de:'envo7.ver• um proce:·.;o cont�nuu de Análise da 

J,,,al.idrule, , wl, 1•,,.·(lenrl.1. ,,.· nec:e::i;?'.dade:; e u.·pii•ar,:Õ( .,· do conjunto dos 

mililanten, a [J(.t.r·t,·ir• .J, :·ua aç•ão I realidade� tan';J D p� ci 'ico quanto 

d e) (' (1 IJ .i 1,/ r/ l /) • 

1,.-r•a l ntc1Y r, ,·1.1,Jnde1• a , :;te de:·aj'io, fJl' Jcuramu.· j'.u.-.e1· uma r1etoma

da de vár•ia:; que:; lÕe.; r (ix·igênc:ia.; con.; ide1:•ada.: âe:;rle e Ccnse lho Naaio 

nal e r:eminá 1 •io nac:onal de E.,tudos, onde oPiginaZiz?u numa pauta, pa

ra que rum processo permanente e consequente, f6ssemos desenvolven�o uma 

[id t youia :;i:;temát1:ca du uonl-inu-idade da anáZ,'.l;,. 

u,,. oul1·O objet.ivo de:;ta paula, .;er•/a dr:. ,'c'Y' ur•1 11 , de p1' paração' 

para. u �:49 Conselho Nacir nal da JOC. T.;to pop,,ue tern ., ,ue ir avançando 

om o obje11:vc de 1·r a c:ada 11.omento, constru(nd� 1 1.71 t'1�1odc rrra1:H ,tcfoqu.C!:_ 

do de nnáli.;e da Realidade. 

Nr,.;tq .;entido, ac:r•1•di' ia1110.; qu, par·..i o ' ., 
'lo.' L { t ,,�·,t•lul� te110.; que 

aprove-/ taY' /,udo e te da!' o:,; a.ná li se.; feitas n 

de 8:.,. 

' . 

1/1 1', / '/ 

Aet'edilamo;; também, 4ue pa:r•a ,;!dr um pruc.:tc',·,;u ·a..i.c? ,.tive, e fo:rrnativo, 

acrer;cE ntamor; r1.pena1; algun:; ponto.1 par>a faci lita1• , cler-empenho da aná-

lise. No mais, a pauta ce1°á a me"ma. Lsperamos que ao1 '1 -isto, por;,;amo.; 

avançar mai�· na defúi1:ção de questões fundamentai<· P.m função de nos.>a 

açao. 

M/ios à obra e boa :3 01• ie 1 1 1 

,1s 



��4�lª� DA REALlUADE 
------ -- �--------

llnáli::r> 1'.',·u111�m?°eu 

A. cJual ,-: o pr•o,i, /,r, , ,·,u1,Jtr1ic•u cL, JOVe1•110 ?

13. (Juai :;
-

,;ao o:; uri1u·t'1 ,1i:· a1•up(1:· 
- .

c•ono1(1'! co.· 

li. 1 - Qual é a 01•ip'm de.· leu gr•upo.; ?

e . (Ju li ,: :; a ... ,

e:,: i. : ; t (' n 1 , , . · n ; U r• a • ; i l '.' 

. -

na .;ua reg1,ao ou Er; tado ? 

t:. J11tn",: a.: I,,1•t'11uiuu.t'.· 111r>di'1la.; ('C:Onr'5mic:a,· te mad,i.· p •lr; govr>rno no Últi

mo anu ? 

F. A quem beneficia ?

G. Que con equência · estas medidas tráz para os trabalhadores ?

SISTEMA ECONÔMICO

H. Como uurgiu a economia capitalista ?

I. Quáis as principais caracteristicas da medida econômica capitalista?
' 
" 

J. Que proposta apresentamos de uma organização econômica alternativa ?

ESTRUTURA AGRÁRIA

A. Como é a estrutura agrária no Brasil ?

B. Como sao o projeton de reforma agrária do governo e dos trabalhado

res ?

C. Como está sendo a atuação do INCRA ?

D. Que propostas alternativas de reforma agrária existem ?
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Principais 
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� � � .. � 

categorias 

-

internas 

... ..... ..... ,. 

Principais grupos 
Econômicos 

Origem destes grupos 

. 

. 

A quem beneficia Consequências p/ os 
trabalhadores 

Princdpais empr>esas 1-
,· 

i 

1 
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7-V· 

o



!•: ,r; '/' H U '!' U R /1 A C R Á R I A 

Como e a es tru tur•a Ayrá1• ia no Bra.;il? Pr•ojeto de Reforma Agrária do Gov.

1 

" 

Projeto de Reforma Agrária dos 1'raba ATUAÇÃO DO INCRA 
Zhadores: 

l 

• 

Proposta alternativa de Reforma 1 1 1 

Agrár>ia: 
I• 

-

1 
1 ' .::::::e::; 



A n á l ·i :; e P o l í I ú: a : 

li. Juai.; o.; pr•i'nc:it,ui:· u1:ontueirrrnn/,o:.; pol,itieo:; no iÃltimo ano ?

/l. 1 - () que levou a e.; f,c:; ac:on tecúnen tos ?

A . ; ,) 11 em e : · /, á r 1 i' ri / g 1· n d u e : ; ta p o l í l i e a ?

11.;1 - r,11u· anr;l/::e j'a::e1110:: cir:?:;te:; ar.:ontoe·1'.mento.� ?

11.·l - Co1110 l,r'III ::i'rlr u pa1•t.ir·1'.pa�·ão do:; l1'abalhadore,; ne:;t.eD ac:onte-·

r· t" men /,o:; .,.

li . : 
- . 

(,1 u , , e: o n .; e q u e n 1 • 1 a : · , , :; /. , Cl':on lecúnen to.; t2,ár: l;ara o::: tr•abalha-

dor•, :; ? 

/1 • li - ,} u e, per• r µ e e t i 1 • 
· a. l r• ( . · ,nil, a e :_; t tl • · i' t u tl ç ã 

li • l - A':; ta c1 o: 

r,1 

a) Qual ia origem & o papel que tem cumprido o E�tado ?

b) Que análise fazemor obre a estrutura politica-administrativa' 

do Brasil e outros países ? 

B.� - Partido Politico:

f 

..,. 

a) Como surgiram e que papel tem cumprido os partidos políticos ?

b) QuaiD .ão as principais correntes políticas existentes no Brasil

e como atuam ?

B.3 - Revolução:

a) Que an�lice fazemos sobre as experiincias revolucion�rias que co

nhecemo r• ?

b) Qual tem aido o papel dos partidos politicos antes e depois das'

re vo luçõe 1: ?

e) Que propostas alternativas de revolução existem ?

d) Que proposta aprecentamos de uma nova organizaç�o polltica-admi

nistrativa para o Brasil e internacional ?

05 
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Pr-incipais aeontecimen 
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tos 

In:·: .,_,_ê ncias ExteP.v:.a.3 

? O D ... 

O que aconteeeu 
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Cor.se z !!ênei a.s !!a:Pa os

t2°aba l hado1·e s 

I C A. 

1
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Quem dirige esta poli- Participaçâo dos tra- Análise que fazemos 
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Concaquêrwia para o:.; 'I'r·aha lhado:N .. � Di B t-r iou-ição da àrea urtana e espe-
�ulaç�o imobili�riu. 

t 

1 

Como aconlecem a LJ m·ig ra. ç oe s 

1 

) 

PERSPECTIVAS 
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AnCÍl/.;r> Tcl( o lógJca: 

A. A ,n:luaç·ao JJOlÍtit::cl, , <.:Ont?111-ic•a e :;oc•ria°'. elo paÍ1· 

!', li:· lul,a:: ,. /'('/ i/nJ:r•,,çál•:· d()/' Lr-a},r-,/,,rulor•, 

('. /1;' ·1.1 tdi'ro,·.· rl, 

j, '<., 'I :� açrw ·!.a Ju 

1'l'Y lud rÍr>.· 'r , > ! ·aL d,: inl-, 1·•1 <' ·onar

- 1', 11w nJr.t 1wfl11.· o I i (1/u_,,rio elo:, doi,; bloco.; dr-ntf•o da .
T
gr>eja ? 

1 - </11e r e1•.·11r>c:l1°va:· apY'enenla eata r>eal1:dade ?

5 - (.,_ual o Projeto Ideológico da Nova República ?

U - Q11 mccawz l:mo t e111 11.:ado l'ª r•a gar•an ti - 7 o ? 

CuLtuJ>a: 

7 - Quais o valor>eA culturais do povo brasileiro ? 

8 - Como ºº expr>imem ? 

9 - Quais as influências do .Jistema solr>e elL·,:, de.·,i, a n-z" el loea/._, 

ati intPPnacional ? 



I /) L' u L, ú (' .1 I r: () 

-

Ia[), /, ,l ri {JY'C�,Ía /•' r· (' n 1 , ' ' i' /, u (J ·.';; ( f) )-

li I lo 
4 

l '. (( J , •r•cn1um l 1• 1, , , r I' I </ [ 1, l I , .

eond1:ço e., de vida do:· trabalhado A··
.,

-

PeB; 
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- , Uu / 1 ('Tf/ ,; ,- ir l 1' 1 < /- 1.l l' f J. )1 /, cJ. d ) ' t 1' I ' a ,

/ , , r • i' 111, 11 I , 

,) Como ('D Í,,Í .·erl'lo c:on:· /,1'uÍda 

L !la d u 1• e . · a · a.,, / z' 'f' , l ti 1 u f a d o movi,, ( n L , l 

; e.: ta ::i tua�·ão ? 

•
1,J J v rr- e n t o , · i n eh: e a L : 

- O �UP e movimeht .·�11J. 'c:at e ·tá fazr' 1 d f>•, r, 

'I r:r 1110 r :·tá 

o:; pa.r·t,-/dof; 

1Lu1l, o r•eZar•'.onw11,·n1· ri' rr,cv/,.,n/ 

oli ieo.· ? 

,,í 1,' ,·,.1,- n I o rÍf IH.· . · ('. m p r• t, f! 1 ri o :-; : 

- Que experienc:ia:· exi:;tem no Bl'as·il?

2 - Como é oua estrutura d e oi'gani zação ? 

a 

3 - Que bandeiras d@ luta se tem ? 

Movimento de iairro: 

ac. 

cl''J.LI llha.dor•e:;? 

:·ui · J,:men-

't! ( 1ft : o 

J - Que papel cumpriram e cumprem at� hoje os movimentos de bairro?



2 - Que experiêm·(,1,; nignij'ica.liva:: rle mc,Jimcnt,o.· rÍI' /,ai.r·'l'o e:cistem?

;;; - O que o:; mooi"menl,o:; rir /Jaz'i•ro e::lão fa;;endo frente rzo de:;empre

(JO ? 

- Corri( .; e e:; t�r>u lur'<Wt o.· mov imcn tos. de l ,riri-•o ?

:) - /uai.· o.· rn·1·11,·{1 l1,· o ·J1,I, ·1·m(·n/,o.· d,, r1,>1J ·ment:J de hair-ro nos úl

lim0:; ano:; ?

C - (JUl/1,' [;(11/ i',/(,( (1 f' n·// ,1,.; l<'.fllrlé!'f:Y'V,:; j,, /71./;c, ? ,�U{ n,tliae faze. 

mo:; ÍC' .·1•1A ,·ortl,•1Íio 

l - Como o:; movime,,l 1:· rJ.e bairr•J se r>ela ···anarr e 1 •n e:' 1 ,JVinento.; de 

Lc .·ernp1•egad 1.;, 1ll 1 JJin, ,Í', .·/ndical P Y' l . ,/ t , l : l . ( i (> • ; 
') 

- Como e.·t(c :;rnrlo ,·un:;li'uÍd< o podc1• dl c-lac.·c l1•..,;,l:i 1 ,wdon1. a Pª!:..

l i r• d o : ; mo v i" m e n /, , 1 • : ri r: /J a i rr o ?

g - ,uai:: a:; per•:;pec:tivan dou m0vimento:; d1' l1ai1•r•, ? 

A l ter na tiva d e O r g a n i ;: a. ç ão : 

1 - Que pr•opo.;tan
1 • 

e experi�nc:ias existem de alternativas de organi 

�ação do� lraba.lhadoren ? 

2 - Que pr·opo:;t,a:; ap1•e.;enf'amo0 de e;;trutura e organ-i;::açáo da CUT fre!!_

te:

- Estrutura Sindical;

- A organi8aç�o de base dos trabalhadores;

Ao desemprego;

- Aos movimentoa populares (bairro).
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LUTAS :00 MOVDIBNTO OPEMRIO SINDICAL 

e-

O q/ antecedeu. Como estava a situa 

ção conjuntural; -estes acontec. 

' 

1 

Quais as reivill 
,... -

dicaçoes 

. 
-

Processo-Ponto do 
part. e pas. dados 

·i
Como �oi a participaçãd. 
dos trabalhadores. 1 

l 
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i.IOVIl.ffiNTO 0PER.(RIO i�C flAM"!)() (LUTAS) 

Raivindicações co� Avanço na organi-
quietadas zação uos traba� 
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Avanço na tomada de 
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- LUTAS DO 1:0V:UIBNTO POPULAR

ante- ISi�.iaçãc conju_�tu-1 Reivindicações 
ral do mo�ento ! feitas 
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Processo,�ponto d.a,Como foi a participaçãc 
partida, passos d.os trabalh.adorea 4i 
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LUTAS DO MOVIl,íENTO POPULAR 
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-
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Rei Vindicações !Avanços na tomada de , 

t Influencias Qual o avanço na oz: 
DIFictJT..JilADES PERSPECTIYAS 

dos 311"'ticlo;:1 r;onq_uis ta <las eaniza�ão de unida� consciencia ! 
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JuVt'nLudt· 'J';•,:rball1,1.do1•a: 
--------- ------------

J - Oue /,-z"po de Jov,·n,; P..;tá �rer•ando a r·oci,edadr:> a par>tir dru; 11ealida-' 

d en: 

a J 'l'r 1� ba l!t0 ; 

b) /,u::er;

e) Cu I /,u ri ,, ;

d J F'o r t 1· r• i· 1; 11. r,,w;

< ) .' , 'J,' U a l 1· {, ui e ( < 1 j'' / ," V i cl a d 1' )

1. 1 - f,'n/,,•,ul I rt J •,-,,,, .. ui

,,() ( ', J/f/ () 

,J,, 'l'r•uf,ilhu: 

vuruio r'/11 ,:c1 11lu I r1r'r.J'1�.;.:/onul·i;.:a.ç·a.,, l. 

rnrnwr ? 

a) ComJ :,e dr� o Y'elacionam,mto dor Jovnir. tr•ahaZJ0ador>es com a fÇI;_

milia ?

b) Como sa d& o relacionamento entre os jovens trabalhadores do'

bairro ?

e) Como o, jovPns trabalhadorcR vivem sua exualidade ?

d) Como os jovens trabalhadores encaram o casamento, abóY'to� h�

mouJexuaZi�mo e m�todos anti-concfcionais ?

J •• 3 - Lazer: 

u) Qual� o tempo livre que tem os jovens trabalhad�res ? '

!J) Como Of; jovenn lPabrdhadoret: util1';iam o ceu terrpc' livi>e ?

e) 1,iue m, z"on de la::e;' faltam aon JoPenH trabalhadoY'e:; ?

Jl�ão de,; ,Tovens TY'aba lhado1°er·: 

1 - Como reagem os jovens trabalhadores frenti aos seus problema:. ? 

2 - Os joven.c; tr•aball1adore:; part,1:cipam em 0Pg,w1:;:aç•ÕP.• do movim,1nlo op!!_ 

r� rio sindical e popular a partir de Pua re1ZidaJe de luta � traba 

lho r 

Quais ? Como ? 

3 - Que inic:iativa de 0Y'gani,3ação própria exú:te eJLtJ:'" os Jovens t,l'•aba 

lhadoreo a partir de sua realidade ? 

4 - O que faaem esta� organizaç5es ?

5 - Jue d-ifir·uldade,· tem ou i ,vens t21abaZhadot•es em ar7ir>f1m frente aos 

problemas que vivem ? 

6 - Como e::;tamos con:·ty·1 .. o:ndo junto om a r.Tu pntude 2'iaba'llzado1°a e 7-evan

do-a a asaumir> nonoa proposta alternativa para a sociedade ?

,,, 
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K..:TAOO 

MENORES THABAIBADORES 

QUANTOS 
SÃO 

SETORES ONDE TRAB_i 
LHAM 

,--------------..

CONDIÇOE:3 DE TIU �IHO 1! 
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MENORES THABALHADORY.:S 

Por que com�çam a trabalhar tão 
cedo 

--- ---------

Po1. q_ua as empre.nao os adm.i tom ? 
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um rr r, vi r7 e n t � 
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MEIOS LOCAIS: 

I - Que meios a cidado/rogião desenvolve a n{vel local ? 

. . . . . . . . . . .. . . . ., • •  $ • • • •  .. .. 

. . . . . . . . . .. . . . • c> • tt· • • • • • t11 • . . . . . " . .. . 

II - Que avaliação ce faz deste meio ? 

• • • • o • • • • tf • • • '" • • • • • • ... • .. • • • • .. • • • o • 

• • • • • • • • • • • • • e, • • • • • • • • • • • • • w • � ' • • tll 

�mros NACIONAIS: 

I - AGENDA - Como estão utilizando este meio? t planejado? Tem responai 
vel? 

II - Q:u.e ijvaliação fazem deste meio? 

III - Sugestões ••• 

Ia - LIVRO - Voces utilizam como meio financeiro? t planejado? Te.m r.1s-

poMável? Qual a avaliação? 

Ib - CAMISETA - Partindo da Última expar:i.encia q�e ti vem.os, que avaliação 

se faz? Sugestões ••• 

Ic - CARTAZ - ;g utilizado como meio? Avaliação/sugestões .... 

Id - COLANTE:> - Idem ••• 

? .... t .... BROCHE ••• O que acham do broche como meio financeiro . uuges oesc, •• 



2 - Quo outros me .ion vocE:1s ::iugermn 

1 - 1· rcJr.,.�-ão a; fu1:n.ç·1 , d.o �r 

: nÍ \T0l !l'l.CJ..OU1,l '1

,) t :! '.t 1 

,. 
Por J.Ue ..,, Descreve· ., ..

4 - Hujo, 1.uaa c.:u.10a rnu t< ...:)rum no movUJ1ent,� é t,J ·.i.dadf•'.:-1 c·Jtarem cm at� " 

zo com o ca..:.x.a N:.icioru:ü., O qtH.� você(_,, 1.1 n.;a(m� , :. stc ? �UA :�ai.cla9 

propoe? 

5 - Nos encontroo ao nível da cidade ou regi�io, o aspéc·to financeiro é •

discutido ? Como é eGta discussão ? Por· <1uê '? 

6 - O que voce(s) pensa( n) de um 13ncontro a 1Úvel nac:ionaJ com o objeti"-'O 

específico de dj scutl!" o aspécto fin.Unce:iro, sua organ:ização oe . 

7 - No exterior exío: em entidades de ajuda que contr:i.bu.Hm com a a:rti:cula

rt30 do movimento a nível nacional atravé� de projetoG enviados .. O que 

voce penAa diaso? 



8 - No Último Semi.nÚrio de Estudos da JOC, houve 1m1a discuBsão sobre as ;� 
1 

entidades de ajuda. Nesta d:i.scussão su "rlu q_uo elas só deveriam ser 11 ;:'

tilizadas pelas c:iu1des/r0 ,jÕos em funt;ã 1 de despem n ",1.... .1..nf·...- ustr:1. 1• 

t-i.ira (sede ••• ). O que voe ê pensa disso ? 

,. 

9 - Outras preocupaç
..., 

es ao nível de :finanç as ••• 
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r. - '/JI· /11/11!,II.Ç'Ã
°
O l'.1;'/1(),' /1, 1)1/INrJ ''Jl1,!U1'/ll, ,'J(,',1'1,, , /' 1 ,,rr11 ,  ('!,.ANO 

/(l('f()V/'il, /'/1 ;. /,', , V' 11 , J. 

- ,/1 ' 111 1 !,,' 1,/, ,·, ,� 1 

o -- ,UE, U .1·,',"[1 �· l,L·,Vl:!J'J'A/v.,'08 l-'ARA O CON'í!''LhO NfCl lNA., p,;L·LE1'1R SOBRE 1 

' 1,-

1 - E X T B N S J O E FORTALECIME NTO: 

O CN/84 de J/m·u corno ;n•io1•idade o .for ta Lei:: 'ment:LJ de', ,.;idadea eatra·

tt5gica:;; para a ,TOC. !Vr:i ·te ,·e�,tidc ., 'le1 antod-,;e as cidades de hELgM, 

FORTALEZA J lifCJFE, J SÃO PATJLO J rrais 11osao :Ji:.,,,.n/ o !' 1 1;; ,l l'RGENTINA. C,;

mo ta111ôérr. a VALI,' DC A(,.'O em ,�1ivtal3 'Jer•ai.: p,U'J: ,'nic ,. cu;ã0.

,�· N CAMINHAM r,, N '1' OS 

APgentina: A JUC vemtentando se organizar neste pari j� ha algum tam-

po. u regime 111i,,itm• aí. instalado em ?6 praticamente ac·abou com ela.. O 

,,,,:;u/t a.lc, ie:· a lcrita11:va N:-·,;ulta h1•je Pm uma equipe d,i ;;,J mi'lita11t:e;3' 

espa/,1.alcE· pela (Jl'artde Bueno.; A1:1,a13 como também no i;iter•-ior. A mcdor- '

,iificuldade que encontram i em relaç5o ao m5todo do �o imento e a orik� 

tação da açao. O apoio do Brasil se fundamentz em cima destes doio po� 

�o:;. 

Fnl í cu·.;w,,/n,l.o l?;:U desaj'iêi, a fl/LÁL.LA, qu,' ac,J 1 a :-1.1.a r•espon.sal,z'.1A.·· 

ia.de e o.no Coo Y'de 1:ad ora. Naciona i em ju 'lho /8 6. ?,'::.:tá ·indo para j' i car U '17 ' 

< rn o 11 1. /u1 g e II i ·1'.rl( : : ; e '/ P 111 b r o / B (' à a e t em b 'l' o/ 8 7 .

11/,;m .tf.:.�ú J a C'oor·D.enação Continrnta'l qw,, ,:!LJtá cO,.i!'d,mando est;1 oi•g 
ce2soJ �st& solicitando a contribuição do atual aJseJsor da JOC Bi•api-



le1:r>a que l,amhém a.r•r.il)(t .·u.rl r-eDpon,;ab1:l-idaâe em Jull.o/86 -::mde ficaria 1 

do1:n meueu f>OY' .;eme:·l1•r na /111 Jr•1li;·ina� 1·ulo /J<1ic ec>rn a c;cl,:JPncia de ceu 

/ii::eo l/U( per•111/ t,,� .·ua / ,"/)(!J'flÇ'ÚO riu /)'Íor•p:;,• ., llj'Of'''i a ['rO• ;r·l:o. fDto é 

pont.o de rh"u<'u.;,;;io ai/1(/,t. 

Sao Pau lo: No pi•oce:; :· o d,• e on t·i nu idade de furta le cirr,en to Ja e-idade de 1 

:·1·, 1'1111,ot·rt ::r'rn 1.u11a 1n•oj'11,irlcl rinál.-1::;P., e,:tárJ v·ndo mai.· t,'f'Â.· militanter-. 

C'armem de l'clot,a.·� 1ue 1·a:·a com 11-Íi.'O dEl �Jfl, t'1ano, l e: l,0u11 Jes que cheg:3:. 

1•,1111 rlri l,'(Jor·J,·no�·,;,, Cont ·11,•nlal. 

For·lale:�a: !·.'.;lá r,m ii.;,·u.·::ua ·,li/ a Coo:r•denaç:LW de NC ,, NE , eom a e·ida 

rle Ir• /.'or•/,rlle::u a irlu i, rlrn:.: c·oordenadoret: nac·irmai,,; que acabam a rea 

pon::a/J 1: l idade ri e.: le n Í-,.J, l no ano de Bti. Claudi t' l\'e 7.sa J'icaráo um 
---------

ano (de 6'/) nenla e-/dadr>. Após há a ponsilil?/daâ de 1:nici,i-P o rrovimen 

lo em :ian ta Ca. tar• ,:na, a rwr• li1• d J ·inic·io de. 8f. 

1�m i.'e lação a Rt:Cl r't.' e BELÉM, nada foi enearnin,zado r..rinda. e continua' 

: · , • n, 1 o u rn d e ,; a J i o . 

1311 a.o'1wníu no CN a r•e,;ponsabi lidade de -in?°cia1• 1) 11/ovimento nu 1/AI,t:' 

DO A{'O. É um ponto que lem que ser avaliado. 

Outra avaliação é referente o fortalecimento qu� CHICO foi fazer em 

CAMA(.'ARI ( BA). Ele foi pa21a lá duPante o proees:;o do 3P CNJT e r·eto1•-' 

nou para Campinas no final de 85. 

Temos que ir aprofundando qual. é a responaabilidadG dos militart�s' 

da JOC f�Pnle ao conjunto do movimento, um anpécto que é muito impo�ta� 

t <J e o fa t,o dor: mi li tatz ter; serem mui to -Pespon.sáve ·is por sua açio � mas 

no quP r;e refePe a Coordena ão Nacional� continenta� , internaciona� e

exten.·Õe.;, qua.;e não há diaponihi li dade. 

/1) COMO AVALIAMOS 1�S'J.'E-; Z'AS'SOS DADOS ? 

E) r,uE PROCESSO CL'VEMOS DESENVOLVER PARA QUE os MILI'l'ANTE:E' VEJAM MA.IS

A I MPOR7.'ÂNC.T A Dl�' A.S'.'JUMIR ES�l'ES DESAF 101,' ?

C) COM O J 1ROCESSO DO CONGRESSO, ETAREMOS ESPANDINDO A JOC EM MUITAS O!!,.. 

'I'J?A:; C!DAUES. rJIIE CRI'Ff:R.IOS DBVE'MOS ADOTAR Pilh'A r.,�"O? COMO NOS R-

GANIZAR PARA GARANTIR A CONTINUIDADE ? 



fj '.' /' ., '/' // 1 ' ' f,' / li 

r N T � ll N li �  r u N li L: 

/1 n i v e l 1: n /, e t' n e• a ?° o nu l e o n. f o Y' rrr P ; li la n o ., l>í- i' e mo s f'2 , ." t: e a n o d e 1 9 8 6 o 

IN'/'f,,'/i('/if-11- /() l/1/ 1/'f,'f<Nl!Cf(IN/ll, /•,' ,;1,,cxo f)f, /iCJRMtlÇ',fo IIU ,;, Ni nu.· /fJO::P.1' de a·

i l'i° l a J 1n1ho. Corno ná.o ehcuou ne!lhuma indi,:: x 1 ·a, d, ,ione:;., a c:oor•dnna- 1 

··1,i 1iru·'•nu1.I 11 .:ua ••,11n/o., ,l,· 11nor•111/ 1 r·o/8,l de -1:/iu ,1U'? o enmpon/·E;{Y'(_,

/i'//>/l,\'11/1 (/,·1.,--,m) ,,u, ,
--. 1'1,,•,;.1 ,·nurlnr• 1?,'(;T1.1r1a! ,,·! 1 rt•11.d, •ir, N,,j.J,�.

!•,.; I 1u ,u 1 / r•,1:: / ! ;, mi I · I ,rnl f':· dJ ,·:l':/ e1•'!'.01·. 

li) ,11/í:' /l\/11!,il1Ç1.11 '/'i','MO,J u,:;'J'i�' Mi','10 :' EXJGÍ-:NCLM3.

O l '1.r"il, tu.n to ue la:· :-_;uan dúf/en:·/1 1;1a geoaráj'i cai: eomo pf. 7 o n·í., l d,? 1 

organizar5o da ar�o no movimento ., tem um papel chave na contribuiç�o 

frente o� outroa países, principalmente do Cone-Sul da AL.

Todoc ,[Ue pat• tic i1�a1 1arr, d o SN / 8 ,'i _, t:iveram wna v ,: :·ãc· dac dI fi cu l dade 

da Argentina, Faraguai � Uruguai . 

. 1) (,llJI" 'J'JJ(I m: CON'/'Rl!WlÇlíO f'ODE'MOD DAR ,,

B) O QUE ,;1GNIFZ'CII PARA O MOVIMENTO OPE'RiTRJO/FOPUT.,.4R !:,' PARA A JUVE'NTUDE:

TRABALllADORA, A JOC �STAR MAIS ARTICULADA NO CUNE-DUL ? COMO ISTO '

fl()Dfi,'RJ/l D/'7R?

A nivf.L internacional, teremoa em 87 o ?9 Conselho Mundial. Isot cem 

d�vida é muito importante para um conjunto de movimento organiz1do a�!

te nivel, porém, ai se vive algumas dificuldades de orientação �ver re 

lat6rio CN/84). Neste Cojselho Mundial ter� um Aspaço para mod;/icaç5es· 

na /J{.;.cl::iração de P11 1�ncípios e iota pode v-i'.r fo1•talecel' ou divid·ir a JOC. 

Por ir:to, é muito importante termos uma discusLJao maduPa e a p�rtir ' 

da o:ç•a,i. 



A) O QU/1' /Jl1'Vf1'MOS' MUDAR OIJ R8POR('AR MAIS N/1 !>ECLARAr'lO DE:. PRTNC]JJIOS PA

!?li QUf-' !i'/•,',,'/'11N!JA C/l{)/1 V1"Z t\1,� r,; CQ/\,/1) UM l-,.r, ,- 1·.'·V','U Jt' ()P!P'iVl'A(,'Íi(J DA 1-ÇÃO:

!·) 1),/J l; (,'OM l'} '/','/\ N:;Ao /-,.': ',"/11,/(),. 't'UJ uo UA ,)' D j p I eu l,1JA /Jf•, : :x 1..., 7'B !l}'E','.J li OJ E NA

,Jor· /1' m: ,;uA:; CONDl:'(JURNCJ 1L ? ( Ve1' 1° e !.o. t;Úr•iu C !/84, Doe. N9 1 L He-

i (l/ /1 r• 1: 0 (; i lC' () ll f, Y' 0 (,' () /'l /, z' rt (J /'l l (l /, /J :, ) • 

C) COMO 0R SETORES/CIDIIDES/REGIXO ESTÃO CONSIDERANDO O PROCESSO DE PRE

PARAÇÂO 9 (Ver I'elal5rio CN/84 p�g. 19).

6 - E:; 7' R U TU R li D O M OV IME NT O:

NeRte �ltimos anos, a JOC vem avançando na sua forma de organizaçao 

e coordenação. Temos uma Equipe Nacional Liberada que juntamente com a 

Fqu1·re Ampliada que d,:v1:de reopon)abilidade frente au <lç>Õer; 8.o movimen 

to podendo assim dar um dcompanhamento mais pr6ximo e continuo. 

No pl,ano regional .,e libera o coordenadoiº nacional da região (ampli 

ado), i o caoo do RG, NO/NE e SP: As coordenações estaduais e regionais 

lamóém rh >vidindo a:; re.'Jponaabi lidade s por tipo de ação. Ex. Coçrd. de' 

bairro, aç�o sindical, comerci�rios, etc ... 

A J OUE A VALI AÇÃO F'A ZEMOS DESTA FORMA DE COORDENAÇXO ? 



B) COMO l!.'S'l'AMOS FORMANDO OS MI LITAN.1'E'8 PARA 'dUE' :JINTAM-,;r:: DESIIF'IADO,) E

l'RA'f'11H/IDOD l'J!h'/1 i1.','.''UMI h Ili, COORD!.'N 11 i, 'Õl·:,· 1 '/''JDO' o.,

C) !·.'X f G {,' N C 111:; :

Confoi·me a JOC vai ne e,.,truturando e tendo um corpo maior, vai tam

bi11n ,; fazendo nece:;.,:ário algun•· docu111entoD que a/uâem e deixem cla1•0' 

como funciona no:; ,;eu�· d1'fe1•ente:, aspécto1:,. Como 1� or>ientada a aua açao 

i ,mo:: a DECLARAÇÃO DE Pf'INCfI'IOS. Refl 1'ente a ox·ganização em Z. inhas ge 

1•a1'..;, (; o !·.'.-JTA'l'UTO, o ,,ual e,;tá :;endo ru'goci:ado mudanças [r>ofunda.� com 

a CNUP, porque tem uma cláusula no atual- estatuto que diz que qualquer u 

mudança trnn que .:er> ouvida e .;uómetida a apr•ovaçâo da lg1•eJa. Quem de-

cidiu modificá-lo foi o CN/84 e delegou a Coordenaç�o N�c,·onal para fa 

zê-Z.o. 

J� neste �ltimo proceJso de eleição, uentimos dificuldades pana ua

ber quem tinha direito de votar. Com quantos voto� seria eleibo, etc. , .  

Isto quer di�er que n5o temo� nenhum documento que eFpecifique como 

funciona a JOC de uma fot'ma detalhada em seuu mais :liferentes aspéctos 

de . -

or•g ,�n 1-z açao. 

A nivel internacional, temos o REGIMENTO DE ORDEM INTERNA. A JOC do 

Bra�il tem que elaborar este documento para evitar confuH�es futuras. 

Encaminhamento: A Coordenação Nacional far� um ante�projeto que 00ra, 

encaminhado as cidade�/região e a partir das c�ntribuiç5ec apro vadas' 

no CN/86. 
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? - MEI OS K T N G T R UM �  N TOS: 

li) (),Uh' AVIILJll�'ÃO 7'EMQ,'; /J!•,'.';'f'f�':; MJ,,'JOS IJ() MOVJ'·TEflTO?
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8 - A Ç íf U Ti' /•,' /' R E �' li' N '.l' ,1 'J' J L' /l : 

/1) <�IJA' AVAl,IÇ'ÍIO 'l'/',' MO,',' lJU i'l,ANO m: IIÇ'.i10 Rl.'PHr','L'N'Fll'l'Il/.4 '? (VP-r- Pl-zno Naci tJ 

nu! pu.!]. l•l po11l,1 .'!). 

i•) / J/lf</1 /IV/IN.:AHMO,'.,' f: JMl'OH'l'l,IV'l't.' IJl:.'l.!'lNll?MQS C(!M .�U!.:.. fNTJDALJF f: PiUORlT1l 1 

/1' I r1 'l'HI? UM N/,;J,/11,' 1 ON/IM1'.'N'1'0 ? QU/IL ? 

C) SUGE�TífO 1'.' EXIGRNCI/1.S:

9 - 11 L 11 N E ,J 11 M R .'V TO: 

A) COMO FOI �NCAMlNHADO O PLANO NAClONAL ?

B) COMO GARANTIMOS AS 3 PRIMEIRAS ETAPAS DO PLANO NACIONAL?

, t:::,  
1 1-, 

1-,:i 
1--, 
(') 
e::: 
t-< 
t:::, 
:i,,. 
t:::, 
t>: 
C/) 

A 

t:::, 
;i:.. 
ª' 
::i::, 
1--, 
ttj 
� 
'-9::i,.

� 
:i:.1 
o 

1 

.1 ,__________ _,_ _ _._ _________________ .�-----� -----·-�--.. ------·-----, ... _.,.. __ ,_,..., 
/ ·-) e:,·,� 



--- -- --- -----·-·---- ----·-·--···-------+---

C) CUMO E,c:TAMOS CA RANT INDO ,1 A 'I'UA [, ETAPA, A DE OHGAN 1 ZAÇÃO? Dl F ICU LDA:.. 

DfS E �XIGRNCIAS:

D) COMO AVALIAMOS O PLANO NACIONA' FRENTE·J :.J 

Açá'o Comum F o 1' ma e/o foi elah. a.e e tapa:· 1u tPO..;' 
--· ·--- .... ,--·---:·.. 

. 

a 4 .. J 
1



r 

!!') A paritr• de n.o.;:;o:; / /,a.no.; i11dividuo-i'.::/('C1 �egor1·a.· ou .·,. tor :•.;/e idade/
. -

l'e(.J1,ao, ,7ue propo:;t,u j"a;:em,,. ri n•a a •orit ·,iui"da I.! 1 l 1,1;1., /!ria ·onal,
{, · ,i,•au 1•otrn11r1 ? 

11· /·,' ,'; •• A •·1 t ."· a r• rl 1) /" • -, 1 ,,, "7 1 e; I r f i • ; • 1 , • , 1 ' ,., ,, ,, 1, , ,, 1, , " • 1 (l/'I 1 l/'/1,:h _.cJ,' C:'.C:: r ,, 1. l'1 1�' r• 

) : ' ' 1 I J I 1 I 'I 1 N '/' ' /) ,1 '/ 1 

(fJ.l'., 'Àc,·. 1,1, '';',"h',l :; 

no.do[·. 

l 11.· mi"/i :inl,•:: ,·u,; i·· j 1J('n,; /.r•,ibalhador, · p, r1•1an, nt.e1r1, nte eomprome-

i ,lo:· mn a�ao uo1.1 ou tr-o.; j o ven.· trata l h �dores.

:i. ' ·  111·il,-tanl,,i.: devem de:;.:nwolvrr- ,;ua ação no inter--1'.or da cla�,ae ope

Pária. l·,'l,r:>:· ::r� ide nt1"j'1:cam com as ª"'f ú•a.·ÕeD ,la classe operária e 

.·•1:1. luta para r-eali;:á-7.a,·. 

.L e>:; m{l.,"t antc:;, a/;ravr>r: de 

dor-es n serem militantes. 

nua aç•ao, t.ljuia.m a ,)utr•os ,jovens 

11. O:; mi'litanf;c:: plcnin,i1.m, dec?°r/P.m; rP-v1·ram e a al-z'.am mútua r> per1'.odi

camente .:;ua açâo na.J reuniões ele gru'f:,or; ,i.:: mi'.ita11tes. t.'stas r.eu

rdÕE;:._' .;ão o meio e:;cPnciaZ par·a aD:;qqul' L" a 01•ienta,,ão do mov·i-mento.

r ., .

G. 

O:; m i li t 1 n 1, e,· ,; ão 
� . 

r>eDponcavcz :; pela do novimento atr.a-'

·,;é.i dP uma colabor·aç,ão j'inanc:ez'r>a pt:.,1•íÓâ;ca, u1r•a respondei• àu neoes

:·idade:; 

/ /, q71 1, 

l<,.,>en 

,J 1:meri l,/ 

7u e a aç:é'i.o e a coordenação ex·i g ..,111 em Do do,' ou 
.. . 

WlJt31S. 

r• ea 7 1· ;; ar· uma 

p -ir r: i c· i par· da.; 

Ol'(JW,J'.,;e. 

aç·ac, corr. ( 

atívidad1 

,. .... 

D 

JovPnr: 1;rab x •. l·1adr•rc'U, o,· mi Zi tanteG 

de 'or,.7a;:ão d cco1•denaçao que v mo 

'/. 11:; mil ·11n1:c.·, em .·eu c:ompro1r.i:;no com a ,;l,as.CJe operár·ia, agem de a

<:or•,lo c:Olfl ru n/vE; 7. d" con.;ci,gnc·z'.a e capaeidad(! de ação, i•espeitando 

a elos dema1'.u. 

!J. !Jeade {Ue um Jovem tral•alhador começa a descoi,rir> a 1•ealidade e re

partir' "'Ua descouerta com outros jovena �1·abaZ.Jzadoreu, podemos di-' 

:;e:t' que ::omeç·ou um pi'oce.s,;o de militâ,.r: 1'.i. O ..,:?vem trabalhador, nes 

.·n p1• 1 ,c:,e:u·o pe.::·oa? at1•avé.· da ação c,•m ,,ut.r•ca pe:..:soar; r->11 .;;ua vida 

diâri i, vai deeeof•f'1>ndo a neee,•s·lclad1� d,, e,·,-:; t,21• or>ga111:2e,dc, a aderir' 

a um movimento de jovens trabalhadores ar9an:Eados. DeEde o momento 

que voluntaria mente quer aderir e acei�crr ad orientaç3es do movimen 

to., pa.: "n a r·er m-i.,Z·{ tante da clOC. 

9. 11r·J:es z ontor não o,· 1Jrincipai·� cr>z.'tério,� pa:t'ti .Je.P eonslde1.,ado mil-i

tan le da ,JOC.
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l C,1,c> -r. -�q t�f�; .
.JJ\,j 

e a avaliação dos meios auxilíarcs e ·neclaração 

de Principias. Em função do tempo não discutimos� 

es��s pbntos. 

Fiqa ·u.ma_ exi'gência para $:,s cidades estarem ava

liaindo Ç)'s.;:rneios auxiliares e aprofundar a Decla 

ração q� principies. 
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Ul.'1 mov j.omonto pro cic.J. estar orgéJ.niz.J.do e coord0n2do ns,s suas 

r' divoro�s octo.nci2s 9 p2rc responder o. o.çno qu� desenvolvo. 

FORMAS DE CQORD�NAÇ1W:' 
- ·Coord0naçõ.o do Cidc.d'.;S: Avali2.!ldo os div'";rsoo tipoc do coordonaç5.d 1 

podçmos consto..to..r:
. 

*. Os cpor.d·Jnc.dorcs do cidc.dc tom muitbo coillpromissos e G.tivido.dcc o 

_coor�cn�,_rc,r o movÍw.onto exige tempo. 

* As. eQqrdenc,ções tem cfaf1cu1do.dcs do c.n�_qncJ.2r o seu po.pal, to.mbém n5.o
. 1· . 

, 1 tom clc.ro n nçno conjunturo.l dos mil.i. tc.ntec dn cidc,dc. Existo probl�

mo.. p.r-, cotruturn. mo.is o principo.1 ó .que, n20 �16 dinâmico. d.r,s coord?1nn

çõos. 
··-, 

* Eotc.-s- • que nivol a.e· diocuos�.o g_uc vc.I!los f::-,zcndo nc.s cic7.o.deo g_uo o

C',C SUillir o por pcosoo.o. 
\ 

"! O te:qioo quo entender é · g_ue o elemento do funçl.o é o critério de rcpr2_ 

s, nto.tividc.do, tcllioc que roprecl:ntc..r o conj unto _, o:::; sotorcê o 2cçõcs' 

dc,c cic12doc. 

*· �.Tqmoo . tD.illbém g_uo porc .:bar que tom momentos que n coord-:;nçõ.o Ó pnrG
. ;- o.rt i culG.r. .... ' 

,,,;, 

-;-- _poord:::no.çõ.õ Regiono..l r 

Pci,rtindo de, oxporiêncic, do Nordoctc o tipo do coordcno.ç�.o -�or Rogiõ.o

reopondo porque tem no "dificuldc.doo do finC1.nçc.o o diot"êillcic;, o co.dG 

� Eotcdo tom um.e. cido.do e que 04(igc um.e, c.rticulnçto rogiono.l. 

O g_uo func1.::-LJ.cntci é o.. nococcidc,do d;:--. coordonci,çso tKX ck. Rogi5.o ter u 
... 

m,. coordcn:-.çc.o coto.dunle O :Norte o o Nordotoo ec o.çno ó coord2nc.clo. por 

Rogiõ.o, oc:ntom mui to 2.. dificu::t'd:2..do do ecte:.r coordcnc.ndcb. e. !o.çnõ, t<fun. 

, �9iu anoc quo nc.o conseguem cctc.r {\rticulc.mdo :melhor. Eli�' é rcprooc_g 
t9-tivC'.. dr,c cidc-.dco po� c2.uoc-. do contxto que oo vive, z-,c 8:xporiôncic..c 

� 
não, BÕ.O mui toe locc.lizci.c1o..o

'-
moemo Gu. iill. tom pr�cupc.ç�o do ec�'1.r o.pr�

fundnndo o.. cotorizc-,ç3.o1 
No RS 9 8G coord2nc:..ç�oo cot2.o cc: orgc.nizc..ndo .,Po.ro. intornOLJ.bic..r vici to.s 
doe 



-, 

'"1_:·:-. 

Coorê:.enc,ç-o Ectc:,duc,1: 
Eo RS, é trc.�nq_t1ilo q_uo o t1ovi.J.onto v;:--,i tr:::-,bc-.ll1c,r por o él. coor
,:::i � � � ,.,,.,...4J ,.. " r·t:. "'t-d- O" -'-od.- " C"' to or. - So' pO l.:en1.. ,Ç c ,O o.o .r:,�u,.·_:o ... c,J ,., rc:pre::, r;.L'l. 1.., ,., p r 1.., L., L�8 <..., 'b lL;:::;. _ 

dnm.o�: fc,zcr rec-,.lrãõi?cc--úiíi-::----;vc.::1L:-,çi�-;�>��{o ele, octivor concrotnm.ent� 

roc,lizc,do.. •. 
·:1 

. '· 
..� _1_ • 

E.o SP, e�. cic1c:-,doc nto 
; . ; '. ' ..

C ióportê..ncir , do 00 e:::;tair 
. . .' 

coorc12nc.ndo c-,c.; c.çõor_; r-, nlvol do Ev\ltr-,do. 

, J... • • 

' p· r •" • ' , 

Eoc� _coorc.1cn�ç00 oo t,Q.ül cine'di'.:me-L:có· o c:ind:-. m:rto. nl'!ll :prococ::.:o do 
• ·T ·'.· , r ; �-, ',(l 

octruturo.çi:fo. A éli::�cuocc.o por tipo de :,çto t�ri polo I2onoc tr8ç; ., o..noc 
..... _(_l T." 

o c1i;'.ntci de.::-.: c,ifmcv.l",_···:nr· r''Vi . ,_. i:.. que i'-·zo; ,...,1 u. n coic. 

A tuC',lition-co r-, ��;�;. :n;::;:� d;'.�:.c�t:d:�:0;

1

::-:0 �-cipr�-cc�t!'.:1�:o�
l
:· ·{�B�ncé: 

.. , . \ :_/': .,... -

, rio, L-:-Çqnfo cçê',o o ;Toxtil ,. 2�1Vlotc,luf.-g1�0�·-9 1-Cofüérói� e 1-Bo.i:rro 9 1-
: ': J.. � : •. ,/. : • 

•• • ,··,V.: . ','T _'._ ·' ,.__ . 

-Sotor trc,bc·,lho ( que uno: .. Qti1.wiõÓ, l Bes.rri::-;êht, 9 ··contruç�,o Civil) 9 1-Fun 
r.� . • . 

·. . i '' . 1·-.: 1 • • 

-

cioné�rio J?Úbli,GO (Prof OCGOT 9 'cd-r:fc í&, -;SC'.LlC�c\ Prc�tçc�o- de Sr :rYiço C)"
• . '·, ',?

O Liborz,do teu ._, lunç0.o de c-,compnnl1c,r os e ;torce o c2.tcboriC',:::; •

Cé..---.,d:. cc:,to6oriu co encontre, v:, 

to GOG pbntoc d.e', r::.:c,liL,1C',d 1 ! • 

. : . 

i·lC.LCC • 
. . 

Ac 'êl.iccupcõ.cc 
. i� - .. ( f 

cõ.o fron 

No RJ, &-, coorq_(;hnçfo_ 6 forill8.tk;:,p�r l...GJ. rcpre6ontcillto do cc.dr.. cid.:i.do 
9 

fil2.ÍO 

i_!_ ..L ' 

e. c.:ro.plic,do.. 
: •. l .-_ . ' 

. (: 

e � - N . l oorc,c·!nc,çr-;,O, .cc:i..onc� ·,::. 

• 
, . r . - . 

-·· 

.. .. 

·T. ·,.: ·'1 :,_i.: '.. · , ' . - .. 

A CO!D'rdc:nc:çc,o Nc,cion::ü é COí:lpO::; te. por: :Bq_uipc Nc�cion.2.l Liborc,dr-,
.-, . 

A·: i 1 · -..;J,-. ,,1 . ..., nl, 
r· •:... ;,�0 . .'.iqlllpO ..t1J..'.l..,_J L ... ,l.ll�, 011�.,; e- bun..... Ju ,JU liborcdoc Eo.tc.du_ç.ic ou Re,gig

nc,i:::;. 

A equipo N =-,.cionc-,1 du.:r�·.ntó o o.no'•·f'icr-. 

cinco f'..:--.ze:ndo vie:ttnó. o ÚB de 

* Trc.b -,1110 no So era tc,rind., i.
• e. 

,. ' . ; ' ' fcrit;c;�-

,·f" 

... , ',{}:: 

() 

o 

No trc,b �lho df::-: : _cqLripc oh:: tem que: oo prco cup:--�r com. o conteúdo ql-to cn 

volvo 6:-.rr.nti-r. ,-, oriontc:ç�,ó ·comum, o,· cJi61iêo d
?-

roc.lidc,c1o, C' .. :p:i:o�undf::
-·· . . . :· ,,. : � •· .. . ... 

m.o..o..to de-, ror.lidc-,d� AO.(.dOVÍill:! ntn, rhic�i;o;· c1c,c vici to.o, oncc:minhomontoc
- .!.:-�1 •. /'.. \:) • • --

':"' . • ,_L, t' 

:frentQ cw cor:ijunto �o üôvilhonto í.c :· oncc.i:J.frtl1c:m.ontõ·:::.. cugic.1oc o, pc,.,rt_ir i. t . : . . . . ---· � \ ·J _.,., 

dc;o vic i tc,o. Prq:pc'>1�çµos·, endo:iitroc ,·ho.cionc,ü:f � encontro e continen._tal 
1 

�- • -.
l 

�-\_ ,• J.. . ·. 
- -· 

.. . . . � l . � . -· ; ,_I -� 

ip.�orno..nibioc;, ,c,l<jil ·,do • pi.irticipc.r do c-"cont1;;6"s ropr:..:: ';n-c::-.ti vos. .-po:::;� 
. -- .1 

. 
, . :-:.: .r.--_r -. .. , l .• ,.1.. -: 

encontro::; r-:prcccnc.:.-',tivoc, mui te.e vezes tcb qu8 orgc,nizc,r o ,o.jua,..;-�r ;-

. e.. prçpç,ro..:t'.., . 
::. • ·.,. ,1_' ·. . •. 

Al 'm c1ocoC"" .. s 

f 
,, ... _ •• 

' ,· . 1- ._. 

.:t --, :· :: ,,;-

tc--..rOfC.C ol::. t :TI C'..S qucct�CC j1i':f'idicc�:::; f 

rio:::;, prever or� conc�:rto;.., n�-, cc,:::;c,. Cont.:-,nc:o t,.wb(n que t:-:..::10::; que f, 



e 

., 

.·) 

·1 .. f

. ... · 

• (.1 ' 

..

· Encc-.. i..ünl1e,r o JT, Agenda e Bol�tim Mili tc·,ntw.
'., ")j:. l ._] 

* Vicitcd
No e te priBo iro e C!lliC: ;_ tr.c� :_o tcupo dL; vi e i tc-,s foi DLli to lo n go e no f inc'sl

t b, . . -C..:iil CD [',e_; r·:<:, lOCC vc cote ou c.quelo 

libcrC',c1o e n�o o conjL,:.nto de., equipe que pr::.pc,rc, o, vic.:i t2 no todo °' Acc

bc. porconC',lizo.nc1o e L, to f:.---.z que cm c::-,da vizi to. tcmhc que :::;e rcto!ilc.r ' 

tudo. A victC', nêfo é prcpc,rC1.fü1, pelo, coorc:c:n;-,ç:,o de E:::, tr,c:o nc:u · pele, cid,f;J; 

Out n 1 ), t� e, ( A de. . rC', c1i:cicu d::::dc o n qucc ci,o ck, im:re:.-ectruturG. · dictc.ncic-� de dcc

lo e� ID.unto de llil lug�-,r p:--,rC', o outro). 

A equipe J:J.C',cione:.l, c1ivic1� c,c rccponcci.bilid.:.c.".ec do coordcn:::çõ.õ entre oc 

libere.doe. 

* Quadro de-, Equipe NG,cionc-,1:

Izildc-, - Tcxtil; Nelcc, - Ff:brica; Gilberto Mot�-,lúrgico'f :EuléÍlic� -Pro

foccorcc:; Cl,:udir - Cotlércié,rio:; Lucicl:::,:r - Co.u.crcif�ric.; LOC',Cir 

cié,rio; S2bÓic-, - BC',irro; Rcginc.,ldo - Bc .. irFo ( c.ccotrcor).

Oc libor:::-,dot, . êj��ê:'ft_r-- 'O-'=Eu:1-i.l.:i,;:_:=;_,_>pi::� no 1 incü c".o jull10/86.
. . 

*- Equipo Libcr-t,'--�c- Ectc.c1uill: 

Comer

A liberc,çõ.o por E::.:tc,u.o ;,::m c;pontc,ndo uq. c;-'..tünho C1.l torne.tiva pC',rc-, cfcti 
T

v i'lcntc doccnvolvo:rr:.ioc [:. coordon;-;ç:::o elo L(Ovinonto • 

* Quc,dro doe Libcrc-,c1or� Est: ,c1uz-,ic:

So,nc�rC', - Toxtil SP; Ribc.:u_ê.-r - Bc,i:rro Nordor.:;tc; Roccli - Co1·.2crcié.ric, -JiS;

Toninho - B2,ir:ro-BH.

* Expcriôncic-, Libc:r,,dc, :Sctc.,duc:.l do RS:

Nê:õ ter HOI'.wntoc_:; c'lc c1iccutir 2c pr-'Jocupc.çãcc dc,c cid,,c1c:::; o octo.do;

Tc:r que refletir rr. coorJc1n:_--..ç3.o ::.:ou'.�nto c--.c qucctõcc do cctc,do;
. 

Nc.,o ter nili t .11.tc:::; no cc:t .do com vic?-'.o e,� t-_ducü;

A ,--, ':O'. � ,, t,- rl 
' 

c,Ç, .. O CtO O� , ,c._O C uü corrunto di vcrc.:ii'icc:,do
? 

oricnt�ç�o dontro docto contexto. 

n?So 

AcUBulc..r por ::.:c1r liibcr.::-,d:.., e-, funçr�o b01.rocré,ticc-,9 :_ · 

DificL,Ü · u1c fin,,ncc:irC',. 

tem mui to clc,ro n 



�riirribu:hçõo : . ,. 

Dividir r�::.; vici tc,s nc.;� cidc.c1cc.: com. e, Libcr-c,d·. No..cionc�l, c,judou. No 

período de vici te, r.:6.nk.r coa e. Nele:-, e Izildc, pi':.rc. diôcutir · ,,e prc� e 

cuix�çõc:::;. e enc,-.nin.1.1,.:-n ·ntos contri"buiu. 

* Equipe .Amplü:.dc,:

,.... Dificuld:::.dc,;� Situc:ç�o iinc:.nc�.irc"'.. .p r�, vi,,j:-.r, ·fc-,ltc-, cl:-: tcBpo p:-.rc 

· .i � .. I Q,oncilic�r t:!Pt,bc-.lho, coordnn ·.ç'to, c-.ç�.o m.ili t:,ntc e :::;cu pr'..pc·1 cowo

. \. 

- . \..• 

O il:.1portc-.nte é o c-. .apli::--,-:10 rXo·· c·ozinho c,rticulC',r o E::.. t:·.c1o, �C',ic fort2 

·T:: ·t lc�cr·r ;:. equipe E: tr-.C_t.,i_;-�1-- e m-:cionci. 

s....-.ick,c � Ec:tc-,do do RJ, .1...:cfinir cc- liberr-, c-J:Jpli,,do::.;. 

O e t rj o tr, r ,,,., ·-,1�.nn J. � · 1 ··-nto p� r·· o: ·= ·,-,)li· ,..., r; o •; ' , \,_� ·-· Vw..J. _tJ L � '- .. .,,l_ 1 \ • ., 1 � t. li.L "--"''-• 9 

--- Eq\li pQ_� 

. '. 

. _L 

'.L ... 

PROPOSTA rn� ESTRUTURA DJ� -_ JÔC ': o 

* O RS, -:-.prr ::.;cntou ur.1c, propoct�, nove-, de c::.;truturc-,çc.o c�o .woviDento:

ASS_ENiBLÉIA DE MILTS. ESTADO 
2 rcprc::.;·::;nte,,ntcc.,dc-,:::; clµg.c é.,çõcc 
por cid:--,c�c � 'ü:.-.ic 1-tc;:;êü.reiro e 
cccrct6rio. 

As cid:-,dc que cowpõc:o c-..c r-:-:6iõcc 
REGIONAL dois cordcnc-,dorcc ec,da. · 

REUNIÃO CONJl;NTA CIDADE 

GJT 

G.B

AÇÃO POPULAR 

ASSOCIAÇOES 

G.B. 

CIDADE 

.. ,· . 
. , :: 

* Rcfle;xõ e:::; co br.- , , propo:::;t�,:
,UD ê.o::.; o..cpccto.:.: que: perc-::bcnoc. e 

Do i:.:.; co.or,1:m..,,clores por -nçêfo :o�ic 
1-c::,;crctfrioc 1-to::.;oQroiro.

AÇÃO SINDICAL ; 

GRUPO C�TEG-ORIÂ 

G.B

i' 
DIRETORIA 

· SIN'.bI�AL

G.B-.

q_uc. oc ....;c-tbroc: Ff,bric:--,; Bcirro e 

.. 
�-

Trc-.b:--,lho nto rn:::;pon.:1 ... :u ::.,o� nilit .. ntcs·. • i,_:_ 

,. .... .-�--·-·--;e- ., r 

", 



'.I'o�Lo;_:_: qu::-: :.;cgu.rc-..r ::, formc,ç :::-: o polÍticz-, c7.oc .:..1ili t,-_nto:::; 9 fronte r, c-,ç�.o

:::.,inc,_ic ,l o pOpü.lc.r. P,:-,rr , C c-,p::-,ci t::-,r 6,:. Jilit ·,nte:c pL-:,rc, � -,tuc,r no ü0Vi 

t · ,. 1 l .. .J.. :.. • r ···1·t· '· ,. --n n-t� o:c1cn O ;:_:1n:'.lC. C pOpU .:.·.r, lJOl::.. t,CJ'" V, .YlD.� !...ll l nt,C.__,, (llc-, �•- e, 

c1.c:. JOC 1 p ... ·.r:-:'.. cnt::rc-.r c11 pc-,;tidoc. 

O eixo rit.:-: �-,ç:::-.o ciff.7.icc,l é .L.lportc,ntc, por c::-.t 1...:goric, o., c-,çc.o v.:-.,i co 

f �, chc.nc1o. 

e-. r,,-_li .7.:-·,�7.c no •.. trc, qu.o o;::; I:J.ili t:::-:ntc:...: :;:... tê:o de:::; :_,nvol v :nc'.o GO ci.n 
_, . , ·,1 1\" -- � ·'· • r-·,,lCL., • l'IO g.1 ·- ,J. lCO L "  b;:-,:::;c do grupo o,ç'.:",o ;:.:irh.1icc.l ccric, e; cc.togoric.,. 

Di.:-:,ntc ,_,_ . :propo�;t::-,, viüo:::.;. que e, or0:::-,niz:.çê'.,o ·:'.'or c··.togoric. n?ío o;:.:t2-

ri� c,contocondo, n projo9õ.o de. c;--.t_..,borir-. c.c::,bc-, nc� c::.,tê.ncic-� cl"'.. cido.-

de. 

A o..çc,o :::;in.:7.ic-.1 éJ illlJ.i to gcr2.l t 

'UI:1,� r1tivic1:: .. 7.c :, r..;cr 
•• 

·. nc-, coorc7.:;nc,çc.o.

, 
::::L1.:)crc:::'.C1.. e 

Cri·,r ou trr·. 0:- truturc, e crie-. UD p1Jco,

:Sct ·.ri'."'.i·1or...: cr ic·,nc1o .::uc,:::; o-::. ru tura.c c1ifcrcntcc que nco é contÍ,ç.uo.�

Por o:::.:t·.r nc. ·ciir:.;ç-o :dnr:7.icc,l n.7.o .
. 
vo jo que t;:.,n.hc. que :,.;'.

-'-pc.ro.,do 
9 

r; �i.·,cuc �-º � que ::: ·r to. conjc�ntt> • 

-,ncontr:--.r ,-.,,_ ·--" 

• 

* Coordcn�çEo por c�tcgorina . 

. 

-�

'' 

O que: e·,.· conclu.i é que· cc f:::� nc c,::r....:::..:[,,rio �r, ' ·e· .. t··, ( ori· c·,c·• 
\.J� ., \.,;b 1.. .. ,...., CQ cncontrer 

pc�r.::-, r fletir L ,  ::,ç:.o c9:r:1� A cc,t:J.g{)ric-, e o cctõr ofc-ire;c:.· c::;po.,ço pc, 
. i" �. : ·:· 

rc-, c1ü,;cutir .:, c.çc,o ci-t;ii�.::-,1 o po:pul2±. · 

Se c:ncontr .r por e, .ts..:i::;oric,_ pro·porci:b-nc cugir n::üc e torce orgcrni-

zadoc..; por c.:-.t .. ·gori:-.�:, •

A orgc,niz�--.ç8o por e t,gor_i�, contr.ibui con ó i.1ilit:,ntc.' n�, Gç?'.o, e

proporcionc-,r int rc�nbio2 .:.4.o _cxporiê:neL·,::; é· coordJnc,r c.iJ. conjunto .

,
,-:

· r ·  eª . v'õrn-� ,,...... ,Vº e, J 
COu cl - '-JL,,, L•ç �,. O 

A octrncic-, -�e c7. . cid\o c"':.o. DOV.WO.ri.to do novliicnto nc,o L ri.::-, 2 ·. ç.�.to&:,� 
:c..ic,i::.: si.1 o conjunto 2.o· uov.L:-_ntb • 

' . - ·- li 

' :·· ·, j_ · · .. 1 ;, ,_) J. _' · : o:..· e -L · J � i · . - e; no::;:. o objetivo é grupo de '

bc.co e n:.o _poL."':.ouoc vrir o cinc1ic�--.to'.---C0.w.o fim· me.is si.D com.q meio PQ 

·. c-,vc-,nç::.:r.

:'r:.:ntc· � c�i:.:.;cL:::; ::::,o, t_;,._10,:.; ciuc_ ter clr,ro ,-_ orícnt-.ç�o e obj�i:i�vo

JOC.

Per C
.b ·o C.ul 'o .., _., ·,·cur··,""o,...,,· 110 .,,..0 ·,-·t, ,..... -, , .. ,,..,.· �.-.�--'"'! ::i ·· l' r' , ·e · c:.::.1 r __ ; : ·c --�·.e.; ,.i.. ,.J . ,,..,_; q.,_ .. xi..., . , , nL, c,.,..,,..,.ic, ,u,. e . �.vc. ia 

. . niv:is. 



,j_ 

.... �.J' ;_, ;·_·,.>e, 

':) 

'.I'e.:..J.or.:.: qu.o ccguro..r e,· form.8.ção po-lÍ:ticc.. C:.o-:::.;' .::.iili tc.ntoa 9 frente e. c.ç?:.o 
.. 

c..Ífü1.ic�.l e populc.r. P_:-. .r�i -cL·,po..cit�.r o..:.. wilit·.ntc-:-_; pi..---.rC. :--.tuc.r no 1-Wvi 

:cwnto ;.:.:in'.:7.ic.-,1 e popul:-.:r, :pois tc1-'. vr.rio:::· wilit·.ntc::.; que c,-.t�,o ,__;o..in 

c7-.:', JOC 9 p,.T'.:'. entc,rc.r or,1 p�--.;rtic1o::::;. 

O eixo lllc. c.ç:.o e inc1.icc.l '.�- Íi!lportr.nte, por cc-.tcgor-ic. o. :---.ç�.o vL----.i 

f:�chc.nc1o. 

e. r:· ·.li�c . .:7-c LlO(� trc. que oc • mili tc.nto::: ::'i t�.o. . --- -·- - . .  

'1 ' . 1 
l\T , ,., • 

b r1 c,1cc ..• 1,1ogr,�.1:1.co e .. c-.cc_u�-:.g9'.'UPº

de e ::;nvo 1 v. !l1C1.o GO :::.ç20

ce 

sin 

Dic.nte -:.1-. :p�opo::;tc-., ._viilos. que e.. or2,::i..nizt.çc,o ;;.,or e.·.: tcgoric. n�o o:�:tC'.-
_'; '..:. 

�ric, o.cont,ocond,o, n pro,joçc.o --4;:-. c_\t.:.;oric. c.cC'�bc. .ric. eétê:ncic. d,--. cidn-

do. 

• 

' 

UI:J.c. 2tiv.idc .. :1.c e. çer cu_perO:c.o. é que o.tuc..lilento n!.o· t':;D :ouito din:J.:o.icwo 

nc, coo rc1.8 nc..ç �o, 

Cri�_:_r outrc-. octruturo. ccri;:. uo peco, .i.

E�t,---.,.I'iCJ.J.Oc.; cric.n,c1o àuc.::::; o��: ruturc.c difôrentcc que nc.o Ó contínuo.; 
·.r 

Por c::.:t:·.r nc-. c1ircç:.o :dnc'.icç:1 n:.o · vc jo que tcnl1c. que S'..J ·)ncontrc.r

po.rndo , C'. 
, ' ..,

·-- lG CUC _ 2.0 $:1 que e _·r do conjÚ.nto. 

* Coordcnc.çô.o por cc.tcgoriua i

O que se conclui ê que, cc ;f:::.z necc�ccc.rio ·

>'\ 
' '

c:::.to6o-rL::.c se encontr,_r 

pc.rc. r� fletir 2. <?,Ç�-º __ c9n�_ :A cc.tcgoric. ó o cictor '6fércc:: ccpc,ço P� 

rc. diccutir e.. c.9+0. c_inclic::.l e: popul�. 

Se cncon�r-:_r por cc.tqgor:µ:. pr.qporcionc. cugir m.nic e_ torce orgnni-

zo.doc por cc.tcgoric.c 1 • 

A org2.nizc:.çõ.o por c_-,tcgor�c.._ contribui coD o .J.ili -c.:::.nto nc. c.çc..o, e 

prOl)Orcionc.r .int...;roembiOG do CXJ)Ci.i�ncj.c,G e coord2nc.r Cil conjunto 

A cctê.ncic. é.1_e ê.ccicc.o do .u10vwcnto do oov.iDori.to nc.o :..;_.Iio, e.. c,:::.tc� 

ri:::.9 uc..ic.; c.i.J. o conjunto Co uovlil.ath 1 . \. 

bc.cc e n�.o poJ.CL10...c ver o; e indico.to co:w.o fiB ID:3.i:::; ciu. como meio P.9: ;-: 

o,vc.nçc..r. • 'J

.. 

:'rente e, êiccu.c:_!,o, tem.o:::; que tcl' clE.J'.'o ._. oricnt:.:.ç2,o e objetivo dr.-�� 

JOC. ,. -'

PcrcobIT.:.:J.oc c.u1 to.:.:1..__c diccucc:t1cc guc cxi::::t..J e.. necé::.;.cic1C'.cfo c7. ._.vc.li,�r 

o.:. n1vci;::; eh· c.ç'.:t, e un meio d·c tr.2.bc.JJ-rC:.r e r::_:;_)oní:..�Ícr ctac.; dif�rontoc 
. ,. . 

Ill V� 1::_:. 
'lJ.



. -

--... -

O problcm.c.. é que .:J.s c.ç30:::; nc.o oc.o coor<..1uno.dc.c, poic quc..ndo curgeo. doic 
( ;-ni vc i:::;, o:::; que r• 1 1 

>J -· pro o cupo..o. con e.. ::-.çõ.o :::; in::.1ic:--.l e OG que co prcocup:-:-n 

DC.'..iG C0D o lo e 1 

.El.CCDOC. 

PercebcBos tc--..L'ibém t[Ue j:. o.vc:nç2..Boc e dedo:::; p.·::::;coc cignific,.tivoc qu:::::n

do fizr:uoc encontro:_; :::;indic;.i:::; e c1c. bcürro:::; •. 

* CONCLU�O'J) ...,, . '
"'
: 

. .., • ....1,,...1. 

.- � .

Ne: tu Concelho reetfirm.c.D.o:::; e, orintc.çê'.o por cc.tegorio.i,i. rto:::;tc sentido

cic1c-,de:s 9 ,-·dentro de 1lll pro cocco devem 'FEinhc.r noct:i. percpe cti v::· .•
..... .. --··-·-··· ... · ·  . . . - . . ... -· 

Quanto e. propoc tr. c1c reduzir e. coordonc.çêi.o nc,cionetl e_:x:�c�_"!,._fy�, e. rofle

xc.o que f�-�zomoc é_ que nc.o ectG.B0'E: no BO.ücnt,, ,-e1c rcc�uzir n. equipe 9 poic

cc cw�liClrtlo::.; ciG ncc2c ii:.1c.c1oc do iilOVi.iiillt't,-'lvc110:::; é que clcvcl.10:::: C.Wilcnto.r

O nÚDc'ro· c1c p.o.:::;::::;�c,::;, :C22-JC ·:que leve.�. CB conte, O .:::.1ov, imtüo n;:::,cionol, O

t:--i:lc.nho do pcJ_:::;, C ;:-;e_;' exigêncic.o ·:O .ulOVillcnto.

Se colocc-. que r:�; .:uzir :e, equipe carie. UD retrocccco 9 e que t::uoc que pe.:9; 

cc,r coD0 c,vC1.nç:z.r o .::.1ovii::1cntp.. f 

Isco nc.o dcvoüoc cc;tc.,r c1iccutinc1o nc,c cidc..c1cc o nu.Ele-

ro c1c libere.do::.;, e JC'. pc.rc, diminuir ou 2.1.,uJ.c.'ntci.r • 

NOC7:""'� e inti.::1,,o' nc,_ t,; con::;:..lho C'.C,:.UfliüOé. o CODprouic,. o c1 que 

cidc,dcz l..!::..:tc:.rc.o c7.iccutinc1o o nÚLJ.c:r:o de Libere.doe, tendo cóno ponto c1c 
-- r.-·- -4 . . . 

rofor�ncic,, é'.:::; nc:ccccL�c.de:c do i:l0Vi� nto 9 -� cç-:-.o nili t_.ntc_, oxtcncõ.o do

w0Vlil.cnto e e. ncccoig:L7.z�c7.-=: d::: b:.r _.ntir LJ.riC._ oricntc.ç-o co.Llilll e. nív·:l na.�i9.. 

nal. 

Obc. : Eu �'.nexo cct� n propo:::tc, de, re;duçc.o c7.-. cq_Lüpo ru:.cionci.l. 

COORSENAR ;.,_ :�Ç1í.O DO lVIOVINIENTO:
- ' 

Cowo cw.:.lic-20;_ 2 pro jcçc.o c7.c. coorc.cnc.ç'.:.o?

Avc-.lici1or:.., hoje: .'.'

Ac funçõcc; burocri-.ticc.::.: (c.cÚi::lulo de tc--.rcfc,c), pro judiccn a. coordcna.çcLõ 

c1r. r_Ç,ÇC.0 CiO 1:�oviJIInto. 

U.tilizc-:m tcupo 9 i:1c.ü.; :;_x:rq buro crc.cic�::.: 9 nc.o foi pc.r. ic; o que clec fo

i· .:o e lc i to e •

ÓT__; :.ctoro. hoje, Conértà.9, Ff.bric·:. 9 etc, e "' cnconti'c.J·.1 e procurcn bu::;

cc.� 9 .. for-1..1::--.c c1c e, tc..r :-·,_, coorc1cn.�.ndo. 
(, 

A '1· .;1'. CJl['.. lC 2 1AC .. 

A t··· ., r- ,,·-, , r- rl,- 'o -7, . . r -o ,.., ·onr-1 n·' c1'r7 dd 0 
,.f' :::)l.• .. ct ,_, prc ,...,, nç, - --- , e or, ... ,n¼"ç n�.Cl J. L ,  . e, ...,_q >J. ' 



. • 1. 

t '" .qua·dro do ci.oviQento · Nacional nao é nadav bon - pelas a-
. valja çÕ e8 :da_ aç�o cqu� se percebe, notaoos,que existeo granãse 
dificuldades. 
- Os oili tantes e�tão bnscr=mdo e apontcmdo s8Ífü:is.

Frent� é_; is�o, r.qual o pap_el da soordena-ção Naci'ona];?

Estrutura n�o respQnde[hoje, budcar _saídas. 
- N�o existevuna circulaçao da aç�o e análise do oovioento.
- Queo t eri que f cJ.z er a1;1álise do r1ovir1en to, é os r1il�J.91),.tE;s, ,j _

e �er1ete:r", · a:- -c-ot5rfü:=füa·ç·ã-o ·  Nac-;onal. --
··· "-Li-' ·•· · '; 

. .Í: ' �-· : �L • _l :·: :·, :: 1� -� 

Qual o papel da Coordenaç�o Estadual �o relação á Coordena-
0çã�- Nacion�l? 

o o 

.í: 
J..-. , 

- :r->orque que a Coordenação Na�rhonal Li h �rada, _nas visitas 
- . - � . . . 

vai conversar �on os oilitantes, a� invés de priori�ar a 
. . ;._, , • i .• . 

·coorJenaçaovestadual, p�ssa11do'por-r.ir1a d0 própria coordé-'

:_nação· estad-ual, fazendo o que ··é �eu· papel, 
- Os liberados estF.1du.ais são elei t:0$' j)ara coord E�nar o r1ovia

.• 1 .• - r1ento a nível estadual. e não a níve-1 Na0ional.. . '- . . 
� . 

. 
' . . 

� .. . ' 

- Nas visitas passadas os li�erado�, não se preocupa!ªº eo
. ·-: . 

capacitar políticar1ente os oilitantQs r1ais ch2ves� e sio 
exigirão apenas uo plano.de ação a que provocaria·uoa visão 
nuita, estreita dô·':r1i1itante só: eH relaç·ão a fBbrica e a -e-ate 
goria. '-{· .,.'v 

- Liberações estaduais :-::,_eerá<ctue e�tar1os liberando r1ilitan- _;:··,
tes coo os oesoos�pbjetivo�?

. . .·. .i... .::> ,· '"

- -Nordeste libero,, hoje pela necess id8.de do riooento.
Análise coorQ�nadora Nªcionál.
Ter1os claro que terios ,,o riontQ de falha, na forri.ação

- Será que as regiões percebe que a Coordenação Naciona� teo
temtado passar.para an�lise da realidade.

- Apartir do seminário cocreçaoon-a realizar encontros Nacio
nais, ��1;1-dic_p��._ e_ de;_:Bai-�r9 t���-���:��-�-°-�---�- ---------�- :')l. _____ .' __ ._i

Tarefisoo e necessidade no r16vinento 

- Projeção:

- Ter perspectiva de ter-pessoas contratadas para executa�lJe
terrünadAs funções,:,_ jurídica (advoga do) · ::·��i:3:ficos.
Alguéo respons2velvno estado 'para. a;recadar este oaterial;,.
v jornar não ten que ser funçãoda coor denação naciànal, gâ

- ran-tir niT:L tantes responsRve·is rios'. es:-.aà.os � 
- Projeção descentralizar todas as atividaªes deoocrátio�s.

7

· Ex·: Unra sec'retár;ia ( Con i dade Dais avançada�.
. . . . � ' 

1; v...,-:-:·n ; ,.,. �f o dç ,.c,oordt?naç�no da JOC p ir coordenando A aça_o 
(' ; 

• 

' 

--
--...
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Te�is que cuidar para nao oonstruiroos uoa organização 

Fe�erativa no oonento eo que organizaoos-os cooeraiários 0 

E fortalecênos ele-a nível Naciona� e esqueceoos ou deixa

nos dà lado as pequenas categorias do oovinento. 

- - ürganizaç�o por categoria, cooo oeio de coordenar.

- Planejar as visitas .

- Os oilitmtes ir ao encontros de açao representativa para

ir se capacitando .

- Liberado, ir nais de una vez na cidade (repetir a visita

nos dois senestres)para dar continuidad�).

- Ter tlt1kl.ento para og liberados Eegionams e est9duais se

, : 'encontrar con a-:equipe nacional. 

- Aprofundar cori.juntanente a análise da realidade.

CGOR2JENAC1U NACIONAL 

Proposta� 

3 liberados Nacional nais liberados regionais e estaduais 

i iao coopor a coordenação . 



_ ORGANIZAÇl:O_FINANCEIRA

.r .� ····· 

1 - Que 7, a: "áv'ci"tiaçac· que 
., 

fa3ei,'os· dos 
:. "( - . . 

- . 

meios: ''ir 

- Mau& - TEm dificuldade de estar vende�io age�das.- N�o· tinham
; .· . .- .• ; . . . .

7 • 7 • . • •  ,. • 7 t ·�, - t . um pvanc o�gah��auo e �sso a�11.-cu� ou. 1,ao se em uma 
forma de dinê:mica de estar cobrando o pessaaL., 

S5o Pa�Lb: - V�nderam uma parte das agendas que pea�ram. Tiveram 
dificuldàdes de dinamizar as vend�is. Se tirih.1,' ddú'ãw 

-,(1• . 

pcs soas re sponsJ.V eis mcis; que ryc.o sentaram pra i_dnu. 
mizar. 

Jundit:'i- Consegue garantir. ·de paglir nc1. époco. certa par�: o Nácio. 
ntt.L. ., ' '.. 

Osasco-- Os· res·ponsâveis 'sq_-f,ra""m .p.o mpvfm1nto e ai a cidade sentiu
dificu Ldades. · ·· ·,;:;;' 

Curitiba- Conseauiu vender as ·q:v:ei ÚJ responsa-bilizaram .... . 
ilmeric--:n::1- TEm pesso,l resp�r.sével,,

. cons�gu�. qs :vezes_, �;r_tass·ar
u.gendus

:, 
mas nao recGbe o d1.-ne1.-ro de volt...:. ' 1. ., --

RIO GRANDE DO SUL : 

Na realidade as agendas progrediram bastante na tiragem s5 que 
percebe-se que acaba dando prejuiza. O problema estb nas cidc 

de que ·n(1ô assum'em,-'·11.c:1 pr1.--:.tiea po-i-s peg..1.m e não :_.:l"!ertam. N,-_: v-er-
dudc o assumir fin.�nceuir da c1.:dade esté: mutic LigJdo e. rct:.Lid-:;_ 
de da aç5o do movimento. O problema i que d� ·uns t�mpos para c� 
estes mei�s t0m mudado seu signific�do� que qnte�_era formaç�o 
par.:� a :i Ç(W, - h . . . ·. f . . a açao

s 
CJe B ma1.-s um me1,,o 1.-nance1.-rc. 

ESPIRITO SANTO/ MINAS GERAIS/ RIO VE J�NEIRO ---- ·-- - -· -- - -··- - �---- -- -- - -

/l <igenda é um meio muito efic:1.z para nós" só que é visto como 
uma tarefa a mais. N:o 5 assumida pelos militantes como meio 
formativo de divw gaçao do movimento. Muitas vezes ficamos ini 
bidos cm apresentcrl,�� n�o colocamos o conte�do que ela tem� 7

quee· � muito 1iferente de uma rifa �u mcsm� de �ma tombola etc ... 
Nc:. agenda 85

.êi 
f .... ,Ztarc.m as Leis trab�.List,�s. c.s qucil foi muito co 

brade Pelos usuarios
s 

ji na agend� de 86� j,;7,tou maior cont�u�Z. 

REGIÃO NORTE/NORDESTE: ·------ - ---

t uma coisa que n�o esta coordenada. Ter uma dinamica que envoi 
�a todo mund� n� venda. 

Tem dificuldade de t: avaliando n�s cidades por exemplo se �im 
portante agende. como meio . 

.4VALIAÇA'Q DA llGEND!l :

- /4 di.friculda.de e qu.;; as vezec as cidt,dea ncc ,.:.valiam as reciis
condiç5es de �ssumir_
Assumimos e meio como um a tarefa � nêi..c contribuição p�ra � nc�
sa ·uçã.o_, ciFem da questêio finc.nceir.::.
Falhamos na :ormaç�o do jovem, Ji que como avc:iamos � nossa
esta falha, pois as vezes nZo vi�emos os diver6os aspectos do
movimento - formar nos diversos �spectos.
Não se consegue v�r

., 
planeja:� cç__mc c_onjun�o participação e meios

Falhamos na questao de organiaçao f1.-nance1.-ra inclusive na
ques�io pessoal- n�o �ornas muitas �;zes- orga�izaios com a nos
se f1.-naas pcss,__, a,7,. É 1.-s:.J,) o. ge,itc ,,"'rceoe e cunst<.;.ta que as 
cidJdes n5o tem r6fZex�o nec�a Lir\2.

!"-· 
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Dii� DE SALÁRIO" COTIZAÇÃO COTA NACIONAL: 

i: 'i
. . Con,stat.amç;s que 

�- ··, .. '·', \ . " 

tão de pagc.r o 
CiS cidade� -mais '"a�tig0.s_ da· .JÓ� aindCl faz que� 
dia:\de, 1s:.L,lário-_j ': istc/ P .. orqué''tem ·.um processo

h is.tó-ric.o.
: '\ � ... � � -· \' , ' . •..,) 

Não consegufwos-_ ter cla;.o · o 
' ' .; -. 

conju'nto dJ. orgàni�J,,ção fin-1,nceir<.1 
. ·.· � '- '. . . . .·. -. \--..; ;:- ' do,movimento nacional e real�ento nos colocar a� dentro. 

F.:i 7,amos em ,rn tonomi,:i, mas no -fundo. n-10 _j . l evamc/s em. cem ta .; is to 
porque . n�w SE:Jn't'imos à im'portêncin ,: dei! d revr.'lmen te ·�; t,.rmb'em ná.o 

nos colocamos -a�i' d.entro�·· quer·dizer_ J movimentc>· sé,,mJs' nós. 
Vemso que outri falhJ i que nem sdmpr�_qs difid�ldcdes siocoo 
locadas p�ra a conjunto re�blvir. Os miliiaites n�o aonseguem 
ver o conjunte. 
Falta a dimensEo d� aç:o e� que isso sig�ifici �os s��s diversos 
aspectos

3 
principalmente no n�vel de se orgcnizar fin0nceir� 

ment0. E o Jiz de salario entr� com iss� dime�ssic d ry �ç�o a 
n{veL intern�cion�l 

·• 

TEm muito miiitinte que nao assumem n� prhti�d� mui te, pe lc;
f&lata de discusão e clareza dG .:,,utonomi.::;, fincic1elr:.;,. TEm que 
eleger tesoureiro cri cri ... que cobram par� manter as cotJs 

: l\. \1 '"\ \ .\..! 

em di��. ·-···--·--·-

• d 
7 

� • b .. . d\ :, • . é;-�\\' . ' , • \ D�c:, f! E!ª&(,-:.r�o: c;omo. c·o van-ça· este a�:i e pc:r-...t a. J�C� Interne
� . l ... ., 1 ' _, - .,,.. c iona l e.normalmite o.carQlef finandeiro intern�c�on�l nua e 

mui te discutido ,os mil·iú:_n'tês._ hão <1s$Í.Úneh1 est;·\ai{: .. '\ --
, 0tizaç�o � �� um:meio�qüe ga�§nte � u�tbhomia do movimentoJ por

-isso, é importante despiJPtt:.ri rio 'miiitarite e que sigifici:.;. u nau, 
assumir financeiro, pois. -irrip.Z'fca na quesiZc: ...... utonomic fin.1nceira 
do movimen,t,o .,, hoje-·grande·!·,par''té· do orç,únento esta sen'J.o ,;.ssumi 
do por contr_ibuições de entidades,· e isso à muito sério :lp::ra a 
movimento JOC. Vimos que muitos milit�ntes deixa acufuulur os 
12 mes.es 3 depois vai lú e paga de um:::. só véz ., _G is�c., pé;a é edu 
cativo� � importante que � e de su� contribuiç5o �e�suimente., 

Belo Horizonte Dicu tiu cot iz,:.ç,.7a e viu que dos 2% que os mi_ li· 
. ·. :, c:·. .. . · .... '··""' 

tcn tes contribuem ncs c id::tdes :- 1 % vai par�, e caixa Nc:.ciun<J. l .. e
• • ..._ ._ ' 

, �·, ·
,-

.. ,·� 
,\ • \ ;' 

P. • \ \_. 

� esse 1 % nic dà péir_a a cidad� se m�mt·eY'. Entc7o éUc..':..nti; disso os 
.. , " '\ militcmtes pçssaraarn Cl óont·rwuir cem 3'% ·sendo· q'ue i% p�:r'-1. e.: ci 

'• • :\ t.\\1\'• , �� \.-�: .. ,, -
. , · da.de 1 % pdra. Z. ibor.nç;:.1.0 é· -P%; pc:;.rh o ca i.xa Ncw ion·a l 

Se constata no quadro 
do. paru, o; nacitnal, 

que e e mínimo de cidade que contrib�in 

AS cotas militantes n� -ciddes ger�lmentr e 
sair para a.lgum encon�rb

3 
ii·�i qu��' j;ta 

respons�vel deveria cobr�r �aii;· Cidcidj ��o 

. r, .· ·
.-

·. 

assumid� quando preci 
. \ 

.
\ . . _,. . . ..c,trasa(j.a. ·.A pesoa, 

·• , . • • .J � tem c;arQ de 
J ., . 



UIJI exemplo importante é de Sã�., Arnlo .. Festc. dc1 ,�gcnda. 

\\ 

- Vemcs. �ontrc1.diç�c� pois fal..1.m;s rouito em Jutcnomia p�liticc1 por

outrc lade, nc7o xws cuto··fincmciamc-.'=J.·

�;vali-:unos que 5 um-:m eic' imp-::rt:mtissimc p_·is · ;i,judc1. e: divulg(,._r e 

JQC 3 _con trUiu i nc1 açco e mui to bem rc'cebidc. 

Foi questionad0 a qu2ntidae de agendes que s5o feit�s n� N�cicn:.l. 

Vfm-..,.s.que J. definiçc7;_, que fizemus de· qu:,dr._, ,d,.cs 'cidcui.0:s l!;::v::ndo (:;ln 

conta. os critérios de r::v,.,:liaçàc v�zi Ci.judc..r muiL• nest(:; aspecto_., 

- O n�mero de iiragem foi muito, a cidade peg� um n9 e as vezes 0 

não consegue vender tud6.

-.�S pessoas questioan e tamanho 

Falta de responsabilidade das cidades
J 

deve se fazer um levantame� 

to e partir das cidades� e saber qu�nto que �s cidades quer. 

- Tem que rever ,.i orguniz:.;ç,7.o n..1 cid.:de
.s 

ccmc est:i sendo vendida j

onde est� us�ndo o dinheiro.

- Tem que pensar em pagc.r e n:io us(:r e: dinehiro p.,-ir outras coisas.

- De um modo geral� bo� como meio de divulg�r� poderiJ, ser vendidas

er]I livriri�: e

S/;TDAS : 

- As cidades/Estados
3 estcrem se cont�ct�ndo no sentido de intera

c6.mbiarem os meios como tanbêm vender conjuntu.niente,;;

- Fazer um planeja.mente financeiro._e tamb·em e importante ase ci

dade ter um esquema de v�hdas� ter pontos certos de v��das.

Isto seriJ importante fazer J.ntes dos encontros. n�cion�is pc1.r�

e ter e le.ro qu-..,m t'-'-S v io querer,

/4s cidades estar vendo com jhtccedcncia quais J�·�ntida4eé que

pegam Jgcnd� e �  quJntid�dc qua querem
s 

lev�nda em conte e qu�

dro de militante.

• J Faz8r cronograma de prestaçio de corltcs paJ.� as cid�des.

- Dicu,lga · lo onde. quer que es tcj:1mcs co loc:...ndo e seu càn tcúdc.

AGENDA 198?
.,

Orçame�to feito em 3 g;&ficas� as Jgendas ficJrao prontas at& 10 

de agosto. fcram feitas 25.000 agendas. O praç0 de. vendas � de is.00·
0 

cruzados . 500 piru as cidades e 10.00 cruzudos p�ra. o Nacion�l. 

AS agendas 
-

chE:ques pr6d,� ta de s 3 pc.,rcelas: serao pJ.g:.-:s com em :"·· 

19 - at� dia 15 de outubro 20% do tL) tal

39 - at� dü, 1 ,5 de fevereir030% do tot;u. l

29 - <.."lt� diu 30 de dezembro soi do te, tu l
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Nen.ta I guàçu: Equ ipf! q. d,� du�s. _-p'éssoas 'r.ep'i? esen �an �f s de.. $,.:,7,o

João ê' itbv'á Igur-_lÇU,·, ma; nc7._o_ se"tetn um· plart.o,finanei'f{o,,tf'q,_zem 
atl;;idb.difs qua.ndo. hb :ne�e�-�t_dàie. Serhcram pc:..r,q. est/ir· veni�º ' 

�- '-!) - .. , ,• . . • :_ ', . ·.:. · . . como v-io· 'es-ta,r, p l aneJ qnqo. 
''{ ._, '· 1 � 

. • .. ·' ., :.J " .. ,, " .:-,: Rio. 'SitJôr ccmêrci� tem u;,i );e�//uré'iro que �enta estar a mantendo 
a� finan�as \ i;)om o cai�a ,;N;,;iJnãL A 'cidtr.de nc'r:c tem ncnlium gasto ., 

' 

.J •. 

·, ·,) .s

.. -..:.• -� - � ; 

.... ) s '..) 

'i 

� . •.

. ,,. \ . . . '. 
. . . ' ' :,· ,_. , pro que não tem ,organizÇJ.ção. ·· Ainda nào· se viu, a ne.3cessidàde de 

.. :�,:· .\s� org,�rrt'i'zar ff:anç�i���en·t� � n 1iv'é ::ae Es,tadp 3_ pois �qua'_;i.d!J há 
· ,(,:��e·c�ssidâdes· s� faz ,caf,xa, ;;\um , ' 

� -

Meios: 
. . 

Tombolà' 

...... :.., 

,_, 

Con tribúição' de Amigos, 
Agend'--.,s 
Libró dii -:oúrro 
FEstas 

Organizaçao Financeira: 
.}_: ·., .\"' " . 

,.t.· T\ 

- 'Retomar nqs cidades o plano,. o 'R-'l:..ba·,va( estar rf.Qí.Recife e na 
• J j' Bahia. equipe respons&vel d� elab��aç�o 

Rosalia, e cebola� elaborar at� setembro. 
. • 1 ' do plaro: R�bamar, .. 

� . 1 1\ ·.: ·orga,niza-r c:.lgun,s, meios da região como os amigos da. JOc_. · em . _; .,. =,, : ··;. \"f \ . tem queser ver amelhor forma de ·se •ter uma .1?finiçã.o em r0laç,J.o 
a como a região assumirá a .cota NacioanZ� ::d-e: 'p-ref.ereri.cià já:··<!: 

qui,no a conselho. 
: ,, -:..�· .\ ·\ . . . ' --Quer.(J{n enca_minhar .J. Asicussáõ a partir de.s-te >plmM •na \::i'd-àdli.' 

Ter um êncaminhamen,to e or,ientação comum com os' bispo's -'é a.mi:.g•os ' . '\ 

com reZa.ção ao caixa,., regional. 
\ ;:�. • J ' •• - J :�� ' ·\ '. 

·_ \ C• ·,

)'\ :''\.) . ;'':

TODAS AS DIVIDAS ''s-'EifÃó''lPAGAS AO -,�ACIONAL COM G}{f:RHPf PREDATADO 
' .. J 1 .

._\ � ,_ ., 

,, ' 'Em;.ic.J' paY'a o Nacioai-' j}rop-osat .conçretas de, ! , t�l'(!Nnhc; Jc :t.genda 
88 

. ':J.· . 

. . '·,,' \ ·  

. 'í: _;. 

:! 'I .__ .. , ,.i '•i , .J 

., . .  e propostc;.s de' cSnt'eÚ'do at,é.,dia 

. :; : í - '; ,j i : � 

_,.;: ,\' 

1 <: .) \ 
\' .• \j 

. f\ ,1·· r 
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' -...1 ·-· -� 

formar politicamente o militante para estar assumindo. 

11,.s cidades não discutem e reflete a importância da quest(io fina!!:_ 

cei,r'a ·par-a a. JOÇ:. .a,,-çiâaé/,s não têm l{vr•os- caifq
c
. Os militantes

j:á. á:ss,úm,em. 'l!,rt/ rnon te. de. coisas fina:hccii>as 1c ªª làr-{os dai ter-

min� n�o asBumind� com uma.cqiea na formaçio no_p�ocesso militan 
• • �' . . . . . r 

.·•· \ . 

te. Nãc tem plano., e esta n_um·rpooesso de Jsicussão (Belém) 

·.For.talez•q,,,, TEm dU;as. pe3;so.:1D_p<1.ra ver ,questões a nivel Nacional e
... 

, uma para·:-a ver a niv_e;L_d ff . ciduf;; ( orçamentos)� já começc: a j'c..:.z.:::r 

::·.:·.atividades (-Eud e_s/GR��ça) ;crfc::r.rutros meios . 
. . ; ... ,: . .., ' . .:, . . . . 

REcife: Templcno �'('lg;;cida4� ,_ f_z,.um,c>_rçameilto'.:1 n'ivei de cidadEc e rc 
._ "- - . .. . . . ,_ •.. 

gi5o� tem um plano de r�giãoa ·quaije nio enc.:iminhou, sentEn&cessi 
. "··· . ,_. . ., . . ·· . . .

dade de retomar o plano. 

Cota Nacional. Falta de dimensão do movimento � nivel nacioanl. . 
,., 

Essa cota� pago para contribuj�_çom os gastos que o caixa Nacio 
.. .. . . ·,',1 . ·: ·. 

nal assume. E prevista em cim� do quadro de "militantes de mili 

tantes qu3 tem nas cidades� e não em cima dos ga�p.ts que o nacic 

nal vem tendo, hoje d.::. forma que o movimento esta organizado não 
. . . \ -�- : . 

daria para estar assumindo. 

A aprtir do quadro financeiro que processo temos que fazer para 

che-ga,,rmos a au to::finac iaçã_o_ (plano" me i.os � es taps 
3 

r esponsabi li_ 
':. . .. - \ . -· 

da-des) 

.Cada cidade fazer um plano finaceiro a partir da realid�de que a 

a gente vives que preveja .alim do orçamento reflexões sobre� 
. 1. 

organiz�çZo fin��ceir� a par�ir dos militantes. Sugest5o 4ue a 

equipe nacional a nivel financeiro trab�lahar com � coord0naçao 

estadual3 ,istQ., sign,ificu �.s c�mpromisscs fincindei�bs pass:1.r p� 

las equipes çstaduaisi Fazer encontros encontfoé dom tesoureircs . 

Fazer orçamento mais dentro /a realidade do m6vi�ent� �d-cidade 
. . .-, 

e rectivar os amigos da JOC. Que as 

constantemente avaliando o orçamento 

cidadGs ou estado esteja 

encu.minhado e encaminhan 
,- ', 

·ao Jle. 'relatório-s·a·toàos cs militantes.

Carni de pagamento da cota militante s Ji� Je sulirio 139� pois e

uma forma do mifi'tante esta:r, COOY'denu.nclc SCU pQ_n.Jp�o7:1iss:.J com O mo

vimento

Belo Horizontes tem umJ equipe de 3 pessoas� Ja tem um plano finu.!!:_

ceiro. Meios: a nível dos setoras se faz rifJB� t3mbolas dtc ..

iitória� tem uma equipe de tesour2iros mais um membro de cada s�

tor. Ainda não se tem um plano.

Volta Redonda3 tem uma equipe de militantes� tem um orçumento m�is

ainda não tem um plano financeiro (representatividade de um membro

dessa equipe nc coordenaçJc de cidade.

�--



IDJTENÇ�O E FORTALECIMENTQ - (NORTE E NO�DESTEJ 

1- Rotonnr o 1uadro dQ preparação do-do�selho nacionel.
2- Avnliar as oxigtnctas tiradas ho tlltioo Cohselho Nacio-'

naln

º.Crit6rios para definir extenç�o e fortalecioento 
S20 ciêf-ldos prioritárias parA o r:.1üvinE:nt0 
TenhR un poso· oconôoicG (categoria)· 

-� . 

-- Levo: on conta a juvonttide tré!béllhadorn
Locali�aç20 da cidade 

- T1amh2 J.r lD realidnde do novinC;nto operário
- Niinero de popuL=içãn

N/NE - Existe uo.r: nocessidnde de avDliar, dG sprofund8r .. av. 
extençõ:o de Claudir e Nolsa, pois nõovfoi dmscutido e o.ss:2 
nida a nível de regi5o. ConQtatanos �1e Fortaleza não é nas 
un2 cj_fü1de P!iori tnria. E que Rec±f e passa a ser a cidade 
priorit6ri� o necegsita de gais condiç5es. 
-· Existe uun ôiíiculdo.d,:,; de cotlo Cl·o.udir e Nelga estarão c

contrtli.b1ünd0 8 nível de região. (Período �e utJ. ano). 

ExigOncias 
- Refletir· nais 8 nível dG região, tirando o que se q11 er
coo o fortalecinento.
- Te .. que lov2r O"'

! • crmta () tcopo que E:les 
dadeo V 

' 

- Discu:bir coo o conjunto da regi5o 11inda
V 

são P2ulo ,: Lurdos, lVIEmo el, foi pl8ne j ado ... 

vno ficar n8 ci-

no conselho. 

--Estar desafiando �les para esiEED nssuaindo alguoa coisa: 
Lurdes: Foi desafinda-a assuot: o secretáriado do novioento 
Monoel: Est6 fazendo un curso. 
Carnen: Est2 doso.fiada o entr8:r no· conércio ( nil:j_tantà da 

cidnde e não para fazo�-f�rtalocinento). 

Exig�ncia: 
- Que os uilit.Antes d� cj_dades jtmto coo a coordenªij�o N;3.ci

onal e os neB.nofü (Lurdes Manoel e Caroen), façan uo plane
ãanento en conjunto para voren o papel cqncreto devcada,
uo doles e a uancir@ couo eles podou estar. contribuindo.
Z�o P2u�o saiu do quadro de fortolecioento.

Vale do .Aço� 

- Não foi planejado· a e�tonção.
Exig�ncia: - Ficou de _-elo Horizonte. continuar o conpro-- n 

oissn con ( Vale do .Aç0. 
Vu� a. �xtcnçªo J.c1undo oo conts a projeção de 

- -· -----· .. 
i . r 

___ ,::__ ___ ... , 



Canaçari: 2 nilitantes 

Já houve una experiência,.,· u� 

AvRlianos que Chico deu. una grande :�ontrib�ç§:.o .pa·ra o no
vinento ri __ çr_:_ç§.:p_QC.a.--�ü-o el·e-·-Éistâva 1-á na organização -d'o J Q Con-

'.- � ---··· -

gresso-,., No p_r_oce_s� ele·:·.pessoal®J.çinte teve. difictild.ades, nao 
- . r'"' .. ,r ··, . 

! .. , .. :· . .. .. 

tinha ··uno. profi�são; nao conseguiu.: et1ptego.
-·- \. ,. . ·,i 

·Exigtm.cias: 
.. ,. " �-- ; -r ' . :· 

Res;pons-a'bil:i'r::ade··a.a regiãô Norçi�si"\;'-8- estar· planejando. 

Argentina. 
w 

Apartir de Seten.bro ;rutáTfâ vai estar indo e f_ieando un an� 
liberada. . �

, r· 

Já - estev·e Tá en '.lVrarç·o discutindo con os, r��ili tan:tes. 
ReginaldG esta indo de 6 en C neses. v papel,q.el,e.se;rá de 

i .. 

acoopanhar o criar espaços entre� padres e a Igr�j�;: 
. . 

Su�estão: 
.-, r 

. 

A coordensção Nacional estn envümdo. :p,àra as ·cidades ·infor-
, _  

I' .  
- ·  

Exigênc�a: 

- Ter clarez;a do pap'el 'do· ;fôftniecinento para o noyinent9 �
. .-' ,O n.ovit1eri to âs sunir í1éiis" 

.. ·'(" 

Fortaleci.nerito: 

Rio de Janeiro: 

' r
. 

..... ','··· 

.. r, 

- Ioportante pelo peso políticc, 1 econônico · e - popula�ã.0,. :..·
- Realifü:1de --do novihento oper.l\r l.ó é· 1�1ui to conplexa · (n�ces�
sidad� ude t�r lá un novinonto forte)-�

· • . - · · ··· - .

- Ten un rospalde (�-Rtegoria prin:cipànorite) •
...: ·édo�r�-iÓ i50 ,;ül,- 8. delegac·ias ;sfndic�is;

• •· • ,'f " 

: 1\[etal�.h·gicos 350- rlil.; ,_., 

Constrnçpo_ civil;_ ·· .,,
., ·: J.: ..

Funcionárt?s ?úbf-.icos;. ·� · ,· 
Confecção-�,; 

,,Exigências: 
-- ·- �) , __ :; 11 -�; ,...� �� 

EE!_tar ,ind:-) par-a 

São Pau"lo: 
Exigênélfâ�/t:··· :í

1108 

·:.. 
categori·n q_ue t. enha p_eso econô[ÜC;o. 

. .,

_f· ·--�-: 
.. ;-� -· .. ----

,· 1. · 

A eq_uipe de São. Paü:1-o ref0rça � Caripinas, Aoericana, ·_$ .• _Bern:ar 
do_, Snnto André" 

1· • •  
. _--� ' ... 



.. 

. .  

. ... 

Proposta� 
o 

Quo a cidode 8Valia e a oande para o Nacional. 

Extençãc: 

Goitmia: --· Cidade e.mi to üorte� 

- Ji/Iui tas fábricas, func .Públicos

- A nivei político - Perto do Distrito Federal;

- J\ quostão ru:eal é nu_i to forte;

- 0s profossoros ten u trabalho .

Santa Catarina: Joinvile. 

- Textil.

- netalútgico.

Manaus e São Lui2 fica de estar vend� oais para frente . 

Quadro de oili�ante: 

- Claudir e Nelsa

- EulS:lia

- GilboTto

- Izida

- N@ls0n (dep@nde d9 rosultado da eleição)

- Luiz Henrique Luzia, Graça, Cebola (a longo prazo). 

- Doª estnéioSc que termhél nili tantes para estar aberta parà

disoutir.

- Que se levonte nilitantes que estejan saindo.

- A revisão de vida e aç�o operária nas cidades, deve ser

organizadas ao ponto de poder fazer una projeção oais a

longo praz0 da ação e da vida do• oilitantos.

- Prio�iza::.' 2 �1.V Ji,) o o Apr0f mdanento Qn t,Jrno dos i:;i_ili tan 

-tes que estõo.nun processo de açoêh. que contenpl� un·con

juntg do- etapa�º Esta rcvisãõ. deve possibilitar qu@ tenha 

nos un quadr0 aportir dRs cidades, de ni1itantes que pro-
11 • • 

jetan a açao e g vida leva�do eo c�nta �2e smnos un nov1nen 

to Nacional q que existeo desafios ao nível de-categorias, 

setores,u"idndes e regiões AO nível Nacional qne se desafi 

en a ass1:u-ür unn extençi:ío e fortalocirwnto QO nivinento. 
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. r-tr -,- �1-·�-A , . ..,1._ . J....1 

' 
--�- ]E. 

,•: .. 
-" 

: •'\: 

'\ 

r 

; cordo 

P·r3�;u.Ji 9 :!.hilc 9 ::J_;_--rnil 9. Ver ... o L7-2l� 9 Mé�·-ico 9• Cp-
p - ru '9 -Poirto Rico 9 ,::: UJ f1:, lupG 9 Hà :i_ ·c:i_. 

' .. 

,, i p��_ce"Sso ·'e C:_�Ll:.i_clicJ J�ão � c)3YÍodo '�G prova)-
gúa í 9 :\r:;en.'bi.i.1..., 9 Joli via - e �"'.'. -r-cinica.' 

. , 

-� 1)3lSGS 9 Uru-

'j ' . 

\·. �J\J--- 0 rv ,, . n , _,_,..., :, � r
i"l 

· e . -. EA�uen,::,JO, .t:,St,·:L:0,...> uL_lQ.Oo. ' 
Co:1po·s\ção J Coc1 rCenJcão _ Coii·'.;irnin·c3l. 

jean Paul - .:�o'.)ec. 
FelJ:;;: 
. l:rfi6nio 
.. '\ i\t·e1mo 
Allem' 

. - Y Q G ZL'.C 1 '3 • ' -�-� . . ;· 3r._i sil. 
�-::::,_co. 
:}ue ;Je e. 

' 
- .J .. 

. .. 

· L 

. ) 

Sendo- ,_:ue os ·,j_;::,-::; )i.�L-.ej_ros S ,O ��J.:-f:-ros dl e r::v.i-�,8 incer;J_3ciollé:ll. 

1) Como avé:1l'i::=t=.1os -:.1 orçpniza cão C: J JO':; üo
. . .. 

Perceb"e-sc ,- L7.8 ::i JOC e3t:.Í se. :::o.:.: c-:.lecenô.o no co;1.;inente 9 A e.TOO ' 
t , r .,. ' ' ' J , • ' 

' • ' cj tA • ef.3 J em Jai.':-es J°'s·c.�n·ce es·cr2 ce icos 9 .--:i.ue -·pe01 :J.ui·c:::i ±:--:;.por ancia 
] nível 8CODG.��iC.J e )OlÍtico, •. A_ JGC .l?I'TSilÜir'{ _, li:3�'._ cóntríbli.i:.cl6' 
.n:o fortJ.leci--s·�to '.:L�8 8 O C�St-:� 1 :-:i:r-�-�il'cina, 

Cara pai's r:r-,;-,·1��·O a·o ron·'-i"n,::.n+r., -'-e:··, ,,--:·,a m,.çdi" 3. c:'3 3_0 J 10 __ 0 mil_ s·. _,. 1 • .. \.J . L.l. '-<. __ l.J �v u_..,, � .. ,. v:J..1..L !..l.J;;'--' L-

•_ 1 org.JlÜZB Ç�O _a nivel d.e .J0Il'CÜ1Gntal hOS i")OGGi'.:ill'C-:l "j:;ar :_:_,.ais 
eL:.'0ns�fo JJà ·,_oq.f-kl ação e 1 '.OI . . :.:,iz1s0ão E:'\ rª 

! po:i: 9ontos poymns. 
Ex� Setor/c.:::·�8 ,oria 9 pon-co (�12 -P-�Yt{Ja 9 )Oil"COf'J cluves 9 ,,Jn_::tli;�{JS 
d ::1 · 12,-11id::.,(a 

9 ::. compreensão �o;;iu.:.�: _dJ. CdrG:c �8.I:Ís �ic.J cr'is't':í 9 pro 
... '.· Ayf 3 r t G r LL:. � o .:ci en t.J ç J o e :-i ;:.itJE.

E:::�isce o onco;üro continerc,11 c:e 2 em 2 Jr.,os 9 ÓO'. qu)cter- Zor-:a 
tivo·9 onél.e se .'. .. li3 1 ação:- é L:i.:i;,orta.,nsJte ess�1 ori,.1nizaç1o pa 
:i:p oo ,_:,.:,_;JntG:i: u __ ,_J oi."ient.1çâ'o co.-.T _ _-;_ do contine · c2., · · -• 

. 
. . . , E�is te ur-1:1 cooi:00.:1�: ção contine.nt.Jl e q_ue fJ. z 7isi t.Js no:s. )a ises' 

:e procura -i-,.:;::1.,1_1.):::ilos por r0cião. ·-� 0
:;-sJ coo�der1,01o ·ceit,. o i�Jpel c1é 

- u1 . -, - � - , ' 1· � lfilj_) ___ ,sinnn 1s , iscussoes _;.;eso2s p.Jise, 9 LU.i."l'ccr L'....U lGJçao en-
tre os :p::iisos. 
Co::.10 n.:.i JOC:J o:;::L, CG,êl desníveis ê] � cida_des 9 e·-- ,J·: hei Ô.GS'.'.·ÍVGis 
J nível r.::c coj'�i.:.rnnte 9 por i ·sso ·se ci.hstJt'.J o(, ))Íses tJ-;iem'.)ros e
8iil ,JroceSGO 1"8 v:l.i..lCOlid�e;Jo. � T. ·-· ,·ii ;,_·" . -

.l p;rtir ,r:e 1978 9 _ue 38 'ret0bi,S (a,,or,ZJnizad�o. .A i}Í�<;,l coi1:tintmt.:ü 
filGSiilO à nÍveli 'é:70 Cbütinente·:$ÇÜSfG0 .Jlt __ fUFt3S i-1�fvc'r<c.·1ci�S icileÔlÓ'e'·i'J. ! ' ·.. . 

' - ·  • 
. ' -

ca :J • .:i.·- ori::s;,::i.:.1.L.;::.10 no contilwr.te C-::i di.rer-'.fo <'o .015.:inizacão ua· Ju"i'
, -� - • • � -1 \ ,t , :::- .) ., ' -

_v;entude Tra�:,.:illl::idora a n:;i..v,�_l ._ L1r;:;e:ri1Jb:1.dnaT_. '.í . 1 ' - ..._ 
Sentimos :;.m:i.'C\J L

0 i�Cicµld�.;ff, c�e C:S'Gch u V.JJ:ih:,-A�ç:, o: ,·.ioyii"JEirfto a.nivS:l- �' T 
\�ontinen tal 9 ,XJ01·n ):1.3' o' t'e.r-map :�,ti:.i ·cÔ :elerheii':co5';\lé:�o {: ;i.Jié}JJl t3 �: · mu:i: r e: 1' 
\ .. , .. 7 1·� 

' 
... 

' ' { f. '; ··:; . .1. ..• . ,.-:-
. to. Os mili �cili'.êc =' )récipo ,: -t:;e{Li: cl 7.I"Q o que :: i"ôó.i.l.�oce no.·"móYJ"it'J.e1.1t'.o · 
a nÍ VG l :· in-ce3:1i½..J CIC ':-1-�': 1. �'Oii.10 S :)0 UCO ,3 d a d OS hic tÓri Cü :J do w.OV. In 
tern1cion.3l, . ..'.O v::zos cs�J ,JC; :i;ccenê'.o cor:>ili'.;os (C::iverGê 1JciJs)7 



Oi_, outros l)·.:-'.iso:=' o 3té raclus i.;_e xe:L'loto .tL cic7 :e'e •. E�..-.! (2"1..n,1::.7 0 
l1ouvG O n._:,cI-IA ;_:_; :Í:.:i'. U1'.Ç:1 9 O S JDCO ·cin.lB Ui� ]388:JE,o.i: frJ.ucês 8 i.:: 
''O -,·-:1 r:lo-'-o .... r--7 ., ,.·,,...1 '

.L
, h _.;"'.) 1 

,.:, j_ ',,-'- Li· · ... , _ _; __ :_; ,.,-� .( l,8 O J'-', 

e '')s·t.., t·-,i-� rt. ·11J ·'--, ,., c_-1 , . . (.: • • � • ..., •. ...., ·- - • -�i .,.....'- ,,..) -::ir-:-!--..· ''� "'_..., ·n ·'--. 0 1 •••• _,, ._:e.O,.:, ·· __ _.!pi u':-_.10,::i C'...;.1.lClv.1-JClCl.i10 tJ.OVlt,.J..!· .. ,vO, ,.v v,Jv.,Y ..:_, '-1--'-· ul_ 
d0 a c.1ractoJ:Ístic;::i Ín-têima_cion;:il frl .. :J.�30 9 1150 eoê3i;10$ usando os 

:'L'iGi:os.q_�e to;:10s: Exi o relxcó'r-íc{d,) JOÔI-;
.
t::in'.)GD estr-,jendo 6utros

Ít18J..OS : J'.10 boletim ctlil:i,:.tante ost8 colocando tanto a nÍVel histÓrico, 
.,,�0(,l:O.�-OS'2jCOl1.tcc:L__tcmtos atuais, IJO;r' G C::iscutir j_;JiS d·íKfo G O bolotia � 

continetal'. 

. • 

- , • . . . - , r :- � .. - \. , 

-: · ·-f) . Qual f ir.i::?Q,rt3ncia o·_, e cor,1.q: a,�r;Js.:::;urar. w:.1 interc:;:c1.�)io dx :Jnálise e 
,V :._, ' • ' / 1 . d 

.- . �- .;,. ·::l . · .... : f . 

t· , . ., açao, :o,_, co,·1or_ :1, s9,.i ari00.:-,wo 'JU':'. ·o .�,qs _)-'lf,os r.i.;_iEJ _}?fq>:ü:;.o?, 
sobre tudo ;:i.o C')no S1.,ll'G _ , o_: . ( 1 . "' 

· · · 

j_ L1po_:;__- -t;�;1_ciiJ e s ti' no- -�-t{o0 t� ;_' i��·.é;ói-1:Ógicé:l C 0.-1 cio Co con�in.ento 
... rnis 'CGEi.O S !S:)3CCOS comuns :·:..:·.e j"•l)f.:! . .i:)V'oive. Ível de rei:3lidadc poli
tica, :i;irinci i:.;aL·:1onte as di tad1.,.1r=is_ e 01.,:.tras. O Cono Sul e 9 restante 
do contine.nt� G tl.i·,1.a região estrat,ég_ica.. para O C'.J 1Jitjlism.o G os in-
terc�ri1bo nos possi'.Jil�tl? ,"\J,I;_l .,C:.QD_j1_7,,,,-_:t;o ·ae elmonto:J do análise- a nvel 

... ,...... -�"\ - • ' • - . . . ·_-L_.._ . :.-. , \... () � ' - , - , &,loual e do bOVL_lGD..to. -------:�º'' ,_ --
0 apoio elo Brasil à Ar6'ontina nos p�ssibilitc:i j:;\f:..ep:,a·. rooponssa 

bilifü:ide q_uci ·cer;.1.os COfil a JOCI G ver fori.11as do caranti,r os�intercâw.bios 
entre os pa {ses. Porém é no c0 ssá:tro lo var e,;:,1 conta ó' rn.íi-'iiúb de cri-

. r ,-,,; ,- ��é_!'_ios e ser coordenado 
9 

lcvé:ldo eD conta -'o n:Í:;vel. do pêiÍs:, 'tipo de 
. -- e:Epe'riencia do .i.ÜJ.i t.Jnte G qUG GG ja pl'.JJ:'l.8 jado rffocurand·o aprofundéJr a

roéJl:i,-q;.;ide e =i ;?:cÓprio· açâ'o. -_-, .. 
'· 

Do� . ·1/os· ijudâ:�,: é1 di vultar 8. si tüb-çã o dos diversos )3 Íses-• e ter di-
·-·l')f!0,: ,:mê.t1.-�ãó do ri1.0vi--101-:i.to·1 ·:isso_ .à_tréfl_-��-�P dJ _cart:.:;s s vísitas 9 ·r:\ttorial do
1 -l. Ül1, 7}• d . .. , d - ,._ . - ·  , - . -1 · � ,·, J 

rJ!'Jj_.!Jc:1�,�Rt;�� 
'-2lTl.Ov.a e, n.ossc1s 

__ 
i ��,,�9:�ionc1,as· wl i-u,:..U'l;GG.S_. Vi:. . .?Q (.r- ,./ ) ; 

\ 

..... ···:s ;_
".:
:Ç' -l 

_, .Aqui v;JúJ.os ;_�JG.n3s :totón21r3�uns as:._:icctos i lcyq.i..1.do:·era conta que

L; __ 
no conselho de Ü,� ,f;\�i:U. UIJ. TGlDtÓrio i:1ais COi'lple;t,o·�-·6:[ 'q_Ue sempre 8
coordonac:ío :1ació�;1�1i :Gstó. '·oi-ivi3ndo · inforraa çõo� .'sô\)tiar ecsse. processo.

,, 
); 

\ ..) ' . 
-· . J;"\ ,·' . !;"'l 

•' 

- O conflitr, coI:.1oçq 3 p8rtir d.: 75 9 apÓ·s ;:i 9 r ç1cç:tsões- do conselho 
de Lins, pois alC:,t1-t�s pa{ses sxo�_)retudo da _::.:;uropt1 não. ésti:fo do acordo 
com_ alc;uns pon-cos c.·J orion-G'àç-ão :-ao_ ,J.o-viii1on-co d.q cLJr�_po nesta instôn 

. . 
- ' ... 

: __ ,,,,'eia. ·· 
'- Ponto;J de conflitos 

Pon-oo dG 1mrtifü1 ( oies c:cÔGiJ. quG a Joc dGvo partir das :1otivações 
da �J-. TT�)- ( Cronos que çovo p�:rtir d:J rc:::ilic1ad:c concreta e das 
aspirações do cl:Jsse da JJ. TT-.tr• 
Característicci ,de r,1assa. -

, .... CEJ.r,Jctoristica Cristã (elos crêcri1. q_uo isto deve ser o objetivo 
.pGra o los o ser i:nusumano não podo assumir G êriró ção · da Joc )- ( 
' nós crm:.1os Ciu9· deve ser ,urJ.D caractcristiccJ; pois a Joc dirige a to 

da a JJ. TT.·�o� dis�in�1o). 
Joc o:i\g.iJJ;1iz,.1 </fo altor.r\ativa d'J ·c'JJ. TT. 

. -�ni jull;o de 1S86 (no conselho) roceber.1os o conunicado quG Gstc
· ·· bloco oficializa· o r.::. cha 

1 
· c:ri:J _outra JOCI co;::1 o :1�Joio do Va tic:mo e

/ COB CGGC .. em Rona. . 
Esse· bl�co Ó co0posto .pbr� . :D1.r.::anç.::t, Ine;l:i tor:r::i 9 

Ttd°li:::t, BA°l[,ics ( xic:1 BÓlgic;::t tdr-1· duas � adcrent·c Cto 
OB�: est: .Js tS.lti,--,,s infornaçÕos sbr6 cnvi:Jdci p1r; ·1s 

'·· det.JlhGs de.do ouo recebemos e: c':lrto r.mito recente e 
\ 1 • � ' .!.. \ 

',· J _  • 

d ,V · ·c.odr1 a , tr;J uço o • 
,�. 

�". i : ; .. : 

r,:1ol ta, Portuc-11
3 Bloco e ci Joc •• J 

cid').dG S COLl :TJiS

ainda não te[10s 

t - . 



CONSELHO r�urDL L ' .Í. ' 

1) Qt} .. G iE1port1ncio. te.d GStG co-selho MU11dia:i' o coao ser6 prep3ra-dp? j • \_' 

..;.. E o -r;1omento da_· av°tlliar a ca:w.inhnda da JOCI G c:ivc1lic1r o plano int_rr- v:- ; . 

na cionalA exis.:can ce. · 
• ·-' •· . . . • • �I. � . 

"\ 

: .,.. Aprofundar e fe1zar_;.ütoração dc1- declar.9ç6'o dG pr.inc{pios diante das
nGc·e·ssidadas do nossa ação· •. -_ · · . 

' 
Espaço dG >JVDlié:'iç::Ío da fonm de orgatii?5çõo .. o coordenação do r:1ovimen (': 
to hoje.· 
Tir3r pistas elo o::c-ientação e projeção frente oo •v2rios aspectos dcJq_ui 
para frente •· 
r:1omento de confronto das várias ç}ivergôncias oxi.sJéonto n:::i ação do m.2, , •. 
vim.Gnto, f'l4UQa:::_1cnt1 ç1o em c:Lw.a da rGalidn.do ., 
A iLlportância é q_uc Gstá on jo.;o sobro tudo ·a vida e as aspiraçÕGs ' 
da J. T., p:ois fparti3os de sua: probleraátiGEI o. tontàr .. ios respondê-la. 
Teremos q_ua ai)r.ofu.ndar o que significo ur:m organização do Jovens a 
n{vól intorncicioncil e dcifir UL1.::: orient:::ição cor.iw:J.. 

, Corao sera pro pcff.étdo t ._ 
' 

r Too.os q_ue idGntific.1r os pontos ce.ntr-ds ( pontos divergontGs) o apr_2 
fundá-los, vendo e discutindo co� o os vivemos na prátic.J, q_ue avalia 
Ç8o fazonos a p;Jrtir do nossJ ação 

1 
_ o q_ue. o fundnnonta •. · · 

r Ter·:unÍJ àn6liso glob<Jl desde a Jj ., TT .,, r..10y._ oporârio Etc. ;_l i -

Reco}llor nossrJs oxporiêriçias do açffo, c:Jtogoria sindical/popular ·e

an:Jli·s:if __ fJ zen.do u;;m auto çrÍtic::i onde apà'.ro ç,-::. oloL1ontos de fundanon 
ta ções" 

: ,- N .. ' 

Dian'"'te· ·dt1 élV:JlL,c::.o ver cono V?.nos caBinhando. e q_uo linhél do trsba;k 
lho .(.porspe ctivci�) v:::mos L1pulsionar a partir do nossa :bcalidàde !. 

Ter dado de cst,_,tístico. e análise d�, JJ ., TT. rocoll1ondo sua opinião 
.:::itravós de )OSg_uiS'l ou outros ::cios p,r21 q_uo possa:::ios en f1lar cn seu 

, , ' " '"''' 

nono o o proprio congresso sera raono.nto do lavor 0Ll · conta o Conselho·· 
Mundiz:il fOiS qs-c'.'1rc;:i�s fazendo ·.:l�1ÍS -profund�; .. rn11,to Q cinálisc da JJ\: :TT.
A�Jrosentar :1s · -c:ivorgcncias :;:::is tontos 1nr::1 os nili t;::_mtos o que a dis 
cut:i:mos dcn'tro , L�O l}Q_SS9 ação• 

2) Co,J.o será 
0

3 prope1ráf:ío dos ...Jolo.;:1dos: .,
'

3-

J:oronos q_uc ter u;::11, propar8,ç5o ,ed o.q_w._lÍbrio psicológico, en priq�::d-
ro lugar ·onde os doleg--idos :nno f::ücn oa not'J;C ,p:rÓprio nas· cn none do' ·J 

país c1pes;ar;�uc iio �--1esL10 9 é.:l, .ro-fle::�"ío--soja doficioJi.te, Por outro l8a16 .. - :t'.'
• \ ,...,,. _ ) _ r r r, .i .. q_uo 'JVance nas dtscµçoas e �ovo 8.:1. qon-ca -'1 rcalidi:Jdo do p.::iis par.1 ser·, 

respaldado, ' '' ·. ' - ', ' - · l:\

Cap'J ci t.J ç5o a nível de idiorn p,r;-; proporcion3r ULKI bo::1 p:=:ir�:Lcipa ç5:o, 
Delog.__:idos est.Jro1:1 L1plic1nd.o e:-:. tod7 1. prepciruç::Ío 9 buscupdo conhece�" :, 
él �histg�� i:-�º.-}º? p confrontc:.ndo c�B os ôcn�is :-ü�it:Jntos e coord'àn� 

· ,_;
çocs }Ja:rcJ ·aar iTns elcacntos de fundac.cntJ-coo c noo se propJrar sozi 

J ' 

nho. 
Ter osp:iço dentro d.o ,1-1mvinonto onde p,oss::i ro::llncntc gar.Jntir as ex:i.-, ' "' ·r ,.., 
gÔnci '1S 3 CÍ.i:J.c';,.,_)lr.-j q_u_ô' tonhG tot-" 1 co,ndiÇ80 0Cl rcpre sont,Jr 8 S diSCU-, ;, 
ssõos��b Brosil, 
Est6 sondo consult-:(lo pelo coordon:1ç5o Intcrnocion::1l 3 possibilidodc 
do Br;.1s{l sedi::ir o Conselho r.:undic::i=4. ·� 
Que difj Crt."'l} '�Ode oncontrClBOS nisto? 
Que onc:n:1inh'1r-1q_1J.-'cos ter.ias? ·:i.,, (� 

PortiDos ·ao princÍpici que todos -hc1vian toriC1do consciência do carté.l 
envi 1dJ par::: 7S cidades d,-:. c1�,t1 de lS/O6/86 o ovc--ilisnos as priracir::is 
reações sobro a �1c:J,J,o·. 
Er,1 priile iro :�10::.wn_ co soaos irrndi::rcist8 pcns:mdo de cnra no Congr.gssa .. · 



___ rc:_-:-·_r··�: �J-_.: . .=-=·;_2_·:·c:�:;. . .... ,._ . . -· - ... -· ·-·- . - ,. 

I' 
'\ · •· r •·· -• ·� ·'.·· • __ {·= _··. 1 

1)f""ll/�Cfqr::,J�·i : .. -�[::;(_·: (); __ f)Y _1 __ -1=DCJ_; .:·:_!...;:;<_·:·:,;.) � .J .. -- ·X, ---· , .. .::v 

--�-�ºJ �Jf
f

P!'?. �2,ço11E?f· d:� �}ÔG�ufo:�t=1:_q1}�,_}.�.r _cciWti:fyO:J __ çio ,r�c·t\g,cr t�l . .2, 
vento. Poror:., ':8 _;_)rcocup:1çoos s.::io ;,_1u1t ,s dcsdç _.Qs_ ?< .l?J.VOJ: do_,.i1.oss::i 

�; ::ª 9-9-?�-_1-.;i:/-.lt"g1:f�?) ,ii:'J:l--}"1dro :·,e�çt��2i:r�q: ho jc:;:B��J .C QJ3 ! -J''Jl�-: do 0Jrnori6n�i2.s •..
- S0bonos tEEliX!�'.� CLUO tornFE.1 1.,1::-1 peso )ol1t,;rc.9 .t;i:u;it.o._ gr:::indq. d":l ·. J0-�:3 Ire_g · 

,., � , · J-9_ '..
n s\: _o Ir; r+'.�r:: 1 t,X:G �,�·üz_9 ç)�$r:::;�:d1;2,11r,ó p,+7i:i ·:1-&:i;'e j-';'1 9 , . 9 ,, OQ�-;tj \ill. to , d o ·DOY,;inon

·- to operaria ·· · · ·. · · · 
• ,· • 1 ,-J • , • • ' I ' 

, ·.-,- :Vi?q� t<;ln�cr�_i-��1..�, .J, n�s:q��f}Ç·J?�_, s?r�J ncno� g_uo_;_o ;_)roprio 9:�ngr(!��º- º

probloOD O c1ue 0,3 liOlG 8-10 110 :·:.cs::::.o ano� - · r ,,", 
� .. __ , - -

-:9ut,r�1 :'ª 9Re?l? .S.-:<1-1:'�º ter�YJ_:·g_:40,/§>�.r -:1���üdo; �,)c;l.9,.qqnjlmto d.Ç),/c1RYiLlc.n
o n::10 por S,o P::1..üo �n?-�: t9�":1 ,=\: p_:çopo_f.t,::i _,-f1o . sc:;,r J sodç\�; o , t�'.:10:P:.> çuc 

, '.. �PJOj�1.f1 r: l ,�J:)=f }tcip'.:lii?S\? c ;;;
concri �J,fiç5o' do i o s,�:::r3:tc _;:C,Gt '"}Hl,�. · 

1'�SS�t�:,9,9l9,is l,0, f_\.:Ci?-i�c. C) roGl,i:�}Ç(:l�}-�Ç _C9rrnol�10 :,:_-u i ,1 l1Q,-0r 1:�ttl .• ·· 
-:{-;� st,7 JoD$�:1h� _· d,o?i�iDoo 3-11,,G: �o\3_�91:10:;:1. _-::i1bc,rtos �!p1r.1 sodi-;1r.:-Q,,-,?<�{solho

. _ Kundial d,3 JOC. J_,�ss;:: i;ofle:�'iHL:Q .suo }10-J:9;:o novr:ont9 :J;ritÇ:)r.Q:J�1orr-:.l v-3;
ve ur. r.10i."1cnto é'ificil, o que so::ios )::irt� deste novi1 -nnto Q assun�10s a

• ,...,, ., (· ··, ' · ··:- ' ·--,r . 1 ';: ,,., • \ 

suo orion t;:i ç.:io. - · '·' · · · · .,. ·· 
'.2_":i:(\ :· Ffxinikf: rl si tu�} g5 ó, 6. rtc c·e.sà'."Í:rio Cfl3�0; 'S':1consc lb:o ·:se . rda:liféJ çr{ U::\ Iu 

• · ' • 
· i -·: !··:- - ._· �--. · · · •:r c1. e:·,.! -1 L,�C.i �f.t." r:gj r to .nh,J � ró·ef pó lé'.o � , .:. ' ' .... l. -; ;· \' 

. 
. v, 

- l'.50 dcjsconhoço�i.Ô5f quoJ o c'oi'l.G;·lho V1Í sc:b r_tffiz1cio_,o'.o un\:1ÔE1c'nto
que :i Jv c,d� JJr::.:sil·v:ii ost::u'\:1µ,:t.to onvo:3:-vicla 6·::1·fr:rd:f�·ó:it 'cofrj,,o'I4QC1'TJT, 
so '6rd:tud� \.n � cic'.Jc1o etc S5c,P,-::ulo �. oxl o, vsi 's\j:

f
:8ocfi7áo ô' 'Çoii

g�o sso ;· e
O l'�jr proposto �1:r' sodirJr O ovon·cornes{;c' osn.tid'o''�:rêflctinos:· q'.uo nô'o 
cst-Jnos decidindo que 21 ·Joc de Sêío j?1ulo que vciiv,assunir .::::i sodi"á'çsi'o do

· · · - , . .: ··· ; _  ,..._, ' · · ··_ 
t·; '· ; ... _ 

i ··i' r·: Co11solho 1 ,mas c1ue o 7..i::.r:1;1' dc1ei:Jào' êH JQC br::isiloir;:i, Jóri?tnto_, o .Dovil..-ib�n-
t� -a': Bfv-cl -'{\1 c:;Cioún 1 :yj.{s'}:é stilr''."L'.':-ilic�'.élo··Cno sont:t:t!Ó \cfo 'J:rc cci·bb,r e àtc iD 
-;p . .5-fi.ta:nti<·ovonto ·-:.e.:, , í l_. -· ··· ' .:.:..;< · · ,·, · !. __ _ 

' .. : :,r __ , ' ' 
.l.; '-·:

. } \J, i ... ,.J,:, . 
,:C'.L .�-, FrontJ:L; ru.ssoi)sê''vi"\!ifWÍi,\i'i,�18 e};::igÔ:nci::is: , .i::r!J.

,
�J.:'Quo a'., JOCI · iãss1;1E1a-, -fifi":,néDir21Go.rito todqs os -;g-:;s"tos do cónséiho f 1)tuido 

q_UO nossos .c:lCiOS v-,i e3tar OS:'.?;O·i:;7c"lo p.::tr,J � rç_aiiz::.:ç§'o cfo�4Q ';ti.tidro�s_o. 
• 

• - ,. • • • , •. ,. • 1 �, / • 

... Que tenha uD.8 cc:uipe de trnbiJJ:10, C8.:.:.1post;a p'or: �ili tantos ·'de' tod'1is \êi'S 
-e-=} rd:giÕd's, �n'ó•s>t0ir�'.s·:tjtid&.i#s·>J:td:J1'élo_s j-1'·:a\::,fon ·prcvofon :fórfas · .-_ · -
-� Qúê<\fliutro S :�pa {,gé-!3. UcúiVi2i.J. ;-�ili tn-1-1: te S pa:r,3 3 jucJa Í'. no S t8 . fins fü l-a'ç&' o'•" 

Ci..+' Que; iun nô
r
s·J':íantcs jó'ios ·-no·11ós, ..;;c·PJ-17 úr:.1 ·üli t�u1tà . de. L]tspanhJ ·· qué ,·tonha

:_,' pa:rticipodo d,:1 iDSté'.Ü?.lÇ.30 ªº Consolno·l.Jnterio'r(r,íáci'ri'd). ·: "': ;_ :i 
.... A o q_uipo f:. -i cion3l d ovo lov"JntG r c:.1..tra s no cessidadq s o v:tr cdr.io ,_:ort-ca:·:i 

,, >:' ,,,;;1r..cf .-,1, ...... "' , . ,·, .. , _ ... ,,_: . _' -_.. . . .-··,._r-: _í_· •, .I · 1 · J i· :.'. �) --
' ' l /J,".U,(U--' . ê.t >J-é J . " 

:·:,, .---.
Í 

··. , .. , ··,·-r_ J ;
. ' i ' . - f._ ,_' 

�Fi' i,--: Pi:irtiê-ipá�çéí0 do Doleg::\dos, no' ·co 1:1'solh'o'.·ihinc1ial r ;:- · ,,. 
j:Js) Que ·JtC_nhc\, 1,1.:.:1c1 3i1Ílisê do ·nov':b1l'Cil'co a nÍvól 1f:7ci'c�i1:::11·i'o :Inifornacional, 
2) Que scj1 reprosent::ltivo ocos sexos. ..,_., 

.... 3-) Qúc td:riha no ·ê.8Xi':í:i' 25 :Jnos ele id:idc �: ; ' --) , 1·, • • • ·'· -

·-4} Que tonhâ 1p:1rticipc1do :;ii-'óJ..ú,1.i.-11 i.:.1.stfü{c!i8 IiitorriDcio.ritÚ'. :;:; 
, : • ;. 

- ,,,. ,... ·, 1 � 
,..,, • , '. --'. 

o Erosil co�::.io ;_)a is ,·ionbro êlc::i JOCI ton direito w �pa-rti'eipa'çêl Q · der dois 
doleg:i:dos� ; ' ... ·, 1( ,;,'

'.)
. >:"i. :i.,, .. • '  _r: ' ·1 ::J ..• ,-. ' <.. . . • 

: , :- .- : , ,..., - . . ... ; :- . ... . \ . ,- . i· r·, . , : . __ , . . 
Estes conselho 1 3l_)OS ur.18 di:3cusstto o pa-rti:t-''don 16ritorids olegc.:i: 

·;38ndra- Do Ai:1.cric.-1.n:::t 1 Coord2nndors I"Jé'ional :Éibc'':tt'ldcl 'ptírâ :·\(Êst-:-tdo do
S-:'o P'.lulo ,._ - :·,: , 

' ' ' 

-i(}ilborto� sâ\j:::pcn:üo 1 Coó:tdona-0.or 1''� cionat Libe:fr2dh:f ( O�[C'CUi:f:.Jâ). 
,_,;�1 -· .J .. :. ·\.'"":'""")\ ·,. ,! . l:L�· 

-,····. [·, -�·-..·· 
', .·' \ . 

·._; .l .L 
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ASS!>,SCÍHI 

prin0ir1 2L1 r,nt0 1 

!lf' 1.I2 -.,orn"c� o nlano nrcio __ c:=:il de f:,L i( . . � 

de -0'5. 011 tro fctOT é 0·,c· esse tir,o de 

c:o "tio nl,:_:·,,:-10.s rc:32O0s, 
•• 

PROPOS'.L\.;S: 

l0v, ··e C''- co,:_t_n osto 

- l'foporcion.,r (1"0 21,:,,ns. ;:-üli tantcs rossr 1 se c2138ci tr:r� Ptr2-
vch, <L: C' 1 �sos ((cCOL101:�üt,.:i:·ollticr: ••• ) C ;l(?',S.Q SCüti"d:o [lOLlC;--SC; 1 

incl' 1 :1ivo 9 imr-�stir tr'1bón .. 2r1 •7iJ.:it�;�/-,s n·,� cstf'o 'f::-z,- �do fc-
··r ;" . 

• -

.... :?· 1 ldc0 dc. :-:..:�,:ti- riró.-, c r 'o iutorcP.::;c:. eo ··ovi ··o tto •. 
. . :� 

• - .'.:'',:ic··r ex-rüli tantos � 1 1ç
8

pos-s:-n contrir,, ir . 

Dos cnvol ver ,>1slis o do roe li dr d:� con tc,ndo e o:: e-

. 

v-i1t• 1 ."is o.,,o ,--,,ror.;cntrr-i r. po�nibi\i-df'd:c de rcs�c·i_t;1r o ovi1 1.cnto 
e pcrsr,,-::c.tiv0s de ser de for::1r: pcr:.tr�nc.ltc i r,onsibi1it.'. ,:,dq r:::vi-

... . . .  

'!',;'o d0stc tt-'.'º de- �·c;sossoric • -_, 
• • 

-·l'.>i r,..:s·,·0 9 �c;v1-ir de estr:r 'fort 1 rnq.� ":-,·.--.�dro � ;·iivc.1-nr:cionnl 
. -

on.dc ,·,, c1drc1os 9' - 'Y'�r;iÕe,,· i);dcrirn h' 1 sc,-,Y' .,�G�Os:'lorcs p_róprios,
-· • • ·.: ·"</ _1

. 
... �- . . . . . -podcri::.:. dcf_inir 1 ;112 t�ntcs õ,"r"" ,,,..,t;·y,'·.·, sz_, cópcci tr-·2.dl.O _ _y se . . ' . 

. .' • ( • 

. '· . 1 - ... 

<1.''C ic;:,o � T'(''1;'ê.,C: .(1' 1:: �· coórd;0:nc:�:;:;'o ,1:-0io·,,�-1 :,,,,, .. n,,,..., ·t; .. ii,...C�17 cn,,r. } \;' . 'l.' . t '} ,..... . l 

, 
. 
r -� 

assessores e q'Je incl 1 1.eive projete rlili tantes a nível. Aa:e'i-onal
s

considerando q1 i O os ass e�sores event1 1a is ( não riili:tant es) este
jar.1 inseridos nn.r.1 processl') ·de �ção �ent;u �a. classe operária-de 
forria q_:,:1.e na.; seja n�sessoria apenas teórica 9 mas;. tar:1.bém, f1 1 n
dar.1entada-na prática. 
� Vimos �ue a�sessoria deve •e dar desde ·a cidade até o Na�io- 1 

nml, porqne 8 e-oordenàçãe nacional dppende. da nnâlise das ci_da-
:�d.es. . . 'rr:f 

• 
ENC.AMINHAMEN'L-Ds· - • 

• 
• 

.. ,- -_ :1f ,--\ 1 ,·- _·f · � -. \' 

Definir o q�ad�o �ontando cori os ass��sores co�! 6s- � 
: . ._ 

q·Jais já 
. 

há 1i.r.1a liga�:�-º· ... ;. _._ , _ '
.. - . r L ,:1 

assessoria o'Cle3íástica tcr1os ó ·seguin�e qJ?pq.r.�: .. r7, as-Qn_an,t_o é'L 
r- 1 � \ 

�crnsores 
- . r . 

perrianentes e 3 event,1.B(is 9· ui trib11idos assim:. 
R,io Grande ao s,11 � Val t cr Girelli, Higino ,. Liris � pe);'tp-an�nt �1...

'"! .. . ---· �-----
Jorge pari� ott0 s evont,,a1. _;__________ .. · 

. .. . . 
Rio de Janeiro: Rita, Te:v-e�inllra, permanehtes. 

; · · Gc�a.ldu, Arl'indo( VR), eve1:1t,v,aJi!i�. 
, .. :, . 

· ,-, ·1-l .l · 
Belém: Elias > 

· perr.1anentc � . . · 

Coorden�ção Nacional� ReginAldo 1 perman�nte. 

' .t :+ 



; ' 

., . ____ _._..,: .:..., -· : ; 
u 

Bahi �: Ana - não hl-de:rtni-çãt. _s � é 1lffi,é;l asses seirâa e eles iásti 

ca e milit'a:nt·e"·o11 apenas_ militante�-- .:.�L· �- n 
Nos estados �,m;sp;·Es, não s_e tem assossoria eclesiá 

' •'• ·-. 
• \  .. , ,  '' -

. tica. PAPEL QUE TEM COMPRIDO NO MOVIMENTO? :;: · 
DIFÍCULBJ1DES ENCONTRADAS PELOS ASSESSORES ECLESIA.STIGQS: . 

; . .  ,. ' R eginal do : 
f • . . .• .• -.. • . . 

. 
·'Y:·;. 

.: .; ':•·r .-
,., .. ' J. <. i ... , 

I·, 

1 ,.., 
\_ J..} 

.:•;· 

� : -� j 

. ["Y 

- p·orqu:e àes envo�ve:d o '.p·apelj) i;e .. a_çi s e'ss·ô-Í-ia- acaP.p sendo indi-
vidual. ,.; -· · · ···· 

- De encontrar com o� 0 1 ltros assessoré§l 'do q�yi_menyo p·ara
revi.aar. 

- · Ói· 

Bo:t'que falta formaç�o.: 
�11�oa

:ç 
çliante da conjuntura e·· isto

é ürJ.a necessidaá.e. do mo.v;Lr.ientó. :. L. -...:_-�,- � 
- Pouca análise da hi3tór'f�- da'. JOOv ·:i · :o-j·

_i : ,·,:-,,.-. 

- A insegurança do movime1;:-to diarite-Ii;lo papGl do ass�ssor a-
caba gerap.do i:ui egur8Jl_çà, ·fil_evido a .,preoc,lpação ,- Ia, ges oon

� fiança que o� militante� terJ. do B�sessor podendo influênc� 
·,_i 1 .ar na ori entaçãot dp_ pi.9vime.:to ... -.

Liris
Dificuldades de ter tlªro_a orientação dQ movimento por nao 
ter vindo de urJ.a a·ção .µiai� �irJ. n.o processo do J� CNJT. 

- 1):i'fi'culdades no r·e'1--rafiio•EJ.mento com a Igrõja que nao canse
. ' ,{ 1· 

gue entender a dííiie•�ão el"+é�ial do movir.iento. 

- . C" fato dos 11aís -f3·, do•·-m�µ tanjes não entenderem O movimento
a cele½ração da fé,:, !de-��? ur.i pouco mais in�é(

fida na reali
dade.

Elias: �. �, 
r .--....- " ., 

- Falta de ter.ipo pará a·,-ompsahar os militantes, .porque traba-
rf, · lha e� �áhrica. 

< ' ·  

- Dificul�ades .de entender a metodologia o processo de revisão
de vida e açãor. • . . � ·r . : 

- O fato de �xistir eL'l Beléri, riu�tos jovens �es0mpregados,s_§,n
do que a �ua r.iaioria não po� sui expe:Piênc1í'f'-de trabalho.

- A debilidiade do mov_imento op_erário qu� n.a:p inge:.itiva a pa_E
ticipação do� Joven� Tra1alh�-d�s �- --l.. __ :J-i_�,-�·

Nã,o. incentivo da Ig�eja támbéri toP.stitui UL'la dificuldade •
J �Q�que 'oi ciilitates não f�terJ. �VA� a não se senter.i no pa

. pel de impfJ.Ísio.P:..ar .i�so. 
, - Preciaaria1 

-'i'3, uri conheciriênto,,-;iais ariplo do L'lOVir:ieL'lto ope1rá 

• •J:;·; r - Jj'[t�,�·-,--::r � • • • 
Val t'er 'Gi'r�,li:' V 

:::- A Igrja afastada fü:i clra�se tra1,àlhadora faz cor.i q11e o cris 
- r;ti'Jnis1:10 pareça ·não responder riais aos trabalh�Hftores.
- Dificuldade n.e reÍ}e±tr._p aspe_cto cristão da l1 Jta, com os
jovens tr7bAlhadores.

�, 
.1) , y, , , i ...L • e .  

, 

.. 

.,. 



. . 

.. 

• 

,,. ,,..,. 

Dific1 1ld<1de q1 1ando a Igreja nao abre espaço snficiente para os 
Assessores, 
- Falta-tanpo e a oetodologia da Joc exige isto.
- Dificnldade de entender a netodologia no processo, de açao oili
tEmtc.

Al�ns pontos corn.ms entre os-asse·ssoresj 

- Deficiôncia na f-1.nRlise conj1ntnral e específica d8 JJ.TT.

- N0cessid2de- de c1.profundF!r a fnnção eclesiástica dentro .do oo-
virrento, porq11.e não há ur:ia def iniçgo.
- ·Nc.cessifüodt? de estar revisando jiJJ;J.,tos.

Qirnstõo: 

�-o assessor eclesi�stico deve �ssessorAr a dioensão Cristã 
Eclesial? Cooo o oilitantG v� esse específico? Cooo ent�ndeoos 

e expre�§aoos a car�cterística crist�? 

. •  -.r:·.:. 

Av�iiaç8o dos oilit8ntes frente a as�ossoria eclesiástica: 

e 

O assessor ec
i

lesiáGtico ·ter:1 a f11nção de aj11déir O'S mi
li trmtes a desenvolver a c3.:r.acterísticR cristÃ 9 deve ter 11 '1':18 9-
çao q' 1 e levo Cl2l. conta.,. a proposta da Joc . 

TeF1 no papel ioport•te, no sentido de garantir a ori 
ent8ção do 1:1oviL1ento, jn.!f-to cori os r.lili tantes. Deve c.onhecer a 

.l. . 

Joc hiBtoricaoente, e dai cleoentes p8ra. os oilitantes.: 
�-

P nra q1 1e o assessor .. u1:1p�,ti o se11 papel-e realmente .a-
jude os oil·i t2.ntes 

9 
é ne�essério qne a Joc se;ja _una priorid8de, 

pois não sendo ªªnio ele �orrª o risco de se distan�i�r da vida 
dos 1:1ilit2ntes. 

O assessor é ta6,.êri 1mP referência do 1:1ovioento dentro 
da igreja, ele deve. possi1}Lliter essa ligaçr-ío. 

· Q,, anto a assessoria Nacíonal:: ·"'.-,,
v Se coloc1a 1 1t1a d;i;fic lld2de o f2to de n20 ser oss 1 1mida 

pe·lo conj11nto do I'1.ovinento, q'1e• dizer, onitas vezGs não teoos 
cl2ro o papel q" e o aes es s or nac ionel deve c11 1:1prir. 

Até hoj.o os ,íltinos as�essorcs dei=rnnvolvem. o :r;wpel de 
11!!1 coordenA.dor 5 ass1 lI'1C vi�i ta e tarefA.s· cooo os 0 11tros ._ 

Nos te sentido vaL10�. dando 2lg11ns passos noq sentido de 
2ssessor c11.1:1prir o seu papel. 

Ex: O 2sscssor n8o entro nos celor das disc1 1ssõ0s 9 pois 
o fato de cstnr observando to� condições-de intervir nos potitos
chRves, gar;--ntindo assin ,:u:'1 1:1.clhor 8prof1mdm'.10nto. Veoos q11 e o
assessor ten I'1.ais clenentos teol6gicos e contrib• 1i coo os coor-

denàdoros neste aspecto. 
Hoje veoos q'1c tc!:'los dificnlfü=:dos et:l. encontrar o.ssesso 

rin eclesiás-tic2 sobret11do prc1 assuoir 8 nível nacionaly isso Pº.E 
q•1c � J0c é cxit?;cntc e este deve re�onder o 11.ns cri téiros dàfini 



'...-'.l... . 
' 1 

dos pelo conjun!tci do ;r1ovi'riento, pois 11?20 q11 ercnos m:1 n.Jsessõr 
apenas por aparêhcia. 

Neste sentido Rchan0os q1 ,e; é ioport2nte disc11tir é }

asses s ortl!.a de reli�ios,as ,. cm_;) or2 n ,,i:gre j0--nõo as cons i'derar.1 
co�o C:O;rpo ecles,iásti:co, · tcnos q11_0 ir rq:r.rpEçndo cst_e preconr2L 

to. J ;. : 

Venos t2r.1bén a níãlo8ssidado de invsstir G oc�oopanhar 
alg 11ns so1:1in2ristas, q· 1.e e121. u_I!l pr9cessor pode ir nss·1r.1:Lndo -0 t110:

vir: 1ento, pois o fato destes serer:1 jovens é nais f2cil ass.iib.ilB;_r 
.� ' (� j t: 

e aits11 1:1ir 1u1 trnba_lho co1:1 jovens trnbR.lhadores . 
. �': . .- ,· ..- ' . ... � :·, �· r i .. , • . . • ..... � ·_.-

·· 
Vcir10s-·isso cor.10 ur:1a cop.tribuição concret� 1 �o seni;;�i 

d�-. do ir des3fiando-o's para ur.i coo;�or:i�sso a p11rtir da ªrér�li
1

��de. 
:· .. , . �... ·· . - .L'' . ' · -- ' · . · r ;·7;_ , 

Para as s1 m.ir 8 ass cs s 0ria nacionP-1, foi cnCE-\1:lihhado
1rn processo coo_ o V2_l ter Girelli do Erexim. ,Elo_ coloca difi_c::: 11 1-� ·; : . . . . . ' '. . . ' (" ' . . 

d_ 8 d e S ·e Ír1TIJsTfl:fT:r-:-O:gD�st"(f-ê01:lp r O q i_ S S <T,-p ê:rÍ-S�â�--m-6-CTG-98""7} 7'Ji'õ �;. 

.... L ;'';; r· r ,- , .- , ; . . 
' .i : : .. .. ·-· • . .... . .. ,- ! . ,·, ' r - . . , 

põe· parP fc1z<::r 11,1:1 curso cm Hona· ou ·cri S�o P:,i.nlo • 
.- � •• • · • 1 ( ··7 " .- · .. . · · · · · · . -:- ' · ,. · .• ,. r·· 

Nostc sentido eie p�opõe,:' o seg
011into:

- Ficar _co Passo Fundo 2t ci 87� nesta período estaria
- '(( ,, ; ; . . , , ',, •, ,, 

a co_opanb�:mdo o cst8do ! e: part_iCl.J)Pndo; d
1 

encontros i1:1po1;\�::-,�:�? '
no est2d.o. Vem _pcirP são Pa1 llo pare f�zo:r' 01 C1lTSO 'e:6 87' ri2st6' '

•" •· "·\ 
: . 

. 
, . ;· , ' ··• -, . 

. 
r·,r ,,..., . 

• .� 
. .· : '·: .·.' r· ·J ' '. . •' _;_·) :_ 1 , .. 1 

pe:ríddo estaria, aco1:1pRnh2Jtn.o e entrosPndo cO!:l a Joc�de S. P8ulo 
-- :"; , _ • \ • 

1 
� , 1 , ' · 

• , r , 

,-, 

, · · .. •· 

r-J 

( q::i.1;s,c? a,té 88). Neste l)oríodo_ º\�_p:r:_io .. er'.l 0lg1�_oa_s re1 mioes da qoo_!'.
\{�:�ação,_ U;O scntjdo d.o . já ir prep2randD-,se 8 ,  es'tor acoopanhando O
. l 1 .i. ' , ' . Í . ...; ' ·, j ; , . · ··r . -:�-�- "' !.__, ;· � f-i 
1:1ovioento Nacional. 

E!'.'1 1:léÜO de 88 8Sf:l1ll'1iri:: 8 r:s�essoriA Nc1cional.Aind8 !, 
r· . • 

neste período n c
.ºº!de�ação de';-e pr(WE\I_'ªr e enc81:1inhar o se1J. ass1 1 

1:1ir coo a Dioccso. 
D11rrmte este p-críodo o. :Reg�nalp.o. c.ontin1 ?8. ofie;�'ª:Lr.1-en-

-·--------------·-----------------·---- ·---- ... _ .. 

te,cooo as.sess-or nélciorrnl, y 1:1as _8strrqá vivendo eo Lir.1e,ira, sQa Di_Q 
c:es e, Participa das ::r:01111,i;Õ '?S :.d1- coor,de:na ÇílO NBc i onal_. e P.$, 9;�t�'i8s 

. ' .. , .. .. ; 

instencias q_11:ê ,coo:p.ete ao c1sso�sor,, 0�01:1 _· d.isso estnri9r ?POiran.q,.o a 
1 ·.1. ' • ···-·,/ 

á Joc da Argentina. • 

; ('• 

. (. ; l.1. 

" Ir ! 

\/' f' 

' . :_ ,: - ;:· : : .f. [ ... ;� ' 1 < • • : 

····: .. '. ,'· í :.-·,1 ; 'T 

; 'T r r· 

• 

. l ,. r· �--

• 

.. 

! .• 
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4º Congresso 

' 
-� V- :: i;,bRst{ .iJa pó pu.laç'.nd 3 brii�·ileJ:ra .é j,O[vei(l ,. ( 65%.) t:l Tç.i a,? ;� , q'uaD..q'Ll;$1'. t.rans

i·-;(; l l,Ji i···. ,--.'· ; . , .•· ., . . . , .• .• _ ,· · ., ·.,!' _.,!. i .  i • • L.--1 . . e . ,---t formâção·- pd.ssfi···pelas mõ,os· dos '-•j-ovens..�,�GDa:í1csurge a_.);t�Cr5'3��s.\da_d�;, te.: e�r��r;_for ... 
, "ID.and-0 e capa.ci:to.ndo o jovem �rabalb.ador paro. atuar dentro c�'e su2. re·t..lidade 

.• e spe c lf i6 ·a.· ,-, ; r ii.,l.:_; · 
., ,.. · .. , � '��-· _;: '·: :·5_. 

Importâncié:1 
·,:..._ :_ 

Estarüiobili�_ap.do 8 capacits.ndo ti;' ju-:,entude -trab�Eíádo-ra 9 para.·q:uw ela
possJ-��-�_:P\141:kf co.r±t�·ibu.ição para o _àvanço :do mo.y_imentq .-g_p,e�ário e tam:bénrpa-
ra � 'á.�_ão a.d JOC r 

.·.! L 

Significado� 
O do1ngresso além c1e outros, pode ser visto como um meio de formação 9 is 

to é, de estt�r levando o jovem trabaJJ10,C.or a tomar consciência da sua rea
lidade, através da discussão d9 seus problemas e da den-uncia pública desta 
reo.lidade, levando a ele a proposta da JOC.

Também veill 9 co1210 uma forma de rom.per com a estrutura sindical 9 de orga
nizar o. Juventude TrabaJJ1adora, atràvés d13 uma ao.álise mais profunda �a 
realic1ade 9 cate[,Orio, 9 etc9 capacitação polltica em. todos OS n.Íveis 9 pois a 
pro\Josta do movimento é por sstoros e categorias e 9 nesta hora 9 irá apare
cer o poso e trabalho do.s cidades e regiõ es. 

Além disso 9 haverá t8Jlibéill um.a divulgação d& JOC frGnte 
des, expansão do. movimento 9 e reforço do trabalho de baso 9 
conjunto de' organizaçõ es que estão tentando fazer isto e o 
ve ser visto como o �nico meio • 

Dificuldades de· oncélminhmo.onto do 4º CFJT 

Falta de clnruza do 4º Congresso 

··;· 

a outras entida-
. . � ··-

po ré.m existe um 
congresso não de 

Não se consegue 1nostrar a proposta :Joli tica do 4º Congresso 
Articulaç20 COL'l as entidades (não héS. interesse dc.s entidades em dis
cutir o 4º Cone,rosso·e:há dificuld2de de passá-lo a alas) 
Traçar plano do como trabalhar 
Como planejar Con�rcsio-p6r s0tores e c�tegorias 
Falta de motivó.ção dos :inili tantes 
Garantir QS cidades que forao. cont2:co.das 
militantes não vê o con.;rcsso pare fortalecer a ação 
Coordenar no conjunto dos setores 
Ns.o forn:êi's prevErndo o' congresso ru::- noss& ação 
Falta annlise da JJTT . 
:l!unc1a11,entar .melhor para que --so ... t.cr congresso por categof ias e ver_
meios qu.e_ motive. ,, . 

:�r.,

. . .. ) . Hoje 9 quando assumimos a orga.(Lizaçãó do 42 Congresso 9 tomos claro as 

�
·
� imp�_ico.çõ os que ele traz paro, ª

i -;�rôc?'-QuJLi,s,? 'i;/ ,, \>�_._:;_i:r· !'::-,�-
A JOC pode esté),r voltada só paro, o 4º Congresso _: -:i e,;_. 
Não fazer ·con2,rosso cor.10· tarcf2r: e sim.Ycmno l.l.1eio ,_ ,.,_e -:--,-".' ."."" 
O Carat0r nacional não está sendo:( vi'sJ.:i.al;:i,,�_éldp; _pc�o-1 )9iQ . .,€1,5}e 8-L:}.;iftá-se 
tendo dif iculc1a<lo de entro zam.ento qu.e d@, i):ill.a visão_; í:-9:�çj.pné:i,J "Of.9 ::,p,o.n-. 
gresso 9 principa-lmente RS e Nordeste. 
Não podemos deixar de gélrantir o conGresso

9 

te outras cntido..C:'.es seria negntiva 9 umo, vez 
ência do meio promovido 

pois a repercussão peran 
que as I:1esm.as têm consq� 

Se n20 conseguirmos organiznr o congresso com Ol,ltras cntidndes, vamo:: 
fi 1Jf'��� ,::·.�·1:)_-._:,:; C[ .. 1'"71.,n =� .. doc 1JG tc .. rcfc�s ·J·l V ... is�tc� do (71-�.�-- �:�-J :��; :·�-�-�1

4 ·-t�::.,rJ.t""J:::_;



-... ,.,. 
J_.:...-.,� _i: ·, 

-Se pib::f�·tt:rj/:vfl 'dongrns�-0 .. Jll.iJ;rnrb 'E1F' rtÕ.o COD§e�_ir_ ,.d0r continuic1õ.de vai f

ser frnstdntôt:9 tonc1p c·çi;mo .. )J·:i�L11pI.02 "1J�avcúirr g_ue ,to}biu· atingliGJ.o.s·· n.o, 3º. Cpn 
grosso . '···',.• ·:[!]-�;;; _ .... 1-�-� l � ... i, --:,,.:, · e: ... '.,, ·. ,--�--. 

Nô.o conseguir fa,zcr U.ill conésro sso üass i vo 9 dÚÚ1td· c7-n· · dilifün.hac1-::.1. que j6. ';;º�)�
..1. '! ... , 

se está nGo é possivcl voltar atrc.z 
/· .l. . \ -,., ;�_. -·· .: "'·.:·:e._... - : .. ,. ,,... - .. .• _,')i.1.f. �:

Rcal-aciooo-1:incnt.o ·mfli'téint-es .dQ;, JOC coü ou.tro..s entido,des. _, .. • .. · C:!�·l..:::-:::·-; ··+,- ........ ,_I:_: _
--: 

...... ,·,: . • 1··, -:- . 
. . .1.. 

-·�·-Errtfttn:'ttos dEJ .. o,po io 9 s'inél.iêkitb's\_;_ Pdi-ticlo$ ,Poií tfc�s 9 ·cuT e outr�:s pr�i- , ... 
ganizações. :,ntidades d:J compro.D.1à.oso é a JOC. �iiêtS p6d<ifiil./CO).Jit::r;éf�; G!,1.t'i-:-:_ :- :>,·, 

, , , ·--·-.:..)_.._· ' ·' 1 J .-· Ci.Cc1es_ tarribcm. se coro:prom.ctcrcm. Porem.
9 

quem estarc. fo.zcndo o .congros��- --
sn·' sorãÉf'.êf�/ joven�; trabaJJ.1adoros, qur; este.o dentro desta entidades. : )O: . .

Fr_o,nté oJ ist_o vc--.lliO;f_ ::9s�_ç,r gnran.tindo o· ca;_ratcr 0.utônorn.o do con·gres's . .b,:,é_;iê; 
à Juvont�do Trab:::üha_dora . �- ',, -'-· ... ' ,· - . cÓ ;_ . ,· .. "C T '''l ·"Clo.ru2.r o.s ··enJcid.ac�os que o co11

0
russo .11.ao ;a dn JOQ 9 mas da-:Juvo,ntud·G

J

.t.., 1 

__ 1
.
/ 

--_Jp.al;:>sJ . .hci,doro. •. T2..Lbé:m explicar :::ú:: .iJt:::rpas dq congrcosó G most;ar·v�)in- ·) � i'J

pÕrtânqic. els, organiZ8'Çf10 8. :p.::.rtir das bC;:J,)S: '.' :; 
.· 

,, ,\' 1-

lVilli tg,./1.·çCs'. ç0-�ü}1rometo·rnfü.:,,as _cnt iL1�fü3s:.l',�iirc,v:6s ,dq gonycnc imanto, J. do U 
asi:iúrq.ir_ ;o,ú·_'-iiõ.o o cong'.r-'<1issch .. :Aj 

·,Íílo;ti vaçEÍ;oTpàra. ··con.yrJ.Aq:r p. convcncor:-:,2;s t.: ,J7
e n t iàc:WCs ã'o velli partir.< do mi::C-.ttcint-e- ---�---?..Lº.J '.);,,e e ,. ' • ( ' .. ... l . . . ''. 'l\·".r.J;. . T' ; 

- Estt�Í' luvé:.ritc,ndo os nomes das cnt.L:;:c.'.t':ó'o cYpiÕpor,'� 'o:lds 'que·:tfivuigüo:m7T�.:.:
. ·o· bóngres'so .. _;:: -

, . . . . 
. .,_, - ' . ' .. ,_; '-' .;;, . . ,:i . ·-···' 

- ,O mater�íal;·,.a-o congresso deve· sôr.:.cnyi.o.p.o às ontiqades ,9 :ó "êS'tâs tcrÕ.Q, !.. :��: 

-�-·subsidias ··par-o. ·1)2SSG.r o Co·rtt,rócmb C;OOc i ·0:ov0,n}3 ·q_ud1'fazbm. parte de suo..J.: 
·rL" . .--) ·-- , ·. ) :)_[L; organiz2.ç2m , , ... -!.:,·.,� ·..: · _., . ; , · ' · · · "� 

- . , 
Se o congresso for entendido e rcc,lizac1'o como um· _processo 9 terá
:macia fronte c,s cntid3c.1cs 9 pr.-+i.,ncipc.LcntG 9 'pt�r'tidos pol:iticos_::_��- \ . . ..,. . . . . . 

,.._, ,..,, 
-

--- ---·--· · .. ..: ----�'-1.-·· ;r Quanto o. açao :i:rento ao con6r0sso g 1;.lbUBiis·--m:::ü'l-a--s-:_:.:::· .. ::..: 
_ ·- :. í , :: ___ :.f.l Q .{\ , · . .. __ Í") . . 

----·-·---····- -- .__:_ 
._,_ __ _.1 .. J�\ __ -

- Fnzcr um plc,no o di_sctissão :no: conjunto do iri.óvine·.nto ,(pro'j_cçç,o e.os i,
r

u..
pos d.e base) ' ., i . .:. ' ·' · · · · • · • -- · •• :::-

JOC faz'.cr subsldio�--pnra a a co.tcgo.r io.. dando a clh:1cnsno poli ticil Jbo-:.. 
lctins inforao.tivos) 
TI'azer ·sv.bsldios espoclficos ela cc.tr.:é,Oria. Convorsàr: p9m posso2.s q1:w te 
mos contato nc c�to6orio.. 
Jazer debc,tcs 9 encontros 9 Po.ssc,r ,3lcyd pc:-,rs. ;J.nc.l:.

f
sa,r a rónlidadc da 

juven-tudc trab2cl.hadoro. á · partir do bairro o_ ·,c8t�_oria 9 incluindo as 
eto.pas do congresso 
füilitc,ntes da JOC dcvcú1 'fazer Jlz,nc jamcnto · da cido,c"o e projetar o con 
grôsso. , T-er. �:fü-ll[;)ntç __ a __ realic1o.do dc�q_uclo, cidade' , - ·.,,- , -

Gincanas' momen'to1 cv:i tnrnis 9' Cllii..i.inhr;da 9 pc.sso;iSs /� ', : i 
..,. Pe--gç.:r:r: e:x;:;i:,Jr_iências do 3 º COn@,rCsso e se caihch tiir -tWi EIGJ(im.O. i,.;i..cvjtr

O jovem trdb::'...l'.Ú .. 1c}O:rt _qUQí <il:�tá ,)� . .q.t_o é-; se capcwi tcr.r ···tó11ibÓID.; : . _._ 
Intcrcru11bio COw. outras cidat?,ec. '. I)iqp13�·t;ao CO,njµ1-:i·0c� ?.�'.ltre as cc;-,tcgorias

Atingir s.s oru:1,niza�qes,, ???,� �ó, jo\\:�nd tro.b21J.1qdQ;i.�9.$ Xc;ivc,.qdo !a proi}ostc;
do_congresso ··-<J

-'

·· ·"" · ·-:e.: -. .. ·.· ·: 
-· ..::.: _}:o,s_ :Lo cais• 011.(1<:J_[ se dss(ó/í-&ô,tvc · é:\ o.çf.\o: o�fo cs/ 1i' juvc111tudúJ:t]:'.G.bc:.ll1c.doro,
, � Tiivul-gâ�ãm, ,(Colo 1�i:-s ·1 , }?icJ�ctç Õ1éb ) ._ : · · ·.e · ,.. - ' --

. Cq,,mpc.nha massivo. 'a.o cónbrcs�o iL ·L. . ,-
..... ) 

J. r:.--

, .  J. , 

_;-..r,.' 1: 
'ü ... 

� ('' --

.. 
·'( , ' 1

: L'') 

. ,·.-·,-,. -· ..! . .. _;·,· ... _:_. .
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ELEIÇÕES 
•• 

De nria forrie beri s'intética o processo de eleições 
• dentro d� rioviriento resurie-ee em:

! Todas as cidªdes fazeo�indicações dos nories(levantari norie

do riili�Antes que achari que pode sor candidatos). E definém o 

o valoE do voto. 

2) Estes candidatos escreverari as experiências de aqao e en

viarem �ara todas as cidades e para a coordenação Nacional

da JOC.

13) As cidades apartir àestas experiências votari�

Dentro deste novo processo de eleições, no pririeiro rioriento

forari indicados 6 candidatos (Marisa, Gar-1bio, Nestor .. , Anaclto 

Valdo e Margarida). Sendo que sorientc dois forari eleitos po. 

ra a coordenação Nacional , Marisa do RS e Martarida de For 

taleza. Apa�tir do resultado das eleições, o Conselho Nacio� 

nal discutiUt as iripliçaçõ�s q1.rnnto aos nories eleitos e levan-

tarari alguoas saídas • 

Iriplicações da saída da� Ma�garida. 

- Está envolvida no processo de oposição e associação . Es�

ta coriprometida cori a categoria e haverá eleições o ano que 
veri (87). 

Teri uri contato oais firrie que esta eri c�ndiç5es de assuriir 

uria categoria. 

- Ref ererut.ê ,a fat:1.ília: ( Aspecto financeiro - assuoe grande
parte do orçariento-da casa - Sua 
saída iripliva na que�tão afetiva, 
principalnnnte con sua�riãe.) 

- Preocupações coo a profiss5o. Mar@arida possui certa estP

b1 ilidade no er1prego, ( funcionária Pública) •

Exigências: 

A Margarida vai perrianeccr na regiãQ, ainda por cinoo r1ess 

neste tenpo estarR priorizando o trabalho na cidade e na 

própria rQgião, para estar ap:rofundando e dando 1:1.ais eleon

tos ao grupo e categoria. 

Desafio e cori.pror:iisso da Eugônis de estar ajudando a Maile 

lena ( cont@.to da Margariia�-nf-l cate'goria) e outras pessoa�, 

er:J.bora a Eugtm.ia seja de outra·· categoria-:,. V 

- Avaliando o peso q11e teri o aspecto afetivo, se ho 1 1vesse u

podsibilidades de a Margarida no decorrer do prioeiro ano que 

estiver ausente, visitar a oãe no período de �er:J.po de daisa-a 

tr�s I'l:00 QS. 
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Ã inplicancia
u que te� a seida do-r:iilitante de casa, nao é 

UL'l probleCTa que ?30 q:1e ele t_e�: g__ue __ T _�sor.x�:r> __ L�

_ Js _c9opan)1ei�os p9_d_eç1 /l�_udar e nu� to,. n9 �entid,o qe ··
'Efstçi.reE1 appi.ando ·e esclorecendo certns coisas a faCTlia.--: .. 

. �- ' .;_· Quanto ao áspecto pr'ofj_ssionâl é 'uo probleCTB q1ie a 
juventude traboÜi�dora vive hoj?/. Os ·1i.o�rados ta�'

b

é�1 sofreCT 
estes<próhl'ef'18S .: Dentro di�so O L'Íovi�ento pod� pensar 81; al 

. '. .· . . ' .r,..._;: 
gufü1 cois2 concreta -r quan o· acabar o tenpo deulib-eraçr:10, co-

. 
. 

; 

ríéi'por exenplo, alguri.r1 coisa refe:rinte a un curso de profis
s.i cmaliz8ção 

Irrplictmcia da sai da da Marisa�- n 
.", 

- A chapa de oposiç�o dousindicato na qual Marisa fáz parte
Csecretária Geréü)' ganhou 'as eleições. Úentro da c'hapa os. C

---COCTpanhéiros tel'l o ninÍCTO de fornação. t cb:i sente'-se COLl .

ouita responsábilidade frente a issoº 

·.e..· .A nível àe regi qo , o PRC investe êon oni te esfo·r:ço e iri
·clusi ve es-ta dentro d.O do'vin�to. Para evita·r isso é. hec'esáá -
rio ter pessoas pre.parªdas para ga:i1a'nt±r o ttovinentó �

' ' .; 
' • • • . , • .-,- '. 1 • ,· • : "':'t" 

- AnIDvel pessoal, possui alg1 u1as duvidas frente A estrutura 
dà JOC. Não concorda coó éer as ê-oisa·s, daí 'ficá' d'Íf:(c±f Pf. 
·ra estar as.s'u1 indó é Coo:tdenaçâo N�c-ional .:

··Exigê_hç·ias �- . ) 

� :E i�ece·ssário avaliar tó.do o' processo no· qnal ª Marj:sa :estP 
inserida, analizando cono ela chegon·a.esta sit1laçno> 
-Diante de todo o p�ocesso de �eci�ão di Mé�isa tlã� aisuoir

foi praticAoente na @rande Porto Alegre.
uA discusi:ião d.evG ser a nível .ie estado e d2pois se :t'ornar 
una decisão; 
- Estar se�f3.ZGndo una projeção a nível de estado de qneo �ai

estar assunindo a Coordenação Nacional, para este rüli tante
já ir se libGr8ndo na região. v nilitante tst1bé1:1 ter noa vi

são de conjunto do novinento, psra estar proj�tando os nooes 

e inplicações de quen V8i 2ss1:u:ir, 

Encariinhanentos: 

A Marisa continua eleita, volta-se para 2 região euo estado 
par8 discntir. SG for dccidido�que Glé=.i não VéÜ assuoir, ua e 

coordenação Nacion81 iniciarÁ outro processo de ação . Outras 
cidades que já vi veran estGs processos este .1' enviando s 1 1ge_� 
tões apartir das experiências pags8das, para contribuir coo 
a região Sul no proc@sso dG dj scusôão e. decisão. 

- Ficou estabelecido un prmrn ô.o 6u. dias para encaoinhar a
discussão na região. Mas, quanto· antes:� :�:or encaoinhado .1-

nelijor será, devido as inplic8(�os �10 o atraso poderá ocasionar 
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�llALIAÇAO DO -·PROCESS '"' DE ELEIÇÔES 
o 

...;..,_E,s.te :rirocesso de ·elêí-ções �-{;iJ:ron na.is p·articipa\'ão,.;..l ,t ··tran 
qµi�� _g_v.( é uai� d�oo·c:rát.íço o :o �·no�ioento 'ten (Úficuldades 
-d�- /ci>.rr:i�/,npyos, oili tarit.e@. E- qu�ndo o, bili tante sà-i i/�::ra ser
libe:rado,'"·d'QVG ser _feit·a una análÜ3ê profúnda pa:rà·trer�'a in
pl:i��nc,ia q_ue traz a sua �aída. --,- ··, 

' �. 
1 ! 

. • 

:-�t por· @:C _nesoo, passR.ndo o processo pela cidaôe�·�. s __ ó : t·erá 
qu'e ter ·,;�· planejaoen't6. 0 delegado do conselho teri Ur.l pa

pel ouito iriportante de estar:'1evan:do 'par� a cidade··cEi.t_,Jlis-
cussão. . ,, 

,· .. ; ; () 

�--·Este p�oceaso airida é·f�lho, Apesar ae sef'o mais -��oecrá 
tico e par1icipativo·até agora visto. Deveriôs tentar 8J?erfei 
çoa-lo�ainda nais. .,

'?- l�fundar1ent,a:_ estR.r trabalhand.o na,o éei ciT1a dg /�ora�, r:ias
, ter ur".l.a. preparação. -Para. istq_, :apartir da. açao que o rniiftan-
�-r. 

. . 
;..:... �-. r 

· t·e esti :er. desenvolvendo, es:ta.:r �s-çp-:evendo as experümcias e
enviar· para as ontras cidades. As q�;i,ais taribé1:1 :poderaão po-

,i.-- ' .• , .. . ' ,, 

siciona�er'.1-:-se. frent,e as exp�riê�1.cias. escri'i;as, .. para qstar€2ri
contribuindo tai:::tbél'.'.l o Evitando t}3ste. Dodo. w:·,. avaliação su..:
- . ' . . ' -

perficial @ de úl tioa hora parn escolher o lib __ �!-_§_'c1q_., ____ :_:;:.._.
- :r.epois q_ue o liberado assune q Coordenação Na-eion:a:]t!_, não

é visto qual o corip:roeüsso da cidade- frente a ele. )?0-r, isso 
•. ,- . .  ·. . ' •'

1
• ' ,, ' . .  

··,a equipe Nacional é vi�t� co1:1c só ela é, responsável pela
. . . ' . ., . �; . . t 

Coorde?-aJifo Na(?_ionill;L, P:� .p0r e_;_a nesna� :i 

' ' .:s

_f-, .-
, r '·. '.,

. . .' 

,.l,' 

' '' 

.. _., ,·. 

' ,  • r· t. ' 

. ::..:. 

-�

'i • 

.. 
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REGULAMENTO DE ORDEM INTERNA (EOI) 

Quanto a ioportÊncia 

Há alguns oonentos que se faz necessá�io que o oo

vinento tenha un2t referência qu;:mdo precisa de uoa definiçFi'o 

Cono por ex: No oone�to-de vejo peso do votc,-escolha os 

assessores, ()._nantc- a aquisição de infra-estrututa quen deci 

de a-conpr@ etc. Para isso é necessário que o t:.1ovineNto te

nha un Regulanento de drden Interna 1 
que rege esta organizeo 

Cooo noroa isso devo ser aprovado pela Igrja. 

Neste a flonento a Coordenação Nacinnal esta elabo 

rando uo anti-projeto. 
Este será enviado parR as cidades, que deverão dms 

cutir e cooplooentar, e este será aprovado no próxino 

cronselho Nacional. 

A Coord�na�ão Nacional, estarn acor,1panhando e a_ga 

lizando o. conjuntura da Igreja; pois existe nna possibilidrj 

de de R Nova DiE:eção da CMBB se:;_� nais conservadora. Neste 

caso o Conselho delega a Coordenação Nacional para aprovarn 

o..uprojeto e encauinha-ln-tparn g:1rantir que seja esta direção 

q_ueo o aprove a qufll teria n2is possibilidadeº 
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26Q CONSELHO NACIONAL DA JOC BRASILEIHA - .JULHO Ul� 

ANÁLISE DA AÇÃO DO MOVIJVJJ�IV�'O - .JOCB 

1) Aprofundando sobre o·meio Congresso:

Avaliando a experiência do congresso passado constatamos ,1ue este 

veio questionar a JOC no nível de ação que ela vinha dcse11volvcndo. .,_.O 

que ficou evidenciado� que este meio nio esLá sendo feito a partir da,· 

. ação dos militantes. Outra constatação diz respeito a n�o definição 

mais objetiva por parte do movimento em relação a este,meio (congresso 

isto reflete a p�Ópria indefinição do papel que cumpria as entidades 

neste processo. 

As reflexões IJ;tpontam para o questionamento: "De ond- deve partir' 

o congresso ?"

Entendemos que na sua essência o congresso deve partir da ação dé 

seus militantes e tem que ser um meio para atingir a j ventude traba-' 

lhadora, se efetivando como um espaço concreto de participaçuo ot1de a 

juventude trabalhadora desenvolve e a1Jer l'ciçoa a análise da rr,alidade. 

Uma reflexão nos cabo: 

Com a experiência do 3º e 4º CNJT, em certos momentos JJela falta' 

de uma orientação mais clara com as comissões, houve urna cc,r ta tendên 

eia à criação de wna cs tru tura paralela u da JOC. :Para os C()J 1, ': r'essos ' 

posteriores, entendemos que devemos ter muito claro o pap8l das comis 

sões, não criando com elas nenhuma outra estrutura. 

Constatamos que este meio tem uma contribuição importunLc lJara o 

movimento operário, não se limitando somcmte à JOC, ou seja, ralamos ' 

do congresso como um serviço à juventude trabalhadora e à classe traba 

lhadora. Porém este é um meio fundamen L:11 para a ação da .roe t:i cabendo' 

a ela promover e coordenar e, a continuidade, vai depender do planeja-· 

mento e do grau de compromisso dos miliLuntes. 

Fica a seguinte exigência para nós, enquanto movimento: nos prep.§: 

rarmos internamente para assumir a cou L.Lntt_i_d_�de pÓs-cott{,:;roc::_:(� (nocess1:_ 

dade de envolver c da v z mais j ove11s a partir d açu.o d e' tJ, 1.w ele s u 

) 



• 

militante ; ) ; dinamizar os contatos com as cidades en tendidu:..; e mu lJrl� 

ritárias atingir; projetar financeiramentr este meio; aprofundarmos 

meios para trabalhar a continuidade; análise do papel que vem cumprin

do os meios massivos do movimento, fazendo a relação com os ob_jetivos' 

que definimos a eles (confrontar se este objetivos estão sendo garan

tidos ou precisam ser reformulados); ter a sensibilidade de não fechar 

a participação das entidades, porém é necessário ter claro que o assu

mir-ameio congresso passa fundamentalmente pela compreensão qQe as me� 

mas irão tendo; planejar a característica massiva desde nossa ação. 

Propostas a garantir: 

- Garantir o. retorno do J.T.

- Aprofundar a criação de um meio massivo que sirva de intermediário '

ao congresso.

- Repassar as entidades os materiais peda Ógicos que temos (cadernos '

pedagógicos referentes ao 4º CNJT).

- Criar um arquivo do Congresso.

2) Aprovundando sobre à Iniciação à JOC:

Entendemos que o objetivo de desenvolvermos uma açao é criar uma 

consciência de classe nos jovens trabalhadores.,, levando-os o se organ_:h 

zarem, e inserir-se na luta do movimento operário. Dentro disso estàr.re 

mos também fazendo a iniciação dos jovens à própria ,JOC. Aaalisamos 

que a iniciação se dá nos espaços da ação militante e também atrav :s ' 

dos meios massivos do movimento, seguido pelo acompanhamento dos mili 

tantes para que estes jovens vao também se iniciando a uma açao. 

Percebe-se que na caminhada da JOC, apesar de ser uma orientação' 

a iniciação pela ação, que muitos jovens acabam iniciando a partir dos 

meios massivos. Isto por si, não é negativo, porém o acompanhamento 

posterior é limitado. Outro elemento é que estes militantes depois têm 

dificuldades e iniciar a outros jovens, pela falta de clareza e expe-' 

riência do processo vivido. 

1 ? 
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Também contamos com uma indefinição e falta de anális, li l, mil .1

tantes; das cidades frente a juventude trabalhadora e de c·u,1 : 1·úvr.i·i 1 

realidade para saber como e onde atuar. Criando assim rota ti v j dadL· da 

própria ação. Quanto aos jovens muitas ve2cs não lhes n.:s11()ttd•· o Lipo 

de trabalho que des nvolvem, e mesmo assim vamos definindo .su.a uçao 

neste espaço com isto se limita também concretizar uma ação. Jlor outro 

lado aqueles jovens que vão desenvolvendo a ação no seu espaço, qua.ndo 

se torna militante é tão cobrado que passa a nao ser mais 11 natural 11 , ' 

ficando com a obseção de ter uma ação a todo custo para apresentar ao 

movimento. 

Quando iniciamos os jovens a partir de meios /atividades massivas 

(principalmente nos bairros) vamos tendo dificuldades de levá-los a 

iniciar-se numa ação militante, ficando as vezes na estrutura do movi

mento e sempre desenvolvendo atividades. Quanto ao local de trabalho,' 

no geral se tem contatos que nunca passam disso, acompanhamos em mui-' 

tos casos durante um ou dois anos e não conseguimos garantir que ve 

nham a ser militantes. Também vemos a nível de iniciação, que nos p� 
sam algumas dificuldades externas a nós, entre elas a rotatividade tan 

tos dos militante·s quanto dos-contatos (trü.ca_de emprego ou moradia).' 

As distâncias e o pouco tempo livre para desenvolvermos o acompanharne� 

to militante, também são fatores que pesam. Entretanto mais no campo ' 

sindical, há também a disputa por parte d ) vá.rios grupos orgunizados ' 

sobre os �ontatos e de forma geral, o não apoio da igreja que r1ão ac�i 

ta movimentos autonôrnos como a JOC. 

Outra dificuldade é, com a iniciação, desenvolver o co11.1u.nto das' 

características do movimento, e apresentar a sua estrutura de forma 

que os jovens vão se sentindo parte dela (d ntro do seu nívc:J) sem fa 

ze�los assumtr como um peso. Além disso ter critérios que não os faça' 

sentir-que a JOC é para uma elite de jovens trabalhadores. Também en 

con tramas dificuldades em algumas cidades, em sermos cria ti vos e ·nais 

dinâmicos no nosso processo de açao conseguirmos ser uma resposta p� 

ra aqueles jovens que estão ao seu redor e levando-os a atuar d forma 

mais abrangente, tamb �m em outros os1mço::.;. 

:3 
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Um elemento importante para situar como dificuldade· é que no nôs 

so processo de iniciação, normalmente temos referência de.- _-qm ocon ta to 

que tem visão maior, mais aberta e acabamos por só acompanha-lo. Neste 

sentido acabamos pecando, quando, referenciados nos critérios, acaba 

mos por querer jovens \'1pron tos", quase que sendo mili tan t_es "perfeitos 

para entrar na __ JOC. Com esta limitação, acabamos per:dendo uma sél'ie ' 
. -- ·- - -- - -

de jovens trabalhadores. 

Quanto as cidades, a iniciação acaba sendo responsabilidade do mi 

litante e não do conjunto dos militantes, não dando formação integral' 

aos jovens trabalhadores 

A falta de projetar a JOC dificulta envolver outros jovens na ini 

cia�ão. Outro aspecto é a falta de elementos históricos e contínuos do 

movimento para estar contribuindo com estes jovens que iniciam, fican

do os militantes em alguns casos com mais limitações do que os novos. 

O tipo de característica que tem alguns jovens que acompanhamos , 

também cria dificuldades em sua iniciação: 

Exemplo, jovens acima de 25 anos que já tem seu projeto elaborado 

e com isto reverte pouco para o movimento. Não que o movimento nao te 

nha qu trabalha-los, no entanto temos que apostar sempre mais na ini

ciação de jovens mais novos. Como movimento temos que buscar formas de 

atingir contatos mais jovens e que não encontraram ainda espaço de orr. 

ganização. 

Buscamos aprofundar algumas causas e entre elas destacamos a 

pria estrutura da JOC, pois a mesma é uma estrutura para os militantes 

que acaba envolvendo-os demasiadamente. Também avaliamos que ainda não 

demos muitos passos concretos em relação aos meios massiios (JT, Vídeo 

SIJTT) e soma-se a isto, como causa, o não planejamento àa ação e da 

prÓp+ia iniciação, e a limitação nas RVAO. Outra causa situa-se na 

própria formação dos militantes, tanto no que diz respeito à orienta-' 

ção, metodologia quanto em relação a formação complementar (política,' 

econômica, etc). 



,; Passos a Dar ... 

Entendemos que o fundamental para a iniciação de ,jovens trabalha

dores à JOC é o desenvolvimento de uma ação militante com us caracte-' 

risticas e orientação do movimento. Porém, além disto, entendemos que 

temos que avançar em alguns aspectos: 

- Priorizar a entrada coletiva de jovens trabalhadores na JOC, buscan

do no processo de acompanhamento, envolver os contatos dos vários mili

tantes.

- Avançarmos em relação aos espaços do movimento, para que possamos

trabalhar junto aos contatos, a formação.

- Cada vez mais é preciso identificarmos os niveis dos jovens trabalh�

dores com quem desenvolvemos a ação, buscando meios diferenciados para

trabalharmos os diversos niveis e progressivamente consolidar os gr�

pos de base .•

- Em relação a RVAO, entendemos que a m sma d va ser desenvolvida já
junto aos contatos.

- Outro elemento fundamental, é garantirmos e dinamizarmos os meios

massivos (JT, video, cadernos de formação), bem como a orientação e 

planejamento destes meios.

Como proposta: 

Elaborar um subsídio de iniciação para os militantes. 

- Outro aspecto é retomar os niveis de formação dos atu is militantes'

e repensar a formação complementar para que os mesmos consigam · ter

mais elementos para desenvolverem sua ação.

3) Participação nas Estruturas: ___ 

Orientação do movimento frente a açãorsindical: 

(seguindo orientações saídas no Encontro Sindical 8 ) 

i ·' 

****** Orientação do MOvimento frente a açao sindical teve como base o 

Relatório do lº Encontro Nacional de Militantes Sindicais da 

JOCB - Em Maio de 86.****** 

5 



• 

Ori nte u Aç�o Bindicul: 

Uma das implicações que vemos, é que a partir do momento que o mi 

litante assume a direção de um destes Órgãos, ste acaba tendo um tem 

po muito reduzido para o movimento. 

L:.,so acontece principalmente quando o militante assume .. ,'J soz!Lnho 

sem uma discussão com o grupo de militantes, assim o militante �- acaba 

se pro,jetando sozinho. Cons catamos também que mui tos militantes · .:..,assu 

mem esta responsabilidade sem ter um processo, e sem ter um grupo de 

base. 

Ter um grupo de base deve ser um critério fundamental para o ,,mi 

lintante assumir qualquer responsabilidade. 

Nada adianta ter uma diretoria combativa se nos locais de traba-' 

lho não houver um mínimo de organização, se coloca que é a partir da 

ação militante que se projeta a ação sindical, isso ajuda o militante' 

a assumir com segurança tais responsabilidades, e quando discutido com 

o grupo militante, este não sentirá sozinho. Outra constatação é quan

do se está na oposição o trabalho rende mais, pois enquanto oposição '

se tem um projeto comum que é ganhar o sindicato; depois de ganho cada

uma das correntes que a compõe querem garantir suas propost8:,S, .1. neste

sentido os militantes colocam dificuldades em estar garantindo alguns·)'..,'-;

princípios do movimento, e se coloca como causa o fato do militante,

assumir sozinho, e não ter claro a proposta da JOC a nível_ sindical

não ter também um grupo de base que o respalde.

É necessário que tenhamos claro a orientação do movimento e a PªE

tir daí temos que garantir alguns elementos nas diretorias ou 

ções CJ.ue estamos presentes: 

- Garantir que cada diretor tenha um grupo de base;

- Garantir que cada diretoria tenha um plano de formação de militantes

com conteúdo, e não só prevendo momentos (campanhas salarias, etc);

- Garantir revisão na�;diretoria.

'T'rmos q_uc construir o '-'indicato d ntro do local de trabalho, e o 

gru-1io cicwe ser Ioramdo com esta perspectiva; para isso acontecer tem 

qu· haver um plano de .formação a todos os níveis. 

G 



Critérios fundamentais para assumir responsabilidadc:J .JiL dical.: 

- Ter grupo de base, temos que exigir isso dos demais compc' ,. iros da

oposiçãot 

- Ter claro a proposta da JOC;

- Ter uma análise da categoria;

- Ter uma análise da realidade;

- Ser representativo;

- Ser indicado e eleito numa convençao democratica;

- Ter clareza de contra quem e que estamos lutando.

Análise de onde se situa as falhas no desenvolvimento desta orientação 

Nõs limitamos a desenvolver esta orientação aos militantes que e� 

tão nás oposições e direções sindicais o que dificulta que a orienta-' 

çao seja compreendida pelo conjunto dos militantes. Mesmo com os que 

estão em direções sindicais -:nâ- ainda mui ta-·"'cr±ficuidade, poi_ã_::_é_ comum o 

sindicato ser entendido como o fim da ção, desconhecendo-se de utilil., 

za-lo como um meio da mesma; manter equilibrio entre orientação e post 

cionamento frente à conjuntura (dificuldade em constatar com outras PQ 

siçÕes 1e __ 0istentes no movimento operário); auxencia de assessores que ' 

subsidiem os militantes; não garantir a RVAO. 

Reflexões que se vai tendo: 
� 

Hoje vai se entendendo que a participação nas diversas instânci-

as de transformação deve ser uma consequência do nosso processo de mi 

litancia que na sua essência se desafia a partir da realidacle de vida' 

da juventude trabalhadora, proporcionando a formação integral desta en 

quanto classe trabalhadora. 

Passos a garantir: 

Quanto 81 instâncias do movimento: 

- Retomar os espaços que possibilitam o confronto das açoes com a ori

entação;

_ Aprofundar o papel da coordenação nacional no desenvolvimento da ori

entação;

_ Articulações entr as açoes;

f 
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- Envolver nas discussões sobre ação sindical, mili tuntes q_u,

vem outro tipo de ação.

Orienta�s,0: 

Aprofundar a açao de bairro e Stla autonomia frente a açao sindi-' 

cal; seguir aprofundando orientação geral encaixando-a nas r8alidades 1

específicas de cada local. 

Meios: 

- Fazer uma bibliografia das experiências e discussões desenvolvidas '

no movimento com indicativos para os militantes aprofundarem;

inter.câmbios para confronto das ações; 

- Espaços�especÍficos para desenvolver a orientação do movimento (as-'

sembléias e encontros ... ).

4) ExpBi-��io do Movimento e Categorias Prioritárias:-------- --------- - ---------- ------------

I'' 

Para se ter claro as categorias que temos que investir, temos que 

ter uma análise política e econômica da cada cidade e/ou região, neste 

sentido é um desafio aos militantes e conrdenação fa r wna análise ' 

de sua região destacando as prioridades. bsta experiência vinha se de 

senvolvendo no movimento, mas com o passar dos anos não foi sendo reto 

mada e deixou de ser feita. 

Com a onda de desemprego que vivemos, deixamos de levantar para 

os militantes desempregados os desafios das categorias, que em nossa a 

nálise eram estratégicas. Os militantes começavam a assumir o emprego' 

que achavam. 

Temos que ter uma projeção nas cidades para dar mais equilíbrio ' 

na própria ação, tendo os elementos das diversas realidades da juvent� 

de presente na cidade. Neste sentido é importante projetar a ação nu 

setor bairro, serviço e produção/fábrica. 

A nível nacional temos que retomar as prioridades que tínhamos 8.:Q 

tes, pois o próprio quadro das ações constata que não stsmos presen-' 

tes em diversas categorias, que tem peso econômico e político a nível 

nacional._:POdemos citar as principais: 

v 
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Metalúrgicos, Bancários, comércio, Construção Civil, Textil, Químicos. 

Se fa7, necessário mais lomentos para uma definição, sendo que a coor

denação aacional que tem o papel de dar estes elementos a partir de do 

cumen tos e aná.lises. 

Já que na nossa proposta de organizar o movimento operário vamos' 

levando em conta o movimento popular, continuar como prioridade a ex 

pansão das açoes do setor bairro. Fica como exigência central sempre ' 

ir r tomando as prioridades, pois a conjuntura vai mudan�o e as condi

ções de garantir essas prioridades tem que ser retomadas sempre. 

5) Quanto à Assessoria do MOvimento:

Painel: 

NO/NE: São poucas as experiências de assessoria na região, sendo que 

algum s cidades nuncam vieram uma experiência de assessoria como a ci 

dade de Fortaleza. Se tem uma certa dificuldade em ter pessoas que co 

munguem com a orientação do movimento, ou que venha de uma experiência 

de ação, pois a assessoria não se dá só à nível intelectua�. Na Bahia, 

há experiência de assessoria leiga. A discussão é que a assessoria de 

ve desenvolver um papel educativo, tático e político. Na relação 

a igreja necessariamente nao precisa ser um religioso. Vai se vendo 

da vez mais a necessidade de assessoria específica. 

S. PAULO: Na capital, este ano, começaram a viv.er uma experiência

assessoria (Abib). No interior (Limeira) contam com o }?:e.·.:::Reginaldo. '

Tamb'm estão vivendo uma experiência de assessoria eventual (Manoel).

RS: Já viveu uma experiência de encontros mais sequentes d� assessores 

na linha de formar uma equipe de assessores. Na prática a maioria dos 

asssssores não foram acompanhando as cidades. Hoje temos algumas inde

finições em relação à alguns nomes. No entanto vemos a importância da 

assessoria. 

,, 
t,, 
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Plenário: 

A coordenação nacional fez uma retomada sobre as reflexões desen 

volvidas no ano de 87 quanLo a necessidade e projeção de um quadro de 

a se oria especÍfic , a partir dos militant ·, para pontos especÍfi-h 

cos. Neste quadro aparece:vam alguns nomes como, Rosa, Zezinho, ':_, Nico 

Fatima, Claudir, Nelsa, Gambim, Carmem, Manoel, Lurdes e Antonio. 

A proposta seria na linha de capacitar estes militantes para pog_ 

tos específicos: JJTT, Método da JOC, história do movimento, política, 

movimento operário ... Com momentos de capacitação e reciclagem. Na vi 

sita se iniciou um processo de discussões quanto a esta proposta. 

Refl xões: 

HOje no movimento vai se fazendo uma reflexão na linha da neces

sidade da assessoria também ecl sial, porém que não vai tendo como p� 

pel central a relação com a-igreja. Porém percebe-se na maioria das re 

giÕes, uma limitação e falta de pessoas que vão entendendo e assumindo 

a orientação da JOC. Outro aspecto que levantamos é quanto ao fato de 

os padres e religiosos não virem de uma ação militante. Neste sentido' 

vemos que o contexto de vida destes (principalmente o paroquial) limi

ta esta projeção. 

Outra reflexão é no sentido de que a JOC vai passando por uma nQ 

va fase; de uma assessoria eclesiasl; para assessoria específica dos ' 

diversos pontos inclusive teológico. 

Há necessidade de trabalharmos mais em sintonia: cmdades/RegiÕes 

Nacional. Pelo fato de que é fundamental.1as cidades e regiões aprofun

darem a partir de sua realidade as necessidades e projeções frente a ' 

assessoria pois no momento vai sendo uma discussão muito mais 

� nível nacional. 

)O 
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• 6) Equipes de Base:

R0afirmamos que os grupos de base sao células base do movimento, 

neles ps jovens trabalhadores tem o espaço para despertar para consci�g 

eia de ,lnss lev'r outros e despertar m também. Outra caracreris

tica é garantir a análise da realidade e aprofundar a situação que vi-' 

vem e aspiram os jovens 1 va-los a fazerem uma ação frente a mesma. É 

um espaço de formação dos jovens, onde o movimento dá sua orientação nu 

ma perspectiva de faze-los tornar-se militantes do movimento. Deste mo 

do o grupo de base cumpre o papel de construir o poder de classe I dos 

trabalhadores. 

Para conse uir desenvolver os grupos de base, necessitamos utili-' 

uzar roei.os q.ue consigam . envolver os jovens: festas, fogueiras, etc, 

garantindo principalmente os aspectos juvenj_l e massico do movimento. 

Os grupos de base sçao os spaços que reunimos os contato.J 'dos mili tan.:.; 

tcs C' os 110vos que se inj_cinrn na açao. 

Avaliamos, no entanto, que há dificuldade de colocarmos em práti

ca a concretização dos grupos de base, apesar do movimento já vir refle 
-

---r::--· .....__ 

-

tindó sobre isto, nos ultimos anos. Um apsepcto muito forte neste sen-

tido é quando apresentamos grupos de base da categoria/bairro, como seg 1, 

do grupos de base da JOC, onde se encontram outras organizações. Outro' 

elemento é que a maioria dos militantes não vinham de um acompanhamento 
!.,

uma prática de grupo de base e sim de meio massivo, isto impossibilita' 

também desenvolver o mesmo. O nao planejamento, ;a não revisão da açao 

e a estrutura assumida como um "peso" dificultam a priorização no. ac(Dm

panhamento de jovens e, consequentemente, a construção dos grupos de ba 

se. Conseguimos ter contatos mas muitas vezes não acompanhados para as 

sumirem a proposta do movimento, por falta de clareza do aspecto polí

tico r profun.do desta orientação. Outro elemento é que nossa estrutura' 

não é nmi to dinâmica e com divisão de responsabj.lidade, acabando os mi

litantes em estruturas e não em trabalho junto aos jovens contatos. 

Mesmo em alguns momentos acabamos envolvendo até contatos na estrutura, 

ou par;sando-a de forma pesada. 
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Necessidades q_ue se apontam: 

- Levar os contatos isola os a se organizarem como gru1Ju dt.: bê..-S• .

- Criar meios/ subsidios q_ u coloqu �'m experiências de cornu t·ormar

organizar grupo de base. 

- Garantir a RVAO para os militantes onde consigamos avaliar e ter

corresponsabilidade com os grupos de base no movimento. 

-- Desenvolver análise onde caracterize os contatos para vermos os 

tipos de necessidades q_ue tem e onde teremos q_ue investir na formação. 

- Retomar experiência histórica dos grupos de base vividas pelo mo

vimento. 

- Garantir sempre a revisão e planejamento de tudo que fazemos j"U!!

to aos grupos de base, como também desenvolver um processo de educação' 

financeira. 

t �� Garantir assembléias de contatos com caráter nao deliberativo e 

sim de formação, aprofundamento motivando-os para a organização de gr� 

pos de base com as caracterisitcas da JOC. O segundo passo seria assém

bleias dos grupos de base. 

7) Equipes Militantes:

Dificuldades::::, 

J Nas equipes militantes, vimos que temos dificuldades de traba-'' 

lhar a RVAO. 

- Ter uma açao concreta a partir dos grupos de base.

- Dificuldades de secretariar, coordenar e na elaboração do mat 

riais. 

-- Temrs dificuldades de planejar a açao e planejamento financeiro. 

- Vemos também que o acúmulo de arividades limita o tempo dos mili

tantes estarem desenvolvendo sua ação. 

O militante tem dificuldades de ter claro a dimensão política 

que tem os grupos de base, e também dificuldades de revisar a ução num' 

período mais curto. 

Papel da Equipe Militante: 

- A equipe milit nte tem o papel de confrontar e analisar a açao 

militante, como também é um mom nto especial onde desenvolvemos a RVAO, 

aprofundamos a orientação do movimento, e desenvolver a análise da ju- 1 

I -:J 
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ventude trabalhadora e análise conjuntural. 

Como formar as equipes militantes: 

Quanto a composição de equipes mili tuntes e bairros, 110 Lamos que 

há divergências, porque uns insistem que deve ser por categorias e ou 

tros por ramos de produção e bairro. Dtante disto vimos: 

Por que por setor ? 

Porque se for por categorias, corremos o risco de nos afunilar-' 

mos na açao, por exemplo: tomada do sindicato, esquecendo-se assim de 

projetar outras categorias e mesmo provocando o isolamento na ação de 

alguns militantes. Entretanto deve-se levar em conta as realidades esp� 

cÍficas de cada cidade neste momento, pois há cidades com vários mili-' 

tantes dentro de um único setor (ex: serviço) e apenas 1 ou 2 em outro' 

setor (ex: fábrica). É necessário, então, trabalhar setores mistos. Pa 

ra esta concepção, fica claro que a equipe de militantes, não elimina ' 

os encontros de categorias. 

Quanto a Inst�n�ia de Formação: 

Vimos que é necessário nas cidades, termos assembléias militantes, 

e que estas cumpram um caráter deliberativo e não só de encaminhamentos 

Vimos também que é um momento de confronto das ações onde se faz proje

ções do movimento na cidade, bem como a extensão e fortalecimento. Para 

isso, a coordenação de cidade tem o papel de garantir a orientação do ' 

movimento e coordenar a ação do movimento na cidade a as assembléias. 

Tem também que cumprir o papel de trabalhar as necessidades dos militan 

tes que podem ser: Dificuldades de desenvolver a ação, secretariar, ', 

coordenar seusgrupo de base. Garantir a proJêção de mili tante-s-ttue pos

sam estar assumindo a extensão em outras cidades, liberação num âmbito' 

de coordenação a nível estadual e nacional. Também é papel da coordena

ção de cidade, recolher as experiências de ação militantes, su0estões ' 

para as ag�ndas e sua distribuição, bem como trazer da coordenação na 

cional ou estadual para as cidades. 

Como projeção vimos que a coordenação t m que ser repres •ntativa ' 

dos setores. 
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Coordenações Regionais: 
• 

De onde surge esta proposta: 

Nasce de dois aSJ)(;Ctos: um, ,1uant( ·1 .:, 01101.it.ic;i, , \, 1 · 

diz respeito a dinami�uçifo das cuord cti,, 1; ii1t0rmoui,'i ·1:1.�,. 

Quanto a Geopolitica: No 1 osso projL:Lo está a intenção , •J dLSE:.JO'

de atingi•rllJ.OS os vários Estados brasil ,irl1S, o que implica c·11 L, udermos' 

a importancia política e econômica de cada Estado e a intcrli<"tç•i'io dt'S

tes em uma mesma região. 

Quanto as coordenações intermediárias: Entendemos que e::.'. tt·S regio

nais poderiam ser várias c�dades de um mEsmo Estado ou de Estados dife

rentes que possibilitem a projeção frent a Região .. 

Hoje entendemos que a necessidade primordial consiste em fortale-' 

cer os Estados e seguir aprofundando esta proposta como projeção, bem ' 

como a relação entre coordenações estaduais e regionai�. No sentido de 

garantir esta discussão devemos proporcionar: intensificar os aprofund§: 

mentes nas cidades, nos Estados e Região e em outros espaços, corno �s 

sembléias Je militantes, etc ... 

Coordenação Nacional: 

A partir do que foi discutido nos grupos viu-s que �egrn· ;1. 11 1 ce::.,

sidade de ampliação da coordenação, se ,undo resolução do Co·ts1 1 no dr· (n
J 

Foram levantadas algumas limi tuç ões da atual coordcm.1ç�1 u, comu por 

exemplo no tocante as questões relacionadus ao funcionameutu rlu .:l<;Cre La 

riado, que pela carência de funciono.rios d termina um ucúmulo d, tarE�-' 

fas para a coordenação. Outro aspecto rclusiorn-1- ·e a dinurnic: ,l, ,, i si L'L 

e a sustentação financeira dos liberado 

Quadro atual da Coordenação NacionaJ: 

EXECUTIVA SAÍDA AMPLIADA SAÍDA 

SABÓIA AGO. 88 TONINHO DE7, 1-n

CIMAR JUN. 89 SAJ\JDTIA DE1/, 'ld

LEACIR JUN. 89 (90) IIÉLIO -T Al·J IJ l

MARGÕ JAN. 90 (91) CIUÇA ,J[J 1, 1} 1 

----
VALERIM MATI. 90 Mornc/\. -

91 (92) ROSELI ,J /\.N. ---
--

CEBOLA ,1 AN. 91 (92) --

-- --

/ ,! 
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Nomes projetados pelas regiões ao desafio de Coordenação Nucional: 

N/NE - A longo prazo 

EUDES - FORTALEZA; EUGENIA - FOR':I'ALEZ/\.; 

SONIA - TERESINA; LUCIA ERESHJA ; 

Necessidade: Abrir um processo de eleição até o final deste é:u10,

precisamente em outubro. 

mais 

Analisamos que este espaço específico ( encontro de s,· Lorr's) d0vem' 

ser perm.anen tes e possibilitar o confronto das açoes militun tc,s. Cabe 

as coordenações regionais e nacional coordenar estes espa os viubilizar1 

do-os a nível regional e nacional. 

Outros espaços de confronto são os iu Lercâmbios plw1 , ,jad ).; . V isau

do atender a esta necessidade a coordenação nacional está lat1çi--u1do uma 

proposta para o início de 89. 

Proposta de Intercâmbio: Período - 12 a 27 de Fev. de 89 

Sessão de Formaçuo - 27 de Mar. d e· h < ) 

Critérios: IVIili tantes novos e antigos que estejam num quadro <l<.3 pro,je-' 

ção da JOC (com contribuição em coordenar a JOC nas cidades

desde a ação-, região, Estado ... ); tenha o mínimo de unilise 
� 

do movimento em sua região. 

Questão Financeira: 50% Caixa Nacional 

50% Caixa Cidades. 

Lõcal: Para a Sessão de Formação - BH ou sr.

8) Grupos de Base - Congresso:

A palavra "congresso" traz marcas para os militantes, pois ele tem 

aspecto próprio (normas, deliberações, te). No entanto vemos no entan

to que precisamos de espaço para rabulhur us oricm taçõcs, ,ti 1,Í l ise, 

açao e até mesmo a preparação de nossos coutatos para o cougrcsso de j_Q 

vens trabalhadores. Isto por tanto não pode ser uma super estrutura a 

termos que garantir juntamente com o congresso de jovens truba1hadores, 

deve sim ter caráter de encontro ou até ffi<_;Smo assembléiu; porr',m :üuda é 

dificil afirmar ou definir neste conselho, n cessi tamos sc:gui. r· aprofun-
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dando esta proposta, tendo claro que já 11odemos ir concre tiz;. 1 rio rir ,3

paços de cidade/Estado o encon ro destes /;rupos de base cio li.l � .rim,:u :, , . 

nível de projeção percebemos que pode vir a r spond r, no r L l'1_, tu no. 

ainda, é cedo para decidir. Um 1;lemcnto :· co11sidcr0,r é lcv;1 r- m co· 1
�· 

ação que desenvolvemos. 

Para esta proposta deve ser trabalnar o papel dos milita1ttes e co� 

tatos neste congresso. Entendemos que esta proposta deve ser definida ' 

até 1990 · e deve ser considerados oss,elementos de avaliações de uma exp� 

riências regionais, sendo que o lº CNGB deve ser visto como uma experi

ência para avaliarmos. 

9) RVAO:

Vemos que temos necessidade de garantir em todos os níveis e ape-' 

sar dos esforços que há para dinamiza-la encontramos dificuldades (!Omo 

a barreira que temos para colocar nossas situações pessoais. 

Para garantir uma boa revisão é necessário a preparaçao d.P um anbi 

ente e do conteúdo da mesma: num primej ro momento d vemos iir rcr.lic>r comu 

se encontra os animos de cada um, depois seria bom trabalho , IJI'O,Je >' 

de vida pessoal ( aspirações e desafios) como está des nvolvc1tci\, e final 

mente algum aspecto específico: que poderia ser a discu sã.o rl 1 

ma como afetividade. . 
. 

Também é importante ter um caderno exclusivo para essas revisões ' 

e desenvolver sempre o processo de auto-critica entre os companheiros. 

Finalmente se nao ajudou , continuar no barzinho 1 1 1 

l@J2Assembl�ia Nacional de Militantes: 

Teria o mesmo caráter que hoje tem o conselho, só que priorizando' 

o aspecto de avaliação, projeto e delib ração do movimento no qu,- se '

diz respeito a açao e nao encaminham nto ·. Outro elemento (] •!, üiudo a

participação que deve ser mais aberta e representativa da ação movimen

to considerando critérios.
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11) Extensão e Fortalecimento (Síntese dus discussões):

Reflexões após trabalhos de paínel e grupos referên tes as ciuude;s -pro ,i e 

tadas: 

Confirmamos a necessidade das equipes de extensão e fortalecimento. 

Reafirmamos o fortalecimento nas cidades de SP, RJ, RE e quanto a exten 

são às cidades de São Luiz e Vale do Aço. O movimento deve seguir aprQ 

fundando Goiânia, Brasília, Salvador e Manaus. 

As coordenações devem trabalhar as projeçoes de vida dos militantes 

(pessoal e coletivo-movimento), autofinax1ciação e a profissionalização. 

Outro aspecto é que as cidades internamente (dentro do movimento, devJlllD. 

projetar nomes, também discutir o significado dos grandes centros e a 

dimensão internacional (pesquisas, intercâmbios, congressos, etc). 

A projeção financeira deve ser uma responsabilidade do conjunto da 

JOCB; hoje o movimento nacional vai buscando meios (Projetos) para se 

garantir que realmente as projeções se concretizem. 

O movimento tem que criar espaços de Revisão e Planejamento para 

que as equipes de extensão e fortalecimento se encontrem e intercambiem 

as experiências (encontro, carta relatório, participação nos espaços do 

movimento), bem como garantir o entrosamento e planejamento destas eq��

pes antes de assumirem o desafio. 

No conjunto dos militantes deve ser garax1tido a receptividade aos 

militantes que vivem esses desafios ajundando na compreensão do papel 

que cumprem, envolvendo o conjunto dos militantes. 

Trabalhar relacionamento e-apoio das enti-dades, Igreja, M.O�, ami 

gos. 

Com relação às equipes, há algumas cidades que não contemplam (SP), 

e se levantou uma proposta de remanejamento de nomes, no 0nta11to a re 

fletiu que-- tem que levar em conta discussõ s das cidcc es e o pro.jeto de 

vida dos implicados. 

1} 
/ 



' 

são Paulo: 

O movimento, quanto aos desafios de extensão e fortalccim\ ito ,,a

tem definido uma orientação quanto à se; trabalhar cm equipes nüli tantí-cS 

Quanto ã cidade de São Paulo vi os que é úmd.runental se pro,j· 1,·1r tuna '

quipe. 

A partir da definição de, inicialmente a Isilda ficar por dois anos 

sem uma equipe para o momento, levantam.os as seguintes reflexõea: 

Quanto as 1ecessidades: 

Entendemos que? fortalecimento neste momento, cumpre o papel de a�

'ticular ps militantes e os contatos (JsTs) soltos a partir do congresso 

contribuir na formação e orientação do movimento; inpulsionar a busca 

de espaços e apoio para a JOC da cidade. 

Uma proposta que pode vir a responder estas necessidades, pela 

pria realidade de vida dos militantes, distância geografica e pela 

pr_2. 

exi 

gência de uma mobilidade maior, é quanto a liberar uma pessoa. EJ:b.tende 

mos que a cidade deve aprofundar e buscar refletir as implicações post 

tivas e negativas. 

Outra necessidade é quanto a concretização de uma moradia para & 

Isilda. 

Quanto à exigências:. 

Cabe a ,JOCB desenvolver uma discussão quanto ao fortalecimento das 

grandes metrópoles, pois entendemos que o fortalecimento em uma metrop.2_ 

le não se dá num tempo determinudo. 

Observação: 

Quanto aos companheiros, Lourdc� Manoel, entm1demos qu0 os mesmos 

fazem parte do quadro de militantes, contribuindo a partir dP sua açao, 

e também deviso experiência e acúmulo de elementos, contribuir também 

a nível de assessoria. 
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Rio de Janeiro: 

Para a cidade do Rio já tem uma equipe projetada e com perspectivas' 

de consolidação até julho de 89, sendo que a implantação Já está se en 

volvendo no decorrer deste ano. Nõ entanto encontramos dificuldades no 

que diz respeito ao entendimento do fortalecimento por parte de alguns' 

militantes. 

Frente a isto, levantamos alguna passos a serem desenvolvidos, como 

a concretização da estadia de Nelson que deve, em conjunto com �·Luis 

Claudio, ir desenvolvendo uma convivência maior com os militantes da ci 

dade, prov ·Cando espaços de discussão,,aprofundamento e planejamento do 

fortalecimento. 

Também, refletimos a importância da ida imediata de um dos membros' 

da equipe para ir possibilitando o passo anterior. 

Recife: 

Quanto a esta cidade, já existe uma equipe projetada (SabÓia, Riba, 

Eulália). Outro elemento que levantames nesta discussão é quanto a pa� 

ticipação da Ana (Feira de Santana -Ba) no apoio ao fortalecimento j� 

tamente com a coordenação regional, considerando que na cidade exis 

tem duas referências (Lucia e Rosalia). 

Entendemos que o fortalecimento deve partir de uma açao junto a s

jovens que tem um tràbalho no movimento popular (referência do 4ºCNJT), 

e deve cumprir, também, um papel de estabelecer um relacionamento com

as entidades e igrejas locais. 

Exigências: 

Devido ao processo de instalação dos membros desta equipe não se dar 

num mesmo momento, é necessário que a equipe faça um planejamento ante 

rior a ida de qualquer um dos membros. 

São Luis: 

Quanto a esta cidade, entendemos que devem seguir-se as visitas até 

que se defina e concretize a instalação du equip . 

)� 
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Vemos que o caixa uucional deve assumir estas visitas f l l illf'r1x, 

(uma) vez ao mês. 

Exigência: 

Como exigência vemos que deva ser definido este processo at� outu 

bro deste ano, com a definição dos nomes propostos (Severino, Solimar , 

Sonia, Lucia) sendo que a instalação dev rá ocorrer até ,1aneiro de Rg. 

Salvador: 

Quanto à projeção retomou-se a instalação para 1990 e se levantou ' 

as seguintes exigências: confrontar os nomes propostos com a realidade� 

e necessidades da cidade, visto que a mesma tem um contexto de confli-' 

tos intensos no movimento operário. Outro aspecto é de trabalI'-ar nomes 

de fora da Bahia. Como proposta levantou-se o nome de Margarida. 

Segue quadro em anexo da proposta de extensão e fortalecimento. 

12) Finanças:
�-------

A autonomia do movimento passa pela autonomia financeira. A dimen�' 

sao financeira do movimento é um compromisso do conjunto dos mi.litantee 

que deve fazer parte permanente do processo formativo, desde os grupos' 

de base até os militantes. Para isso requer-se uma disciplina maior a 

nível pessoal, elaborando o plano financeiro, a nível de cidade e Esta

do, fazendo seu plano com as projeções de gastos e recei.tas. Viabilizar. 

do as equipes financeiras de cidade, agilizando os meios propostos pela 

coordenação nacional e criando novos, conforme a realidade de cuda rf:. 

gião. 

Foram. aparecendo como questões espf�cÍficas p ra serem apro 1·u.ndadas: 

- Como devem ser assumidos os encontros do formação a nívr)l de cida

de e Estado ? Cada instância assume ou o Nacional fica com tudo ?

Quanto ao suJ.1-Írio da coordenação i 1,mpliada, passar prL :..:. 3 snhi-' ' 

rios mínimos assumidos pelo naciornü (� us cidades assumir larn ·ts

despesas por ocasião das visi tus: 1n1.ssugcns, u.J lmcn Lu çúu, ('te:. 
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Quanto as dívidas que as cidades e Estados têm com o rn.:J,c_i.01taJ, refe 

rêntes a agendas e outros materiais, como pagar: com r,�'a,, LlS te, com' 

cheque pré-datado ? Como ir negociando a dívida ? 

- Quanto aos projetos: A coordenação nacional deve coorclr 11�tr· o con

junto' tendo em vista a realidade e necessidades do rnovimcn LG-eti--mo um 

todo, priorizando as necessidades de infraestrutura, formação e coorde

nação, a partir de um levantamento a nível nacional, até o final do ano 

conforme pesquisa enviada. 

Essa� questões devem ser discutidas nas cidades e nas regiões para' 

posteriormente um encontro de tesoureiros definir uma orientação comum' 

para o,movimento. 

• 

c2 I
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26º CONSELHO NACIONAL DA JOC BRASILEIRA 

-------- ---------------- -------- -- --- ----------

BRAGANÇA PAULISTA 

JQ CONCUT 

JULHO 88----- ------- --

Pequeno debate dos delegaod do Conselho Nacional sobre o )Q 

Congresso Nacional da CUT (CONC-UT); - - ------

1 - Informes das Regiões 

2 - Teses, táticas mais questões quanto ao CONCUT 

3 - A párticipação dos militantes da JOC no JQ CONCUT 

1 - Informes das Regiões 
__ .,.._____ ------

REGIÃO SUL: na região decidu-se pela realização de congressos regio

nais, ainda não foram realizados. Não haverá Congresso Estadaal. t

forte a atuação da Articulação no sentido de não promover o debate ' 

político; não se divulga as teses; alega-se não ter dinheiro para re 

alização dos congressos!" 

SIO PAULO: Ainda não houve o 0ongresso Estadual e este está previsto 

para o final de aogosto. Será no UNICAMPOS, em Campinas. 

MINAS G.:RAIS: Houve o co_n�:;-esso metropolitano. A Articulação foi de! 
banoaà-a"- .(" OUT p/Bas.é;",lJ4--,;;o-tos, Articuia ção 46, Construir a CUT 24''
A CUT é p�_-·tutar l02�votos •. · · 

VITÓRIA - ES/ESTÁDO: Tem tres regionais; na grande Vitória já fo'l ' 

realizado; teve cara ter de seminário l ainda não se sabe se haverá • 

iongreáao Estadual�No sinãicato do Comércio a maioria da diretoria é

Artieula ção. 

RIO: H.avorá o Congresso em Volta Redonda, mas não se sabe ainda se 

hav�rá .:.e�·--l.iu·J!ldu,,.01. Congresso· Estadual. A Í(')l'(iZl marjori tária é Articu

lação •. 

BAHIA: Realizou-se o 4º CECUT, no Último final de semana, não se tem 

ainda os resultados. As forças que estão articuladas, são: 

- MCR (Ver teses do aindiquÍmioos-Ba); 113 (maioria na execut�va as

tadual); PCBR; JOSt NOVAIS.

(1)



CAMAÇARI - EA: SÓ os professores realizaram assembléia para tirar d

lagad�s (Ju1ia eleita, mas não assumiu por causa do CN da JOCB).

\ 

FEIRA DE SANTANA • BA: A comissão PRÓ-CUT regional organizou dois 

minários. A Articulação está presente, mas só num deleg,1do (sind. ar

quitetos MCR-ART). Há ainda outras forças como o PCBR (mais represen

tado), o JOSÉ NOVAIS e também as independentes como JOC e outras. 

FORTALEZA - CE: O Congresso Estadual será no ínicio de agosto e as • 

forças presentes são: Articulação (PRC), C.G.B., Causa Operária. A 

JOC tem perHpectivas de tirar delegados na categoria dos comerciários 

a confeçijõee •. 

TERESINA - PI: Houve o Congresso Estadual, mas não houve debate pol!

tioo;- as discussões não foram aprofundadas; houve briga por causa os 

encaminhamentos-::; ArticulaçãoXConvergência Socialista/demais orgãos .. • 

Dois militantes da JOC ·vetàrani· -na·s. duas c,llapas, Ul;llllpela Articulação 

outrQ. pela Converg�ncia So.cialista.;. � o-utTos .:grupos-. _·-Ven.c u a Artic-... 

. 'Yli ,EELmd - PRt Vai haver ainda o Congresso Estadual. Avelino G�1er • 

uma liderança na região a tem mui ta influência .• Porém o peso da �: 1.

querda aumentou pois ganhou vários sindicatos de peso oomo Alimenta.l

ção (que é o maior da região)º 

SERGIPE:·-Ji houve Congresso Estadual. A Articulação foi minoritária 

recus,-se e compor a executiva estadual. 

RECIFE:.- PE: Haverá Congresso Estadual em agosto. Nas regionais domi

na a CUT pela Base e José Novais. 

OBS:· Pera·aa demais regiões, ver o calendário no cadeno das Teaes. 

,�··�r: Quem assina as teses .• Ver as mais importantes. 

1 - MOR 7 - FNT 
-· 

3 - PCBR 8 - JósJ Novà'ie

- HIBELU 9 .... Coll.V o', Social:tsta 

6 - CUT pela Base 10 - Articulação 

(para complementação ver documento, já ent�egue) 
i • � 

Pontos divergentes que marcarao o 3º CONCUT: 

1 - A OUT e o Socialismo 

( ó2) 
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2 - A luta econômica e o papel político do movimento sindica} 

3 - Política de combate ao patronato e a Nova República 

4 - Valorização da Democracia interna 

6 :·- As oposições sindicais na CUT 

OBS: A classificação foi tirada de um artigo elaborado por Renato 

Simões - Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas - SP 

Outros pontos polemico�: --

Constituinte ( qual a postura; assina ou não assina) 

Dívida externa 

- Comissões de fábricaXcomissão sindical de base

- Proporc:;_ onalidade ( como e onere tizar a proporcionalid1:1de, a briga a

dá ncima ·do como)

- questão do contrato coletivo

- As seQretariaa da CUT ( que funcionam desligadas à.o conjunto da · ·•ma

neira independente, não a serviço)

- CUT - aindicatoXpartido 

- Questão Internacional (os intercâmbios se dão só à nível da cúpula�

não da base.

, Taticae - Algumas: 
------- -------

ARTICULAç.K 
' .,; . 

'., '. .... 

- não joga claro as questões (é de tudo um pouco)

usa delegados para massa de-manobra na eleição

-peso dos rurais no congresso (ver os sindicatos•

dos trabalhadores rurais que assinam a tese 10) 

- Joga com as lideranças: Lula, etc.

CUT PELA vai jogar em cima da constituinte (desgastado) 

BASE� da proporcionalidade 

A CUT pela Base é contra toda mudança de Estatuto neste congres

so. 

A Articulação quer aumentar o prazo de um congresso para out�o' 

quer reduzir o número de delegados, definir critérios a partir do nú

mero de associados no sindicato (contra número de base da categoria). 

( 3)



Tem grupos q8e vão fechar com outros em alguns momento8 do con-• 

gresso, mas não a nível da práiica. 

A CUT pala Base nao tem muitos nómes à colocar a nível nacional, 

tem-se o nome de Durval - BH (Part. Op. Indep.). 

Quais as perspectivas de delegados jocistas? Pede-se para fazer

o levantamento, neste sentido, neste CN.

Encaminhamentos: 

- Centralizar as informações das regiões no sentido de mandar para o'

seeretariado nacional da JOC
..,

- Elaborar um documento para preparaçao dos milit§ntes, para receber•

antes do' 32 CONCUT.

- Garantir um espaço de artieulação da JOC no 32 CONCUT, no sentido'

de um encontro o dia anterior à abertl.l!lta do congresso, com momentos 1

duranta. Local: Sede da JOC BH.

- A médio prazo .• Realização de um encontro sindical (militantes); re

tomar encontro 86, elementos atuais; buscar ver uma postura mais co-•

mum, no movimento.

Se discutiu também qual a posição que vamos assumir, qual a tát1 

ca, com quem vamos fechar. Alguns se colocam no sentido de fechar com 

a linha que mais se identificar na sua região - por exemplo - Fortal!

za vai fechar com C.G.B. no congresso, na prática com CUT pela Base.• 

Passo funJo: "ou a JOC trabalha sozinha ou a JOC se junta com a Con-' 

vergên.6il Socialistaº Viu-se q_ue temos que avançar , não se pode fi 

car sem posição como alguns apontam, temos de nos aproximar das for-• 

ças que se identificam com a gente ( análise da realidaàe, estatuto,,' 

plano de luta ••• ) Precisamos ,:;9mbém aprofundar o que significa a- no.§ 

sa atuação na estrutura sindical e como atuar nela. 

( 4)



e 

• 

-1

1 

f 

1 
1 

----

S

J

SSS 

ss * 

;
ssss 

ib6SS 

isssss
issssi 

1 1::::1 1

8

\s1 1::::1 

r

ss

l r

sss 

ssss * sssss * 
r

sssss 

sssss

issss§ 

TT 
SÃO MULO S A N.T 06 

JL 

TT 
NOVA IGUAÇU 

R I O 

r

ss

l 
ssss 

D E 

r
ss

issss 
.,. . 

... ,,_ 

Lsss 

JANEIRO 

•



• 

.. 

• • •1 ' � 

. ' .. -'-�-,.. 

A-PRESE N T t N D O•

' •• : # 
·-·� •••• ·--·-·· -

ChegPmos enfim 9 à fRse finRl do FREP!.RI,.
Çl.O r o CONSELHO NJ�CIOHhL / 1980. 

Jf porcorronos otAPAS divorsAs� 
?ronriro 

9 
0ntrog:-- d.A. P�sg_uis;-, ,s,oprG co·rú:.içõos elo

vic1P 9 tr"'\.1Plho e doseriprego 9 c·ondiçÕof3, cul turris 
e idoolÓgiCPS r'lp. Juvcntu e T:rnÕplhridoj:p. � síntese 
dP ::1ss.10 on rcuniP.o d.p.s oqui l')OS do :oili trntos 9 
onc ontro gerP 1 üos rüli tPntos pp,r::i Anrofundl:1:ncnto 
d"' , c:sc:ruisri o oloiçP:o dos- dois rGwescntPnt ,s PO 

Conselho; cnc0ntr20 elo. to�.os os jnvcms que rosnon
derPr � - cs�uisr; cononorPÇ�O dp Scn:'ne dP Juvon-

.f tu.elo e cnr-i.c·"ÓrrÇPO c1o diP lº · do n"'io 9 roPli3'P.çro 
do ntividPdos ��rr nslhoriP dps finnnçrs. 

I'rossoguin...-:.0
9 

forpn roPlizé'"'f' .. r-,s trôs 
niões c7-o Estrdo e_ n;-'is o " Mini Conselho " c_on 2

pr.-rtici n,.., q? o r..7..c Qois ou três rcnrcsent"ntos e� e 
C"C.'..P Or:,

0
UÍ�O. 

h rcnov?ç�o.�uscitAdF on nós por ossP.s. 
di versPs ct>' 1)0·s ·é nl"Tcr<n�o; 

A tonf'c.r do c0nsciênciF1 d:; s·i tuPçn.o ·on-· CJ..UO

vive:r.os o r7..n si tuPÇPO c7..os nossos con,-:iflnhoiros 9 c1oson
c::-deou cr:'. n�s 

9 
ue c..in::inisr .. o o· cor2,gon ·�,z.-

- g_uo _nos noti VPI'l. r1pis o nris n. buscPr un
l'JO.V.O ESTILO ê.r, vic1r, G ,e, -construçro do un l'WYO _TIFO 
elo s ')Ciec1,...,de 9 onde P. JUSTIÇA 9 fl. SOLID/.RIED.t.,DE � n. VER
DL.DE 9 P ?LZ sorno 11ossívois 1=1. toc:..osº 

.• 1 

Ncstn osDor:-,nç,-1 
9 

ci=iri.inhor'OS juntos 9 
bus_êçin 

do nossn ic1 cmtid;:--do r- 8 nili t?nto dH JOC 
9 

n� fidE:li 
C..nclo POS f' elos quo nos fr.zon hnjo 

r Sociocsdo
9

os Jovons TrPbrlh�Qoros 9

o Movir.onto 9 

Jesus o sun Ie:r e j r. •



1 
1 
i 

1. DADOS GERAIS SOBRE A REALIDADE DOS ____ TRABALHJ\DORES

. -�. 

•1 

1 

., A. - C OffiO S G C t=i.rtj.c teri za GC anomiC-:?TilGl,'l te · $la C i fü,.d-e �S ·ta do ..
i, .-� 

u -r inaus"tr1a.11zR.çao e lVlultinA.cionais 
, c - Em relaçÃ.o à política econômicR. 

3::. REALIDADE POL!TICA 
i, 
.. 

Quais as medifürn polí ticRs tomadas pelo governo ( 78 até agora ) 
Partidqs Políticos 

_ · Acontecimentos políticos· da sociedade -em geral 
1 ....._,"-'··-------·� 

·--.-�_._._.,_��'-1�•:a·,,.�'--. ..d,-._��.,loo,-_. -·--l 

4". CLASSE OPERARIA E MOVIMENTO OPERt.RIO 

História. da Classe Openíria nA cidade 
Momento atual da Classe Operária - 1980 
Categorias de Trabalhadores - Sindicatos 
O�osiç�o Sindicsl. 
Comissões de fábrica - Intorfábricas 
Outras. formas de organizRção operÃ.ria 
Partidos políticos ( presentes na classe 
AprofundAmonto 

operáriR) 

5 

6 

A IGREJA E A JUVENTUDE TRABALHADORA 

AQ'EO DO MOVIMENTO 

Escrever as experi0ncias 

., 
., l ·•·
.. 

' 

Coordenação - Exigências � 
Coordenaçã.o do setor, cidade, estado, triângulo, nR.cional, exi-
gGnciAS 

Agerida.s 

Informações 
Extensão - Exigências 

. Meios e Ins trumontos do movimento a ni v'ol nRciow..l 
AP rofundf.imen to 

• 1 

. e 

- '

.. .::, ... 

•



1 - CC'}:1)IÇÕES DE TRA� LHO 

A) Id.ad·e que começámos a ·trabalhà.t>·
• f � r 

Nós jovens trabalhadores, começamos a trabalhar na idade dos 
l5 aos 18 anos. ·ttuitos começam a trabalhar até mais cedo, com 12 
anos. dependendo das nescessidades da família. 

·B) Profissão

A maioria de nós jovens não temo"s pr.ofissão º São poucos os -
que tem preparação profissional e trabalham nela. Pela nescessida 
de somos obrigados a assumir qualquer serviço como: Ajiidantes,bi.§. 
cate_i·ro, carregador, cobrador e .construção civil et� 0 � Alguns tem 
cur.so pro_fissional mais nao exerce ç.1. profissão . ., 

C) Jovenp nas empresas

Nos locais de trabalho , encontramos uma grande porcentagem 
de jovens -50% a 7( · º A maioria é de men.or, principalmente, traba 
lham no comércio, onde mais trabalham as meninas ., Ha muita rotati 
vidade -dos jovens no ·emprego .. Nós somos explorados º Os trabalhos 
são pesados, as firmas exié;efil : prática, produção, horas extras 
etc ., 

D) Carteira ô -s�iârio
' 

.:...,. 

De maneira geral os jovens quando começam a trabalhar , tr� 
balham sem carteira assinada, às vezes, por longo tempoº O salário 
que ganhamos não é suficiente porque não cg?.��---�-�--iê.�p_s!.3as de tra.ê. 
porte, roupa, alimentação, colégio, saúde, _diverssão etc .. É insufi 
ciente porque o cu�to de vida sobe muito riais que os nossos salá -
rios .. 

E) Horário d� trabalho
'-

Trabalhamos entre 8 á 12 horas por dia, porque precisamos de 
um rendimento maior para ajudar a nossa família e cobrir as.· nossas 
despesas. 

, l"Iui to jove"".' s gastar:J até 4 horas por dia em t-ranspo'rte º Tomam 

até 4 conduções para irem e vclt&rem do serviçoº Temos pouco tem -
po para o almoço f lanche, no serviçoº Nos Super-Mercados trabalha 

, , mos aos sabados,ate a noite ., 

.. �) Hor.as Extras. 

A maioria dos jovens trabalhado�es f8zem horas extras� Nos Su -

.. , p·er Mercado-a trabalhamos até �-r-.._ 23 horasº' J,.s horas extras nem sempre
sao pagas ., 

Eles representam a e:xplora9ão-, ·a firmas exige o somos obrigados 



G) 

a faze-las. Fazendo horas extras, tiramos lugar de outro jovem 
trabalhador ·e -�iquecemos o patrão. 

��zendo horas extras chegamos em casa tarde e cansados. Não 
podemes estudar . As horas ext+a9 são aproveitadas pelas firmas 

. / ·. 

como incentivo para ganhar mais e garantia de emprego, por isso 
as horas extras representam muito para quem ganha pouco, porque 
nescessitamos um pouco mais de dinheiro para as nossas nercessi 
dades e problemas extras. 

Contrato de trabalho 

Nem todas as firmas fazem contrato de trabalho, isto é, re
gistro em carteira, para muitos dos seus empregados , principal 
mente, pará os jovens. 

Ta.:c:i.bém é muito comum os jovens exercer uma profissão e não -
ser registrado na carteira. 

O pagamento do nosso minguado salário é: Semanal, Quinzenal, 
Mensal. Algumas firmas dão adiantamentoª 

Contrato de trabalho significa, para nós, segurança, garantia 
de direitos como: acidentes de trabalho, férias, fundo de garan
tia, aposentadoria inps etc. 

Há muitos casos de jovens que depois de trabalhar, por .. algum 
tempo , sem co.rteira assinada o patrão manda emboba sem pagar e 
sem dar os direitos. 

H) Condições gerais

I) 

Quanto às condições gerais de trabalho é um ponto em que mui 
to sofremos .. 

De maneira geral falta refeitório, banheiro e ba.rL..heiro em 
condições, assistencia médica , etc, isto, principalmente, nas 
pequenas firmas. Nas grandes firmas '3sses serviços são ··usados 
para· enganar o trabalhador. Nas firmas, enfrentam.os poluição de 
todos os tipos, perigos de acidentes, calor, e trabalhos pesados 

São poucas as firmas q�e colocam transporte para peus empre
gados ., 

Acidentes de trabalho 

Acontecem muitos acidentes de trabalho em todas as firmas . 
são acidentes de todos os tipos, dependendo do.tipo. de serviço 
que fazemos. As vezes ocorrem acidentes graves. 

:Muitos trabalhos são i� aalubres e normalmente 'não h� adici
onal de in.- salubridade. 

As causas dos acidentes são varias: 
4 
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Cançasso por exigências de produção e nescessidades de fazer 
horas extras, falta de segurança e, às vezes, falta de atenção 
do trabalhador. 

J) Normas internas e leis

,.; Todas as firmas ten suas noroas internas, cooo: nao convers 
sar, não fumar,, não chegar atrasado, não demorar no banheiro 

·. 
. ·. 

nn·� receber gorgetas. coo
1 chamas que é prejudicial para a saúde, pouco teopo para o 

alooç o , trabalhar em posiç Õ.o não adequada, seo ven�;iJ,.ç1.ç_ão, ou 
coo o ar poluido. ºº& 

As vêzes, as firoas despeden os trabalhadores al·egando que é

justa causa para não �agar os nossos· direitosº 
As firoas exigem que os empregados cumpran as leis e as nor 

nas·- internas, :r;ias os patrões são os que n'ão cunprein ar leis 
que são os direitos dos trabalhadores, por·isso , são tambén a 
comodadosooc 

, A lei
: 

diz que ao oenor de 12 anos e proibido trabalhar. En-
tr8 12 e 18-- anos o trabo..lho do nenor é peroi tido ' mas o·

. 
salá 

rio deve. ser i�al ao do adultoº 
. O oenor deve ter condições de poder estudar. ,. 

K) Desemprego

. 
,

Por falta de .. emprego , priLcipaloente aqui na Baixada e oui-
to gr.!lild!B\Ô nunero de jovens trabalhadorei:; deseopregadosº ··· 

L) Tra0alho da oulher

Noroaloente as mulheres, fazeo os.nesnos trabalho dos homens 
e g�an oenoso 

As oulheres trabalhm1 oais no co:rb.ércio, caixa, prestação de 
serviços º Há �uitas exigências para a nulher. 

são exploradas pela be:leza físicaº São cooun "as cantadas 11 
• 

Há muito� casos que elas .são oa�dadas eobora quando não acei 
tan fazer un 11programa" coo os chefes ou o patrão .. 

Novos setores que estão eopregando oulherss: 
Linpeza urbana 
Construção Civil 
Cobradoras nas eopres�s de .onibus e 
Segurança. .. 

5 



2 - CDNDIÇÕES DE VIDA 

A) l"Ioradia

l"Iais de 500/4 tem casas própria'·( .:.n----6orrstruç·ãó---ou. ínacâbadas),
outros pagan aluguel. Sno casas hulnides º Casas de fundo de Qui� 
tal. O espaço é wuito pequeno. 

Os jovens não ten quartos independentes. Nen todas ten servi 
ço sanitário., QuamL há .. , é précárioº 

B) FanÍlia

As fanÍlias são.nunerosas, entre 8 a 12 º Senpre há algun pa
rente que nora con a fanÍliaº 

O relacionanento eu casa ·seupre teu problena�., EÓ.. brigas., A 
co:r;i,vivência en fanÍlia é p_ouca porque \; os nenbros da fànÍlia nao 
se encontran po� causa do trabalho e do estudoº 

Às vêzes , se reduz enquanto:estõ..o dornindo •• ., 
Os filhos nais velhos assunen as tarefas de casa, ajudando 

a nãe no serviçoº Hn fnnÍlia en que as tarefas são assunidas por 
todos, una tarefa de cada un de nodo rotativo, nas tanbén é co -
nun fanÍlias en que as nães e .as noças fazeo todos os serviços 
e os rapazes colaboran pouco ou nadaº 

. -·· ··-·-- ·--····-· 

Os gastos na fanÍlia são assunidos en conjunto por aqueles 
--que trabalhan e ·.féi.:z-en biscates�-·. 

Gastanos en alinentação , trélBsportes, colégio, águá·�: luz , 
renédio, aluguel , inps , roupas. ººº 

A f anÍlia para a juventude trabalhadora_ �Jg��!�ca � _?:_?njBE.
to de pessosas que viven juntas e lutan en busca de união, con
preeenção º., º onde __ __,_ __ e, _i.,; __ ... _ i., confiance os nossos problenas 
e juntos buscanos solução. 

Na: __ $. para _nuitos . jovens trabal_hadores isco não acontece_ por
falta de anbientE: _e condiç õ e,_s de t_odos ·os tipos, prir+cipalL:(ente
condições financeiras ., . . ' t 

... 

Quando isto aconteceu os jove-ns nao gostan. de ficar ed casa 
e buscan ap�i0·,i:, para _os seus problenas fora da fanÍl_ia • 

. ,-

C) O bairro

De naneira geral os no_s�os bairros na baixada ,são. una c.ala
nidade pública., Falta os serviços de: 

6 
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D) 

,

agua \ luz, esgoto, calçnnGnto, coleta,de lix0, transporte , pe-
gurança, correio, feiras o super-nercados, telefone, ass.ist· 2ncia 
nédicà, diversões, escol 'l,;: •• º A4guns bairros possuen alguns des
s.�s serviços, nas de baneira en geral são iI1.su{icientes, precários 

e nuito caros. 

Tenpo livre e diver. são 

Aprovei t_anos o tenpo livre parp. ler·, dornir e descansar do tra
balho, estudar, assi�tir TV., nanorar, � divertir ou conver sar
con os anigos ou participar do grupo de joven::::, 

Nornalnente não tenos condições de participar das diversões prQ 
posta pela sociedade. Elas são caras, exigen roupas na noda, falta 
dil :iairo. 

Quando podenos vanos a prai,:. , ao cinena, ao parque de diversão 
algi:JJ.s bailes, a Igreja.ºº 

NÓ3 os jovens gostanos de participar de gru:p.Ôs. Os grupos de -jQ 
·ven ajudnu os jovêns a pé:..ssar o. seu tenp·o · e participar das dj-.rer -
sões criadas pelos grupos.

E) Afetividade'

Nós os jovens gostanos de ter anizades� Nós relaciona.nos nuito 
ben con óutros jovens sobre r.os·sso-: uroblenas afetivos.· Desabafanos 
conver iD.Dos sobre o :nanoro � colégio,· trabalho, fanÍlia, sexos • 
Brinman9a juntos, sainos juntos,ª 

· Há nais dificuldades dB relacionanento na fanÍlia. · Ai falta a
poio e conprêBssão, nuitas vezes. 

Tanbén ha
1 

nuitas fofocas no bairro entre OS'Vi!i!!inhoso

As saídas para os �1ossos · problenas :J..fetivos ne:G1 · senpre são bus-· 
cadas en conjunto, _as individualnente. Falta confiança, faltà--se
gurança, nuitos jovens se revoltan frente a situação dos problenas 
en que vive e se perde nos vícios: TÓx�_cos,. bebidas etcu. · 

Falta aprofundar en grupos ou na fanÍlia esse·s :prob-ienas --�---N�s 
- ,., 

escolas esses assuntos não são tratados con seriedade ou nao sao 

tratados. 

rJ 
1. 



3- CONDIÇÕES CULTURAIS DA JUVENTUDE TRABJ-C "'-:i:1-�DORA

A) Cultura:

O nivel de estrução e de cultura dos jovens trabalhadores é li�
nitad? po�que ele não ten c�ndições de estar infornado. Nornalne� 
te os pais não ti�eran oportunidade ce estudar. 

A cultura que os jovens trabalhadores tên é a recebida pela ex
periência da vida, do trabalho, das tradições transnitidas pelos 
pais e pelo pouco que apreden nos colégios.� .. . ..................... . 

Os jovens gostan de participar dos CLstunes e tradições da Região 
cono: carnaval, festas juninas, e de padroeiros, sanba, danças •• � 
É una forna de OS jovens se nanifestaren e expressar�D O que senten 
e o que pensan. Os �ovens tanbén gostan de fazer teatro, nusica etc. 

B) Estudo:

De naneira geral os jovens trabalhadores apenas consequen fazer
o lº grau. Muitos são os que não concluen neh o lº grau, porqu� pr�
c-isan trabalhar para ajudar en casaº Os estudos são caros, princi -
palnente os livros . Muitos jfuvvens não conseqUEn aguentar o trab0-
lho o transporte e o estudos º Ha tanbén nuitos jBvens trabalhadores 

, ... 

que �entan fazer o 2Q grau e faculdade pensando que e una soluçao 
para a situação en que viven. ··--------·-·

Quase não existen escolas e cursos profissionais na baixada� As 
.� . .  

escola�profinalizantes ( 2Q grau) não responde, isto é ,·não fornan 
pa�ru:i o trabalh? nen para a vida. �e prático não se apreden guase 
nadá n1s �· abolas 

.A.cb.anos que a fprnação profissional para o joveÍJ. trabalh'adoi··-: f
algo de :o.aior inportância para a sua vida

1 
todos deverÍaD procurar 

ter una profissão. Ela da segurança na viúa, Segurà.J?.ça de trabalho, 
segurança econônica,,possibilitando

1 
assin, planejar nossa vida e nos 

so futuro. 

C) Meios de conunicação:

ós prôgranas que·os jovens trabalhadores nais assisten e conen
tan são: as novelas, futebol, prograr r .s hunorísticos, nusical e 
notícias. Por outro lado os jovens trabalhadores lêen nuito pou
co. Não hi tempo e dinheiro para ler e conprar livros , jornais 
e revistas. Alguns gostan de ler ronançes, fotonovelas, revistas 
en quadrinhos, futebol e assuntos políticos nos jornais. 

8 
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-i 'NÓs .jovens ,·gost'amos mesmo de conu.nicar-oos diretamente , is
_;:_ -·to,. é , no parte papo, na ani3rade, nq diálogo, nas brincadeiras is -

to no grllpo, :na escola, ·no ·bar, .na es�uina , nas festas etc .. 

4- A :JUVENTUDE TRJ;.BALHl\.DORA E SUA FARTICil AÇÂO NA SOCIEDADE

A) CONTROLE
'

No trabalho, os jovens se senten controlados pelas leis, pelas
exigências , pe dos chefes, pelas formas como é organizado o traba 
lho e a enpresa, pelos tipos de cokegas nais velhos etc .. 

Senpre · a alquen 09servand-o por perto·:.;ou de longe. Nós jovens 
não gostamos disto. Na escola, na; famíiia .. _is.t.o .... também acontece,.. 
A sociedade não confia en nós jovens, por isso en todos os cantos 
somos controlados, vigiadosºAqui na Baixada, pelo clina de insegu
rança(assal tos� roubos, mortes,ºº)· , \ sonos reprenidos em nossa li
berdade de jovem. Não podenos sair passear, principalnente a noite. 

Para os rapazes o serviço militar é um problema porque dificul 
ta consequir eh enprego, pois , as formas'não adimitem os jovens 
nesta idade. Muito.s jovens não gostan de fazer o serviço nilitar , 
porque interroope os estudos, o trabalho, a convivência faniliar e 
dos anigos. 

�) - ASPIRAÇÕES E NESCESSIDADES

NÓs jovens trabalhadores aspiramos pelo enprego seguro,. ter 
nelhores _condições financeiras ser indcndente , poder e?tudar 
alimentar-se ben, ter boas condições de transportes, divertir-se, 
ser respeitado cono gente, .enfin , ter condições de uma vida dig
na para podernos planejar a nossa vida e nosso futuroº 

Como jovens trabalhadores encontranos nui.tas dificuldades 
para consequir realizar esta aspir�ç3es. são pouco$ os que conse
quem , nós precisanos lutar muito, trabalhar, estudar, sacrificar
nos nuito para enfrentarnos esta vidaº 

Coneçamos alutar cedo junto coTI nossos irnãos e coo nossos 
pais, sofremos nuitas derrotas nais não desaninanos. 

Não consequinos realizar nossas aspirações e responder as 
nescessidades de nossa vida, descobrirnos, então, que sonos explo_

. . 

rados que pertencemos a uma grande oaioria,d� povo marginalizado
..-) ' 



descobr1nos que pertencenos a classe operária a qual produz tudo 
nas que não ten o nescessário para viver. 

Quando não gon$equioos o r_que nos é nescessário �mitos se 
revoltnn e desaninan. Somos, então, acusados de culpados e prequi 
�osos quando, na ve�dade, a culpa não é nossa nas, de toda a soci
edade que ai esta o

Muitos jovens são levados pela propaganda e viven sonhando 
co, ela. Conpràn coisas desnecessárias, quando deverÍan< · _ estar 
preccupados coo algo nais fundanental para a nossa vida e nosso 
futuro. 

C) Nivel de . .'A • concieLcia� 

Percebeno� cs problenas que enfrentanos no trab�tho, na 
escola, no bairro, na fanÍlia, enfio na nossa vida. Sofrenos nui 
tas nescessidades CODO consequência desses problenas º Percebenos 

' .., 

que ha nuit 1rrupçao e nuitas coisas e�trradàs nessa sociedade. 
A vida é difi;il ela é boa e bela Pfll'ª poucos. 

Percebenos que as causa 1

s, desta situação não esta en nós 
nais na naneira cono a sociedade esta organizada, na naneira cono 
o trabalho .. ::;tá organizado. Trabalhanos produzinos e produzinos
nas não fiCE"' .s coo o fruto de nossos trabalhos .. un·a ninoria �iue
é dona de tudv esta por cioa .e donina os que estão por baixo,

,. ' 
' -· 

que é a grande uaioria. E nos que estanos por baixo não·estanos
' 1 

ainda preparados e .organizados para enfrenta- e nudar eB�-�- r-."_t....::.a-
ção conforne a vontade e as nescessidades da naioria. 

Frente a isto nuitos·se re-.roltan. Out::::os se aconodan , 
não fazendo nadaº. Achan que,nãm adi�tao lutar • Outros s� or
ganizan e participan da luta para nudar esta situação at�a\·ê· de 
reuniões, reinvidicações, sindicatos etcº 

Nós joveris sonos idealista, apesar de tudo. i.·ohawos que 
teoos una vida pela frente,, por isto vale apena lutar .,

D) Reações:

, Nos jovens trabalhadores reaginos espontaneaoente con-
tra tudo aquilo que achanos errado, no trabalho; na escola, nos 
g....\ ... J,'os, no bairro,. Criticanos, abandonanos o serviço, o grupo, 
etc. É nuito conun porén as reaçõe� individuais dos jovens, de
acordo coo aquilo que a sociedade , a TV .. , nos ensinan e nos 
inpoen en nossas cabeças .. 10 



Outros jovens , poren, procuran se organizar en grupos, par
ticipar da conunidnde e buscan npoio nos adultos, nn Igreja, nos 
sindicatos, para consequir aquilo que não é apenns problen� indi
vidual, nas de todos, 

Os jovens quando reagen no e:c.prego não se J,reocupan nui to en 
perder o enpregoº Os adultos já pensan nn fanÍlin 0 Os jovens se 
sispoen facilnente para .- assunir a lutnº 

E) Fornas de organização:

Nos jovens trabalhadores estanos presentes nos grupos de jo-
vens e nas conunidndes º Ha nuitos grupos de jovens na Baixada . Is 
ses grupos estão ligaLos a Igrejarparticipan nestes grupos nuitos 
adolecentes,esses grupos estão en função das atividades internas dos 
grupos , das atividades pa�oquiais cono: 9atequese, li��rr,Ía, assi� 

.,.. . / , . , tencia •• º º Ha tanben nuitGs grupos que jn se preocupan con os nos-
sos procl.enas, con os problenas do 1:.éi irro, do trabalho e da socie
dade. 

....

Quase todos esses grupos sao dirigidos e orientados por adul-
tos ( padres, irnãs, casais e tanbén por jovens con nais experiência�,_ 
Esses grupos se reunen regularnente para refletir e realizar suas 
atividades cono: Pic-nic, festas, visitas, encontros, teatros, rei
vindicações con a conunidade etc º 

É nÍnina a porcentagen de jovens trabalhadores sindicaliza
dos na Baixada/são poucos os que participan das assenbléias dos sin
dicatosº 

Achanos que organizar-se en grupo joven é inportante para nós 
por que apre denos a participar na soluções dos nossos problenas, 
no trabalho e na conunidadeº 

Achanos inportante estarnos organizados cono jovens trabalha
dores para discutir aprofundar nossos problenas específicos e jun
tos agir para solucioná�les. 

Tanbén achanos que todo joven trabalhador deve estar sindica 
lizados e participar do seu sindicatoº 

11 



DADOS GE.RI'.IS SOBRE A RE/,LID/•,DE DOS TRf..BALH./\.DORES 

·- O �al�rio mínimo na nossA região - EstRdo do Rio de Janeiro é de
CR$ 4.1"49 ,,60 ( quRtro mil cento e quarenta e novo cruzeiros e sessenta 
cent0.vos ) mensHis e R média dos salÁ.rios dos trabalhFtdo·res fü1 Baixada. 
Fluminense é-de 1 (um) a 2 ( -dois ) salários mínimos, que dá a �u8n
tia de CR$ 6. 228, 50 cruzeiros. Esse salário nRo de. PA.ra cobrir 60% das 
nossAs necessidA des o n�o dÁ nem narA a nos�a alimentação, n6s trabalha
dores nã.o comemos C8rne, a gente nÃ.o podo fi'cflr doente, pois o dinheiro 
nÃ.o dá psra pagf!r um médico o comprar os remédios necessários, vivemos 
sennre num sufoco de vida. 

NFi. :Ca.ixada. Fluminense nossas nrinci-pais atividA des econÔ:GJ.icas si=io: 
Prestação de serviços, com0rcio, industriFJs, construção civil e isso ocor
re na m;:iioria dps cidades fü:1. Baixada:Nova Iguaçu, Duque de Caxias, SÃ.o . 
João de Meriti, Itaguaí e parte de Ma.gé.-Nova Iguaçu é'considorada a 8a. c 
cidAdo do Brasil em população, existem 1.800.000 r.iil-habitantes e na BaiXA 
da. a powlação é estimRda em 3.000.000 de habitAntes • 

. · . No Estado as cid�des de maftor.imr.iortância sÊÍ.o: Rio do.Janoiro Niteroi, isto pe..La.s 1mDortRnc1F1, po..La.s-inctüstrurn, comercio,turism.os,oa.n-
cos e pela a.dministr:=içFÍo de serviços. 
Volta Redonda: onde está a maior siderúrgica dG pa.ís. AngrA dos Reis,as 
Usinas ·AtÔmicF1.s; São Gonçalo, construção NA.val. Campos :produçÊÍo de Pe
tr6leo, Duque de Caxias, existe a maior refinaria de Petr6leo-dó país e 
a Fiat. :::�tJ?6-oolms e Friburgo: industrias toxti+ e confecções. Macaé: 

··agricultura. Barra Mansa e Resende 9 indústrias metalúrgic,=is o NOVA. Igua
çu:· indústrias de mã.o de obra.

A·população global do-Estadt ·ó.:,d-e 9.199.848 na Ca.pitcü, e Grande 
Rio 4,252.180 sendo que 1. 800. 000 sã.o favelados, existem na E.aixaf ü=t 

1.500.000 jovens entre 14 o 25 anos de id2de. �rep 44.268 :K.TI. 
Tonando cor:10 bR.se o censo de 1978 c1 populPÇFÍ.o jovem, economicamen-

te ativa é: 

Entre 15 R 17 anos 0 6  . .  81,602 sendo 45.109 homens e 36,493 mulheres 
18 a 19 anos-.,,.50,611 sendo 25.451 homens e 25,160 mulheres 
19 a 24 anos ••• ,.98.254 sendo 51,894 hon0ns e 46.360 nulheres 

dando um total de 122.454 hoBens e 108.oi3 mulheres
9 

j0vens trabalhFm-
do 9 entre 15 r-i 17 an0s 37.216 sendG 29.287 homens-e 7.929 mulheres, 
entre 18 a 19 anos 29.577

9 
sendo 22.186 homens e 7.391 mulheres; entre 

19 a 24 anos 59.789-sendo 48.948 homens e 10.84-1 mulheres sondo de: 
·100 .!�21 homens e 26.161 rrrulheres, total de: 126. 582 jovens tra.bt=tlhA.dores.

Na agricuJ..tura.-o número de tra.balhadcres sÃ.o·: 830.028 § sendo 
442.430 homens e 387.598 mulheres no Estado do Rio temos_: 2.100.000 jo
vens lavando em contAo Censo de 1978 
No EstEJdo do Rio de Je.neiro s6 no setor metalúrgico exist_em 50.000-T'le.:... 
talúrgicos sindicalizados, sendo 25,000,C em dia com a mensalifü1de. 
A juventude está mais presente em diversos setores da nossa economia, 
comércio, indústrias 

9 
c0nstruçã.o civ.il isto Dnrque com A sua agilida

de e a sua juventude produz IDRis e tem disposiçÃo P.Rra isso. 

REALID.úDE ECONÔMICJ� E POL!TIC.A 

A cid.ad� de Nova Iguaçu tem como área 764 g_vilômetros quadrados
9 

com umA populaçÃo de 1.800.00ó hf!bitantes, com uma densidade demográfica 
em torno de 234,6 h8bitF1ntes por quilômetro qu@dredo, é comnosta ele 6 
distritos: Queima.dos, Vila Cava, Belfor Roxo, Mesquita e Ja:peri, Vila 
de Cava é o maior distrito e o menos povoa.do, eng_ut=mto que Belf ord Roxo, -� 

···é ,o m2ior Índice de criminr-tlifü1.de e. de I'lFlis ronda estimAdfl em CR
2. 500, 00 e com umf-l :iopulaçF.Ío de 648. 000 habi tsntos e detém o mi:dor con
tingente elei torR.l do Rio.



Na ãro8: econômica o setor secundÁ.rio é o mais forte com 917 es
tabelecimentos, · ocu-p11ndo em torno de 9.l.71 estabelecimentos 9 ocupRndo em 
torno de 19.§81 nessORS 9 com um valor de .prodúçÃ.o em CR$ 2.bilhões e 
876 milhões • ,O setor terci�rio possui 9.840 estabelecimentos comerciais 
.que emriroga 1.828 pessoas c·om valor estimAc1o em CR$ 544 milhões • Nov/:1. 
···-Iguaçu Anrosenta os PrincipAis as-rectos negAtivos ,de um grA:hd.o dGsen ...
volvimento Industrüü desordoMdo 9 que passou rapidamente da situação
AgrícolH -p:::ira uma rGvoil:ó.ção industrial 9 está se instalando o DISTRITO
�NSDU.�'.T1Jq/L -com um im1JortF1nte T)apel em fAce fü=i · estrRtégicA locàlizaçã.o
onde se' êncontn� 11erto do porto de SepetibA,9 a cidAde de ItRguRÍ e o Bair
ro Santa Cruz ( cifüide do Rio de Janeiro ) grRnde centro industrial e
perto do Centro comerciPl de Nova Iguc1çu e con cont-=ito direto com as em
presas do Médio J?ar::üba. ( Barra Mansa 9 Resende, Vol tR Redonda ) , nric.ci
pahrente com P Siderúrgica Nacional. A instFJ.lBçÃ.o do distrito 9 perto do
centro da cifü=ide 9 visa conter R imigrRção, o desemprego. O distrito in
dustrüü resolver8, ainda, UL11 grande problema social em funçã.o do variá
vel transporte 9 diminuindo o móviment0 c2sa- trAbc1lho 9 trAbalho- casa
entre Rio e Nov8 Iguaçu e vice -versa.

No Estado os setoros IDAis ·inrportr:mtes sÃo x. com ércio, indústria, 
Turisno 9 construçÃ.o civil 9 -prestaçã.o de serviços 9 Mova Iguaçu nÊ-Í.o tem 
recursos econômicos 9 sendo os recursos no Estado: petróleo,turismo,Sal 
( Salinas ) ,Pesca, Indústrü1 de Bens Capi tcü. A imrortâ.ncia econômica 
dentro do país é muito grF.mde,:pois Aqui se produz muitr1s matérias pri
mas ex: açi, refinaçÃo de netróleo, turismo, é um grande centro finan
ceiro. ( Bancos ). 

EM REL/i.ÇÃO À J?O:(i!TICA ECONOMICP. 

Com a lei 6.708 / 79, o governo reformulou pela 4a. vez, a-partir 
de 1964, a sua política salarial, pela novP.. lei: 11 rODERl.O SER NEGOCIA
DOS CADA J:.NO, J\.UlVIBNTO APEN!1S COM BASE NO CRESCIMENTO D/1 l'RODUTIVIDADE DA 
CATEGORIA r-ROFTSSIONAL. 
REAJUSTE PROI>ORCION}.L: " O REAJUSTE SERÀ CALCULADO' DE ACORDO COM O TEM
PO DE TRil:BALHO NA EMJ'RESA. OS SALÁRIOS SER.7W CORRIGIDOS A CJ,.DJ\ 6 MESES 
DE ACORDO COM O !NDICE NACIONAL DO CUSTO DE VIDA. 
Nova forma 1?ara os resjustes: 
-Até e salá.rios mínimo.s o ro8juste será. igual c1.o í-ndice do custo d-e vidR,

multiplicado por 1 9 1
-De 3. .a 10 sRlários mínimos o reajuste será. igual ao índice do cus.to de

vida 9 multiplic8dO por l,Oo
-Acim8. de 10 . s2lários mínimos - o re ajuste será iguA.l FlO, índice do custo

de vida. multiplica.do por 0 9 8.
Isto CJ_uer dizer que os lucros dos patrões nÊÍo vão ser atingidos por es
te ·novo cá.leu.lo, pelo e ontrá,rio· 9 em glgu.ns e as os os Patrões serão ,'até

favorecidos.
A nova polí ticr-i salarial continuR. nos moldes da política do arrocho SF.J.

larial. Seu princii;,al objetivo 6 o de co!lgelA;:r. a pc1:rt".e dos. S8lários na 
RendFt Nacional. D.este modo 9 os trabalha.dores se limi tarã.o B apenas nego
ciar cora os patrões· o índice de produtividade. Quan:to 80S reajustes se
raestrais o g�verno modifica a distribuição fü, renfü1 dos assslariad.os .A
penas mexendo nos próprios salá.rios 9 tr::=msferindo renfü-1 de e ertas fai
xas salariais mBis inferiores 9 sem tocAr nos lui:iros dos. Patrões 
o EstRdo do R.io · J:ossui o m1üor Porto d e Im07ortFtç;;;o do Pe.ís · e é um gran

de centro do decisões políticA.s e �dministrativas. O processo de indus
tria, . no EstAdo foi mtü to rÁ.pido, tondo Aqui se instP.lf!do VB.riris 
insdlÍstrias 9 sendo fl m8ior pR.rte :1rodu:torr1 de mt=1térir1 primc1 o a. maior 
parte do c>-1-pi tal invostido é de Estr::>bgeiro e Goverrnunentr1l e as influ
êncüi.s das mul tinr1cionF1is e governamental e 'mui to gn:inde. Tem o dinheiro 
e tecnologiR pars Aplicar nas indústrias 
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CLASSE OPER.ARI./1. MOVIMENTO OJ'ER.ARIA 

- 15 -

A formação da Classe 01'.lerária. no Rio de JF.Jneiro, está li·gada a 
UI!I. processo de mudanças cujo eixo se i3ncontrPJ na ex-pansã.o da. economia 
caffcira, q_ue iD:icia - se seu · ciclo em 186·5. 

As deIDFJ.ndas da econpmia dé ex-porta.ção , baseada. no café, originaram 
transforrru=i.ções no sistema· de transporte e nos serviços portuá.riosi·, desde 

litl.eados· do_ séculg _pA.ss.Ado. 
O Rio :de 'Janeiro, cohcentrou o movimento comercial d,a é,rea cafeeira 

do Vale do 'Parài bé'I, do leste· Fluninens-e e Mineiro. Assim, o avanço da eco
nomia capi ta�is-ta cr·iou as �ondições necessB.rias para. Ft. formação de um 
n�c�ep de trabàlhadores no setor de serviços� e, preencheu os req_uesitos 
parà "sur:gi:m.{:mto de proletariado fabril. 

Por I!lU.itos anos, o Rio de J aneiro, reuniu a. maior concentra.çã.o 
oper.�(1:-ia: do- I'aís. Nos meados de século passado várias fora.J;l,l, instalada·é·;no. 
Rio à:J Jmrnir9.· N'.este município, acumulou-se capitais proienie:rites de em-:
preBa.� .agrícula. e do comercio exterior os grandes bancos tinham suas sedes 
na ent�fo· cap_i tal do País. .. 

· _' :&3tas c9nd:i
.
ções permi ti5�. Q surgimento .. do embri -ao de U.IJ. proletaria- '

do de .fáõ'rica, conc·entrado n?,;-::' . .?.'1\IY,IBOA e em Slí.O. CRISTóVJí.O , .e nos subur -
bios , e, ao fundo dos Vales -��:ant�ga Perif eria na cidade: GAVEA i TIJUCA, 
e LARANJEIRAS. V�J .• )_, __ h_,--. ·· _ 

Entre 1888 e 1945, ape�as·:.rnG,:·.-t\1,-B�r.., �é�ti�, o número de operários ,�
-Passou de 530 para 5.4359 o nUBero de fa'br�qfl_S -áumentou ele 4 par�:_-14,.t_a 
média de operários por :fábr:icas se elev0u de · 13 2. para 388; a produ.ção . éJt�_-
mentou I'J.His de .11 vêzes. . 1 ,,. ,_ 

'f' ·,. ,.. ,.., !_, 

.EI'l 1881, a metalúrgica se;a�háyá 'eil'!l pl�no florecimento con 34 fá J L
bricP s, com 103 O operários. , ·· -·.e L L.);_1... 

Em 1870, figuraVFJI!l 13 • 560 lavradores 9 ·;Óm C:t:§72 - 17 • 0219 eo· 1890 
9 

caiu para 12.485 ( devido A.O declínio da prod:L{çãe ... ile café ). , __ . 
Em 1890, a· 1 ·ind:Ústrj.a com-preendia artes e .ofícios com 5.859 artesã Qs 

e manufaturàs com 48.66i operã�tos: 
No século: XlX predominavam -,�s I corporações e �-s :-.sociedades I!lU.tualis

tas, cujos objetivos eram assistenciais e aperfeiçoamento do ofício. 
Na déoa_{;!�. d5'J.,, ·_aboliç�or p.� .-es.bra�ç1.tura ( 1890), desenvolveram-se 8.S Organiza
ções �-O,��q_i3.r�.ter ,c-etnicc/; · s'O'.bretudo· de portugueses 9 taü� ,cOI'lO : CongregBÇão 

.'-,do Artist�s j:rortugueses ( ··1883 ) , o Centro Galego , etc. 
Por volta de 1890, com a ex-Pansão da marru.:flatura a tr;a.nf? formaçÊÍ.o dos 

setores de ponta na indústria e a queda. do poder A.qu_i_s_.�t:iv19 ,- pomeçava a se 
'.: �t:r,5'.,.formar as associações de resistência ., . q_ue usaval'l a. ·gr$v.� coma:· ,m,.eio. de rei

'··:i-,;,,:.f-;,:'vindicaç ão •.. '. · ·: As mais ativas foràm: Gráficos, Estiva,'·Galçadôs, J\/Ii-
. . ..,_

1 _nas de Carvã.o, Cocheiros, Carroceiros., Foguistas d.a MarinhR Mercç1,nte e 
·,ll[·' 1lanchas de Porto, Mobili�.rio, Téxtil, · Chapeleiros •
. , .. · 'Na décA.da de 1890, formaram:;:-. ·se os partidos operÁrios d� cará.ter 
,1:.::�� ocialis

1

ta .Ref çnnr;ts:3 ta, ·--ta�s como:·· Pâ:rtido .Opfrá.rio do Rió de Janeiro -1890 j 

Partido Operário ,Ínçie��ndente, ·, Partido Socialista ( 1902 ) , Partido S ociA.-
lis ta Brasileiro ( 1892 ) • · · 

Dos fins do século XIX até os anos -20, três correntes Ideológicas 
tiveram· :i_nf,�uência nç:> JYlovimento Operário:···· --

-.. ,O Anar�uisniq;�/. o S OS:'.h�1i.Eimo RêTormis ta e o (-- T:ra12iâ?l-n\smo t:- O Socialista Re
for:oista ·-.: busêa1Tiç1:J,?1 a_":r:irti&:ª-�Ça "'',,gradual do_ sistema:'Socia.19 os ( trabalhis -
ta$ ) pren .:tendJ-;� �;pe'rías-r'!a conquis±a de alguns �direi tos oper�.rios, sem ques
tionamento .do ·sis-,t�fmR; oa Anarquistas.· defend_f·am 'a revolução,,.socia.l totRl,

I � . • -- .... ......; "-4. . • ·,. o.. � 

o uso da aÇao ·di·reta e a greve geral. ----.--:_ · 
No início· do século XX, o ./1.narquis mo tentou a dominHr a liderança 

de M�'f¼-ijyr-/b:r�operário, desloc·ando um papel até .eJlt��\-�.P.redominante aos re-
J:r;��·,f: fornus tas .. ;·., . ·\,.· . ; . .. •· ·,' z.: ,. 

. ;
. 

·:::-.;./_-,;·, ' é,
.
·,.··<;-:, , •. , :, � ·::.::-:r.-··-;_>_.< i.{:;�;;\_p_:�_.:_ .. ,._·· ::;:

.,
,..,.:-,--,-r

-r. ,.., ' '· 
., ' 

..... t .. .''·,:�.�-·,11· .. ·.· i, 
'\"\ ' . ', (t�.:\ .. ···�:, ' 

'-��;··�.:� li i 
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GREVES 
� ' ( . 

Entre 1.ô-g·S- e· -j:90-6;· houve-· 3-€i mani.:f.es.taçõ.es_ .no Rio de Janeiro: 
17 groyes � 19 _d.�. I?,f.l t"u;reza VPriafü=i. fy.[a,s, a primeirc1 greve que se dirigia 
çontrFl o .sistE:ri;l.f.l ... CaPitali�ta·, ,aconteceu em _ 1858':· os gráficos e ntraram em 
greve reivindic8ndo a:umento . sc1larial e foráin 'vi to:tiosos. ,r ·'r' 

' �- � ' ,., 
' ''[ '. ;Em i=i.go·stiD · '.de -1993 foi·f·-defragada _A. maior greve. do Distrito· Federal 

,d-,j_',:L·j,"?)<t: ( ;·•: ' ,. ;_ ... �1- 1 ''f-j· 
r- ·r � f 

Foi iniciada pela FederaçÊio dos O;per8rios, d.(;) tecidos. Rei vindicF.1.vElm 
,,.·-�s··ho:raS ·a'e trabàJ..hO e 40 % de··�rnment,O -��-:${il,l�.rip� 1 ;.

1

·••• ,,,.·., r,

·-. ,, ., Porém·, ant€s do início do,·..sé.culo. �,i podemo:p , registrar algumas gre 
-.VGS do.Distrito FederA.1, · 'alén dR grev� dos grRrf:ip.o.s .ep. 1858-•. Por ex:, 

- · L • - 1857 : mánifestaçÃ.-o d:0s escravos dar eJ;!lpr-esa fabril·· Ponta Areia, Ni teroi 
- 1857 : antes de 1858 a notí.cia. de,·um: mo:v-i�e�t; O.O$ acend:edores· d.e luz.
- 1863 ': grev·es dos ·trR.bal;had'ores ·ra.a_ Es.t�:�.da /i� }\i::rro. -I'edr� ·II, Barlira do

Piraí .-- RJ · , ;•_' ·,. : ·: ·, · � . ,'.,i 
1866 

- 1891 
- 1892 
-·11900 

gréves ;dos· · caixeiros RJ;•, · 
1 i:�) !. ::,; ,-s· -

greve füs·s ferroviários· dct. Q·eJltr8i"l, ., .. ,·· ::: 
I Congresso Socialista Brasileiro . ,=r

J ' 

ºi . 
:· gr��� __ dos estiv8dores·., . :- .-+ .:� ..

4 - .... •. 

--1901 
1902 

---� 19o3: 

'1 

greve dos pedreiros 
greve téxtil, durou 20 
greve· dos .: siii"ba1;eiros1 granq.es.greves 
a gréV'é,:..das t·éxtil. ·, · 

·'f"Q( 
·, • 1 •:- ; 

,., . ' .-, 

dos cbp�iíi�s; e; em
1 agôsto, 

-1 .1 '. � 

:.r ,· ,·--r 

• - 1·, ., i . (. 

Nos anos de 1902 e 1905 9 organiui.rs3.m. -' se, a F�de:paçã.Q _Q.�,f OT,Jerários 
em fs,br�cás à:e-· "I'eé'i�os !, os si:r::rdiçB.t0s dos: tt_pógrafos· ('. d_q�- Chapeléiros e a
FederaÇRo das Associaçoes de Classe. . .· : ·., -r· ··, .., . :· 

·,p . Em· 190�i\os ·estiva.dores,, ertt·ra:ra.m· em greve,, em solidariedade de San-
tos que BSta-van ·em greiVe • Em 190.fr . d·e 15 a: 24 / 4- �ealizou-se o lQ Con -

··greÉ
i
so· Opé·rari'o�,., no Centrb, do Galeão, onde: predomina.r_Pu··: as t�se_s · Sindicalis-

mo revoluc;ionário, pois os Anarquista.s · ·estavam .com -mui ta força, e, durrubar1=1n
[ ", .-. �°' ·- . 

• , • • 1 t :·, 

'a!3':.. pi-oT,)os tas- em f av
.
oi da f orma'çã.'O' de uín. Partido, e,· :c,ons eguiram venC-Jer com, a.

r•·:-··t)ropostã· de um sind:ical,ismo de 1 Resi�stência Econôini"Ca·.-:e· não .4·e �'S-$Í�·tência. 
·· Foi decid:i.da �- c:rr.àçF.io ·da'· Confederaç�o Operária do Brasil- ( OOB, .) ,,<�ditaram.

o J ornal 11 VO'Z DO TRA'BAÍBADDR ,i. :• .. ·. ,. ·
· . 

. r···· -Em 19'b'6 houv·e a. greVé dos Portuá.rios·_.e de vári-OB[-ú,f'Ícios. No final 
q.esté, ano· f-óJ cocheiràé°', carrmieiros e ca.rregad-çres de arma,z_em Ejni;raram em 
greve. .... ,. ,..., r•r,.. 

-. ; ·, . 

- ) P, • •.,.··,.·., .J: l.r 

'J,,. LEI DE EXTTJLSÃO DOS·.ESTR.ANGEIROS,·1; ,-r ,.. ·:,- .. ,r 

to-a 

' -- • ..: 
• ,_ • .. .1 .['; • _,: 

Esta Lei é. de 1907 � duroú a-t;é �921'�: Pqf��la ci' imigrantê-·es:tava suJel
deportaç�o de;.forma,-su:µiária, b·ast�.nte·um rel�.tório,_acü§ando - o de su-

. . •. -1 ·- .... :· .... j • • 

·bversão mesmo. sem provas. : J. . . J \ j ' 
Fatores que dificultavam â organização: 

-- Além dç1. _ r_epr,essão do governo'9 subs ti tuiç�o de 'óp�rári'6s pori· trabalha-
, •

•
• •  _, ,, . j "' r,J • •. r.J dores rurais 

9 
a. participaçp_o. d� IlllÀ;lher e de menores np, rp.ao de obra; as lu-

. tas etnica.s, a ;r:}:v:a,1:1..çlade e\{it;e_ po:rtugues es � bra,sileira:s ;·· mã.Qí :;_, ·<I�-obra de 
origem es�rA.Vf]: 9 :ru,':i;al'·e imi:grf"l.'p.t_e,.,. est�.s efl _sui/·.InB.ioria. p'o�·tu�eses, vindo
do meio agrár_ioc;� a:p.f-Llfabeti�mci", (.pão_ - . de _; obra não er� tipic·�.:ciênlte indus
trial, pois .inçlu,;i.a. ,artE:s�os qu_�, t:rabalnavà.m por cOntá··:ri:r.ónria num1 sistema. 
até pre- capita.lista. A maiori.� d6s ·,oper8.r:Los· era' a::e dü·-:--::'8tas :g_u:e; trabalh8=
va,n por emprei taa..a sen .qv..aiqu:'Fi .. . segurança._ Mui tàs ·a:tivi_aaaes 1.üiarva.m o traba-

. lho doI!l.éstico e -não entravrur1 nós' sinüicatds. ::., l'Jj'' ".l 
• • 

1 : '. ' • • ; -'t (: • • : � • ; • • • 
: ,., '--·. "r j :· ;· ·:; , ·; .... 1 1·.1 ( : .t· T r"i 

• é-:: i • 1 . .

. ,:r ·,· --2. �;·, -- � 
• • . J 
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. . O surgimento dos .sindicatos modernos por voJ_ ta de 1907 e o início 
de um movimento o-perá.riq es tavAm ligados com a expansã.o e· tranS:f armação 9 no 
fi-nal de século, fü� manufatura em indústria, er:i. alguns setores, aboliçã.o 
da escravatura, aumento de :q.ÚI!l.eros de operários, .vínda de iI!l.igrantes com 
ide-ologias soé1a:listas, ànarquistas e ana.rco - sindic?li2m.o. · O ,Período de 
Predo:r1ínio· da corrente s ocialis ts e do -poder aqui si ti vo 9 e 9 

o período de · 
:- . - ' expansão do anarquismo cor:ees-ronde ;:,os anos de agravante do padrão 

de vida_ ( .1905 - 06) 
. ' ' No Censo de 19 07 9 o núnero de hora,s de trabalho era de 8 ·a 11. horB s 

A r:i.aioria do 0perariado tinha uI!lR jorna da de 12 horas. O nÚI!l.ero de brasilei
ros era _de 15.58.3 e de estrA.ngeiros de I!l.Ais de 6.000. D'.,. total de 21.361 
çroerÁ.rios ffe ·315 indústrü=i.s s 9.859 era,r:i. criança.e e 4'316 craÊ, I!lUlheres,
que repres.entavam um -peso morto na ,organizaçã.o sindical·. 

.. 

'No- período que VPi de 1908 a 1916 ��co'°rreFám ·41 ·'I!lanifestaÇÕes o�e
nirias no Rio ·d.e Janeiro das quais 13 f oran greves. 

Em junho de 1907, hc-o.ve a greve dos trabalhgdores em c arvao. 
Er:i. 1908, ocorreu a greve dos tral:.lalhadores dos trapiches_ do café em solida
riedade �os das Cocas de Santos. Em 1909, os textis de Vila Isabel entrarar:i. 
em greve. Em 1911 9 foi a vez dos-operários de Calçados� Ainda em 1911 9 foi 
fundado o Sindicato dos Pintores. Em 1912, foi realizado o Congresso Ama.re
lo ( pele_go ) 9 ai;>oiado 

0
:pelo · Presidente Her:r1es da Fonseca e, com a l_JarticinA

ção dos s·ocialista.s reformistas, daí seu carater anti-anarquista. Er:i. 1913 9 

foi realizad6 o 2º Congre·sso operário dos ANARQUISTAS, rua do Senado nº 215. 
Er:i. 1914 9 

cresciaEl as· manifestações Anti - 0:-u,erra Mundial� No lº de mi0_ 
de 1915 houve o cor:i.Ício e passeata de -protesto contra a.guerra. Er:i. 1916, a
P esar-. ela rePr _e ssão ·a Federaçã.o do· s Operá.rios do Rio de Janeiro fez greve 
de solidariedade com A. de São Paulo. Em 1917 os· operá.rios textis entraraI!l. 
em greve em greve, e, na fábrica Corcovado resistiram ao ataque policial. 
N esse ano os gráficos entraran en greve, o I!lesTio acontecendo com os textis, 
N o  final desse ano § houve una grande concentração Operária - Fio - Niteroi, 
no Campo de Santana. 

EI!1 1918 9 o Brasil entravfl na Guerra e se estabelece o Estado de Sí 
tio. Mesmo assim, houve greve dos trabalhadores �m barcas e tran91Jortes ur
banos •.. Em novembro 9 os_ a.narquis tas tentam· uma insurreiçÃ.o -para d _errubFJr o 
governo, a rebeliã0 foi reP

.
:rirpida ferozmente sendo dissolvida. a Vn:i./3,o. Geral

dos T rabalhadores. Em 1919, no lQ ·· de I!laio, 60 mil r:i.a,nif estantes, 1 • 

desfilA.ra.m,na Avenida Rio Branco. A União dos OperÂ.rios em tecidos, organi
zou greves. 

, Em 1920 houve a greve da Estrada Leopoldina, também houve greve nos 
textis. O Congresso Sindical Anarquista ( o último que fizeram ) 9 deaidiu 
substituir a organização dos Sindicatos de ofício pelos de indústria. Nesse 
ano f o operiado do Rio de Janeiro, ··a tingia 56. 517 .. empregadca em 1. 542 fábri
cas. Os operá.rios se distribuiar:i. de forma que as empresas menores tinha:o. 
r:1ai0r mao - de - obra. O número de greves se reduzii,i. _consider�E?nte nesse
ano. 

l.º 0J. 
9 

·,s 0 ,Y·rf.r.L.,s 

Em 1921 os portuários entraram em greve, com a,desão dos trabalhado
r:-es à.e cÉtrvão. De 1922 a 1927 se estabeleceu o Estado de Sítio, por causa 
das rebeliões I!lilitares, I!l.RS que se;vi�· para reprimir os operários. A maio
riFt dos líderes, ana,rquis tas foi de-por:tAda e UJ1!. pequeno grupo aderiu ao PCB, 
fundado en 1922. Ess� PRrtido nã.o soube .dar unia liderança_ ao operariado e 
viveu,· nesses prineiro� anos 9 na. ilegalidade, e em cons,±.Fii:r�es bri'gas entre 
vÁ.r1.as correntes ideológicas, ca:usando expurgo que·�n:f=ta,queceraI!l sua atua
ção. Aibnda er:i. 1926 9 os tecelões da Fábrica Nossa Senl1:ora- â.a PiedAde entra
rar:i. em greve. EI!l 1927, foi a vez da fábrica Nossa Senhora das Vktórias. 

Em 1927 9 realizaou-se UI!l Congresso Operário Sindical quando estabe
leceu que a entrada no sindicato ir:i.pli'cava o reconhecimento da lu:ta de 
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Classe. Er.J. 1928 se com,tituiu o Partido ,1;r·abalhista •. fu 1928 so realizou o 
último Congresso Regional Sindical.d.o lÍi-;-·ã_-;;·-J-;;;e·fro�- Nesse a.no houve H €,re 
ve dos cocheiros e choferes. 

. � i ' . . . 
' 1 � '; \ 

• • 1 1 '· ,� • 1 .-. 1 
•• -j . . i. \ 1 j- ; ;.. .... ' 

,EJnqµ.�nto c� 1 J..92G o i�l:6 , ocqrrei�[)J);l, 4.1 man:j.._fe9tações' o;p:erárias_ no 
Rio� de -J arei,::i;:-o.· ( . l�r;�ffV.GS /) l '�9-1 1��6 ,·. n· 1�,?t i ·�<;d:uziu -s �

.
f,l, ) 9 com 9?,;t>�ter 

nredominant�,, �o rei vindi9a,çp,à,'. snlar�Lnl. . . 'r· · _1 • , .• · . · • • 
·�·Y ,, -Com. ?,J.-, R@yoli;:i.98f c1_ç l�.�9r�. Sllrgi:µ. ft. 1(;:)gf-llizi .).:e_,· trÃbalhis �a e PS, os

tru �rfl,S, integrpçlf,\9> i-.-d� .. OLB,t�n:J.,�f:l..Ç,8.0 sindicr=tl _ _ ? .. Fl. jus·tiçé:, ,.10. t;p1.baJh?. e, 7--: pre
: :videnaiar so.ci�l 9 q_u.o nassRm., R fu,nr;io.nf,l.r_, com.o - c2:çn.isa de forçar da Cla sse Ope-, . 

. - . . .. . . ... . raria. 
, 

.
l -- '', • . - F. 

Em Primei;ro r tugPr 9 pop.onos apontar. 8 Tle:i;-,da da au tonor:J.ia dos· sindi-
--- eç1.t0f3 9 8. nova: estrµwr8. inpõe · �a or,ganiz

,
RÇÃ.çJ' vert:Lqç1J, _de' ti"QO P.iré';lmifüü. 

-- il. CLT foi inspir:=i�f\ n@, �·Cnrta p.o TrAbi:üho' ." ffl,scis
.
tA ·• p i�postp Sindic_al 

-f.oi cri1=1do cono.peio dc,cop.-t;j:-ole financeiro dos-.sindicatos 9 essa e:;:itrutura
favor0ce o surf;ip9nto de 11 P01E)g0 .11 ,,'/Ei:; 19JJ..,9 - foi cri�do_ o)IIi:µist�rio do._Tra 
balho. 1-· -·-·. L ; . • .···1.; 'i"'·, :-,. .; i'í .r ·; ;, .. , .. ,._ : r... 

· · 
Em 1931; - 35 9 , hou::.rc ini;o11S.O;--nov:j_m,onto, no f?.io,,de.Jane:j..ro, ret=Il-izou

s G um_ .. grande Co�res� o' .Q.O �.nd.9 �-' 9.p�:f?dp.f..??r�·õ'. -�;indi�Al .TJPt;tária d? Brasil . 
_ Em 193 � ? e.o� qc-f-:n�cass_? 1.,dQ..-� t�PP��;:i.. yR· insv.r:recio_nal. dFJ Alia:Q-ÇR .Nacio

: .,p.Rl d-e Li b�rta5.;·fl.o, 0 n- .e ons e-9-ue _n-�-e ·..e Jüent;1 ti Vfl. insurrecional. repres_são 9 ?; . Con
:. fede:r::e:Ç�o Sin9-i.cE1l U:p.:. tÁria foi f�9.b.a.dA 9 o :rwsmo F1çontec;en .do. com rrru_i tos' sin�. 

_-.. ·, dica.tos • ...,._' 

-

· 

.. 

_ 

... 
· '" · ' 

· 
' · 

·, _ 
� . En. 193, ,_ foi--i�stflJ.,_éldo; e/ Estf,,a.o; .. Noyo • Era �9_4p p_ governo _extinguiu

- o.s res t_os - de , indep_e,dê :q9io,_ .cp;1.�. :oxis �j_�- no�
s, �\:;i.ndicato9. e. di;Úrn}-_ve:1 a� i:-niões

e defereiço';s. E:o; 1?43·, o g0v:q1:,r1O 9E:1·;;:,x�y.;,.p_,-P.c,c:re�q .P+cnbindo �-s d;i.ssidios co·
letivos • E eTI _1937 Q,1;1-e so cr;i_ou p,. '.t�it.1-u1al �f: rrgyrPnÇf!_. Naciona:-_-; 

, ; , r \' : ((t • \º '.:'f_f l ;;,:.;. ;L�_.:, <• ; .>) _;. . · , - ',_ .' .i. \,_ Í .. GREVES:
:--�.-: f ----. ----�· �:. ,.t.) i:, Í(! -� :, • ; 

:..:�.:: ·-r

: _19_3:{-:... gre've-'-·dos -Ô�erÁ:-{>ioB dâ· c·o:nstrUQ_ão d_o qrunos Escbl�-r ·em:'.EféÍ:rr·� do Pirai
· 19J 4 '_. grev�. de 22 ÍJ.Íl 'oJJe:cários. dél 'Leo-poldim:i 

. 
. 

., .. ' .·,·- · ' 
'- ;r�9'34 g:r:,evE(n,ô,s. bo:qdcs ct:r _Ca:::r!Jc=:rej_i�a :_ Ni'·t1er!Ô:i • Polícfa fecha os-: -Sil-;i.9-ica-,,- .,. ,., 

tói3 .. nãci· F.l d·er·e:ntós · i.cí ·min:Ls�éi"·fo' 110 . Trab�J:-ho
. 1934 - greve dos_ PRdeiinos. l')olíc�a fecha sinqi_cat9 . : ; .. r r . � - .. 

: _.193.'5 ·:_:·greve· dos furrciom-í.rió1s cios éorr'efas· ·,e Tel'ógrpfos· ·i· 
1935 -

. 
greve dos 

. 
40 c�OOO r.1,i:1r'ítir!ids\ s·G;gu�füi; · -pel'ós ·tr�b1FiJsh_i::i.tdores <lo 1 ·Ll:'oycfe

·';_ • .. . _,-r . ., , . -r r',. :-r -. '.: �i· , . ., .. <.,,.:·1:�· _ : _. ·r·._-.;_i.·.t,i(I", ; f.r :-· '"S_.,. .- · _· . •  · .. ·,:'1·- · 

, - : VE<T:MII0S , Df;:J)0S r_R;Ii,FERENTES, ;LSt-;,G�VES ·,EM . ALGUNS- PER! OilúS-

_ 1720 1960 -�:, 3'4·.Jlf.e.veJ13 ,ncf PE1:1s �. :-,:· .-
1900 1910"',:_ ;1i1 gleves -1-, ·,. -"'13.: s.

1910 19 20 - 2 58 greves _ 

.. : ,· 

) -·· i. - ,· 

19 21 =19 3 'O . - 11/lr ,g:reVês· '·· : ) · ) � · ,

' .. :-

, , I .. _ •.• , , \· 

,_;: x: 0 • • :r:93'0 _-,;1935 r·t-_: i - 56 'iirEivtfof º ,'',. --r,. .-.:')! ;··_;-: : __ ,<' .. :,·,·1 ·:. 

:::
· , '·"'.: .-;·' .. Obs ·• ntó· 'c o:ds�atri a� gr�vêsl '-trds- anos ·i"g 17 i_:_ 19LJ.8 ,-, · · ·-, 

.
�-:.' - · 'Esses <f 'd:àd:os LJ.O�tr�:b cdrri.'O'--iâpos: l'.9'3G;-- dihiinu=iu a movfmentação

riÉi} Era o aPa;gar· idas� lU;zBs · do Sí'nd:ic·r1,·lislcto'' ·�í\T-�. 
,-, • ""-�1.:ir:t) ·.[·.·.':·· r !-_.� ... �J': '"'i. ,-� :· .. J,' e . .--. .: · · ..

A DEM0CRLTIZAÇL0 TIE 1945_ 
,.1 - r;· �- ,·, r·� ··l'.; . ., ,· . ..,. . ' . ·.:'[.·,··e.�· 1·: . rr . .  

. - , opera-

,·, _:,, _,.0-,Moviment,o,_,.Op-crá.:i;,io, a:ps,s .. ,J._ongos-.--�líJ..qs ,de inércia� .:r�ssurge._ ·'i 

;: _ , f �'c--Â, �ued�. do :p.odo:q. À:qv.io;}iit�o 
. 
é .um. {F.J;;to:s-·, muito_, f ort�_;J}�f?:r:·�°4 ta;s� ,-·rEÜ-

' · ,: __ vindig� t,çS::cias p.es Sfl., époc0 .•. ,_:A 11:m.9,b.i-�i za,9,ãc?.:'2 imi:l� t_F.J.r, I?O,r .G B.l,lf:] -/ª �_da .:�e:i;-:çf\. au
me11tou.- -a exi:üoraÇfÍQ. C. Mo.vi:raento :;;ii.ndic,al rena.se.e def�ndena.q um s:j:ndi.calis--

• 1 ,, • • • , �- ., •• t.J , • 
rv 

, . . . ._ , "' , . . 1 _1• , .1...L.J,J _1_ 

i iIDO li�e:, �J,r�i_to; -de gre'!:0 : � ;·._.el�j: çqe,s _;-1� vp.��s \3-:rrl SV.ft.Ef e��idf.!.O.e,<?,. dJDV .i-�r
, � .. Errh�91,4 �qqn.i.eç,q1� �. ,s:y.:p��r - é':1,�r ,Gf,ey:o� ? ... çc4e,,, prQs1� e�e.:p_ Etll!-. 45 .---�J�vl9 64

. ·ns.ó nos 2. p�iI!leir\os. ;Iq.es es. rog-i$.,�r� ·-,- s.e m�itz (:çl,� ,.6Q g�ílV\3�. , -t\i:µd,?- J:G)I!l, 19 45 
9 -o

J?CB :-j-?,.· J}� i_legç1.lidf1-d� 9 -��nç-a .-J}fO-PO,s t2, de_,J:Çu:i:idéj-Ç.�.o,. do iMov;�mE:nt.o,_pnificl?'qo dos
.f-·:��a,ba.1,hA,doxes G :,W:JT) $r.41J8,,,s e reali2jçi-� e,JA- ab:r+l A1 -�9A5� ';"\ '. 1.

. "\·i:,; ·:·. ,,:JtLJ'Li::.>u 1JC.:: ·,:,,11 ',_,., ,:· I... '' . ''".[ � ' 
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NlJMER'o. J)E 
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GREVES NO RIO DE JAI{EIRO- -'iiô },.NO DE· -1964 
.. 

Trabalhadores na M�;r-mor·e da GB 
Navais de Niterói · 

' 'i  .·· 

T,e r:t;Ls do Estado do Rio 

Químicos e Fumageiros na GB 
Administraçã.o Publica de Ni teroi
M etA.lÚrgic o::::i"' na Guana."0a;ra . T." 

::f:3iincá.rios na. Guarn=ibara 
, S a.li nas na Guanaba.ra 
Portuá.riçis ( · 2- ) · 

_Cp}�ttyos d e Niterói 
I'• ,' t I_ ' 1 

. -:- r, . 

Em. s et�mbro de �9 46'
9
. no R:hq d e Janeiro, foi realizado o Qongres

dos Trií.balhadores e c on:;tou com 2. 400; delegados de todo-, o . ?aís • 
Foi aprovada a fo1;:n;i.a.Ção d� Conf eder$,9ã.o G eral dos Trabalhador es 

·- -.

d.o, Braffil ( CGTB :- ) • 
j-r,, ,1 

· E:ni 19 4 7 ._: 48 C..: 49 e 19 50 são ,.reRlizada.s. greves. Porém-._ já. em 19 4 7
à endurecimento dÕ regime ( .gqye_�no :ÔU tr_a.) i que ba.sea.c � · n0s ,instrumentos 

·re�ressivos herdados da Ditadura· VRrguista 9 r�ntervem nos sindicatos 9 sus
pende RS eleiçõ es sinC1:icais até o ano de ·1950 9 

torna as·· greves, :p_ egais e
cassa o registro__ do PCB. Como s e vê 9 a estru.ti .. p;·a sindical verticalista im
postA. em 1930 -permaneceu de pé.

· 
.· : ... i. 

Só em 1950t com o segundo governo de ·.va'rgas 9 é _g;ue o movimento 
SindicRl ressurg-e·. As primeiras manifestações apar ecem com a greve dos te::: 

tis dG> Rio de Jan eiro. _Em 19 53 e_1:3 tala a gre,ve dos marítimos no Rio de J g-

neiro. 
Nos anos c1ue 'ã'� parti;r- ·a� 19 50 
antecedem o regimé'-miÍitar de 64 se fcram o qu e vai constituir o �o-. 

; ·- 1 

pulismo no meio sindical: oriep.taçã.o ideológi_pa nacionalista e VQ.1-tada P8rA 
uma política d e reform..qs e de ·qol�boraçã.o d e c,lHs-s.es, e" a presença- d,e estru
turas sindic8is P8.rRlelas f or:madfis J)ri:ncipa.lr:1e:µt e c pelo -PCBo Assim-';· em 19 53 
foi cria.do em São Paulo o Pa.ci;Q,_g.e Untdad e ' In_tersindic_F¼,l•� , em' 1958' ·foi cri:=i 
do aqui no Rio de J F.meiro uma· Comissão Permanentf _sl-9.s_:: Organiza.ções· Sindi
cais 9 eI!l. lC:ó8 9 f0i formado o Pacto d.e . . -.Vnidade e Ação como· resulta.do de UI!lR
ma· gr·eve ·nacional. A

. 
épo"-e :.a _NA� Í'undi"ram-s.·� -�� ,·l962� 9 dando origem ao 

. C-omàndo Geral dos·· Trabalhi1,dores { ·cç.T·. ) : 
. -: · . ' . í .,. - . 1 

GREVES APÓS 19 50 •· . ' 
' 

.. . ..

1955 - 15 greves 1960 70 greves 
1956 - 16 greves 1961 - 105.greves
19 57 '28 � gre·vés ' 19 62 123 greves 
1958 - 29 greves 1963 - 152 greves
1959 63 greves 1964 3 primeiros mes es: houve gre-

ves nas várias cRtegoriRs nos diversos Estados. __ 
A A:i.rtir de 1964 9 o Governo Brasileiro a bafou o movimE?.nto · opei?ário 

no país. Decretou int-ervenção nos sindica.tos:;.-.;es tab ele c eu·- üníà polí.ticR de 
--�-ont ençaão sala.rial 9 decretou a lei 4.330- proibindo grev� .•. �·O ,objetivo_ era

obter um ·d esenvolvimento econômico a.cele.rad()� ·. Nés t"e•···i:i"énlido 9 --f ÓrÁ,m efetua
dos 536 intervenções sindicais no período,_ ele. 1964 -� 1970

9 sençlo- 483 em Sin
dicatos 9 ·49· em F ede rações e 4 .  em C,onf ederA:Ç

ç
Õ,es.:··�- Daá"'536 ·1:n-tervençõ�s 433 f0 

··ram efetuadas entre 1964 e 1965 ( -Revist'�i_DADO� _nº 17._1978J)_._:< 13_7 e 139)
Este cre scimento econômico ace lerado foi· ·su-porté'iêtêf-pêiõ·s .. tra.balh1;-1dores. 

·----- . . . -!-

Tomando como base- os, salários mínimos nol!linais- e os füidos do' custo de vidA 
do DIEESE 9 FUNDAÇÃO .-GE'.LÚLI-0 V .ARG/,.� €?,. --�º ___ Ministéri.Q ..... do._ . .Tr.abalho 1 ba.s eados 

· ·nos. salá.riõs--a. e ·l9-5p 9. , tejJi$ à- lua.bela abaixo q_u e mostra A evolução de
salÁ.rio mínimo real flté 1979_: _. -- . --·-·· · · 

. ··- ·-- ·---· ... 
-

ANO INDICE .ANO INDICE ., 
.L 

1956 100 1967 73 
1964 104 1968 73 
1965 86 1969 71 
1966 79 1970 70 

,· 1 \. "!. •• } 1 
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Atnda--- em_:_ 19 65---á 1978 ·;- - s egund-e. fü:i.dos·-a:cr· DIEESE 9 Fi:brodu ti vidade :i.nr1n�
t-ri Al. croi:ü{;)U .100% 9' ong_1Ú:1n+.n. 0 ··. Índ:i ('Q rlQ 

.
s;:n.J.éí.r:io r-e;-1 J. C.:B,lU ÓG 0I'CP.. C.0 20% 0 

Es tR é R. verdadeira expressÊÍ.o dR 1Jolí tica de Arrocho sal1T.rial ·e d.e :_'-�Jberex-
ploração do falido "milagre brasileiro " 

Tendo os seus CflnA.is de pR.rtic ipaçÃ.o polftióa obs't:ruid·os 9 
desde en 

tÃ.o os oper'�rios procura.ra.m novA.s formas·· de organizRÇÃo. Desdo 1965 surgi 
ran o_rgRnizF.tÇÕes de bRse nA periferia d0 °Ã'.o I1R.ulo e Belo Horizonte. Jií e:ri 

. -·: l9-67, ocorre R prim:oira: vi·t:ria da chepa ele onosiçÊÍ.o no Sindicato d.os MetA
_lúrgicos de- Osfi.sco. E, 1968 c.stouran R's grP,nd0s greves de Osasco e icontager:1 º 

s egu.i.. ... as de violentFi renressno 9 P tiriindo o movio.ento operá.rio num dos 
neríodes .mais difíceis de sua hist6ria. 

. -r_ ", • . -
.. �. � � -� · · ".· ·A J:lartir deste .1'.'1.0fl.G-nt.o 9 a oposiÇJW dos trabA.lhadores vai começc.1r 

·. R 's�e
. 
gê:

n

eralizar. G 8SJt�--r'J tires ente · ef f t'otfpi Parte: as. CDI!lis·s1Ões. de fábriCA. qu<:: 
continu:8rrl° a se o:rgAnizt1r, 1J,e1'A. bss.e.·9 nE1.S /7Ssonbléd:as sindi·cr-:is, nas ·c-amw1.nh8s 
salariais, ni=ts listes,·del· 0!1;)osi�ão..-$iridicF1:l e:· ém. várm.oEr- outros moviméfntos so
ciais .•. Assim é que en ,1972·� ,o\3 rfotalúrgi�bs do SP.'.o ·.Paulo� APresentt-m UI!J.A. lis-

·. ta de oposição siid.0.i.c:c1.l- ·q_u:e ó, derDo:f;ada, � mas s orviu de pdnto de apoio· PATA
a apresentação de UJ'll.a eha:pa ele oposiçno no Sindicato dos· Me.t·alúrgic6s ''do

· . Rio dB ,Janeiro en 1973 •. 4� oposi·ç-ão o.eta.lú.rgic8 do Rio· gabhou R.s eleições ,nAs
o Ministério-do "Tra::baliió' de·cr(:)tou a intervençi-Í.õ 9 àlegarido··corruµç�o;na ges-.
tão,_anterior. Ei:J."··seguida.· se· ::t.bnte u.í:la ê'.ura'·rb-p:t·ossaô· sóbre p. oposiçÃ.o operÁ
ria.

O início da crise do modelo · economictY e, 8S dificuldades do g0ve.rno 
pa.ra. cohtrola:r-qq .insRtis:f-ação cr0scent·e··dÕ 1 movimento popule;r-.,;ê, oi;:ierário

9 
G.'1. 

s encadearam u.ma r série de açõ.es 'que revola.ve.m as i prei3s Ões vindas ·das ··-sases • 
.. . .. Desde 1973, os metalúrgicos. de SFÍ.o I'aulo vin..rwm o.fü)t ando} tá.tica.s: di versifi

, :. e a.das d,e lu tç.1:-:'· greve totFil ou -pe.rcial 9 grove, de· horas •extras�··, oPeraÇRO tar
:. 

1 taruga, -paralisação por setores. Ao mesmo· tempo, atrHvés. de m.anif'0stbs"·ou 
· . · ati vanclo a luta. - sindicRl 

9 
dão_ à.s suA.s e.9 Ões. rum C8,rá.ter ma.is geral de ono-

siçÊÍ,o à estrutura sindical cor-porativista 9 ao moàelo..:-econômico e Ã· políticf-l 
de �:r�-o�ho sala.rüü ·· 

Duri:mte os EJ.nos de 1973 � 7 4 ! o· Tiovi:riento .operário sobrevi véu ·F.1trA.v0s 
de um movimento embrionÁrio 9 de PJcurrrula.ç,.0,0 de_ forias, se reconstituindo dos 
duros golpes dos Anos anteriores •. O quado:�-abai-xo- mostra as ações de resistên
cia 0:perária reRlizafüis pela. ba.s e, durAnte o período de 1973 até meados de 
1977. 

AÇ0ES · OTBRlRIAS NA BASE 1973
'' .. _ 

TIPO DE AÇÃO MOTIVO NQ · . : RAMO INUTSTRIAL.·,;. NQ REG-IÃO DO r1.:rs Nº 
. - - ç· .-, 1· .t. \ 

:-_·.-_, __ -r:...... ______________________ �----,----,-----...:.... ....... -----' 
]/lotalúrgicos-,_ ,_ 16·· S.J?� Greve·total ou- 12 

. .  Parcial 
Jprfjlve d-e ; ·. 3 . 

�- ·- HORAS EXTRA 
·qneraç�o:·- 10 

. PTarta.rugn.. -
:PRralisa.ÇÃ.Õ d0 5 

i,jm.ág oou· setores 

MAnifes tàçfí.o ' 2 . ··, ., .•·. 

DenredpçÕes 

34 

Aumento ifte i 20 · 
salári·os 

-Atraso de,
-:Jagmnento
Réduçaõ de
salÁ.r:ío's
Descohto

. no s n.18.ri J
1 

D�se1irnrego ,1 
.) . '() 

. '...

9 

3 

34 

l. f '"".,

Eletrônica' -... ,-
L V J 

e 

: Químicos ; ; , . 

Cons truçã.o 

2·, 
.. 

1· 

·2 SI' 

,. ·i· t 
- 1 ... � 

ABC 

; ' 

Rio 

'J.mteri6r 

• ·. . • ' 7 . 

1 .· . �-· .
; � !=3f.V :. Públt�o '. 1

\ •• , 4'-'. 
' .

·:su1
. t. ,-. . . . t 

TrRC1icibna1 2 9 MG /.BA

34 
.
·; -� ' ·, ', ., . '. 

12 

s 

5 

2 

34 
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L J .  

EL'is. Jjl':lS;trun�tnte A -partir de meados da 19±7 ·que a luta 01:erâria.;,1 ,.,esl,)eCia1m�rite .· 
d€3� - fi\etaNi'giõ d§ 7 de rsao "'PFú1l.o -i 11 �á "fil'!lJ §a�to- a á.f §.nt;�[' ó ô Mi fü�nÍflêslós }frví=Íí'â:.R� '1-- .. 

ações e princinalmente com a .. luta pela Reposiçã.o Salariai ·dbs- 34 9 1% do� ín_;_- -
. 

dices fRlsifica.dos em 197J • Várias F1ssembléias são realiza.das com a. Presen
ça maciça de onerários; ma.nifes tos sã.o divulgados 9 como por exe:pplo: em 
agôsto 9 o Memorüü do TrabaLhadores ela Sosipa __ de Cubatão SJ-', ainda basi
camente ·rei vindica tório 9 em ou tubrq 9 . o Documento dos· Trabalhadores 9 repre
sentando mais de 300 nil t:itabRlhado:rcs · das Inc1ústr'i�s MetF1lÚrgicas 9 Mecâ. -
nicFts e de Material Elétrico de Sfl.Ilto ,And3:é, Mauá. 9 Ribeirão Pires e Rio 
Grande da S err8 em São Paulo; o Manifesto de 500 trabRlhado:J?es de Recife 

9 

reunidos num encontro promovido pela Aç�io 08tÓlica 011erária. Todos eles cri
ticavam a es tru turR sindical do país e c olA"0oraram ·na airrplia.ção política 
das lutas onerá.rias ao" rei vindicarer:i eleições diretas para todos, 0s cargos,· 
à volta do habeas corpus, ·a nartic:j.;pação democrá.tica na sociedade.,. 

Neste período foi muito im.-port?nte o AParecimonto de uma imprensa 
o-perária 9 como João Fe-rredor ( São Berrn=irdo ), Zé Marnita ( Monlevade ) 
z·é Protesto ( Santos ) , · além de bc_)letins das pastorais e dos movimentos de 
base da periferia l!tU-e em suas diversas formas de organização apoiam __ o giq_
vimento operário. 

Ainda em 1977, no início 'de novembro, 3.500 onerá.rios· da FIAT 
DIEEEL do Rio de J ane;i.ro entraram em greve nor três dias· rei vindicando .. RU. 
mento salarial, _obrigando a diretoria da'emnresa a, cede·:(' . Em·dezem"0ro, �----·
o-posição sindical metalúrgica ganhou as· eleições pan=i diretoria do Sindi
cato dos Metalúrgicos do Rio de JFtneiro. 

Estas experi.encias mostram o surgimento de .um novo sindicalismo no 
qual a participação. das bases é o elemento fund?ment"al,. tendo como novida
de em relação aos sindicatos complementares. ele+ .ap.t_�s. à.e 1964, · a -propostA: 
de orga.ni�a.�ão de um sindicc1 to de· ·base c ori ;-imJ2}-E1;nt�f ã.9,. ,:r:.�i=ll nás unidades ·
de produçao. 

. . 

Assim, chegamos BO ano de· 1978; ano das greves de maio - junho ·e de· 
novembro, marcos de uma nova otapa do movimento op�rário no Brasil. 

-

1978 

lº de maio.
.. 

No Rio a Pastoral do Trabalhador divulgou mensagem com d tea: O lQ de maiõ 
�omo é visto hoje que conclui cora a proposta de que a clebra.ção fü:i: dat·a 
seja oferecida em homenagem aos trabalhadores que tombB.ram no camno ·ae ba>-

·ial�� 'para libe�taç�o da classe.
. , , r ., 

·. i 

r r . 

24 de setembro:
F_oi: di vulgçiê).o no Rio de Janeiro o Documonto CElYI elaborado por sindicalis-

- tss · de tode o pa;í,Í? ,- contendo a decisão dos líderes sindicais de denúncié'.1,-:::
rem às· b,ases OS '.n.OTIÍ.GS dos parlament;::ires que votaram a favor das refOrIDRS
.P,'OlÍ:ticas epresentadá.s pelo governo,, incluindo a· mànutençaõ do senador bj.-
ônico e dos q_ue· s·e omitiram:ns .. votr=i.ção da lei de greve. - ,· .,r' ' 

.-'.VQ CONGRESSO N/,CIONf,L DOS TR.I\.B.I\.LHf.DORES Nf. INWSTRI/� · 
',. - Re�,li_z_çm-s e no Rio de JaJq.eiro 9 na semanB. de 24 a 29 de julho'," o Vº.
Congre,�·so 'N�cional ·aos Trabalhadores ne Indústria: com a pa.rticipaçÊÍ.o . d,q: 
deleg!3:-dOS:.-de __ todos os esta.dos. 0 Con�resso · contou com a pre

.
se:iiça ·ao .... ,· 

,; fyesJç1.�;rrte, Geisel _e·,·a.e ministros de .l!,;sta.do. Já no lQ dia o Congresso reve
lou o· â.esg::=i te (3.a OomedérRÇÊÍ o . NEJcio:qa.l dos Trabaíhadores na Indústria CNTI 
e de seu presidente Pxi Car1rüsta, que fez a:rrovar a· revelia da mai_oriBj,'_ um 
regimento interno limitando a participação de "aperú=is 600 congress.istF1� ,nas 
comissões, e deli beraçã.es, deixando de fora dos debates a grRnde maioria dos 
presentes� Diversos líderes sindicais protesta.ram 9 mas não conseguiram 
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modificar as decises imriost0s por .Ari Ca:r::rpistA e passaram a realizar reu
niões ·_ c1rRle+a.s no -pr6-prio .. l_0'c.'á,L,, chega.ndo a reunir maior número de pesso 
as do (]_Ue a, reunião ocif:i,.qfll. Os· ·operá2-i--0.a __ _a.o Movimento Sindict=Ü Democrá:ti 
co 9 como se ·-intitulam bs. líderes sinc1ica�f3

1 
ques-e::'trpõem -:..'. à direção da CNTI 

e do Con,gresso 9 distribuiram um mAnifesto çl.enú:ncümdo 8S arbitrR.riedades dA 
direção, "fi)rene.rado por uma Comissão renresent�'ti �a do; 33 sindicatos e de 1 

' ,-. , 
( 

federação. . . · 
_-,_, , r ·. - . 

· Entre A.s conclusões oficiais .do Congresso, - con�tam:' p:roposta)_;q.e ·ur.i .,
salário mínimo iguail;. Para todo o. -pi:i.Ís:; reajustane.nt0s salar:ie.is áUtomÁ.-
ticos senpre que F.t elevação do custo de vida .T1A.ssar' de:,1Ci% 9 

-�pós a última. 
correção; pernissão Para forma de sindicatos:· d�-

1
'�rii.r;_regado:::t-./J.e em:vresR.s pú-

; ' ��, r ;-

blicas; negocüiçÕes diretes entre ennregA.dos e patrÕeS_19-i .à.irei to de greve. 
Os operários ·ao Movimento Sindics1 democrático_,. forap:1 proibidos de 

ler em plenário um documento parÀlelo, mas di vulgB�i'a!I!l uma CartA. de I'rinci
pios onde ;1rotesta.m-contra .. o regimént.ó inter�?_ do Congr�sso e apresentam 
SUF.IS rei vindicações• ,T 1 • ' r '· 

, 
. • • · ·i"__, .

15 de fevereiro 
Metalúrgicos d0 
zenbro passa.do. 

. .. 
r . ; .. · -�- ·/ --.- ,. . 

. . 

: Foi homologado 'º re�ult"aêto :.dR� ;-eiei_çõés' do Sindic�to dos 
Rio de _JÁneiro que d�u à vitó'ria ·à' ch-apa _de ··oposição,,: em de-:-

, '·� . ) 

5 abril : O Sindic·a,�Ç) __ dos Metalúrgicos do Rio ·- de_.J�neiTo reRlizou assembléüJ 
no dia 31 de março último, com � pre_sença de 50 associRdos-. Foram A:prova
das 3 5 teses· que serão levadas ào Co_ngresso dos·· TrabalhA.dores na . Indústrü-t.

9 

a ser realizado no .. fin11 'deste.m.;s, en preparação a.o V:Cbngresso TifaciÕrta.l ,. 
dos TrA.balhadores na Indústria� i8m júlho· próximo. Entre as conclusões HPrO
vadas, destacam-se:: :q,egociação direta entre emprega_dos e ·en11r.egRdores; re' -h 
vogaÇe.Õ da atual lêi de greve 9._autonornia dos sindicatos em relaÇFÍ.o no Minis
tério do TrabR._lhq, e adninistrBçã.õ do BN1I ( Banco Naciomü de Habiteção L 
9 de 

i
unho.: Os net(:}.lÚ.rgícos do Rio de JFmeiro, conseguir�m um A.diantRmento· 

de 15 � PRra quem recebe �.té 5 s·e.lários I!l.Ínimos e . .d.e __ 1�% pprp. o, quê recebem 
até 10 SAlários-.ní:i;iinos, por contR do dissâldio c1a-qé?-tegoria q_ue .. s.E;lrf: reali
zado em· outubro. o· J.);_r':esidente do sindicRto, OsvHldo Pimentel9 diss� que ?

• -- - r,J � • ' .• ·-) ' 

categoria desejava. un· ?bono ·que na.o fo'ss8 descontado posteriorp.ente. · L 

13 de junho : A demissÊÍo do enpregado Gi1son Tnn�.s de Aquino,: da FiRt Die'sel 
do Rio de J f!neiro, está sendo denunciada pelo Sindicato dos _Metalúrgicos do 
R:;io como "demissão política.". Gilson vinha. s-endo intermediá.rio d�,s reivindi
ca,ções trabalhis tRs junto À. err.:iresa. desde quando foi e lei to 9 recentemente, 
delegado geral �o� o�erá�ios. . , . 
23 de junho: o. i>.:re_s::i.deríte do. Sindicat·o dos Metalúrgicos do Rio entregou P.o 
sind:i.ca.to Patronal um·· of1 >cio, 90-:oµnicRndo · qu� -os. operá.rios ooo acei taran o· 
adiamento sa.larial de 15 % ' - -para' Ós, que recebem a.té 5 sal�rios mínimos. 
Informou que esse aumento só será A.Ceita se for car8.cterizado .<tomo' abom)"e
nã.o como adiRntamento º · :-- �r-

; 200_ julho : F-irm�_d.o, acordo na Delegacia Regional do Trabalho entre a·rsiri.dic;-1-
_·. ·· t.o das IndÚ$_'trlas Mecânc,ifls e do Material Elétri·co e- .o S:indi:c_çi.it.o., dos Meta

lúrgicos· do Rio·, +estBb,elecendo um:=i. E1ntecipaçã.o ·de rE!sjuste s'ál1�-r'iãi"-r.n1ra os 
80 mil trabalha.d-ores, antes mesr10 que a questão fosse discun'da no, slndica-

. -to 9 entre os operá.;ri os • ; , · · 
',J-1- __ ,-. ...,. 

·.10 :::de·:}n�fembro: os 4 mil. metalúrgicos füt Fiat Ihes el 'do: !Rio susp�nàeram F1 

gre;v�-- i17-i.,�i-�'éla ��- doi�.
1 
dia:_8.r- RO aprovarem o a:co�çl_q"í;�-�1��º

- 1
entre sihdicR�O e

· Patroes: · .à P.A-rtir -de lP. de novembro 9 aumentos d<a�r15f p0ra quem ganha A,te 
., --J, saJ,.,ár.ios m.íntímos,. Os '1:Íetalúrgicos terão satério, bfo3,�é ;-ôs dirigentes sin-

., dica.is nã.o �-pode.rão .ser derrl.i tidos e a erripr�sa/-,·es-bá, oor�gada a fornecer condu_-
"·Ção no�turriA_t abs operários. O 

I .í .. , e, ) 

• :_ J 1 - . 

1' ' �v-. 

:,- .. 1 �o�:. -, ,... .. 
i ·,. .. 

e:�·, - i· .' 

.. , r 1 , . 
-- f' ' ·1 · , �. f:"(i 
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1978 

2 de janeiro: 350 operRrios da Const�tora lYlendes Junior, que trBbalham no 
lote 21 das obras do·.J\IIetrônoRio de J�.neiro, algum de serviço wor ma.is 
de 24 horas, pronoveram UB quebra.- quebra na CF.1.ntina da empresa. Os oner�
rios se, .revol:tRram ao sab0r que nÊÍo rec_eberiA,,m almoço 9 pois jB. havia fi
cado sen jRntar no dia 31 e sen ce.fé da manhã .• O tumulto 9 que durou cerca 
de duas horas, terminou com a intervenção da Polícia Militar. 
5 de janeiro: Cerca de 100 operários da Ecicel, informados com a alimentH
çã.o g_ue vem sendo servifü::1. 9 rec=,lizaram um quebrR- quebra nA CAntinR do lote 
4 do netrô no Rio de Janeir�. 
16) de mRrço : em protesto contra. a péssima alimc:intaçÊÍ.o servida, perto de
2. 800 operários do lote 4 do Metrô 9 no Rio, reAliu1ram uri segundo quebra
quEbra do refeitório.

abril: Porque não havia conida, c0rca de 50 operá.rios que trabalham no 
lote 7 do metrô no Rio, invadiram G começaraI'l a deprefü:ir a cantina. A de
predaçã.o só nÃo continuou porque três patrulhas da Polícia Militar, chama
das ao local, fizera:él os operários se dispersare�. 
20 de 8.bril: Insatisfeitos con a refeição deterioriA.da e cheirando mal,cen
tenas d0 operÁ.rios do lote 23 do netrô 9 empregados da Ec isa , Rio de J anei
ro, rebelaram-se onteI!l. à. noite depredando a Cflntina ·• 
24 de agosto: 200 operÁrios da. Mendes Juniro depredAran um refeitório no 
bairro do EstÁ.cio, Rio de JRneiro, em protesto contra a comida que lhes 
foi servida. · :-

25 de agosto: Inconformados com a denora. na. revistR a que si:í.o submetidas e 
na devolução das bolsas ao sairen da fábrica, 2.000 operários da. De Millus 
se rebelaram ontem e passaram a jogar -pedrRs contra pred.ios da empresa.. So
nentã duas horas der>0is nais de 150 hom.ens' da PolíciR Militar co11seguirF1m 
âfastF.ir as operÁ.rias o Cinco ficaram feridas e seis forAm detifü=t.s. 
26 de agosto: · Cerca de 700 funcionárias da De Millus, dispensafas do dia
do Tràbc9lho protestaram. aos gritos e aneaças de-dep�edação, contra a a,preen
sã.m d.e suas bols;::1,s 9 B.ntes de entra.ren no prédio. O protesto das funcionárins
se estende também. à RlimentaÇB.O que é pessima. Um dos donos da. empresa, Sr
Isa.e Nanhum, en reunião com 6 Delegado Regional do Trabalho, revogou A -pr0i
biçã.o de as funcionárias entrarem com bolsas e objetos de uso pessoa 1 na
fábrica.
MOTORISTAS : 15 motoristas e um. fiscal da Com.panhia de Transportes Coleti
vos - CTC ? · emuresa. municipal de Ônibus do Rio de Janeiro, reeliza.ram no
dia lQ de fevereiro 1 una greve de protesto contra o atraso tio pa.gc'lmento
do aumento· s't={laria.l. Os grevistas, acusados de estarem. estimula.ndo outros 
colegas a nararen, foram conduzidos ao DOPS e liberados após esclarecimen
tos. 
11 de abril: 7.000 motoristas de Ônibus do municínio do Rio de Janeiro ini
ciaram. CFII!l.PanhF.t por aumento salarial; os motoristas reivindicam acordo di-
reto com. o sindicP..to patronal. 

. . 

19 de -dezembro: Durante quclltro horas e neiA 9 800 dos i. 800 empregados df f

Companhia. Esta.dual do GBs do Rio de·Ja.neiro PArAlisRrPm o trPbalho e só o 
reinicü:i.rAB depois q_ue o governo do es tP.do concedeu 2bono P. lJArtir de lº 
de setembro PPss:=tdo.Os onerÁrios reivindicr-irem 20% de A.um.ento. O 1:residen
te do Sindica. to disse que A pi=irAlisaçÃ.o foi comAndé=1dR -pela fome,pel2 CA.rên
ciR mesI!l.o. 

1979 

Greve dos Moto�istRs : 
17 de janeiro: Depois de um.P greve de 24 ho�R�, �u� Atin�iu 95% dos Profis
sionais do setor, considerAdA ilegal pelo M1n1ster10 do rAbAlho, os 
tas de ônibus do Rio decidirAm Rgt1Rrd.Ar A resrios tR fü1s autoridades AS suHs 
. \.; ·.,·.111·_· i' 

' L. .

,i, . ·_._::.'. • t ·1 , .. r, �- ! .. 
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. - ·-· . 
- reivindicAÇÕes, trnb�lhnwido o decidiI'8D ainda p� DP..nutençfÍo de AsseI!l.-

bléi;:i Geri:ü permA.pente. · J?clo nenos 11 ness o;:is nres RS e 3 feride..s 9 durnn

ta� a :EiÇ_no: de r:ro_-¼fo_;r..-d.,s tF1s ·, e ObI'."n:doro.s e· p·opulares .q_up· .te;n�:hrf!Il imDedir quo '
outros nrofissionPis furAsseTI R grave.
LIXEIROS: 20 a.e j pneiro: U:0.21 greve de 12. horas dos li;x:eiros de Niterói
Rio 

9 
nrovocou vários probleBFlS nA cidede. Os onorP.rios DAralisFJ.rFlm os

serviç0s efl protesto �elo np0 DAgR:o.onto de. seus sP.1Ários 9 relF1tivos-A de
zer1bro.UltiB0 9 13º e re[,UlA.rizc=i.Ç80 dfl situAçÃo trfl.bRlhistR. dos er:inregPdos
LIXEIROS ( Gr-1ris ) .
13 de fevereiro:· 133 gAris à.A. COMLURB- Rio de J Aneiro, PArAlisar::>:q onten
SU8S Ati vid:=tdes rei vindicando vencirn.Gnto de 3 SP.lPrios míninos mensAis e
diI!linuiçFÍo de horAs c1e trAbalho,. que cheGflm a 17 h0rPs Dor dü1 9 __ sep:1 PA
gAnontss de hor11 extras, alén de gAnh8.rerJ. so CR$ 1.577 cruzeiros 9 A
COMLURB N'Fío dá FlSSistôncia nédicP A. seus funcionÁ.rios e distribui mAteriril
de trAbAlho ( luvAs, botRs e jAleco ) 9 anenAs uI!l.a vez nor ano).
TRABALHADORES FUM./1.CEIROS: 06 de mF1rço: Mais de 80% rros 2 ml trabP.lh8drres
do set0r c1e produção da fá.brica de Ciga.rr0s dél Souza Cruz 9 entraram ·em
. ;reve no Rio d.e Janeiro, rei vindicendo 20% a.cir1a. do reR jus te oficial que
é de 44% entre oitros benefícios.
GREVE DOS PROFESSORES: 12 de TI1'1 rço: No Rio com Fl ade·são dos ;.'lrof0ssnres
r::runiciT)Ris fl. greve Atinge -1 '--: 82 flil prryfessores - 51 mil do EstRdo e 31
mil Glo :rrrunicÍTlio e é a lA.. greve de professores replizafüi no. Rio desde
1962.
Entre flS reivindicRçÕes·9 est8. A. de ci:ue s0jA cunnric1a R lei c1ue c1eterninR
o �agRmento de SAlÁrios de c1.cordo con AS hAbili tações 9 o que nÃ.o ---é cun
pric1o Delo I>lFmo de ClassificaçÃ.o de CRrg0s. S enc1o F1ssim,rei vindicpm. um
piso salRrial de 4 salérios níninos nflrFJ o professor IV ( com __ f0rrr1RçÃo
de 2º grAu ) variF1ndo este ,..,iso sF.JlRrüü Até 6 sal8.rios mínimos narfl o
nrofessor I. ( form:içÃo suT'erior ) • Reivindica:o.-também efetivaÇÊÍ.o imediA-
ta dos contn:i.tados; :1àganento de difícil scesso e dülinuiçp0 c1a cprga horÁ
rifl. que no atm=ll 3:ill.Ano 1 · RT)ssou ãe 14 r>ara 20 horé'ls semf.!nais.
14 de Tiflrço: 500 nrofessores e instrutores elo SENAI · ( Serviço NAcionAl, de
Ar1rendizP..gem Industrial ) , te:nbén entrAraI!l. en greve. Desde novembro reivin
dicam re.,....osição salarial de 30% e T'Agamentc de CRrgA. horárüi. · de 240_ hs. 
sais. Co:n A. nAralizaÇFÍ.o 9 cercfl_. de 8 nil Alunos fic8rão sem aulas·. 
MÉDICre ?0 de abril: Os :nédicos residentes do �stado e do MunicÍT'iO do 
Rio cc,J11eÇF1rF.!m uma greve r,or F.1u.nont0 de saü�rio retroà.tit.'. 1 a 16 demF1rço 
e a cgrteirR assinafü1, entre outros nontos. 
I'ROFESSORES; lO de r:1Rio: Os nrofessores c1a rede 
Me.ri ti, nFÍo qhega rRD ,FJ um acordo cem o Profei:to · 
fln.grF1fü1 dia 4, até 0,ue suas rei vind.ica.çn.es de 
rios e m;::iis Adicionais sejam aceitas. 

muni e i l)al, de Sã.o J OR o de 
e nanti verBm _ R, greve de
um �iso sAlRrial de 2 sal�-

14 de mRio : Em AssembléiFJ geral os 1Jrofossores do 3º grAu df!. rede i,riva.da 
e da UERJ , decid±rar.1 coneçar una greve geral T'or teI!l.no indeterI!linado, por 
considerareI!.l. a contra nroDost'a natroha, 1 insuficiente, diante c1as· rervin
dicP.ÇÕes. 
]/IETAiúRGICOS DO RIO 15 de TIRiO: Os 250 mil I!l.etalúrgicos CA.I'.ÍOCas firmfl
raô acordo denois de 2 meses de negocü.ições , com os patrões, ç1ue acei ti:i
rmn. em cone eder abono esc810nAdo do 30% 8 -rartir c'l.e 1 de junho. S egúndo o 
presidente do Sindica to, Oswaldo Piraentel, o abono de 30% foi UI!l.a con-· 
quista, uma vez q:ue, no Último dissídio esse Fibono foi estirulado em l7,� 
:ParFJ. o '.·, lider dos r1.etRlÚrgicos, a bAtalhé"I · do sinc1icato agora é..,. a. ·cf!m- · 
11anha. salArial, cujo dissídio é em outubro. 
EM?REGADOS DO METRO 15 de maio 

e 
:i_,_ • ..:.. . ·:.,. . L ,  ' ·  t • 

C, •• : •• 

. . . · . .  

O presidente dH Assoc·ü,,çã.o de Emnrei teiros do Rio de J Rneiro denunciou que 
a. Ecisa, uma. das 7 Enrrrei teirA.s fiO Rio c1e J i=ineiro que está construindo
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' 
o metrô, doni tiu 6 nil trr.bPlh8dores Dorr1uo o p.:overno nno -pagn uma só fa.-
turA.
ENFERMEIROS - ESTADO DO RIO 06 de junho

A greve decretAdA nelo sindicato dos enfermeiros e er111regRdos, l}f-!rRlizoa 
a maioria dos hospitais e casAs de saúde de SÃ.o, li onçalo 9 Ni teroi e 

mais 8 Municípios do Estado do Rio, durFmte 31 horas. A g:i;eve foi decidi 
da em assembléiA da categoric:i, tendo o sindicAto defendido o interesse de 
9 mil profissionais, cuj A princi DRl rei vindicRÇFÍo é F.l criaçÃ.o de um quHdro 
de CATreira, , pois Atualmente os emnresá.rios DagF.Jm salÁrios iguais de 
CR$ 1. 79 5 , 00 • 

1 ' '. 

MOTORIST/.S E COJ3Rl\.DORES DO RIO 

28 de junho - CercA de 100 mil trabRlh?dores em em.r,resas de trpnsporte co
leti vo.s urbanos dos 64 r:runicí 1)ios fluminenses e do Rio 7"l0dem entrar em 
greve, CASO nfÍ o tenham res;1os tas à.s suas rei vindicações. 

FIAT - RIO 

01 de agosto: cercA de 1.200 pessoas R maioria mulheres de operá.rios dR 
-FIJ\.T

9 
reFJlizArA.m um Rto núblico de gDoio à. greve dos metalúrgicos em CA

xü1s Rio de JF1neiro. Gartazes e manifestos forAm distribuídos à T�OJJU.laçÃo
nedindo apoio À greve.

BANCÁRIOS : 29 de agosto: No Rio m;::tis de 4 mil bancários p€.lrtici naraw do 
enterro simbólico de Teófilo de Azevedo Santos, Presidente do Sindicato dos 
Bancos do Rio de Janeiro e do Decreto Lei 1.632 que regula o direito de 
greve nos set ores consider8dos essenciais. O caixÃ.o foi conduzido por 4 
bancá.rios em trF.1 j es nretos e nregedo RO caixã.o um cArtRz com os dizeres: 
"AQUI FAZ UM AGIOT.A E O DECRETO LEI 1.632. Não houve intervençÃo po],;i.ciF1l. 

BANCÁRIOS DO RIO DE JANEIRO FAZEM MOVIMENTO 
10 a 17 de setembro: No Rio 9 a adesão de 80% dos 70 mil bancá.rios cariocFJs 
à. greve gerel decretada. no diF.J 12 9 surpreendeu a direçã.o do sindicsto,No 2º 
diA a cifüide foi tomA.da por "f)elotões füi I'M q_ue prendiam qualquer ni(J_uetG 
que se Bnroximava dos bAncos. 

MOTORISTAS DE CAXIJ\.S FAZEM GREVE 
18 de dezembro : Os 114 motoristas da J?refeitura de Duque de Caxias RJ,en
tra.ram em greve 9 Tledind0 eq_ui naraçã.o salarial com os profissionais sindicRli 
za.dos- eles gBnham CR 2.900 9 00 e querem piso de CR$ 4.250 9 00 -'mais hora.s 
extras e um aumento nrora.etido há neses pelo ::-'refeito da Cidade. 

GREVES: 
MOVIMENTO Ol")ERÀRI O ETI� _ :i 19 80 

JANEIRO: greve 4,500 funcionários municina.is, Petrópolis 
greve 3.000 onerprios da empreiteira SERVIX ENGENH.ARIA DA CAM

PANHA SIDERURGICA NACIONAL, Volta RedondR. 
..... ,·. Manifestação de ;)Osseiros de CachocirB de Ma.cFJ.cu 

Março: greve dos vigilantes de Bancos 
,·:.�:-.:J.: Manifestação com cerca de !5 mil pessoAs na Quadra do SAlgueiro 

Promoçs.o dA UnidBde Sindical. Lançamento do Movimento UniÃ.o dos Me
talúrgicos ( MUM) 

Abril: ato pÚblico de protesto contra a intervençaõ nos sindicFitos do ABC 
Paulista 

Junho: :Encontro Estaduc1l do E. N. T. O .E.S. ( Encontro Nacional de TrabEtlhÃdo_ 
res em 011osiçã.o à .l:Jstrutura Sindical ) 9 realiza.do na Igreja S.:Geraldo em 
Olaria 9 Cerca de 2�0 trab8lhadores. 
ELEIÇOES SINDICA IS: Metalúrgicos: Volta RedondA: chana 3 de oposição foi 
derrotada-·: ·:.. ··· 
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A. IGREJA E A JUVENTUDE TRABALHJI.DORA

1. TRADIÇOES E PRATICA RELIGIOSA DL JUVENTUDE TRABALHADORA

As principa.is tradições· religiosas da. região -são: comemoraçã.o da 
f·esta de Natal e ano Novo; sexta feira da paixão ( Senhor Morto:. ) e Fesm. 
da Pá�oo�. Na sexta'foira santa 9 visita às 7 Igrejas. 
Festa dos''PaJ2-roeiros: Santo ·Antonio 9 Sã.o Jo�.o

7 
S�\o Se·bas·tião ( -PF.1.droeiro 

da cidade do Rio de Janeiro ) 9 São Jorge 9 São Cosme- e Damião ( distribui 
ção de doces 9 

missa e procissão) 
Devoção às almas santas benditas e às peregrinações à Igreja da Penha e 
à Aparecida do Norte. Acender velas

9 vis�ta aos cemitérios, missa de 7º 
dia. 

2. ros I Ç]W DOS JOVENS 9 FRENTE .A ESTAS TRADI ÇOES . 

N6s participamos por 'costume 9 geralmente levados pela nossa famí 
lia ou por vontade própria.. Participa.mos mais dos festejos natalinos. 
AssuElimos tarefas

9 tais como: encenações, teatros, músicas, animação de 
festas9 coordenação de encontros jovens, coordenação de cursos de · crisma
-para outros jovens, coordenação de grupos pre- jovens ( adolescentes ). 
Colab0ramos na. catequese 9 ce:lebramos os quinze· anos co:q a ·celebração da 
missa. Procuramos colocar Cristo como cen�ro de nossa vida. 

Expressamos nossa religião através de nossas ações, palavras 9 na nossa 
maneira de viver ç estudar, na.morar é enfrentar a dura realidade-de uma 

... • 
1 

• 

cidade grande •.. : � ·' ,. ·· ·, · · · · : · · 
Expressamos t'ambém, através da música, compondo canções 9 tocando violão 
cantando, atuando·c0mo locutores nas celebrações, assumindo serviços nas 
favelas e no bairro. 

3•. PRESENÇA E ORIENTAÇ]W .. DA IGREJA 

Existe um.a preocupação I!IU.ito grande da ·Arg_uidioc-es e com a· Juv'entude 
em gor�l e esta preocupação e�tá ben expressa no Plano Pastoral,� or-
ganização da Arquidiocese que tem,um setor especifico de Pastorai-da Ju
ventude. As Parqq_uias tem liberdade com re-lação aos grupos jove_ns. Em to 
das as Paróquias há uma preocupação com o aprofundamento da fé.·· 
Em algumas Paróquias-existe trabalho com jov�ns trabalhaq.ores e uma preo 
cupação em ampliá-lo. Muitos grupos solicitam a colaboração de militan
tes no sentido de iniciar a JOC, porém os militantes sã.o nos-os e não dis 

pomos por enquanto de el.ementos preparados para esta tarefa. Estamos nos 
organizando e brevemente, teremos condições de extender o Movimento. 
Na nossa opinião 9 

,çi,s .1:iscolas .f::!ão pouco ati_�idas e classe estudantil é 
bastante numerosa. 

, 

4. CLASSE OPERÁRIA E MOVIMENTO OPERÁRIO

A Arquidiocese, vem organizando a Pastoral do Trabalhador. A Açã.o_ Católi-
·ca Operária, ACO, através de seus militantes, desenvolv�m ações no sindi
cato, bairro, favelas, fábrica:3, associaçã.o de moradores.
A Igreja apoia, se interessa pelo Movimento Operário, tenta acompanhá-lo
e de vez em quando, publica artigos no Boletim da'�rquidiocese BIP.
Promove também, reuniões da Pastoral do Trabalhador._ N9 tocante à sro.tua
ção pol iica do país 9 exie:te �- P!'cocupaçÃ.o c.om ela, mas ai:nda não se
faz uma análise mais profunp.a da situação em sua globalidade.



O QUE GEROU ESTA POLITICA-

' 1 

A_Lei 4.725 estAbeléceu o arrocho salarial. 

- l_j
- 12

A Lei proibia que os reajustes salariais fossem feitos eI:J. inter
valos a um anó; os reajustes· er�m deternina.dos pelo governo, através dé um1. 
C onpÍ:ic'ilda fÓrTIUlR, sub ti "bv.indo a li 'Vre negoci�Çã.o entre operá.rios. e patrões 

· .. �. - .J. 
• " L � ' 

Com os novimentos grevistas de 1968, em Contagem ( MG) e Gsas�. 
co ( SP ) o governo propôs :o.edificações na política salarial pela 2a.vez ª ,. 
Foi R épocR d� Oosta e Silva, quando se falava de "liberalização"- O go -
verno tentou responder RO riovinento grevista e às pressões dos tralhado -
res, mas perdeu o controle do processo e o resultado foi um fechanento 
maior :ao regine, coribinando coI:J. o que ficou conhecido coI:J." Milagre Brasi
leiro". 

Em 1973, houve a fraude nos índices ( 34,1% ), e mais uma vez, os 
salái·ios reais foram reduzidos. En 1974, o governo reforI!IUlou-pela 3a.vez 
a política sala.riRl, apenas nodificR.ndo a. fórmula. de reajuste. A partir de 
janeiro de 75 os reajustes salariais passaram a ser determnados pelo fator 
de reajustament0 salarial, calsulado na forria do disposto no Artigo nº 2 
da lei número 6.147. 

, Já c:on as chanq1,das "greves de braços cruzados " de 1978, a política 
salarial . foii revoga.da 1 na vrática. Passou a prevalecer una. certa liberda.-• 1 . , 
de de negociação. 

A partir da.í, :o governo enviou ao Congresso projeto lei COI!!, obje
ttvo _de diI!lirruir a riotiv:::,(i)ão dos trabalhadores para a greve, fazendd-''óo'nc_es-
spes, cario a Idos reajustes, e, de out�o lado, endurecendo ap.represália. peio 
Ip?C ,- estipulado pelo -fBGE, que leva( en conta·· o custo de vida de 10 ciaa..:. 
d�s principai.s do País. , 

lNFLAÇÃO E D�VIDA EXTERNA 

A própria. es;trutura do sistena que se apoia numa grande dependência 
•J exterior, en terrios financeiros e tecnol-Ógic os. A iBportação de produ

toà. su-pérfluos leva a situação en que a nul tinacionais controla.ri a produção 
s1 e·ri · levar eEJ. ·conta. os irtteresses-·a.o po;vo. Falta. de investimentos· ·n:os s·eto
;es essenc:}.a.is na econociia üo país e� benefício de um m�rcAdo onde o lucro 
$ imediato1

Q não planejariento da econoriia do país·, dentro de suas reais condições. 
Q.;{�m não Pianejariento da econoI:J.ia do país, dentro ·sâõ -':_ r:rul tina:cionais 
que levam em conta seus, interesses e inpõem condições: sempre colocando 
riecessidad� de importar ttecnologia e isto pj:az com que aumente a dívtda exter 
:q.a, hoje e$timada em 60 !bilhÕes,_de dólares 
i O!governo tenta coI:J. isso, 

toriando· medida.e êc.on.Ôiiicfas .. e as· --má.is itiportAntes S8.0: 

t TabelaEJ.e�to dos produios de la. :hece�sidade � 
..;.Tentativa! de segurar o !custo de vida;/ 
..:. Prioridades para. a agricultura a firq de controlar R i;n-flação e aumentar as 
i exportações ; i 
-;- Crüi.ção do Conselho ·Na,cional ·de Bnergia r--···-· 

� Aumento �emestral NIB i Diriinu:i,ção d�s taxas de jnros ;! - Enfase na gran-. 'i 

ide safra deste ano; - Íf)acote ecônô:oico ( rias desvalor�zação do cruzeiro). 
' 1 j 
l Venda enbrme de ações i Vale d�Rio �ece. 



.t-

·---

...._ - -· 

CoI!l exceção do Pt que se , ;.:. articula , tendo coI!lo unidade de or
ganização os nucleos 9 os de:rru=tis partidos se articulam eI!l torno de Diretó
rios • No Rio de Janeiro, o I'PB é o partido do Governo, está montado em 
cima da máquina política do Cha.guismo; tem feição de um partido tradicio-
nal, isto é, 7'-,. , ·. ::i. -..,_. .. · .. - • �:.··:�· ... ··, ··,_ J. <::- ,) ,.::: ·: .. ·, 

vive da. I!lanipu.laçã.o políticA e teI!l seu ponto forte nas elei 
ções 9 quando usando todo 0 poder que dispõe ,poderá ocupar postos imnor
tantes no Governo EstaduAl. Neste campo seu principal rival é o PDS, com o 
qual trAVR uma luta por postos ( ex: a recente saida do Preféito do Rio e 
sua substi tuiçã.o por um. I!leI!lbro do PPB, coI!l a. consequente de:ri.issã.o do ir-
mã.o do T:'residente Figueiredo ) 
O I>TB de Ivete Vargas, seI!l dúvida está dentro do esquema de apoio a esses

partidos " linha. auxiliar" do Governo; agrupa os setores mais atrasados

do Rntigo PTB. O PlVIDB está. montado na máquina do MDB, e devido ao cresci -· 
Tiento nos últi:ri.os anos ao incorporar parlaI!lentares popu.lares, tem um braço 
que se estende a participação dos moviI!lentos populares. 
O J?DT também congrega parlaI!lentares e abre espaço pe.ra participaçã.o popular 
O PT, pela própria forma de se organizar-( por núcleos ) tem participação 

de setores powlares eI!l todos os níveis. 

Além dos partidos que atua:ri. legalmente ( PT, PMDB,PDS, rTD,PPB) e 
que por estarem se formando, não dá para se tirar uma conclusão sobre suas

presenças no M.O. ( clA ro que PT, PMDB e PDT, já. caminham neste sentido ) , 
há no meio operário partidos ou grupos que, apesar de. sereI!l clandestinos a 
l)rÓT,)ria imprensa está sempre se referindo à eles • Assim: 
PCB ;_ PC do B - MEP - APML - MR8 - grupos trotsquis tas Convergência S ocialis

ta , :tii bilu, Avanlu ) • 
Esses partidos e grupos têm seus periódicos mas que estão circulando 

liVTemente m s bancas de jornâtis e ou são distribuidos por seus I!lilitan
tes. 

Quanto ao seu grau de influência. no M. O. é I:IUi to difícil de se ava.lü:i.r 
CoI!l exceção dos mais antigos como PCB.( 1922) e PC do B ( 1962) al -

guns nasceram nos anos 60 e outros nos 70. 

A voz da unida.de ; 
A Tribuna da Luta

O Trabalho ; A Hora do Povo ; Em tempo; Movimento; 
Operária ; Versus ; A Causa Operária . 



OPOSIÇÕES SINDICAIS 

As oposições sindicais hoje presente no Estado l são várias 
Metalúrgicos, Bancários, Rodoviários, Gráficos, F·etroquÍmicos , 
professores, vonerciáriosºEstas se formaram. a partir que esses 
sindicatos tornarao-se mobilista , não passa a decidir pela ca
tegoria, não se preocupao coro a participação dos trabalhadores 
dentro dos Sindicatos º Seus objetivos são tornar o sindicato a
tivo e atuantesº Seus passos ainda não está sendo suficiente e 
ten melhorado muito utimamente, estão se articulando entre si 
dia 25/5/80 houve um encontro regional das oposições sindicais 
aqui no �io de Janeiroº Suas · - perspectivas é crescer
mais dentro de Ufla conciência operária . Há Ufla boa participação 
dos jovens. 

Comissões de Fábricas é organizado dentro das fábricas, como 
porta vÔz dos sindicatos , as unicas comissões de fábricas aqui 
do Rio - é a dos metalúrgicos- existe 6 delegações, onde há jo
vens participandoº 

INFLUÍ:NCIA DA CLASSE OPERÁRIA 

A classe operária está influindo mais Ufl pouco do que anos 
anterioi:ces, na polÍ tica econômica do país, atravêz de su�s rea
ções e lutas, esta trasformando muita coisa , atravéz da união dos 
trabalhadoresoPassos concretos estão sendo dado , o nivel de con
cientização está maior em todos os estados do Brasilº 

O objetivo nesta luta é uma nelhor distribuição de renda, uma 
oportunidade de nos mesmo vernos nossa inportância nesse setor(e
conômico e Político) , mudar esse sistema que governa em cima da 
maioria explorada o Lutar por 8 horas de trabalho , por melhores , 
salários, por organização dos sindicatos, por liberdade da classe
trabalhadora e participação Jnas decisões importantes da sociedade
em ge::-al ..

MOVIMENTO JOC E A CLASSE OPERÁRIA; 

A nossa presença se dá a atravêz da nossa participação nos grupos 
de jovens e contribuindo para que haja uma concientização geral da 
JUVENTUDE TRABALHADORA , participando e apoiando a luta da classe o
perária. Devemos avançar , capacitar cada vêz mais os jovens traba
lhadores , dáildo-lhes todo o apoio possivel , fazer com que todos 
descubram o sentido de se unir e lutar juntos. 



A IGREJA E A JUVENTUDE TAABALHADORA 

Cor:io jovens trabalhadores tentanos viver nossa religi�o no local 
de trabalho ,no bairro, na conunidade, na fanÍlia, nos encontros con os 
ar:ú.gos-enfira en qu"alquer lugar onde há pessoas 4lue ne:scesitam de nossa 
ajuda, Procuranos entender oelhor as coisas atrav�·z do diálog·o ,· p�ti•i
pando de grupo.de jovens. Expresanos nossa fé atravéz de nossas ações ,

palavr�, atravéz de nossa naneira de viver, e ue enfrentar a dura reali• 
-· dade con todos os seus problenas.

Procuranos participar de tudo que a Igreja nós oferece: Missà,Sa
cranentos, Evangelho, Orações ••• Convidanos outros jovens a·participar 
do grupo e da Igreja.· são o nuitos os jovens que não entenden e não par
ticipan da- Igreja e da Conuniclade. 

As principais tradições religiosas são : Festa do Padroeiro de NQ 
va Iguaçu. e das cocunidaJ.es, novenas , procissões, rezas /.vias Sacras, 

!estas·Jeuninas.Alén das tradições católicas e de outras Igrejas trazi -
· das e cultiva�as pelas fanÍlias, há jovens que participan da Macunba le
vados por- crend.içes.Nornalnente os jovens trabalhadores aceitan, convi..�
ven, respeitan e partic.ip,an destas tradições, cano algo de bon .que a I -
greja oferece. Muitos outros jovens são indiferentes.

Frente a Juventude en geral, frente a Juventude operária a Classe
operária e frente ao Movinento operário e a situação política do País ,
os jovens achan que a Igreja de Nova Iguaçu procura estar presente e to
nar posição, nui to ewbcra esta presença seja ainda nui to pequena. A I-gr�
ja orienta no sentido de que haja união do povo, fé, participação , Jus.
tiça e procura aninar, coL'l esperança a todos, na construção de un cundo
nelhorº são ouitos poren, que não entendeo ou não queren entender essa
presença e orientação da Igreja ue Nova Iguaçu. 

. ,, �
Achanos que a Igreja esta ajudando o povo na sua luta , .. fF por una

·, 

vida nais digna. Ela quer que todos particien e se coloca ao lado da cl�
sse baixa, dos pobres defendendo .,, .seus interesses e direitos. 

Influências das tendências progressistas da Igreja na Juventude 
Trabalhadora • 

• Que o povc deve se concientizar dos seus problenas, das causas 
desses problenas e se unir aosnesoo objetivos para buscar una 
solução para esses problenas. 

- Que a Igreja anina e apoia esta luta do povo.
,

- Que devenos ajudar a Igreja a progredir tanbene
- A influência da Igreja é religiosa e política.
Significa a característica cristã do Movimento JOC que devenos en

Jrentar todos os probler:ias con o penesnento voltado para cristo,tentando 
eneontrar nele o caninho para a solução dos nossos problenas. 

lG. 1 
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Signiffcâ· força e coragen para a luta. 
Significa que ·nó,-:5 jovGns d.ever_:os evangelizar os outiôs jovenís:·\nc 

·trabalho, no bairro, na escola, nost:tando o caninha que nos leva- a D'eus.
-- :. � Significa ajuuar e �ar foça a todos os que estão oprenidos •. 

Significa uui to nas (_lo qu0 poc.leoos inaginar � 
·- : .. '. É

° 
oui to pequeno o relncionnncnto da J.QC con a Igreja local, talvêz 

porque o oovinento está apenas iniciandoº 
Percebeoos una preocupação d a Igrojo. junto coo os trabalhos dos .. ·o-

, . 

perarlOSo 

A :.'i,1,.· -Igreja devG ter cooo nissno abrir-se, ajudar e dar força a 
todos aqueles que são oprer.:i-2.os e lutan para se libertar. 

Concientizar, evangelizar e anunc.iar a todos a verdade, eo car.:inho 
que leva a Deus dentro J a realiJade en ·que v�veoos. 

Ccntribuioos coo a Igr0ja quando trasctitioos aos outros jovens: on
de trabalhanos e vivenos aquilo que apreenJenos no grupo ou na Coouriid'a
de.Conv'idanjo outros j,vens a participar e.lo grupo ou ê.a coounidade.Parti 

.. , l . •  

cipan,...lo e contribuindo en tu-::Co que é organizado h·h·' coouniJade: Festas, 
Teatros, Liturgia, Catequese, H�.ünvinclicaç3esº. º 

\;_ 
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r1IINHA EXPERI�NCIA DE �"i.ÇÂO( GRUPO DE JOVEM) 
Moro en un l-1.unicÍpio d2. paixada flu;..1-incmse 9 cha:J.ado Saõ *

João de Meri ti 9 onde : '.Í :::mi tos problo:::ias 9 tais c ono 1 fal-ta de calça -
::.1ento 9 segurança 9 falta d'agua 9 esgoto 9 lazer etc. lVIinha ação se de
senv9lve aqui ;_i0s::1O e:.J. �nõ João do Meri ti 9 pois estou dos envolvendo a 
exten . Õ do 1 ov. JOC para osta cidade aco:·1panhc vnrios grupos de j o
vens . Os jovens to:c. ur.1.. nf ..... el dG ccnci0ncia 1 sobre os pr0ble:.::ias que * 
os atinge:0. 1 acha;:i .:rui tai;i ooiaaa errade..s cc:·1.O� a auta �)ressaõ en que o 
:povo está :passando 9 alguns bairros fozen protesto cc,;;_tra 2,s ccndiçÕes 
locais e os jovens ajud.o.n e apoia_,_ isso. 

O grupo j overi do paróquia é o local cnde existe :-:iu.i tos jovens 
:i:�.s há varies níveis do conciência 9 taL�béu : ui to rodÍzio 9 pois -as vezos* 

, . , , -o nivel d0 JOVG!:.l e, t--c.2 o do grupo o cutro 9 por isso a DirLh.a açao co:o.e -
çou en grupo de jovons 9 pGis 2.ntes do conhecer o :.J.ovinento JOC 9 eu par 
ticipava do 2 grti:pos j ovons_. 

Assin çcue co:.J.ocoi a participar da coordenação do ;:-.J.ovLJ.cnto* 
na cidade 9 fui descobrindo a uinha realidade e a dos outros con�nnhei
rc,s e O0::iocei a ter a preocupação de levar isto aos grupos 9 fe.zendo co:.J. 
que os jovens descobrissen a sua realidade e a dos outros. 

O objetivo da ação a curto :prazo 6 d.o discutir coü elos a rea 
lidaêLe de cada u::i. 

9 
a r::i.Ódio prazo e 'desenvolver UD trabalho de acordo* 

cv:1 a cc..nciêntiznção de cac-:.a U'.J. cono: for:1ação do UD.a · c
1

oordenação de/ 
grupo de.jovens na cidade , fazer a setorização e a longo prazo ó le -
var· a eles a assllilireu. o :�10vi:ionto 9 c1ando-lhos autonvnia cc.-:-.10 :-.ioviee_g 
to JOC, na cidado, percobe-oe que os jovens estão assu:::1i11.do 9 tanto en* 
São João ,cone en Nova Iguaçu, q_ue inclusive já se fornou UIJ.a coordena 

,.._, ,.._, -;::; çao de gi,·,·upo �o jovens 9dando c(ndiçoes que UlJ. dia asstu:i.a:.-.i a cordenaçao 
ela cidade. 

,.._, Fize�os varias rounioes ou seja encontros reunindo os grupos , 
para discutiron os seus probleuas de jovons 9visitas 9 passeios 9 excursão 
os ::10ios quo utiliza;:10s são : rcvclnç�o do ::::10vLKmto 9 JT, se:Jana da j:!± 
ventude con o relatÓrio.9 docunento das pesq_uisas da rGalidade da baixa 
da flu:linense • 

Esta gerando Ui.J. tipo de organização ruüs anpla, pois. os traba-
lhos q_ue· estanos c1osonvolvenc1o nas cidades roqueren una organização en 

� ,.._, 

estados 9 tanbeD notane$ que os j ovons cstao se or(;ar' · ".ln.do en grupos , 
sinto desafios en fo1Y:ar u.o. grupo no local de trabalh,:: , pois a partir 
disto terei oais condições dG desenvolver a �inhn capacidaue cono jo -
veD operário conciente. 

Os principais proble::1as que enc, ntro f1"ente a ação que clesonvo,1 
vo é a de não podor estar soD..pre co:.J. os jovens no sou grupo 9 :por falta* 
de te:i.J.po 9 devic1o ao traoali'10 e o estudo 9 financeira;:::.ente 1 clevicl..o a inte_!: 
vens são c7.e outros q_uc quoren se organizar indi vidua1·--lente 9 p.Ô:o deixando 
q_ue os jovens conheça.r.1 o noviuento • 

Avanços que porcobe::.10s _são: os jovens se cóncientizando do seu/ 
valor cono trabalhador, estão so unindo discutindo nossos probleuas diá 
rios e vendo saÍdns. Na 0rgç1.nização estar..1os nos organizando dentro dos *

grupos entre 0s.grupos a nível do estado 9 tonando decisões e progranan 
do ur..1 trabalho on conjunto ·• 

:CxigÔncü::s que a ação nos faz para o futuro G q_ue atijar1os ou -
tras cidados tanbéu orgnnizanc7.o iJO setores 9 ncs articulando nas cidades 
tanbên chognnde, a n_[ v-el nacional. 

PG.l 



J\�INH.A EXE.:.RI:bNC IA 

No bairro onde tenho o neu grupo ,naÕ há muita escolha de 
N , , t .., conduçao ,lé1 so emos un onibus11 Jardim .Alvorada· 1 que teTI para servir 

o bairro ,mas q_ue as vezes demora quase 1.,1IJ.a ho:ra para chegar, ;1.0 pon
to final fica quase meia hora. NaÕ poc1sr1os ter nossas rounioês a noi·.
te por causa da condução e da pouca sogurança.

Os jovens quo p�rticipam conigo no g-.cupo tem conciência / 
dos seus proble;,:ias Lo.is ainda não saben cono reagir comtra eles e é
isso que estou tentando ajuda-los a 1erceber ccn nossas reunioÕs ,* 
bate papos etc .• , 

N r N Os pr :Jleuas principais sao aqueloG ja citados , conduçao, 
o lu38r con pouca segur8nça ,os pais de alguns jovens que estão co
o.eçando a participar, e t.anb0:.:1 fc-.1 t2. elo too.po pai�a poder visitar to
dos os jovens que participando Zl"'Upo , arranjar lugar para nos en-

_c r Ltrar fora on ou.t:ros bairros c:,nd.e noi�é:lli alguns jovens que partici
pan conosco do grupo,os jovens que fazen cursos aos doningos pois *, , , . 

trabalha.o. toda e, seTiana o no sab2:.do tam1Jem ate nais tarde. 
Consç2XJ.os con t-:lTl grupo de três neninas o hoje depois de / 

varias tontativ�s é quo estou coe um grupo Ll.ais firne ,onde já tem, una representante que me ajuda nuito e quo futuranente sera menbro 
da coordonaç�o da cid8d.e co�igo , o grupo ten bastante partici?ação 
os jovens cobra.D. b2i.sccntc dG nin 8 ou tento ajuda-los a cc::.ipreender 
que 1:!Il grupo te::::.. que se assu.w.ir e nã0 esporar sonpre do coordenád-.�- ·. 
que anda seüpre ocupado ccL1 outros c0uprooissos , na cidsde 

9
no es

tado etc •. Issc tudo faz C1..,D que nós ncs sint2x-10s :..J,l,.:.is fir..1es e con-
fi,:mtes en nos e cn nossos c 0Dpanl1.E:iros. 

Cs jovens são euitc.novos o na :.:1aioria desenpregados 9 to 
elos denonstrm.: :·.1ui ta vc,n-l:i2.de do tr2.balho.r r.:12.is não conseguen _devi= 

do a eles não tere=i tr-10.·· profissão o não tci�0:..:1 experiência do servi 
ço na prátic2.. �.:Uc...8G todos ostud:-t.:..:.:. e é pc,:;_�o, ccnsooürei:..,_ ).:..� nelhor 
cclocação o.ais tarde quando o.,cc,barcn c1o so forL:cr 9 nnis ne:ci todos * 
podeu. estud&r e. os pais não to:-1 condição do de.r-lhGs isso pcis ga
nhaw poco e os quo ostudo.n no:::1 son:pre consoguon 'l.na boa colocação/ 
isso acontece coIJ. ;mitoG o :·0::..1 .. itoo jovens. 

"C':.:1 dos ;:.:.eus cbjotivos ou jÓ. cc.,nso.z·Lü q_U:e foi rour·'.r cs* 
j ovons e for�::.:.ar esse gru�JG cte; j ovE:ns d.e varios bair:rcs de una _ies 
::2a co-·1unid2.0_e o ....,nc7.c n5'.c havia gru.po de jovens. -� o resto preten
do c0nseguir de; 2.ccrdc c�:..l,_L"',, ca1x1cic1ade dos jovens e de seu nível 
de ccnciência que vai c�,la ·,.r�cz ..:.�elhora.c).c1o cc:::2 ele percebendo r> a
so traball10 e cc.:2eç2-:c1dc o. olo ·:1.os: _o assu.::_ir o se organizar a ned.i 
da que o e;rupo o ajuda ele irá aj'1,:C.2.r o 3-rupo o. c:çescer • 

-
...., r , . -, . . . .· 

A ci�ientaçüo q1.10.ntG ao nivol oporc,rio e do acorde -eco. 
N A 

* J...,_$., sua visa.e 9 Sl.E ex:.)0riencia 9 (loba tendo sua viàa; nc trab8.lho 9 

---na fa.::1�lia ,no colé_�io con seus p:roblo,10,s c1o jov0n:s cperários. 
i'l'Ós nas reuniC::es te: . .:os lei turé:t ele jornais 9 oxperi.ên

·ciG\, do outros grtJ.pos e outros clocu::.::.entos 9 teu.os tz.,_,1bé::1 na j:__..;;ic,
:ria debate;::i soo:..�e nossoB :problc,.1 .. '.\S na fá"orica , coJ..Bgio , otc ...

Nés est2,:.-1os CTJEmizadcs a :pouco t0::1p_o Dais agc:,ya to
;J.os socretária 9 t0sou:roir2. 9 :r81.Jrosentante o cado. dia ost&:.10s . !
te:,ntando ::1elhl.,r-nr e 0rg2,nizar :.-1olh,,r· o grupo.

N N , Cc::1 i�elaça,o a si tuaçao do po.is esta:.:.1os se::-.1pro na ;:1e�
� 9 não te:10s liberél.ad.o pare. onccntros nb8rtos 9 to:-.. :os ::nütas*
coisu.s que nos inpH:.c::icLo ncs ap:coxi: mr:.10s r.uis dos j ovons co:10/
a ilusao pr0vocndapelas propato.ndas n2 TV ,que levaJ. o jovon a
se iludir e não vi ver 9 n8:·1 pon.Gar 112, realid2.c1o.

Cc::.1 rel2.çã,.) a crganizc:.ção do :!::1ovi.:1entc JOC 9 falta :·.1c:.is
�:lili tan-c'.S capacitados po.ra assti.:·ür gru11os 9 visitas o in-l:iorcô.:�füios 
locais. To:..J.cs c,vc.nçm1c 7Jasto..nto , cadc; dia nais j ovons se juntruÂ nc,s 
e:'2 nosse, t::-abalho G cado, dia surge·,_ ·1-0.,i:.:; doo,J.fics p:::1r2. a JOC ! 



EXJ?LRI�NCIA DE AÇÃO J\!lILITANTE 

1\ milli1a experit..ncis.. se desenvolve em Nova Iguaçu
9 

é uma cidade 
da Baixada Flüminense com muitas dificuldades 9 falta d'agua, / 
luz 9 esgoto

9
calçamento 9 lazer 9 segurança 9 etc ••• 

É un1a experiência que se desenvolve em grupos de jovens/ 
de diversas paróquias de Nova Iguaçu. Os grupos de jovens onde 
se desenvolve uma experiência concreta sua conciência varia de 

jovens 9 tais como os que trabalham se concientizam mais rápido 
temos varias jovens q_ue ja roagGm com abaixas assinados para/ 
melhoria do col�gio, carteira assinada 9 se reunindo em grupos/ 
de jovens 9 participando de encontros lº de Maio/80 9 promovido* 
pela JCC, ajudando outros jovens ,nas comunidaªes_e nos locais : 

. 
) 

de trabalho 9 reagem co�tra tudo oque esta errado, no trabalho 
na cscola 9 na fam.Ília etc ••• 

Em sua maioria são jovens adolecentes,alguns desemprega-* 
dos 9 a Daior parte não ten profissão definida 9 poucos tem uma/ 
profissão, e sua maior parte são os jovens que ostão no comér-* 
cio

9 
nas fabric�s etc ... O que ganham não é suficionto 9 pois nãc 

cobren as despesas com colégio 9 ajud� a família e trabalhamos * 
muito fazsndo até 12 horas diárias. 

A minha ação partiu de UD.a oxtersão programada para o Es
tac· do Rio

9 hoje acompsnho ��� crupo do jovens em uma paróquia, 
partiu da necessidade de estarmos cono novimento JOC dentro de 

grupos do jovens. 
Obj0tivos: A curto }Jrazo- ajudar aos jovens a descobrirem 

o moviTiento ,participando d0 sua progrG.ITJ.ação (grupo jovem), c�
locando os nossos meios e insti�entos, ajud�ndo a eles a tomar
mais conciência 9 lavando eles 2 p&rticiparon de outros enccn-*
tros do novimonto 

9 ajud2ndo � una coordenaçaõ formada dentro *
do grupo jovem, d�ndo maior apoio e desenvolvendo cou eles o as
Sllilir, no colégio, na fanÍlia, no tre.b&lho e no grupo de jovens 
quo partici1.:ia. 

A longo prazo ,gaTantir a sotorização dentro do prÓprio / 
grupo de jovGns e desafiando alguns a assunirem a coordenação* 
do movinento na cidade. 

Discute-se os problenas dos grupos,le-so um. trcho do joE 
nal JT, discuto-sG os probleLBS coCTuns dos participantes do g� 
po . Orienta-se para uma fori..JBção concientizadora do jcveo,colo 

, 
-

cando o novincnto JC,C, sua tarofn o seu conteudo ,percebe-se o 
cresciuento de conciência e:-i algü11s jovens. Metodologici. do movi, -

mento 9 percebe-se irr1 ass��ir uais concreto , utilizaBos varias 

::.::1eios 9 JT 9 fatos concretos , dia elas u�i'.es ,senana da juventude. 
Nos grupos percebe-se ;IB.ior organizaçã,· nos encontros men 

sais cem os jovens 
9 no nótodo d0 caLinhar UI!la reunião 9 organiz� 

çaõ da c oordcnação formada por eles nos::c1os en uma reunião . 
Esta�os agora cclocando o aspecto financeiro no grupo e/ 

na proxina reunião c:Jlegere:...1os 1,11:1. tesoureiro , isto pc.ra podemos 

ajudar no JT 9 participaren dos encontros feitos :pela J OC ••• 



, 

Ccordenação da Ação do Militante 
• ' .2· .... \/ 1. ; 

_-Coordeno·.-ninha .açao a n:f.vel rmito anplo, senpre vo1tada para 
os diversos grupos de "jov-0ns, que teno,s un oilitante atuando ,. No grupo 
de--joven que acbnpanho, fornou-se una nine coordenação entre os diver
sos grupos de j oveD d·e. una paróquia, onde preparanos juntes a· reunião 
nensal, se preocupando cc,n os passos que estancs clando coo os joven$ , 
crescinento ce conciênciaº 

8ada nilitapte avalia a sua ação tanbén na coõrdéri.ação da ci 
., 

dooe 6nde ajuda o nilitante a coordenar nelhcr a sua ação o

Útilizanos para isso vários oe:Los: · Juventude Trabalhadora ,Reu 
niÕes, Encontros, participação: en encontros eL outras cidades, pate p� 
po , ·1azer, Canto , Material .i� Re.alidaâ.e' da Juventude Trabalhadora da 
Baixada Fluninense º .,_. ·

Encontrancs várias dificuldades, jovens nuito adolecentes,jo 
wen que entra nove no grupo, saida de alguns jovens,desenprego, difi 

. .!. 

culdades financeira, há LUi ta_s reuniões e ter:.os --DUÍ te, trabalha
°

- junto 
. ' . . 

aos jovens e· nossos · cor:iprcnissos particulares cono: Cclégio, Nancro, e 
tanbé·�-. tenos 'que descansar pois trab�lhanos. 

Tenos UI1 plano individual ge�alnente· é feito de acordo con 
as nossas nescessidades que enfrentancs nos grupos de joveDoEXo Meu 
piano individual· é acoripanhar un grupo ele joven e dar naicr fornação a 
ui1à·nine- coordenaçãc nesse grupc de jcven onde eles assuneo o grupoº 

A equipe da coordenação da cidade elabora un'plano de traba:... 
lh9 ni::i':is anplo para o·s grupcs de jovens , � partir.:_<i.s·-�·uás il.e.ecessida
des e cada niiitante integra o seu plano dentro deste conjunto . Isso 
contribuiu'' nui to para naior disponibilidade e organizaçã_c, , o.-_:,r:tribui 
tanbén a partir que esses jovens assune o novini3nto JOC eo to1.•._os os 
nÍve:is�.,Exigência são para que nós: não esqueçat:J.os nossos grupoS,de b� 

·:- . ·. -·. . . ' . . -· , 

se , que elés sej� nossas principais preocupaçoes , e e garantir es-
se· trabalho levando nós os jovens· a desccbrireô· o Movinento JOC e assu 
niren .. 

COORDENAÇÃO DO SETOR/ CIDADE, TRIÂNGULO· e N_,:.,_CIONAL. 

Aqui en Nova Iguaçu , a- coordenação foi fornada a partir de 
un trabalhoi iniciado eu 78, coo alguns jovens nais·conciêntes dos gr�
pos- de.· �jovens e_:ocistentes na Baixada onde acobpanhavanos, dando condi -
ç.Ões para ..q:ue.t eles c;t'esçart_. no niv:el de conciência , hojen tenos vários 
jovens .na·:coordenação da cidade (5)º 

Na coord�nação do Estado teoos (2) assistentes, 1 de Nova I 
quaçu outro do Rio (cidade) e nais 6 jovens (3) de cada cidadeº A nivel 
de Triângu).o t-enos (l) representante nesta_ eq�ipe., a nivel Nacional te 
DOS (1) el�n�mto na;_-;Equipe Aopliada

., r, 
r, ·' 



En todas as coGrd�naç Ões .... levànos··_ eD. conta. vários critérios :
que se·jan jovens - que seja joven trabalhador- que aconpanhe un grupo 
de joven ou un grupo no seu local de trabalho'- que seja artinado, ser 
r:epresentatívo de d�v0rsos1 ·setcres ele traba�ho º No início-- do Movinén- ·
to- o critério na.is representativo era a preocupaç:ão entre eles joveris 
e nós do novinento JOCº 

o PAPEL

Destas co·ordenações , a nível de cidade. é coo_�denar -os traba 
lhos que desenvolvenos na cidade, se coloca en.Sonun cada trabalp.o (ação)
que os jovens destas ccordenação assUD.et:.,discutir un plano de traba -
lh_o, se organizar financeiranente- nanter a ·nossa sed-e-, _estar pres�nte· ;: 
en alguns trabalhos da diccese, ser representante do _novinen�o JOC r-ós 
grupos de jovens e assunir as tarefafas a nível local,Estadual e Naci
onalº 

PUNO DE TRABALHO 

·: Foi feito un plano a curto e a nédio prazo� A nédio prazo era
fornar una coordenação de grupo d� joven-ter encontro a cada 3 neses , 
aconpanhar outros jovens, expandir o Dovinentc JOC a cidade de São· Jo
aõ de Meri ti, assunír a ··venda ç�as Agendas, assunir _ a SEIV"LiliA DA JUVENTU 
DE, fazer un encontrão no dia lº de Maio/80, participar do �onselho N� 
cionàl, fazer éon que a coorJenação de grupo joven assuoao a coordena
çã,o da cidade, esse plano foi feito ;_ u l en UI1a reunião da coordena -
ç_ão da cidade, junto con un liberado da"Equipe 1� acional e Esse plano 
t-eroina em 3/agÔsto/80 onde revisarenos esse plano, revisarenos tanbéo
a hbssa:participação no Conselho Nacional e traçarenos uo novo plano
de' trabalho até·· Dezenbro de 80 º 

·· O· plano .ja contribuiu , pois jé;l. ajudou o novinent_o a torn�-.·J
se na'is conhecido·, naior -çonciência dos jovens que" aconi,anhanos_, a ·fP!.� 
nação da cordenaçã,o de grupo de joven;, a participação nuitc boa na pE"\"0 

M..filiA DA JUVENTUDE e no lº de Maio/80, e ser un novinento assunido p�lo:.S 
próprios jovens, o plano contribui rq_linto pois denos passos concretos: e 
firnou-se a �quipe do Estadoº 

MEIOS 

Tivenos vários encontros gerais (encontrão), encontro lQ de 
Maio, Senana Nacional da Juventude Trabalhadora,. intercanbio, co -
lante, o docunento ela Realidade da Juventude· Trabalhadora da Bàixà - r,; 
da Fluninense _. as pesquisas aos níveis dos jovens, e ·o nine-Conselho.T 
EsseS neios sao util·izados nos encontros, nas reuniões de grupos· de ·'\

jovenso 
AVANÇOS 

J 

.78/80- .O novinento JOC se afirna nós jovep.s e nós grupos. de· 
jovens, o nÍ vel de cJnciência frente a _realidade, fizenos vários :�ri.
contras, fornanos una coordenação de grupo de joven, aunentou os nu-

l'Gº 2 
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ORGANIZAÇÃO 

Nova Iguaçu está organizada na seguinte naneíra: Tenos un:plano 
de trabalho , feito na reunião da coordenação da cidade, QTIQG planej� 
nos 9_ que fa+"_enos . ., .. as reruni·ões <la ·co'ordenação da cidade e do Estado , 
ond&· e quan�d,.o a,tu-ar�nos, para isto existe a coordenação da cidade , con 
j.ovens · d!3 di vers-o·s setores de trahalho, cooércio, ftbrica, grupó de jo
ven e una c09rdenação dél" grupo de joven ..

E 'li- d . . -
No·•· Sva o _existe· una coordenaçao onde se coloca todos os traba-

lhos que se deaenyolve nas cidades· assuninos un encontro e estanos pr� 
ocupados con o Movinento en Volta Redonda .. 

· Na R�gião- estanos tentando· espandir nais o novinento a cidade de
São João de. Meri ti e An�a dos R�is"e

Os setores nais atingidos·,_ são os grupos de jovens de parÓqüia-,não 
tenos grupos e_specÍficos dos setores ,Fábrica, Cooércio,. c-.. civil e do -
pesticas_ , nãb se at:;L_ngiu porque tanbén os jovens estão vo: tados as. suas 
preocupaçoes para os grupos de jovens na paróquia, nas ja existe apre-

-

ocupaçao por parte de alguns jovens que queren se encontrar por setores
espec!ficos º 

·-· ·-···----

Na organizi:lção finaceira �xi_ste un tesoureiro na cidade e- vários 
' 

•. .. ' . .. . . ·., . · - . ' '. . . 

grupos de jqvens esta. _s� fazendo un trabalho. nesse sez:rt�do,. de se . orga 
• � 1 • - 1 ' ... '. • •.• 

nizár-se financeiranent��
DIFICÜLDADES É fazer a setorização dentro dos grupos de jovens, 

pois alguns nilitantes não ten claro esse papel, a partir -de·· alguns ni-
1:j..tail.tes engajados'nÓs grupos·. de jov·êns , · fazeren con que oütros jovens 
assunen · os grupos ·de jovens e discutir con ele·s a preocupação se se es
tar por setores específicos .. 

AVANÇOS: Apenas nós setores de grupos de jovens , atingimos nais 
jovens nestes 2 ultinos anos, apesar disto tenos as linitaçÕes de alguns 
joveJs da coordenação .. ' 

·EXIGtNCIAS: frente a org�i�ação é discutir un novo.plano de tra-
balho que leve en conta os diversos setores ainda não atingidos, ter un 
plano de trabalho levando en conta a organização do -:ri·óv-i:r:tento na cidade 
Estaqo, Triânguló e Nacional .. 
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neros de grupos ele jovens , alguns jovens já estãc sendo desafiados 
a assuniren a coordenação da ciJade, Criou-se a Equipe de Estado,se 
elegeu un jc,ven para assuilir a equipe aopliada Nacional, os jovens 
estão assunindc o Movioento , expansão do oovioento a outra cidade 
contacto coo outra cidade(Angra dos Reis), participação de ·4 jovens 
no 0onselho Nacionalº 

DIFICULDADES 

Nós jovens enfrentaoos várias dif
°

iculdades pouco jovens p� 
ra assunir esse trabalho que hoje se expandiu-falta de tenpo para � 
conpanhar todos esses .. grupos� dificuldades financeiras dos jovens -

ser nuitcs jovens adclecentes - ouitas reuniões- so se reune durante 
o dia- nuitas tarefas - setori"zar os jovens Fábrica, Conércio e cº,
civil - pouco tenpo-pois alén do trabalho ouitcs estudao dasaoento
de nili tantes .. 

, i 

A coordenação responde en parte aos seus dêsafiôs , Dé;l.s falta
nais jovens para assuniron esse -trabalho para podernos aconpanhar o� 
lhor os nossos grupos de base e a ·fornação ·de na�-� grupo de jov.ens. 
en outro.s -bairros ·-e cidades, pr.ocuranos seopre trabalhar en conjunto 
vendo as saidas para essas dificuldades e procuraoos nós a·judar outu 
anente o 

ESTADO 
Fornou-se una coordenação coo novens de. Nova Iguaçu e Rio de 

janeiro, está car.iinhando e ja assuniu un encontro Mine-Conselho nos 
dias 12/13/7/80, ela está respondendo as decisões do novinento (una 
dificuldade nesta equipe é qu� Volta Hedonda não-consequiu aconpanhar)º 

TRIÂNGULO 

Não existe .una setorização con jovens de fábrica específica, 
apenas un elenento participa da ·coord.enação do ?riângulo, exigência
fornar un grupo de fábrica até dezeubro de 80º 

NACIOIAL 
. . , 

A equipe do Estado elegeu un Joven que ira assunir a partir 
de julho esta equipe, en subistituiçãc a outro elenento que de-ixará 

- a equipeº
EXIGÊNCIAS 

. iU· 

,, . .[ ·. 

São nui tas as exigências, sao para que né·s não ·nos esquecenos 
de nossos grupos de base, que eles sejao nossas principais preocupa
ções pois sen eles a basa , não há açãoºNo nosso plano está firnar a 
organização dos grupos de jovens por ··. ·t;tt setor que ja existia, nas 
que sen nuito resultado º Mas isto não foi possível pois vinos pQuca 
entusi:-.� · o dos jovens quanto a setorização. Agora pretendemos .for -
nar nais grupos, concentizar os jovens e tentar no coneço setorizar 
nós próprios gruposºOutra exigência é desa.fiar a coordenação a ter 
una visão nais ar.ipla dos trabalhos desenvolvidos na cidade,- assunir 
nais o novinento financeiraoente- aconpanhar novos jovens atingidos
atingi± novas areas na cidade- fcrnar 0utros setores� 

•
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:, :. 

Cooo rlili tante, acho r:tui to ir.1portante assuriir o oovioento 
fi�anceir,an�nte, pois tudo o que quereric-s f'azer depende do dinhei
roº Me sinto .bêh eo poder assunir financeiràDente o oovioento,pP,is 

- ' 

sei qu,e estou contribuindo para a ·organizaçãc, da JUVENTU])E TRABA�
.. . � 

LHADORAº Assuno financeir�ente.· o· novinento porque acho nui ta iTI -
portant.e a gente tanbén ser organizado nesse sentido, pois· s1ntü , 
que con isso :tenos naior liqerdade de ação e torna-se o noviTiento 
assunido eo todos bs sentidqs por nós jovens º 

Esta exigência hoje está sendo ·assunida soLente pelos j,2_ 
vens -da coordenação da cidade e alguns jovens da coordenação dos -
grt-1:pos de jovens, receb'enos tanbén ajuda de alguns anigos do Movi
uen�o , __ Padres e ·Freiras º Hoje a situação não está sendo assunida
pe'ii. totalidade J.os jovens, nas te1:ios uli" plano que até julho de 80 
será realcente as·sucida .por tod"os, pois tivenos e tu!os algunas :di 
ficuldades devido o desenprego de alguns nilitantes º 

. Hoje .tenos 6 nili tant'es assunindo·· 21/o. do seu salário, 2 __, 
nilitp.11tes assunen nenos çle 21/o por causa de estaren desecpregad.cs, 
nilitantes nesnos todos assunen , alguns jovens que e-stão sendo d� 
safiados, que não assunec nada , nas ja foi colocada a situação. fi 
nanceira para elesº Os que não trabalhan aJ,/3U9GD una cot·ç1.. qe �$30,00' 

• • .:.:· ... ,._: _____ J .. �·.--:.:" .. - ··: ... --·-·-···-'·.-· --- --� . -------- .. .  : ..... :: •• 
cruzeiros nensais o

Os nilitantes alén da cotização assuv.eo· de outras foroas. 

pagao as passagens quando vão as reuniões, e encontros locais, al 

noço nas reuniões, passeios, vendas de rifa, vendas de agendas etcº 
. .. 

Estão sendo desafiados os novos nili tantes aassuniren ., 
financeir��ente o novinento e para isso existe un plano nesse sen�i 
do , iniciado en naio <le 80, isso está sendo feito a partir de que 
eles são desafiados a assuniren o novinento, e istc es-tá-realne!J:trn · -
acontecendo, e para isso cclocanos a inportância da organização fi 
nanceira e desafianos eles a assuoiren. 

Existe tanbén ja en andanento un plano·de que os grupos 
de jovens assurien una parte dos nilitantes e� diversos encontros e 
deles nesnos tais cono: Juventude Trabalhadora, ,'natJriais ".Es -. 

,• 

ta forna responde en parte pois os jovens senten dificuldades de 
entenderen para onde vai o dinheiro º 

Utilizaoos para nosso controle 1 tesoureiro, que·nas re� 
niões coloca a situação financeira p�a a cooDdenação da cidade e 
cobra dos nili tàntes-. a cotizaçãoº 

A partir · ele junho· de 79 a julho de 80 · a . c·idade de Nova 
Iguaçu, fêz un.orçanento fÍnanceiro n , junto con 1 nenbro da Equi 
pe Nacional, foi feito en una reunião, levanos en conta 2 pontos : 
O que deverÍaoos ga.átar ( saidas) e quanto deverÍanos arrecadar(e_g 
tradas , para isso forao usados diversos neios c 

I-G ., 1 
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DIFICULDADES 

Tenos nuitas dificuldades, pois o oovinento é novo e é di
fic�oil taDbén a organização financeira, tenos v�rias dificuld�des: 
Ao nivel de os proprios oilitantes assuniren a cotização, não por-
·que· não vêeo a inportânc:La de assuoir, nas por diverees ootivos, d�
seoprego, salário baixo e ajudan a faoÍlia, qu�se não sobra nada p�
ra os prÓprÍos j·ovens , eo relação a tesoureira que assuoiu durante
2 anos, não tinha ·ouito claro o seu papel, nas oesoo assio caninhou
junto con a ajuda dos proprios nilitantes, eo relação a un projeto
feito ao Bispo ele não assuoiuº

Una das exigência era a de que a tesouraria fosse assuoida
por outra joven, que aléo de ter oais cl •· . .:- -� prática nesse sentido ,
se dispos realuente.a cobrar as cotizações nas reuniões e prest ar

conta nensalnente a coordenação º Não que a outra tesoureira não fi
ze-se, nas que devido a propria situação não consequioos financeir�
nente resolver todos os nossos probleoasº

Quanto a ação , nós fazenos várias exigências, que ja estão
sen40 feitas: que os grupos de jovens se organizen finaceiraoente
que coneçan a ajudar o JUVENTUDE T.Rb.fü-iLH.ii.DORA (jornal), que cada �
po de joveo tenha un tesoureiro�

Média do'-se.lários dos nili tantes- 1..-ali �-J nes
JOSIV.A.1'1 �$ 5 o OOO,OO 
Mixiao �$ 4., 200,00, 
Edsoo �$ 6.,650,00 
Garcia �$ 80298,OO 

* Mareia dese:::ipregada
* Eridan deseupregada

Militantes Novos

Betinho 
Wilsinho 
Luiz 

�$ 4.,149,OO 
�$ 1 .. 600,00 
�$ 60OOO,OO 

)/-€).p-f1:-----��:r.- .,.eeo, o� O("""\. '7'l7

Maria Helena Desenpregada 
Erinalda Desenpregada 

O salário nÍnino :da Regiã,0.
1 

�$ 4.149, 00 
IX.

OBS0 O bispo de Nova Iguaçú, assuniu boa parte de(2)dois encontros 
a Nível Nacional - encontro de Iniciação de grupo joven e 79 

Encontro do Triângulo 80 
I'G2 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO. PERÍODO DE JULHO 79 a JUNHO 80 
. 1 

'1 
<r:$ 2a715,00 

1
Contribuição de anigos do Movinento ººº.ººº �$27º370,70 

o o o o o o o o o· o o o o o o o o o o Ô 

Rifas o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o 

Excursao º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º . �$ 6º720 , 00 

Ajuda dos gru�os de jovens º º º º º º º º º º º º º º. º �$ 2º578,.16 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ·o o o o o o o Venda de agendas 

Festinhas ou bailes o o o o o o o o o o o o o o o o o o·o o o o o 

Vendas de nateriais o a e o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o 

Contribuição do bispo º º º " º º º . º º 0 0· 0 º º º º º º º  . •  

Dia de salário ººººººººººººººººººººººººººº· 

13º Salário e o o o o � o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o 

<r:$110460,00 

TOTAL DLS ENTRADAS DO ANO ;;;; ••• o o o o o o e o 0 ft  �$560703,86 

\ ·------··--·- ·--··· .. -
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE JULHO 79 a JUNHO 80

Encontros de jovens da cidade ºººººººººººººº �$ 20366,56 
� , 

. Desposas con viagens ººººººººººººººººººººººº �$ 1.905,20

Cota Nacional ºººººººººººººººººººººººººººººº �$ 7º 000, 00 

Seninário de Estudo º º º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • º º º º  �$ 6.688,00 

1Representante na Equipe do Triângulo º º º 0 º º º  �$ 2º448,50

!Reunião da Bquipe Estadual o • o o o o o o o o o o o o o o o �$- lo205,77

E t S t C ' . ( N . 1) �$ 1 760 00ncon r-o e or _onercio aciona •••• 0 º. º. � . • , 

Encontro Setor Grupo Joven ( Nacional) •.• 0 º. �$ 

,Reunião da Equipe Anpliada o o o o o o o o o o o • o o o o o (&$ '· ' 

'Intercânbio º º º º º º º º º "  º º º º º º º º º º º º º º º º º º º "  º º �$ 

913,00 

600,00 

330,00 

Excursão o O O O O O O O o O o O 8 o o O O O o O O o O O o o o O O O O 0 O O O �$10.500,00

·Despesas COD secretariado O O O O O O O O G O O O O O O O O O �$ 

Despesas COD secretaria O O O O O O o o o O o 0 O o o O O O O O �$ 

Renhvação da caixa postal O O o O o 0 O O o O o O o o o o O O �$ 

Agendas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o• 

- . - ··--- ·- . ·-----·

• ' • .  , r ,. ..., • 

------ ----·· 

..... . ... .. - . .. 

5.431,00 

50440,00

182,50

TOTAL DAS SAIDAS DO ANO ºººººººººººººººººº• �$ 550158,53 
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REALIDADE. POL1TICA 

As nedidas pol!ticRS adotadas pelo ( s ) gove�no·( s ) ,neste perío-
. do estão i:i;iserifü:1.s dentro .do contexto. de "abertura controlada. ". 
O ponto de _partida é o Pacote de Abril de 1977

9 
e, até o momento o seu:-pon-

i:;c culminante .. :t:oram as . '.'Refornas I'olíticas." .( un conjunto de medidas
nolí ticas que expréssan a nec essidade tle um regime de recicla�: ·,:·:sua es tra-

tégia para. um período DRis ou nenos longo ) 9 destacamos entre elFts: 
- Findo AI 5; Anistia parcial ; Reforma I'artidá.ria; Fim do Banimento e da
-pena de morte; .Ref ormulaçã0 ·da ·-Lei da Segurança. Nacional; Fim da Censura à
.imprensa; Aunento · do manda.to presidencia.l de 4 para. 6 anos - ; SalvE1.guardas
-do· Estado; Lei ·Falcão; ··Nova Política salarial:; Reforna. do Ministóri,'. .' ,In-
tervençaõ nos Sindicatos; Criação da GETAT ( Grupo de Estudos da:s Terra.s
AraguRia e Toc�ntins )

r.ARTIDOS POL1TICOS

EstÃo se esboçando e se articulando as seguintes propostas -pi=irti-

darias P.MDB - PTB - PDT PT . - PPB 

Partido /sigla 

I'artido 
Democrái:ico 
Social . PDS 

Partido 
PopulA.r 
Brasileiro -PPB 

riartido 
Trabalhista 
Brasileiro PTB 

Partido· de 
Mobilização 
Democrática 
Brasileira J?MDB 

Partido 
Democrata 
Tr�balhis tR PDT 

Partido dos 
Trabalhadores PT 

- ·

-·

" 

. ,· 

' ,.� 1 

PARTIDOS · DA . .§JTIJAÇÃ0 

Lider Origem 

Figueiredo ArenÃ.o ' 

Tancredo Arena e Ade-
sistas do lYIDl

PARTIDOS DJ1 OPOSIQ.7W 

Ivete Vargas CarreiristRS 
políticos do 

velho PTB 

Liberais.do 
Ulissies 

: 
NIDB e 
Tendencürn Pb
Pulé=1res 

Parla.mentare3 
Brizola combativos 

·classes popul
res.

L�:Í_R 
., Liderança.s 

' Populares e· 
' Operá.rios 

( Do livro: Igreja, Poder, Povo - Clodovis Boff ). 

- . 

Base LegalizaçÊÍp 
nara·o ano 

Nfultis 

Banqueir 
. . 

Sétores m 

.. 

Ds 

mais p+,rasa

·Garantida

Garantida 

! 

l 

- . 

;:i:rová.vel 
dos ··e ! 

1 
emnresários · 

1 

Classe :Popu 1 
lar e MédiR G:arantidp 

.' 

Burguesia 
.Classes Po 

pulares 
.. 

Massas PO-

.. 

. ,· 

" :

.. --

,(" . ; ... 

--

·'

: ,_\ 

,.-pulares . . ... 
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Sã.o Pau.lo,04 de Ab:ril de 1988

Da Coordenação Nacional 

Para todos os Militantes da JOC Brasileira. 

Companheiros (as),

Esper os•encontra-los bem e em preparação a SIJT que este ano te:in e� 

mo tema; 11 Atuar coletivamente no presente pa.ra construir o futuro ;querera.as 

trabalhar e ser livres 11• Junto a semana estsLremos vivendo tambén a contüm.i

dade ao processo do 42 CNJT,e a preparação ao nosso 26º Conselho Nacio.naJ. 

para que a JOC seja efetiVRmente uma resposta. a estes jovens que va:inos a··

tingindo.Este Conselho será marcado por um periodo difÍcil que vivemés em

87 e com a avaliação de um planejamento de 4 anos(84 a �e)º 

• Apesar de muitos _. vivido os conselhos pass dos os rela-

t6rios nos mostram o quanto vamos ava.nçand na noss proposta de organiza

ção e formação da JJ.TT.Também sentimos algumas limitaçi�ea de ver a pre

paração d .. s conselhos como um momento de retomar as reflexões já feitas e 

preoaupações que vamos tendo,fica.ndo assim a preparação deslocada.Deseja -

mos que este conselho possa ter um saldo positivo neste sentido. 

Está pauta tem como objetivo nos orientar nas reflexões e na retomada

das discussõee,não é a pauta definitiva do conselho mas uma pauta que nos 

dara. elementas de nos prepa.r : o mesmor•

Seria interessante se podermos recorrer as experiências de prepara -

tição que vivemos em nossas cidades/regiões nos conselhos passados e ver no

que podermos repetir ou melhorar. 

Deseja.mos boriLa discussões e preparação 
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="26º OONSELHO NACIONAL DA JOC BRASILEIRA= 

DATA: De 08 a 17 de Julho de 1988 

LOCAL: BRAGANÇA PAULISTA -SÃO PAULO 

Objetivo geral': 

Avaliar os 4 anos de plano :nacional da J'OCB (84 a 88) e projetar o m,2. 
vimento para os proximos a.nos; considerando a cCi>njuntu.ra e os momento forteS 

vividos e que estaremos vivendo,prinoipalmente'a nivel da ação e'ª situa

ção a nível internacional.Também garantir o mimo de implantação das :pro-

.
jeções que faremos com uma boa avaliação do quadro das dificuldades e nec�s 

sidades que tem os mili tantas e a organização e coordenação do movimen.t • 

Possibilitar avaliar e projetar o papel e caJ�tar dos prbximos CN,. 

-

I.mpôrtancia desde CN/88 : 

Depois de dois conselhos secessivos ,este tem o papel de retomaii E. dJ; 
nâmica do movimento e seguir a.profundando os a���tos. :J.e-van'f;ados no conse
lho extráordinario ,e os que por ventura não tiven�s condiçoes de refletir. 

Outro aspecto que este ano ta:m.bem estaremos comemorando os 40 an�� 

JOCB e planeja.remos como viveremos este momento hisÍ;orico da nossa camtnh! 

da como movimento espécifico da JJ.TT. 

Conteúdo Central: 

Durante este conselho estaremos prio:r.izando como conteúdo central: a. 

análise da JJ.TT e da Conjuntu.ra;a avaliaç�1o do plano e ação da JOCB e a 

sua projeção ,considerando a organização e coordenação destas ações. 



- ANÁLISE DA REALIDADE -

OBJETIVO: Avançar na. análise feita durante o processo de congresso e buscar 

identí�icar os desa.fios que a realidade da JJ.TT. trur� para. a nos 

sa ação militante e ação comum. 

• JUVENTUDE TRABALHADORA=

l)Que tipo de jovem esiá gerando a sociedade a partir das realidadesde:

.Trabalho 

• 

.Lazer 

.Cultura 

.Participação 

.Afetividade 

.etc. 

l.a)Quais as principais aspirações destes jovens? E como busca realiz�-l s1
/ / 

l. b )Como se da a participação nos orgn.Os de classe (orga.nizaç5ea juveni.:3, a'6
torais,eindicatos,movimentos etc)? 

l.c)Quaie os mecam.ismos ideÓlogicos utilizados pela burguesia para contro

lar a juventude,e como se da isto? 

2)Quais as formas de organização de jovens exiatelll hoje?F:rente a. que s,9 or

ganizam?

2.a)Quais as principais bandeiras de luta? Qu� análise temos delas?

-.b)Estas organizações estão contribuindo para a construção do poder di 

classe doe traba.lhadorea,como? 

3)Que desafios esta realidade apresenta para a JOC com0 organização especi

fica de jovens trabalhadores?

3,a)Que bandeira de luta devemos ter frente a esta situação? 



OBJETIVO: Situar-nos no momento que vamos vivendo hoje e as perpectivas 

que nos apoii�esta si tu.ação ,fazemdo uma ligação do nosso traba

lho especifico com o conjunto da classe trabalhadora. 

=·PROJETO DA BURGUESIA= 

l)Qual o projeto da burquesia desde a nivel nacional até internacional qtQ ,. 

.PolÍtica 

.Economia 

.Social 

IdeÓlogico 

2)Como este projeto se manifeta no càtidiano da classe trabalhadora?

J)Que perpectivas nos apresenta esta realidade?

=POLITICA = 

l)Como analizamos o momento politico brasileiro qtº aos aspectos:

.Da transiçaõ pol{tica 

.DA constituinte 

.Das eleições 

2)Quais as forças existentes?

3)Que interesse jogam?

4)Que relação há com o projeto do capitalir:imo internacional?Perpectivas-:.

,... 

= ECONOMIA = 
l)Qual a pol{tica econômica do governo brasileiro?

2)Como avaliamos esta política tendo em vista os Últimos acontecimentos·

.A negociação a divida externa 
, .A volta ao FMI 

.A aprovação pelo conselho monétilio nacional de conversão da divida 

externa por ações das emprêsas braE�ileiras. 

3)Perpectivas que se apresenta,
I 

= MOVIMENTO OPtRARIO = 

1) (,,n.10 avaliação fazemo e das formad de organização do movimento operário e

quais são as suas propostas?

2)Que infl�ncia traz para a classe trabalhadora e pra o mov.operário,como?

3)Perpectivas apresenta para os trabalhadores?

4)Que papel tem jogado a JOC a partir das ·,_ões desenvolvidas eintervenção

dos seus militantes nest, �rocesso?Desp· que se apresenta?

•



= AÇÃO DO MOVIl\IBNTO = 

*Ação Militante:

Objetivo:Avaliar o est�gio em que encontram nossas ações ,e aproiun

dar as questões que aparecem para g_ue possr3lllos dar resp0Et·· 

ta a realidade e devenvolvexuos nossa :proposta. 

Q que aprof'undar:

l)Ações que desenvolvemoe(descrever o:nde nos fazemos presentes)

2)Qu.ais os objetivos de nossas ações?

3 )Qu.e orie11taçã.o damos as nossas aç5ea ?

4)Como se da a formação dos militantes e dos jovens trabalhadores,col!

siderando todos os aspectos das caracteristicas,D.P e Tarefa de edu

cação do movimento?

5 )A JJ. TT está sendo priorizada em nos,sas ações? a partir de que? co-
• mo?Senão o porque?

6)Como está se dando a iniciação dos jovens ao movimento?necesaida� /

que nos apresenta? y 
?)Nossas ações estão contrapondo com n realidade em que vivem p-â �o�-
vens trabalhadores e a realidade conjuntural? 

I

8)Como avaliamos nossa inserção no movimento operário,apartir de nos�

se.a ações e proposta?

9)Avanços e dificuldades que percebemos em nossas ações?

Avaliação e projeção da RVAO: -Como se dl a RVAO em nossa cidade? 
/ -Com que carater?

• 
-Com que periodicidade?
-Como ava.liru:n.os o metódo que desenvolvemos?

Projeção da ação militante e comum; -Apa.rtir de cada cidade e/ou região , 

qual as prioridades de ação percebemou(realidade especifica,categoria 

ou setor importante,reg�ões estratégicas etc). 
/ -Quais as principais debilidades em no�as ações e como supera-las?

-Como entendemos que tem que ser devenvolvida a ação comum?

-como a assessoria contribui com o processo de análise de revisão uçãoT

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-
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*Organização e Coordenação:

Objetivo:Neste ponto queremos retomar as projeções feitas nos con�e-

lhos anteriores e aprofundar o momento vivido com o congres

so, e a concretização dos gru.JJOS de base. Garantindo assim i:.m 

movimento organizado e coordenado desde as bases até a ni.iml 

internacional. 

O que aprofundar: 

1) Como é organizado e coord nado o. movimente, em sua, :. dále '

2)Está forma de organização e coordenação respomàe:

• aos militantes

• aos novos

• aos contatos

• ao conjunto de jovens trabalhadores ,porque?

3-)Está organização e coordenação proporciona: • 
• a RVAO 

• a formaçio de miJ.i tantas e dos jovens trabaJ.had�

res

• o aprendizado do método

• o desenvolvimer.t i� tarefa de educ��ão

• a ação organizada dos militantes e o confronto

com realidade

• a iniciação e implantação dos g:ru.pos de base •

• Avanços e dificuldades

• projeção>que temos levando em conta os meios ma�.
sivoa:SIJT,a continuidade do congresso etc. 

4)As cidades ou regioes que viveram a expêrie.ncia por setor

ou categoria a nivel regional ou nacional(triâ.ngu.lo,comer

cio,bairro etc)como ava.lia estas experiências.

5)Qu.e projeção tem o movimento em sua c1�ade ou região da fo!

ma de organização e coordenação do movimento desde a nivel

de baee,cidade,região,nacional e internacional;considera.rido

as orientações tir�das nos ul timos dois conselb,os naciornilis

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*Organização Financeira:

Objetivo-=. Aprofundar a discussão feita no CN/87 avaliando o �uadro 

do movimento hoje e pro jetrsi.ndo para conseguirmos supera.1· 

as dificuldades e desenvol · er mais a educação financein:� 

e o auto financiação de nossas ações. 

O que aprofundar: 

•l)Como avaliamos a organizaç:ão financeira do movimento d.es

de a cidade até nacionaJ.? 
2)Que avaliação temos da educação financeira e assumir f'i -

nanceiro dos milita.ntes.porg_ue? 

3)Que projeção fazemos da organização financeira do movi:n: 1.!!

to e do assumir dos militantes desde os 1::,rupos de base

até internacional para os proxi.mos @nos? 

4)Que compreenção temos da: .política financeira movimento 

.auto financiação da ação. 

5)Como assegurar isto no projeto de auto financiação do movi 

mento nacional e interna.c:t.onal? 

*Extensão e Fortalecimento:

• 

Objetivo: Avaliar as experiências dc-isenvolv-idas e ,,;:irojetar a.s pr-io_ri 

dades para os proximos anos ,destacando as necessidades e 

o quadro de implicados para os desafios.

O gue a�ro�unda!..:., 

l)Como avaliamos as experiências de extensão e fortaleci� 

mento na JOCB,nos ultimas 4 anos? 

Avanços 

• Falhas

• Exig�ncias

2)Levando em conta o desafio de estannos presentes em seto� 

ree ou categorias,regioãs estratégicas.Como tem·sido a0 

reflexões e o assumir dos militantes frente a estes de a

fios?Que implicação se tem para o quadro do movimento na 

cidade e como trabalha-las?(ver o quadro de projeção do 

CN/87 e o relátorio do encontro de extensão e fortalecj_ 

manto em jan/88) 

-0-0-0-0 --0-0-0-o-o-o-o-•-c• -o-o -o ... -c,-
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*JOCI:

Objetivo :Retomar o qua:b·o da situação pós conselho mundial e avalüi.r . 

dados até o momento ,aprofundando as perpectivas que se aprP.� 

senta para a JOCI em todos os aspectos. 

O que aprofundar: 

�o':> 

l)PÓs CM comox-Opercebendo e vivendo a questão internacional em

nossas cidades/regioes?Que avaliação vamos fazendo?

2 )Como vamos sentindo . a situação internacional com relaçã,o a 

igreja. e o prôprio movimento operário,que rspercussão foi te� 

do o resultado do CM? 

3)Que perpectivas tem a JOCI;en- relaçã.o a CIJOC,a Igreja,a si-

tllação financeira etc?

4)Como vemos a responsábilidade da JOCB frente:

• ao compromisso de fortalecer um movimento inter-

*ASSESSORIA DO MOVIMENTO:

nacional de jovens trabalhadores •

• compromissos com as coordenações continentaj,:s e

internacionais •

• extensão/fortaleeim.ento e apoio a.os pa.ises em

necessidades de se fortalecer.

/ 

O�jetivo:Avaliar as experiências vividas nos ultimas anos e aprofun·-

dar a proposta de uma equipe de assessoria a nivel nacional • 

O que aprofundar: 

1) Que avaliação temos da assessoria no movimento?

2):Avanços e dificuldada que se apresenta?
, 

3) Como vamos refletindo a proposta saida no CN/87 da equi:pe

de assessoria; .papel

.carater 

.critérios 

.etc 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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*CONGRi.6'60:

Objetivo: Fazer uma valiação como entidade promotora e ao mesmo tempo 

ver como está se dando a continuidade. 

O que aprofundar: 

1)0 g_ue significou o congresso para a ação da JOC.

2)0 que significou para a JJ.TT e o movimento operário.

3)Quais os avanços e dificuldades.

�)O que levar em conta para o 5º congresso • 

*INFRA-ESTRUTURA:

Objetivo: Apresentar o resultado da pesquisa e tirar pistas de encar 

minhamentos . 

*PLANEJAMENTO:

Objetivo: Avaliar o planejamento de 84 a 88 e as exigencias que r:os 

faz .para os planos futuroso 

O que aprofundar: 

., 

l)Que avaliação temos do u..ltimo processo de planejamento da

JOCB do periodo de 84 a 88:

.dinamica 

.metódo 

.conteúdo 

• implantação

.meios utilizados

.resultados

2 )Exigencias e sugestões temo a para a proxima projeção, 1;;i.t]! 

a.ndo aa prioridades a se trabalhar. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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DIN1MICA PARA DISCUSSÃO DOS PONTOS: 

Orientação geral: Estaremos trabalhando com eubsidios bases,que serão refe 

rencia das ultimas discussões feitas em conselhos e encontros.Durante a 

preparação poderemos completa-lo a partir ao que vamos vivendo no momento 

na cidade�,e apronfunda-lo. 

Como o conselho é um momento para avaliar a. ação do niovimento,tamhém 
. 

, teremos como subsidio os re.latorioa do: -Conselho Nacional. de 87 

-Relatório de enc.extensão E3 fort.

-Relatório do enc.tesoureiro(este

ainda será realizado em maio)

-Teses do congresso (para co11tribui T

l!Uil. anál.is e da J J. TT)

- Infome sobre o Conselho Mundial.
. 

Estes subsidies esperamo e que {odos os tenham, caso não os tenham,favor en� 

trar em contato com o secretária.do naciona..1,mais seria interessante se po� 

dermos na medida do possivel irmos 

quivos de cidade,para possibilitar 

mesmos como todos os militantes da 

organizando os materiais nos nossos ar-
- , nao so os delegados a terem acesHo a.os 

cidade. 

Quando ao ponto da análise da JJ.TT e do movimento estaremos enviando 

um subsidio até o dia 15 de abril, 

=PESQUISA= 

Estamos enviando uma pesquisa para as coordenações de cidade/regiões
.

para levantamento do quadro do movimento local para que aos discutirmo0 as 

quastões de conteúdo tenhamos claro como está o quadro das ações,organíza

ção, coordenação do movimento a nivel nacional.Para que possamos ter es·te

quadro no conselho é necessário que Q. mesma seja devolvido "respondida" no 

maximo até o dia J5 de maio ,ou até ser entregue aos coordenadores em Yi.§.i 

ta a3 regiões. 

=MEIOS= 

Como vai sendo uma pratica do movimento os aprofundamentos duriuitn aa 

visitas,poderemos utilizar-los também para a preparação ao conaelho�neste 
caso os relatórios que sairem sugerimos que se envie para as outras regtões 

para trocarmos as experiências e ter uma visão do que se passa nas outras 

cidadesíregiões.Além disto poderemos utilizar os meios normais de preparu

ção,ou seja reuAiõee,seminarios,encontro de Getores,cioord.el:laçõea etc. 

19 
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= .QRONOGRAMA DE PREPARAÇÃO --

' 

Desejamos que realmute possamos garantir a preparação do conselho,.pot 

tanto este cronograma cumpre um papel fundamental.Estamos tendo algumas d1

ficuldade de receber de volta no secretário.do a.s discussões feitas pe1é'-.E 

cidades , ou mesmo a resposta de alguma coisa pedià.En. Sabemos que existe Jiin_! 

tação quando aos"correios",ma.is se garantirmos nas datas abaixo os .materi� 

ais noas s cid�des estarão contribuindo para a realização do conselho e a 

limitação do "correio" será em parte superadaº 

=ABRIL= 

,Chegada da pauta e pesquisa 

• Discussão dos pontos e recolhimento

do que já foi discutidona c:i.àadeo

e .Até 25/4 reflexão qtº os assessores

levantados da nossa cidade/região. 

.Fnviar subsidios da análise da 
JJ.TT eanálise do movimento • 

.Enviar a pauta para as cidades. 

.Enviar convites para outras en

tidades e movimentos para par ..... i-,!'

ciipação ao nosso conselho .. 

.Encaminhar a infra estrutu:ba • 

-

• Garantir meios financeiras.

• Até 15/5 enviar resposta da pesquisa

para o secretariado nacional

• Discutir e eleger os delegados,e os

mesmos garantir meios pra virem ao

conselho caso não estejam de ferias •

• Garantir meios financeiros.

=JUNHO= 

Receber as pesquisas., tabu.la.-1as 

e aprofundar o resultado de1as 

e o contéudo da pauta do cons • 

.Até 10/6 enviar os nomes dos delegad s .Definição da pauta final do co� 

da cidade/região para o conselho . selho,como também preparação do 

.Até 15/6 enviar as reflexões e coD.LpJ. subsidies com as complementaçõe� • 

mentaçõee aos aubsidios bases. 

• Até 30/6 envio ,caso necessario do

dia e horario que querem das passa

gens de volta.t mês de ferias.
=JULHO= 

• EncaminhamentoB das questões f().

ticas ..

-------------====�----+---------------·-·- ----

•Chegada no dia 7/7 dos delegados ao .Preparação dos ul timos emeam:1.n, a 



= PESQUISA EM PREPARAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL �e:

ORGANIZAÇÃO DA CIDADE: 

0 Quais setores que exitem ? ___________________ _ 
i)como se dá a organização dos militanj;es nos setor-es � 

--------

i)como se dá a org; dos jovens nos setores? __________ _

de base existem ? 
______________ , __ _

de traõ, qtQs ? 
--- _____ Categ. ? __ _ 

Quais categ. ? 
------

__________ , __ Desemprego,qtQs ? _____ _ 

(� Quantos são os militantes antigos ? Novos? CONTATOu? 
.)r> (2)Atiiigidos? ________ --·

-
-- --- -

Quais os espaços de participação: 

� í)Anivel doe militantes? __________ Qu.em paritipa? ___ _ 

l)A nivel dos novos? Qu.em pazt:;�::.,"..·�-�? ____ _ 

i 3)A nível dos contatos? Quem participa?_ 
�Anivel de coordenação o que existe? Quem participa? __ _ 

Organização financeira,o que existe? 

J)Na cidade /ngiõea �-�----------,---------

2)Nos seto:bes? _________________________ _

- �Nas bases? _________________ _

�)Como funcionam ? __________________________ ,

J 
s)Que tipo de atividade desenvolvem? ______________ _ 

6)A quem é dirigido? ______________________ , __ _
�}A quem envolve? ________________________ _ 
.s)Pla.n.ejw.tli!i01o·td)) :f'i a..IJttt:i:ro , m que nivel existem? __________ _ 

(se -tiver favor enviar cópia ju..r1to a pesquisa) 

Análise da Realidade: 

1) .E'm que es:paço se dá e quem :par�pa?_, _____________ _
2}• Periodicidade? ___________ _

�.Quais os temas abordados? _______ _
4)· Qual a dinâmica e método usado? ______ _

Planejamento do Movimento:

1� Se existe, periodicidade?......,. ______________________ "_ 
(favo:r '--11viar copia) 
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A JOC do Estado do Rio de Janeiro está presente em 5 cidades e tem 

perspectiva assumir em outras cidades. Este quadro se apresenta com algumas 

dificuldades e limitações que precisam serem trabalhadas. 

A Coordenação Nacional é formada por 7 coordenadores na executiva' 

e mais um coordenador por Região ou Estado, sendo que este fica na sua res 

pectiva Região ou Estado. 

Sentimos a necessidade do Coordenador do Estado do Rio de Janeiro ' 

ser liberado devido as dificuldades e exigências que vao surgindo, como por 

exemplo extensão e fortalecimento em algumas cidades. 

Para esta liberação necessitamos de: 

a) Salário mensal para os gastos pessoais do liberado,(moradia, vestuário,

etc. ) ;

b) Ajuda de custo de passagens para:

-Encontros Nacionais do Müvimento.

-Encontro Estaduais de Categorias: Bairro, Fábrica, Comércio, Funcioná'

rios Públicos).

-Reuniões da Coordenação Estadual(l reunião por mês).

-Seminários de E�tudos.

-Visitas as cidades onde a JOC está present:e e em outras com perspectiva.

-Ajuda de custo para serviços de Correios e Telefonemas:

Envio de relatórtos dos Encontros Estaduais para a Coordenação Nacio

nal, as cidades do Estado, e para as coordenações dos outros Estados. 

Telefonemas para assuntos urgentes. 

Gastos assumidos pelo movimento: 

-Alimentação do conjunto dos militantes nas reuniões, encontros e seminá

rios estaduais.

-Passagens do conjunto dos militantes para os �ncontros, seminários esta·· 

duais, reuniões.

-Passagens e alimentação para os outros 5 Coordenadores Estaduais, nas '

reuniões da Coordenação Estadual.

-As·reuniões específicas de cada cidade sao assumidas pelos militantes.

VALORES DO PROJETO: 

MENSAL: a) Salário do iliiberado: 3(três) salários mínimos: US$ 63,90. 

b) Ajuda de custo de passagens: US$ 54,70.

c) Ajuda de custo de Correios e Telefonemas: US$ 11,20.
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JOC - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREPARAÇÃO DOS DELEGADOS AO 26Q CONSELHO NACIONAL 

AÇÃO DO MOVIMENTO Avaliação 

tVolta Redonda 
, 

. 
, , 

Estamos presentes nas categorias: Comercio, Saude, Fabrica, e 

no Setor Bairro. 

Estamos fechando os planos individuais, mais a nivel indivi

dual. Não conseguimos planejar enquanto setor. 

Não estamos levando em conta os aspectos da vida nos planos 

individuais. As revisões não estão conseguindo fazer no conjunto. 

As revisões são feitas mais de 2 a 2, conforme as necessidades. 

*Exigências: -Garantir mais as revisões, não deixando para segundo

plano. 

-Maior entrosamento entre os militantes para se garan

tir a revisão no conjunto.

A contribuição com a JJTT em Volta Redonda, é pequena, mas 

tem conseguido fazer acontecer a ni vel individual de forma descoocrde't

nada e sem planejar. 
' - -

Quanto a formaçao, antes o processo nao colaborou muito. Hoje 

vem se trabalhando de outra forma e vem respondendo para a cidade. O 

p>rocesso dos novos l'evou a uma abertura maior por parte do movimen

to, e tambem contribuiu para o fortalecimento das ações nas catego

rias e de ser referencia para o trabalho.

Sentimos falta de elementos para se trabalhar os dois neveis 

existentes na cidade: militantes e novos militantes. 

A , ' , -

Nossa influencia no movimento operario e limitada, e nao apa-

rece muito. Os militantes porem, conseguem ser respeitados. 
- , 

Estamos presentes na Opesiçao dos Comerciarios, dentro da CSN, 

e no Funcionalismo da saJde. Nos confrontamos com outras organizações, 

e isso tem-nos aberto para questionar tanto nossa posição, quanto as 

posições dessas organizações. A nivel de pastoral, temos uma referên

cia como movimento de respaldo. 

Avaliamos que nossa influência tem que partir do que nossa ação 
vai exigindo. Se estivéssemos em alguma direção do movimento operário 

poderiamos contribuir tambem mais. 



Rio de Janeiro 
, Estamos presentes no movimento popular e comercio. 

Depois de levantarmos nosso quadro a nivel de cidade, definimos 

de trabalhaDinos por setor. 

Setor Popular: tem um grupo do movimento com 7 pessoas. Estamos tra

balhando um plano de emergência que envolve os novos. 
h 

Dentro de um mes faremos uma pesquisa sobre o movimen-
- ,

to popular e campos de açao, e fecharemos o plano ate 

outrubro. A revisão de vida e ação, se dará neste se-
, . tor, e a continuidade do congresso tambem vai ser tra-

balhada no meio popular. 

Setor Trabalho: estamos fechando o planejamento conforme as projeções. 
, 

Fabrica - Nelson, mais 3 contatos do movimento ; 

Saúde - Fátima mais 2 contatos; 
, -

Comercio - Wilson, Adao e Geni. 

Estes quadros estão dentro da projeção do Fortale

cimento e de preparaçã da cidade. 

Nova Iguaçu 
-

Antes a JOC quase nao existia, se tinha apenas um.militante, 

e uma assessora. Depois com o processo do 42 Congresso trabalhou-se 

os bairros e categorias para o congresso de cidade. Logo após, a ci

dade iniciou o processo de fortalecimento. 

Estamos presentes na área de Educação, Fábrica, e Bairro. 
-

Estamos planejanto as açoes, e coordenando levando em con-

ta o nivel dos novos. 

Quadro da Cidade : a militantes; 

Petrópolis 

15 novos, no processo de iniciação e com perspecti

vas de ação; 

1 assessora. 

A cidade está com 2 militantes, 1 presente em fábrica, inici

ando seu planejamento de ação. Outro desempregado, indicado para o 

curso profissionalizante em são Paulo. 

Estão acompanhando o processo de continuidade do congresso 

com muita dificuldade. 



• 

são João 

Temos uma militante,· sendo desafiada a planejar e desenvol

ver açao a partir da realidade e a acompanhar a continuidade do con

gr1esso. 

Retomada por Categoria 

Comércio - com pesa na categoria no Rio de Volta Redonda. Participa

ção nas oposições sindicais. 

Saúde - um militante no Rio-e outro em V. Redonda. Participação influ

ênte no local de trabalho com perspectivas dentro da categoria. 

Bairro - No Rio e Nova Iguaçu influência no mov. popular. Grupos de 

contatos com os bairros para proporcionar participação em Associações 

de Moradores. 

Educação - Nova Iguaçu, com 6 militantes novos em iniciação de 

ação e com influência na categoria, se organizando em equipe. 

Fábrica - com militantes na categoria dos metalúrgicos e construção 

civil. Em V. Redonda 4 novos militantes no processõ. Em Nova Iguaçu 

iniciando uma organização a nivel de fábrica. 

A�ÃO DO MOVIMENTO - Projeção 

Volta Redonda 

Estamos concuindo os planejamentos dos militantes e dos se

tores. 

Revisão de vida e ação, ser feita nos semores e no con1unto. 

Planejar saída de um militante para o fortalecimento no Rio, 

vendo formas de encaminhar o pnocesso com os contatos. 

fFórmar nov0s quados. 

Capacitar e formar militantes a. nivel sindical e a nivel de 

análise (formação complementar) • 

Rio 

Preparar a cidade para o fortalecimento. 

Organizar e ver formas de vi�bilizar as assembléias de Jovens 

Trabalhadores. 

Nova Iguaçu 

Consolidar os grupos de base através do acompnhamento. 



,. 

• 

Fazer o plano frente as projeç0es. 

avançar na perspectiva dos jovens que forem tendo claro a ori

entação do movimento para estarem assumindo a coordenação do grupo, e 

a desenvolverem açao no local de trabalho. 

,. Levar em conta o processo dos novos e não queimar etapas. 

COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Volta Redonda 

Avaliação 

Esta organizada por setores, as discussões passam pelos seto-

res. Não se tem ainda uma projeção em conjunto. Tem uma coordenação 

formada por 3 militantes. Um de fábrica e dois de cormércio. Cada coor

denador acompanha 2 militantes. A cidade tem dificuldade de fazer uma 

análise em conjunto do movimento, e de estar discutindo algumas ques

tões. 

Rio 

Coordenação de cidade acompanha os grupos com certa dificulda

de de acompnhar alguns militantes. Sua organização não está facilitan

do os trabalhos. Agora estão se organizando por setores para posiibili

tar a dinâmica. 

Têm reuniões do conjunto. Assembléias de 2 em 2 meses com os 

jovens trabalhadores, envolvendo novos, contatos e outros jovens. Não 

se tem claro como trabalhar este espaço politicamente, e em um proces

so coordenado. 

Nova Iguaçu

Tem uma coordenação de cidade com 2 militantes e uma tesourei

ra, mais uma assistente, junto com o responsavel pelo fortalecimento. 

A organização é por bairro com grupos de base por bairro e por 

categoria. 



, 

FORTALECIMENTO Avaliação 

Volta Redonda fez urna retornada frente ao quadro a nivel nacio

nal. Com as prioridades que vem se tendo deste fortalecimento nas cida

des mais prioritárias a nivel nacional. Concluirnos que concretamente 

ternos 2 companheiros implicados no processo de fortalecimento do Rio 

de Janeiro. Um assumindo j-ern agosto, e outros no inicio de 89. 

Volta Redonda está assumindo também o fortalecimento em Nova 

Iguaçu. 

A cidade do Rio já é levantada corno prioridade a nivel nacio

nal. Esse processo está facilitando o crescimento do movimento não só 

no estado mas em outros , através ·dos processos que também estão se 

iniciando. 

O processo de Nova Iguaçu ainda não foi avaliado na coordena

çao estadual. Está contribuindo com a cidade. A questão financeira 

está pegando, porem está sendo garantido. 

Projeções e Exigências 

Estado assumir o extencionista quando for projeção estadual, 

tando financeiramente, quanto ao acompanhamento. 

Projetar outras cidades no estado. 

Cidade de V. Redonda planejar a saída do L. Cláudio. 

Fazer pesquisa para ter análise do estado, para se projetar 

outras extenções. 

ASSISTENTES E ASSESSORES Avaliação 

A-Margarida

GontribuiçÕes muito de apoio, como articulação, finanças, infra, etc. 

Cobrava muito o aspecto Cristão. 

Questionava muito a disciplina dos militantes, em muitos aspectos. 

Quanto à discussão pol{tica, de orientação do movimento, não contri

buia mui to. 

Presente no movimento, no per{odo + ou - de 82 até 83.



B - SALUSTIANO: 

- Era muito envolvido com a comunidade, pastorais, movimentos e sua

buição não se dava de forma mais direta. 

contri 

-

- Contribuiu bastante com o processo de preparaçao do congresso de base 

do Engenho Novo e de certa forma devido a saida da Margarida da cidade assu 

miu o acompanhamento do movimento. 

- Fazia uma ponte entre o movimento e a igreja;articulava padres e freiras ,

no sentido de nos ajudar no processo de organização do congresso/83 

C - CLOTILDE: 
-

- Entrou em contacto com o movimento de forma mais constante, apos saida 

da Margarida e sua contribuição se dava ao mesmo nível que a da Margarida só 

que, menos presente. 

- Nos acompanhou até 1984 ( 1983 processo de organização cong. cidade até 

após realização do encontro nacional de tesoureiros 1984) 

D - GERALDO: 

- Após saida da assistência do movimento a nivel nacional,retorna ao Rio fi

cando em Nova Iguaçú. 
-

- Coord. Est. define que o Geraldo sera assistente estadual considerando seu 

desejo principalmente e tira-se como exigência, priorizar o acompanhamento , 

em Nova Iguaçú. 

- Contribuição um pouco limitada devido não ter vindo de um acompanhamento ,

processo de formação do movimento. 

- Em termos de análise e elementos a nível nacional, foi bastante sua contri

buição. 

- O movimento nao discutiu em nenhum momento, o papel a ser desenvolvido.

- Não houve um planejamneto.

E - TEREZINHA/RITA: 

- Assumiram durante o acompanhamento do Geraldo, há Nova Iguaçú.

- Estiveram presentes em dois momentos:

Durante permanência do Geraldo em N.Iguaçú. Depois o movimento acaba na cida 

de e elas retornam no processo do 4ºCNJT. 

- Assumiram desde articulação dos jovens até a estrutura do congresso.

- Rita saiu da cidade seguindo para o Espirita Santo ( ESTADO É CLARO)

- Trabalhavam o processo do congresso com o desafio de reverte-lo ao mov.



- Hoje Terezinha acompanha um grupo de jovens no seu bairro ( proc. cont. do

cong. ), segue firme no grupo de professores onde desenvolve uma ação num 

colegio público estadual, contribui com a comissão de finanças e com a coord 

de cidade do movimento. 

- Cada vez mais segue avançando no entendimento da orientação do movimento e

confronta de igual pra igual com o conjunto dos militantes da cidade. 

- A JOC é prioridade a nível pessoal

- Existe uma grande contribuição por parte da Terezinha no movimento, essa 

contribuição abrange todos os aspectos. 

- ASSESSORIA:

- O movimneto só recorreu há esse aspecto uma só vez e avalia, bastante inte

ressante. 

- PROJEÇÃO:

- VR: ARLINDO:

- Acompanhar o processo que vive hoje o movimento na cidade.

- Contribuir com análise.

- Conhecer mais o movimento.

Não estará desenvolvendo processo de ação.

- revsar sempre o papel de assintente.

- O movimento acompanha-lo

- Segui-rã desenvolvendo seu trabalho com as comunidades de base.

- Está participando de encontros de assistentes a nível regional/nacional e

de participar de encontros estaduais de militantes. 

- Rio: Não tem projeçao.

- N.I: TEREZINHA:

- Fazer ligação do movimento com a diocese.

- Contribuir com a celebração da fé do conjunto dos militantes.

- Contribuir atráves da ação militante.

Ajudar a coordenar o movimneto garant�ndo a orientação.

- S.J.M.: Não tem projeção.

- PETRÓPOLIS: Não tem projeção.



- ESTADO:TEREZINHA:

ASSISTENTE:

Está se preparando cada vez mais no sentido de dominar a orientação do mov

- Participar de algumas reuniões a nivel estadual.

- Contribuir diretamente com a coordenação estadual a nivel de análise e 

aspectos pessoais dos coordenadores. 

- Ajudar a questionar a coordenação estadual e contribuir com sua formação.
,.. - �Ili. -

- Contribuir com relaçao coordenaçao estadual e a igreja.

- ASSESSORIA:

Assessoria para as coordenações, algumas reunioes, encontros, contribuindo

no sentido de avançar a análise de conjuntura. 

INFRA - ESTRUTURA. 

O QUE TEMOS: 

- VR: Uma sede alugada há ( 3) três anos, mobilia doada, os militantes assu

mem o aluguel. 

- N.I: tem uma sala emprestada no CEPAL com mobilia de escritório.

- Rio: Não tem nada.

S.J.M: Nada tem.

- Petrópolis: uma máquina de datiligráfia.

AVALIAÇÃO: 
- -

- VR: Hoje o espaço da sede nao esta respondendo e sao varios os motivos por

que isso ocorre: 
-

- Espaço pequeno, os militantes nao assumem a limpeza. 

- Os militantes de certa forma perderam o interesse pelo local.

- Infra-Estrutura anda muito precária.

- N.I: Decerta forma responde pelo fato·da salinha situar-se no centro da ci

dade. 

- Os militantes fazem plantão às terças-feiras.
-

Não é permitido reunir-se nos finaisr de semana e nem a noite durante a se

mana. 



- Rio: Enfrenta-se muitas dificuldades pelo fato de não termos

uma sede. 

Impossibilita uma maior referência da JOC na cidade. 

Inviabiliza reuniões. 

- Uma sede facilitaria o trabalho do movimento na cidade.

- PLANEJAMENTO:

- VR: Planejou comprar uma sede ( barraco ) e encaminhou um 

projeto que hoje esta sob averiguação da JOCB. 

- PROJEÇÕES:

Rio: Projeta um espaço seja ( BIONGO, BARRACO, CAVERNA, CASA;

APTº ) sendo municipal ou estadual e hoje ja se travam aRgumas 

discurssões tipo: - militante pagando aluguel, projeto, doação, 

J 

CONGRESSO . 

. AVALIAÇÃO COMO ENTIDADE PRO�OTORA . 

. O QUE SIGNIFICOU PARA A AÇÃO DA JOC. 

li li li li 11 JJTT. 

. QUAIS OS AVANÇOS E DIFICULDADES . 

. O QUE LEVAR EM CONTA PARA O 5ºCNJT. 

- O congresso proporciona um impulso bastante significativo p�

ra o trabalho do movimento no Brasil. 

- Quanto entidade promotora, não discutimos a importância polí

tica da organização e realização do congresso, tendo difuculdaded 

de trabalhar com outras entida·des, numa postura bastante puri ta

na, de espera etc. 

- No 3º CNJT os militantes assumiram a organizaçao e nao conse 

guiram garantir a continuidade. 

- No 4º CNJT os militantes não assumiram de inicio sua preparação

hoje aos trancas e barrancos os militantes estam assumindo a con

tinuidade. E o processo do 5º como se darà? 



- No processo do 4QJCNJT houve um erro de anàlise por parte de

muitos militantes, pois pensavam de sà envolver os jovens que 

os cercavam no processo de ação. Desta forma, seria garantida, 

a continuidade. 

- Retomaram a anàlise e perceberam que; o congresso teria que

ser trabalhado de forma massiva se não colocaria em risco sua 

realização. sà que, quando retomaram ( trabalho massivo ) o 

congresso jà estava na etapa dos congressos de base. 

- Temos o papel �e dà orientação em todo o processo do con 

gresso, inclusive na continuidade, trabalhando mais diretamen

te alguns jovens para que, os mesmos acompanhem outros. 

- Foi negativo as cidades, regiões não terem planejado o pro -

cesso do congresso considerando-o na conjuntura do movimento , 

naquele momento. 

- Não se garantiu uma formação, discurssão mais profunda dos 

delegados em todo processo do congresso. 

- Temos que trabalhar de forma mais maliàvel, as questões tec

nicas do congresso. 

- O momento politico em que se deu o congresso era de descredl

to, desarticulação do movimento operàrio e principalmente da 

juventude trabalhadora. 

- Considerando o aspecto acima, o congresso conseguiu despertar

uma parcela da juventude trabalhadora sendo um verdadeiro esp� 

ço de formação e organização marcando na historia um momento , 

de nuita importância mesmo considerando as limitações. 

- Despertou na JJTT a consciência de sua força como parte inte

grante da classe operària. 

- O congresso não foi em si um momento profundamente marcante,

para classe operària considerando a parcela atingida, mas foi 

sim um avanço no modo de organização especifica da JJTT no sen 

tido de atuar no movimento operàrio, priorizando a orientação, 

de organização na base, fortalecendo, construindo a libertação 

da classe operària. 

- A medida que vamos garantindo as avaliações sobre a importân

cia, s ignificado do co ngresso, tanto para a JOC como para a JJTT,

essas avaliações têm que nos insentivar no sentido de viavilizar

esse meio desde já.



JOCI: 

Após conselho mundialcomo fomos percebendo e vivendo a questão 

internacional em nossas cidades e regiões? Que avaliação fazemos? 

Os militantes estão meio passivos a situação do conflito,exce-

to os delegados dos conselhos nacionais e internacional,como tambem a 

coordenação nacional. 

Os militantes ficam esperando que a joc tome posição sem .que 

eles próprios se sintam responsaveis. 

Hoje avaliamos que o conflito provocou a busca de mais dialogo � 

com a Igreja e esta por sua vez questionou muito o movimento nos fazendo 

avançar no sentido de buscarmos respostas aos questionamentos. 

O conflito fez com que os Bispos mais progressistas assumissem 

um certo compromisso com a JOC. 

COMO VAMOS BERCEBENDO,SENTINDO A SITUAÇÃO INTERNACIONAL COM R� 

LAÇÃO A IGREJA E O PRÕPRIO MOVIMENTO OPERÁRIO,QUE REPERCURSSÃO FOI TEN 

DO O RESULTADO DO CONSELHO MUNDIAL? 

O conflito fez a aproximação. da JOC com a Igreja e vice-versa, 

embora a CNBB ficou passiva. 

Com relação ao Mov.Operário não teve muita repercurssao. SÓ al 

gumas pessoas é que pedem informações sobre o racha. 

QUE PERSPECTIVA TEM A JOCI EM RELAÇÃO CIJOC,IGREJA,' SITUÃÇÃO 

FINANCEIRA ETC? 

A penspectiva nao muda muito. O racha tem um caracter político 

onde o sistema está envestindo muito e a JOC assim como a CIJOC vai ��se 

fortalecer onde houver espaço de acordo com sua linha de trabalho e cabe 

a JOC aproveitar os seus espaços formando a JJTT APARTIR DA AÇÃO. 

EM RELAÇÃO A IGREJA: 

Há uma divisão dentro da Igreja;progressistas e conservadores. 

A ala progressista procura se firmar e a JOC vai se firmando a partir do 

momento que este tipo de Igreja consegue avançar e ganhando espaço. 
-

Em relação ao Vaticano as perspectivas e de afastamento -- cada 

vez maior pois o interesse deste(._unica preocupação) é de está presente 

no meio da juventude trabalhadora e para isso podem contar com a CIJOC. 

EM RELAÇÃO _ QUESTÃO FINANCEIRA: 

Grande parte do orçamento da JOC é garantido pelas entidades 



ligadas a Igreja.Caso haja um corte neste financiamento nao vemos perspec 

tivas dos próprios militantes assumirem de imediato todo o finenciamento

da ação. 

COMO VEMOS A RESPONSABILIDADE DA JOCB FRENTE: 

- AO COMPROMISSO DE FORTALECER UM MOVIMENTO INTERNACIONAL DE JJTT.

Este compromisso se traduz em fortalecer a base do Mov. 

implica em discutir: 

- A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MOV.

FORTALECIMENTO DA AÇÃO.

isto 

Construirmos tambem a JOC internacional a medida que nos desafi� 

mos a fortalecer o movimento no Brasil pois é um pais de grande importan -

eia, grande concentração operária e de realidade gritante da JJTT. 

FRENTE AO COMPROMISSO COM AS COORDENAÇaEs CONTINETAL E INTERN.: 

VEMOS ·A NECESSIDADE DE FORMAR MILITANTES PARA ASSUMIREM TAIS 

DESAFIOS. 

Esta responsabilidade com as coordenações e com a JOCI traz p� 

ra a JOCB um desafio muito grande que é de viabilizar cada vez mais a JOC 

como proposta alternativa de organização da juventude trabalhadora. 

FRENTE A EXTENSÃO, FORTALECIMENTO E APOIO AOS PAISES COM NECE -

SSIDADES DE SE FORTALECER: 

O conjunto de militantes a nivel nacional não se sentem respon

saveis em discutir e encaminhar tais desafios. Ficam sempre a espera de 

de que a cordenação nacional e os conselhos discutam e realizem os enca -

minhamentos. 

RETOMADA DAS PROJEÇÕES ESTADUAL E NACIONAL. 

AÇÃO DO MOVIMENTO. 

Organizar alguns setores a nivel estadual: 

- SAÚDE,FÁBRICA, COMfRCIO e BAIRRO.

Trabalhar planejamentos em todos os niveis. 

Planejar encontros de novos. 

Trabalhar a formação complmentar dos novos. 

Fortalecer a _ ação de base e formar militantes. 

Contribuir no planejamento dos militantes. 

Atingir outras ca�egorias no estado. 



estadual. 

ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO: 

Ser representativa dos setores e cidades organizadas. 

Definir critérios para as cidades serem representadas na Coord 

Ter critérios para eleição dos coordenadores estaduais. 

Coordenar os niveis existentes. 

Investir na organização e coordenação dos setores a nivel NAC., 1, 

A equipe de fortalecimento dá uma contribuição a-coord. EST. 

PROJEÇÃO PARA DESAFIOS: 

NOMES: HfLIO ( ZOINHO ), ANGELICA e ADÃO: DESAFIOS. 

NELSON e L.CLAÚDIO: FORTALECIMENTO. 

nacioanl. 

EXTENSÃO E FORTALECIMENTO: 

Fazer uma análise do estado para planejar fortalecimento. 

Se aparelhar para garantir o fortalecimentos. 

A coordenação de cidade de Volta Redonda planejar·a saida do L.C 

Visitar e planejar extensão em pinheiral. 

Garantir as extensões e fortalecimentos já projetados a nivel 

Cada estado fazer análise de seus respectivos estados destacando 

as prioridades. 

ASSISTENTE: 

Assistente Terezinha: 

Está se preparando cada vez mais no sentido de dominar a orienta 
-

çao do movimento. 

Participar de encintros estaduais. 

Contribuir diretamente com-a coordenação estadual a nivel de aná 

lisee aspectos pessoais dos coordenadores. 

Ajudar a questionar a coordenação estadual e contribuir com 

a formação dos coordenadores. 

Contribuir na relaçao coordenação estadual e Igreja. 

ASSESSORIA: 

Assessoria para as coordenações,algumas reuniões,encontros con -

tribuir no sentido de fazer avançar a análise de conjuntura. 

NACIONAL: 

(3· 



NACIONAL: 

Proposta de assessoria tirada no conselho nacional. 

PAPEL: 

Contribuir nos momentos de análise. 

Promover seminários de estudos;formação complementar. 

Assessoria a coordenação nacioanl. 

CARACTER: 

Permanente. 

CRITtRIOS: 

Que seja ou tenha sido militante da JOC. 

Que tenha a JOC como prioridade. 

Que tenha uma açao no movimento operár.io. 

Que se identifique com o determinado aspecto a se capacitar. 

ORGANIZAÇÃO FINENCEIRA: 

Avaliação da organização financeira desde as cidades: 

V.R: Tem uma equipe de finanças que controla os meios do movimento. fize_ -

ram levantamento das entradas no caixa até final de 1988 mas não fizeram 
' 

orçamento e nem planejamento. 

Rio: Tem uma equipe de finanças de 2 militantes que até o momento procura

ram coordenar os meios existentes. Tem projeção de ampliar a equipe. 

Tem um orçamento dos gastos até o final de 1988 mas não fizeram o 

planejamento para garantir o orçamento. 

Tem dificuldades de assumir os meios finenceiros do movimento. 

Tem contacto co a JOC de FOSSE LE VILLE ( BELGICA) e estão cavando 

uma contribuição finenceira. 

N.I: Tem uma equipe de finanças. Tiveram um pouco de dificuldades de vende

as agendas mas conseguiram. 

Retomam as discurssões da importância da organização financeira para 

garantir as vendas. 

criaram um boletim informativo mensal para informar sobre finanças. 

_.Ã um planejamento de promoções financeiras. 

Estão trabalhando a educação financeira dos militantes e contactos. 

AVALIAÇÃO FRENTE A ORGANIZAÇÃO E ASSUMIR FINANCEIRO DOS MILITANTES: 

Avaliamos que de 1987 para cá·houveram alguns avanços. A dificuldade 



que temos�ié devido a falha na formação dos militantes: Conseguimos avan -

çar na venda das agendas, no pagamento da cotização e na organização fi 

nanceira das cidades. 

Um passo na organização financeir.a do estado foi a formação ad 

equipe de viabilização da liberação do ampliad9 do estado.Esta comissão 

foi um embrião que começõu a discurssão da organização financeira do EST. 

A realização do encontro estadual de finanças e a formação do 

caixa estadual da finanças constata o avanço.· 

Houve um avanço na organização financeira do movimento mas nao 

avançamos ainda na formação dos militantes. isto porque os militantes mais 

antigos não trabalharam a formação dos novos. 

PROJEÇÃO QUE FAZEMOS: 

Investir nos novos militantes trabalhando sua formação,desafian� 

do-os a contribuir na organização financeira da JOC.

Trabalhar as coordenações de cidade para garantir a formação e 

educação financeira do movimento. 

Organizar o caixa estadual. 

Realizar encontros de formação financeira. 

Garantir a formação e educação financeira dos militantes fazendo 

com que assumam a organização financeira do movimento, criando meios de au 

to financiamento das instâncias do movimento. 

Investir na organização financeira pessoal dos militantes. 

o



ANÁLISE DA REALIDADE 

Juventude Trabalhadora 

A JJTT é responsavel pela maioria da mão de obra ativa do pais. 
, 

Em geral e explorada das mais diversas maneiras. Por exemplo as lon-

gas jornadas de trabalho cria.das para aumentar os lucros dos patrões. 

Isso tudo somando aos baixos salários que recebemos não nos permite 
- , 

que tenhamos uma vida digna. Estas condiçoes, a JJTT esta submetida 

desde sua entrada prematura no mercado de trabalho, e nos impedem de 

realizar nossas asperaçÕes básicas como jovens. Além disso as pessi

mas condições de vida somadas ao acelerado ritimo de trabalho que fa

zemos nos deixa marcas profundas que acarretam sérios prejuizos ao 

nosso desenvolvimento fisico, psiquice e intelectual. 
, 

Dentro desse contexto se enco ntra varies problemas como: 
, , 

Desemprego: e uma arma usada para arrochar ainda mais os salarios, 

com as medidas econômicas tomadas pelo governo, o indice de desemprego 

vem aumentando significativamente, pois muitas empresas, principal-
, -

mente de pequeno e medio porte, alegando nao conseguirem suportar a 

crise, passarem a demitir em massa os trabalhadores. 

O trabalhador não tem estabilidade no emprego. são demitidos sem 

explicação alguma, e busca como saida o sub-emprego, submetendo-se 

a inúmeras condições, e para ganhar o minimo, trabalham sem nenhumru: 

garantia. 

A jovem trabalhadora tem muita dificuldade para arrumar um tra-
, ,,,,,_ - , 

balho. Seus problemas especificos nao sao respeitados. Ha mui to. aborto 

em consequência das péssimas condições de trabalho; pressões; humilha

ções e etc. As mulheres são marginalizadas e �rovocadas para serem 

utilizadas como objeto sexual. 

O alto custo de vida e o desemprego aumentam os conflitos fami

liares. A fome e o sub-emprego causam a morte de milhares de crianças 

e adultos. Milhares são mutilados por acidentes de trabalho e doenças 

profissionais, que vêm diminuindo sua chance de conseguir emprego. 

A pobreza gera vários problemas graves, como a prostituição, 

violência e roubos. 
, O individualismo gerado pelo estimulo interesseiro do capita-

lismo frustra o entrosamento e o crescimento interior e não oferece 

nenhuma opção de vida, gerando a desumanização. 



A 
, O modelo economico capitalista, cuja finalidade exclusiva e o 

lucro dos patrões visando o acúmulo de bens implantru;uma cultura dis-
, ' -

tante e uma forma de vida contraria as aspiraçoes dos jovens trabalha-

dores. Deste modo bitola os mesmos para serem escravos e produtores 

inpedindo-os de ter senso cr{tico para lutar pela sua sobrevivência 
-

e organizaçao. 

Os meios de comunicação de massa controlados pelo poder domi

nante atuam no sentido de manter o baixo nivel de consciência cr{tica 

dos jovens trabalhadores, impondo a ideologia burguesa e seus inte

resses. 

A longa jornada de trabalho, instabilidade no emprego, soma

dos a outros mecanismos de exploração, alienação e dominação, utili

zados pelo mode de produçã capitalista difirultam a formação e infor

mação cr{tica dos jovens trabalhadores. 

, 
. 

, 

Afetividade - a carga horaria excessiva dos pais, alem de impossibili-
. 

, 

tar o dialogo com os filhos, ainda os leva a colocar os menores em cre-

ches, onde a criança cresce sem o carinho e dedicação necessaria dos 
, -

pais, que e fundamental na sua formaçao afetiva. Quando jovem, estes 

não encontram o apoio da sociedade, pois quando vão estudar não tem 
- , 

acesso ao enxino. Quando vao trabalhar lhes e exigido diplopas e se 
, - , 

conseguem um emprego, seu salario nao da para se sustentar e sua fa-

m{lia. Como consequência vemos a frustração destes jovens, caindo no 

caminho do vicio e sendo alienados. 
-

O sexo e o namoro sao totalmente condicionados pela igreja atra-

vés dos dÓgmas, pela fam{lia através dos falsos valores, plos meios de 

comunicação também passando a ideologia da classe dominante, não per

mitindo que os jovens discutam seriamente a questão afetiva. O sexo 

passa a ser uma liverdade falsa, e alienada. Onde os jovens tem que 

escolher entre repressão ou uma liberdade irresponsavel. 

Os jovens não tem uma amizade profunda, porque o ambiente de 

trabalho não permite. Os chefes impedem o diálogo entre os funcioná

rios e assim não sintam necessidade de se organizarem. 

A TV ocupa o tempo que resta, quando todos estão em casa, atro

pelando o entedinmento e diálogo na familia, causando brigas, separando 

casais e filhos, e a falta de união entre as familias. 

No namoro o tipo de realidade em que estamos inseridos faz voltar

mos para as questões de sobrevivência, sufocando nosso lado fraterno e 

carinhoso. Pouco a pouco vamos nos isolando. Não conseguimos aprofundar 



um relacionamento mais constante, de outro lado não nos dispomos a 

criar condições objetivas para isso. 

As amizades muitas vezes não são profundas. Normalmente os jo

vens conversam bastante, mas justamente pelo fato da questão afetiva 

ser deixada de lado, é que não se procura conhecer e entender o inti-
, 

mo de cada pessoa. Ate mesmo entre os casais não existe amizade ver-

dadeira. 

Há muita competição e concorrência entre os jovens e isso gera 

individualismo. 

A escola não oferece condições de formar uma consciência da 

realidade aumentando a alienação, a perda da memória cultural. A 
, 

. teoria desvinculada da pratica. O aluno torna-se um "banco de dados" 

que sera posteriormente utilizado pela burguesia. 

A concentração da população em grandes cintros, leva à desuma

nização, massificação do povo e perda dos valores. 

A admissão de matérias isoladas da realidade gera o individua

lismo, a competição, falta de conpanheirismo; :alimenta a divisão de 
,

classe e e um reforço da hierarquia educacional e social. 

Não há preocupação em investir na educção popular como forma de 

conscientização dos jovens trabalhadcxres. Estes por sua vez não conhe

cem as entidades, or orgaos de luta que compões o Mov. Popular e Sin

dical, dificultando assim sua participação. Estes orgãos de luta tam

bem não tem a preocupação de desenvolver um trabalho a partir da reali

dade especifica da JJTT. 

A pressão e coação das empresas dificultam a participação dos 

jovens nos movimentos popular e sindical. 

A forte repressão policial gera a violência intimidando a or

ganização e participação. 
. 

, 

O sistema, atraves da sua ideologia leva o jovem a ser indivi-

dualista, impedindo que ele tenha visão mais coletiva não desenvolven

do assim uma consciência de classe. 
.., 

A ideologia do sistema capitalista leva o Jfil a nao assumir a 

sua realidade, seu bairro, suas condições de vida.;Assumindo assim 

comportamentos e padrões determinados pelo sistema. 

Participação dos Jovens 

Os sindicatos não tem uma metodologia de trabalho que atinja a 

JJTT e desperte-a para a participação causando seu comodismo em rela-

çao ao movimento sindical. 



As oposições sindicais existem porem não tem crédito dos traba

lhadores·· que se acomodam achando que as lutas sindicais, assim como as 

greves nao a resentam vantagens para eles. 
, 

A falta de didatica por parte dos dirigentes sindicais tem como 

consequencia a permanência da falta de consciência política dos jovens 

trabalhadores e dos i.:raball1aLlorf-,R em geral, que não atendem ao chamado 

feito por essas direções. 
, ,..,,,, , 

. Os jovens tambem nao participam das assembleias por estarem estu-
, 

dando, por terem carga horaria de trabalho excessiva e por desinforma-

ção. Quando participam das assembléias sua opiniao e sua realidade espe

cifica não é levada em conta. 

A educação que atual:m:e.nte é dade aos jovens; é imposta pela 

classe dominante, que impera induzindo os jovens a darem valor a sua 

forma e capacidade de transformação da realidade, e não a resent�; 

meios favoráveis para que a JJTT possa participar ativamente da polí

tica. 

Os Jovens não se interessão pelo política e não acreditam em 

políticos, que em sua maioria fazem politicagem afastando com isso o 

trabalhador da verdadeira política. 
, , . Existe um descredito do jovem dentro do movimento operario. 

Mecanismos IdeolÓgicos 
, 

Em toda a nosso historia, a classe dominante tem um papel fun-
- , 

damental na alienaçao do povo. No egito antigo, o farao justificava 

seu poder através da origem divina. Na idade média, a igreja católica 
, 

se prestou a este serviço. Atraves dos aparatos religiosos procurou-

se condicionar a população a viver de acordo com os interesses da 

classe dominante. No Brasil a religião pregado serviu para justificar 

a escravidão dos indios e africanos. Ainda hoje a Igreja enquanto hierar

quia está a serviço da classe dominante. 

Existem várias entidades religiosas estrangeiras, várias seitas 

e doutrinas religiosas que aparecem todos os dias. O sistema cresce em 
,.. , 

cima destas divisoes. Quanto maior for o numero, melhor para o siste-

ma. 

As religiões ficam a serviço do poder dominante e doutrinam o 

povo para acretidar na vida eterna, fazendo esquecer-se da realidade. 

A educação familiar nos passa diversos conceitos, como a dis

tinção das atividades domésticas de acordo com o sexo, formando um 

ambiente disciriminatÓrio e mantendo o machismo. 



A escola tem o papel fundamental na reprodução da ideologia 

dominante, desde o pré-primário ao universitário. O Estado dirige e 

impõe· os curriculos. Os livros didáticos e as formas de se educar. 

Não se ensina a verdadeira história dos trabalhadores, pelo contrá

rio, prepara o individuo para ser 'útil ao sistema. A nossa cultura 
- , , 

nao e valorizada e atraves dala procuram nos alienar. 
- , , 

Os meios de comunicaçao social, tambem e um forte mecanismo. 

são manipulados. A TV, o rádio estão legados aos grandes grupos e

conômicos. Não divulgam informações sobre as organizações popula

res, e á a grande arma para controlar as reinvidicações da classe 
, 

trabalhadora. Atraves deles, passam uma cultura de massa, criando 

padrões, eliminando os elementos criticos e criativos do povo brasi

leiro, transformando-os em seres passivos e ao mesmo tempo frustrados 
- - , 

em relaçao aos padroes esteti<Cos refinados das elites. 

Formas de organização de jovens existentes 

Pastoral de Juventude, Mocidade das Igrejas Protéstantes, UMES, 

UNE, JOC. 

Pastoral da Juventude- tem como objetivo organizar os jovens dentro 

da igreja, desafiando-os a assumir um compromisso maior com as pasto

rais. Seus militantes não tem um enganjamento nos sindicatos e mov. 

popular, sua ação se restringe a reunir jovens, mas sem ter um obje-
' 

tivo claro de chegar a luta de classe. 

Mocidade das Igrejas P�otestantes- tem como objetivo tirar os jovens 

do caminho do mal, fazendo com que se desapeguem das coisas materiais, 

e siga o caminho do Salvador. 

Sua ação se limita em reunir os jovens, orar a Deus, louvando-

º e glorificando seu nome. 

-

JOC - Movimento que se propoe: a organizar a JJTT a partir de sua rea-

lidade desenvolvendo sua formação e educação a partir da ação. 

UMES - tem como objetivo organizar os estudantes frente aos seus pro-
, 

blemas, buscando melhorias nos colegios, protestos contra atitudes 

intrangigentes dos professores, passe escolar, melhoria no ensino, 
, -

sendo que esta ultima nao consegue avanços. 
. , -

Esta entidade e organizada por cada cidade e nao existe um 

vinculo ou troca de ex eriências entre as cidades. 



!ll:lli - tem como objetivo lu ar por melhorias na qualidade do ensino 

em todos os niveis, mais verba para a educação, direito ao acesso ao 

ensino, e contra os aumentos nas mensalidades escolares. 

Sua ação se dá com protestos e manifestações. Não tem um plano 

de trabalho que leve em conta a realidade conjutural do país com uma 

pro j eç ão futura. 

Contribuição para o poder dos trabalhadores 

Algumas destas organizações não tem um plano definido, com 

uma projeção classista que almege o poder da classe trabalhadora. 

Algumas porque não são e nem se propoem a ter um carater classista, 
, 

e outras por falta de analise. 

Outras tem um carater classista, porem tem dificuldade de se 
, 

. inserir na luta do mov. operaria. A JOC dentro deste contexto vai 

avançando a medida que vai conseguindo desenvolver uma ação concre-
, 

ta frente a realidade, se fazendo presente em varias categorias atu-

ando em oposições sindicais, direções de sindicatos, e CUT. 

Desafios que se apresentam para a JOC 

Fortalecer a ação do movimento na perspectiva da construção 
, 

da nova sociedade. Nos fazendo presentes dentro do movimento operaria, 

contribuindo na formação e organizaçã da JJTT, e confrontando nossa 

orientação com as demais concepções. 
, 

Fazer com que o movimento operaria reconheça a realidade espe-

cifica da JJTT e leve em conta sua contribuição. 



Projeto da Burguesia 

Percebemos que a Burguesia Internacional tem um projeto. 
, - , - , Este e de perpetuaçao do dominio sobre os povos, porem nao e de-

talhado nem coeso. são linhas gerais, orientações seguidas de acor

do com o interesse das Burguesias Nacionais. Ocorrem divergências 

em como encaminhar, dependendo dos interesses que estão em jogo. 

O Capital ismo vive da competição e livre iniciativa, porem 
-

quem tem mais poder impoe o projeto. Os outros, com menos poder 
. , 

e influencia, o absorvem, pois tambem saem ganhando com Ele. 

As divergências dentro dos diversos seguimentos da Burgue

sia, não são divergências que influem na exploração da Classe Traba-
- , 

lhadora, todos concordam e poem em pratica esse pr ojeto de explo-

ração e dominação. 

A nível politico ercebemos que a burguesia internacional 
, 

consegue levar adiante o seu projeto, que e de manter o controle 

das decisões politicas dos paises do 3º Mundo, onde haveria um 

risco do Mov. Operátio reagir. Através do Bco Mundial e FMI, os 

paises são controlados, pois têm que cumprir acordos tanto econô

micos quanto politicos. A Burguesia Capitalista projeta manter o 

Capitalismo, devido a isso percebemos a investida em cima da Amé

rica Central. 
, ,. 

. Podemos perceber a nivel economico, que quem mantem a eco-
- , -

nomia sao os paises do 3º Mundo. Constituem uma reserva de mao de 

obra e matéria prima. Nesse aspécto encontramos uma contradição 

dentro do capitalismo. Os trabalhadores são mal remunerados, isso 

impossibilita que se consuma _o que se produz. Vemos devido a isso 
, 

. 
, 

empresarios se confrontando com banqueiros e latifundiarios. Uns 

defendendo que se divida mais a renda, e outros que se arroche 

mais. Esse conflito porem não os divide no momento de confronto 

com a classe trabalhadora. 
,. 

. Podemos constatar que a nível economico, a Burguesia Inter-

nacional encontra algumas dificuldades de se adptar ao. momento, po-
, - , 

rem o movimento operario nao e a causa dessa difivuldade, e sim suas 
, -

proprias contradiçoes. 

A nível social, a contradição é gritante. O desnível social 

é alarmante. Milhões de trabalhadores vivem numa situação de misé

ria. 



, ,.,,,, , 
. , ,.,,,, 

O Capitalismo tambem nao e perfeito, e Ja constatamos que nao 

é totalmente coeso. Na questão social é onde aparace as maiores con-
,., , 

tradiçoes. Isso e fruto de um projeto de enriquecimento acelerado das 
, minorias que detem o poder nos paises, e principalmente do 3º Mundo. 

, Para manter o nivel de vida dos trabalhadores do lQ Mundo, e 

ao mesmo tempo não privar a burguesia (em todos os paises) de seu 
, 

lucro e confo rto, e necessario privar das cecessidades essenciais 

os trabalhadores do 3º Mundo. Portanto a Burguesia projeta o empo-
, 

brec mento generalizado desses trabalhadores, ate que ocorra uma rea-
,., , ,., 

çao, que no caso sera isolada, e a burguesia nao puder reprimi-la. 
, 

Nesse caso tera algumas alternativas: a "Social Democracia", como 

ocorre na Europa, e em perspectiva no Brasil, Argentina; ou um ge

nocidio com uma grande Guerra, como ocorreu na 2Q Grande Guerra. 

No aspecto ideolÓgico, a burguesia Internacional projeta, e 

tem conseguido levar a cabo o controle das grandes massas. 

Consegue fazer com que o consumismo, e a competição, que são 
A a essencia do capitalismo, penetrem na vida dos trabalhadores. 

,., , ,., 

Onde nao e possivel se consumir, existem as religioes e seitas, 
., 

que na sua maioria, pregam uma ideologia de conformismo e fe na vi-

da "eterna". 

O ser humano tem anseio natural de satisfação e felicidade. 
, 

O sistema investe ideologicamente nisso. Nos diz o que e ser feliz, 
, , 

e como consegui-lo. O controle ideologico e o qu e consegue manter 
, 

apatica a maioria da classe trabalhadora. 
, , 

Nos paises do lQ Mundo, esse controle e muito mais forte, pois 

o movimento operário tem uma história de luta que deve ser esqueci

da, e sse projeto est� bem consolidado.
, , , 

A estrutura familiar, e seu modelo tambem e uma arma ideologi-

ca, portanto retrata a relação de poder, onde os pais são quem de·ci

de, não havendo democracia. Na relação afetiva se perpetua durante 

vários anos a supremacia do homem sobre a mulher. Não havendo liber

dade sexual, gerando discriminação, e fortalecendo falsos valores 

(machismo, virgindade). 

Os meios de comunicação nas mãos da Burguesia Internacional. e 

Nacional não transmitem as reais informações, isolando o conjunto do 

movimento operário. 

A educação também cumpre papel fundamental dentro desse projeto. 



A maioria dos partidos politicos garantem o direcionamento 

ideolÓgico das camadas sociais, fortalecando esse projeto. 

Podemos concluir que a burguesia projeta transmitir ideolÓgica

mente os principies do capitalismo: competição, submissão de uma elas 

se pela outra, e conformismo das massas ••• 

A classe trabalhadora não tem consciência desse projeto. Em sua 

maioria absorve-o passivamente. 

Presenciamos trabalhadores trabalhando 10 a 12 horas perdia, 

fazendo horas extras, defendendo o capitalismo, defendendo a com

petição. Ou então nos fins de semana fachando-se em casa, ou indo para 

a igreja "rezar",· esperando a morte. 

Mesmo dentro do Movimento Operário, percebemos que os princi

pies do capitalismo estão presentes. A sede pelo poder, a não valo

rização do homem como pessoa humana. 

Esse projeto se manifesta no seio da classe trabalhadora em 

todos os momentos, e em todas suas relações e reações. 

As perspectivas não são boas. 
, , 

- De um lado a Burguesia continuara investindo. Avançara em

seus meios e mecanismos de dominação.

De outro lado o Mov. Operário está dividido. Não está con

seguindo superar suas divergências. O Sistema aposta nessa
- , - , 

divisao. O Mov. Operario nao tem uma analise comum desse
, 

projeto, e isso o torna mais vulneravel.
, -

A perspectiva caso o Movimento Operario nao supere suas di-

ficuldades, é a perpetuação do atual sistema de dominação, e do 

projeto da Burguesia Internacional. 

Politica 

Constatamos que o momento de transição está chegando ao seu 

final, porem a politica do Governo Sarney seguiu as mesmas linhas 

do Governo Militar, apesar da denominaçã de Nova RepÚblica. 

A polpi tj_ca a.e Arrocho, e en treguismo aos interesses dos gran

des latifundiários, e empresários se mantêm. 
, 

A figura do Sarney esta absorvendo todo o descontentamento 

da população. Isto porem não está sendo canalizado de forma orga

nizada. Sabemos que essa figura somente representa o interese dos 
- , 

grandes capitalistas. Ele nao detem realmente o poder, e um testa 

de ferro. 

·1 Com relação à Constituição, desde a eleição dos constituintes 



.. 

não tinha.mos perspectivas de mudança. O plano Cruzado veio para garan

tir a eleição dos setores reacionarios. Em sua maioria PMDB e PFL, com 

prometidos com o grande capital. 

Alguns setores da esquerda tentou se aglutinar para conseguir 

ter alguma influência. Obtiveram alguns ganhos, que analizamos irri-
, . sor1.os. 

Grandes mobilizações forem feitas para se conseguir assinaturas 

para as emendas populares, sendo essas totalmente despresadas, não 

sendo nem apreciadas pelo redator da comissão de sistematização. 

A CPI da corrupção, somemte levantou algumas denúnc ias, 

denunciou ameaças, porem nada concluiu. Foi mais uma jogada para ilu

dir ainda mais a população. 
- ' - -

Com relaçao as eieiçoe�, analizamos que elas vao acontecer em 
, -

um clima de descradito dos trabalhadores, pois nao acreditam mais em 

nada. A esquerda canaliza suas lideranças para assumir candidaturas, 

enfraquecendo a organização de base. Pois os candidatos fazem ali

anças, se enchem de dividas para garantir sua eleição. Depois não 
, 

sendo eleitos ficam desgastados, e queimados com os proprios tra-

balhadores. Quando ganham não conseguem levar adiante as propostas 

dos trabalhadores. 

A direita também jogará pesado nas eleições, pois o que já 
, . 

-

garantiu na constituinte tem que ser colocado em pratica. V811.J. 
, 

usar tambem os "ganhos" que os trabalhadores tiveram na cons ti-

tuinte para fazerem sua campanha. 
, -

O proprio Partido dos Trabalhado res nao consegue manter uma 

unidade. Na briga pelo poder se usa os mesmos meios que a burguesia. 
- , - , - , -

A direçao e urra direçao ja viciada, na.o ha uma rotatividade. Na.o

investe em formação dos trabalhadores.

Notamos 3 forças, sendo que 2 se aliam por interesses comuns: 
, 

Burguesia Internacional, tendo o monopolio do controle eco-

nômico, politico, ideolÓgico e Social, controla a economia mundial. 
-

8 
, Concentra-se nas maos de pai.ses. 

, 
- Burguesia Nacional, que mantera tambem o controle dentro do

, pais. Se alia com a Burguesia Internacional para manter seus inte-
, 

resses. Em determinado momento ha um conflito. 
, 

Movimento Operario, força mais desarticulada, divid.:ida. 

Defende o interesse dos trabalhadores. Não tem uma unidade nem 

força para contrapor à Bur guesia Internacional . 



• 

Economia. 

Os preços dos .produtos vem sofrendo constantes aumentos,,..:, c.am 

pequenas variações de um local para o outro devido a concorrência. 

O dito congelamento com suas tabelas tão badaladas pelo g�

verno inexiste. 

O valor real da cesta básica aumenta diáriamente e o governo, 

insiste em divulgar indices defasados para ludibriar as classes popula-

res. 

Os empresários por sua vez aproveitam a variação da urp para 

efetuar constantes aumentos dos produtos. 

Os lucros obtidos com os aumentos dos produtos são remetidos, 

para o sistema finenceiro ( open, over etc. ) incentivando a especula -

ção, provocando a valorização dos titulos de propriedades dos grandes -

capitalistas, consequentemente não envestindo na produção economica e 

provocando demasiada inflação. 

Esse mecânismo ocasiona-rã em breve o sucateamento do .. , nosso 

complexo industrial,que nos impossibilita-rã de competirmos no mercado 

internacioanl. 

Estamos vivendo algo que nunca ocorreu no pais; uma inflação -

galopante que se aproxima a 1% por dia, considerando os indices reais. 

O salario tambem alcançou um patamar de defasagem jamais atin

gido no decorrer de sua historia ( piso médio em Abril/88 34,65%) 

O governo fundamentou como sendo causador do defit publico, os 

gastos com o funcionalismo público, impondo autoritariamente o corte da 

. -

variaçao da urp para esse se�or. 

Na verdade o func. público surgiu como bode espiatório pó.is 

as reais causas são os desvios de verbas, má administração, realização 

de projetos desnecessários à população que morre de fome. 

Como se não bastasse o arrocho, a miséria que vivemos, ainda , 

somos obrigados a financiar os lucros obtidos pelos grandes capitalista 

que estão convertendo a dívida externa em ações de empresas nacionais e 

multinacionais no pais, com até 50% de descontos. 

São os impostos, corte da URP, arrocho etc. que sob os traba .. r: 

lhadores asseguré a dominação, manipulação de nossos governantes. 



O pais em 83 realizou uma serie de acordos com o FMI que ·v.em 

fiscalizando desde de então as contas nacionais e exigindo programas de 

ajustamento de nossa economia. 

Somos obrigados a pagar os juros da dívida externa e como 

arrecadamento do governo se faz via impostos, tárifas públicas, nao 

.J o 

• suficiente para atender os gastos o casionando deficit publico.

.. 

Os assalariados(. N6s ) somos os principais sacrificados na 

arrecadação de impostos. pelo outro lado, as multinacioanis, a burguesia 

permanece quase que intocavel. 

A economia brasileira está voltada para a exportação, no intui 

to de conseguir superávit comercial. Para isso,corta-se importações 

arrocha-se salarios diminuindo o poder de compra interno, diminui-se en 

vestimentas provocando o desemprego, recessão, inflação etc. 

Em troca do sacrifício dtis trabalahadores, recebe-se do governo 

pessímos atendimentos publicas, uma educação direcionada etc. 

Caracterizada como modelo concentrador de renda, a politica_ec� 

nomica brasileira vive hoje uma eterna contradição. Transferindo renda 

de um setor para o outro; de um lado os assalariados com o salario médio 

real perdendo cada vez mais seu poder aquisitivo. do outro o setor export�:-.:. 

dor em ascensão, colocando o Brasil na liderança da concentração de renda, 

mundial. 
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, 

Movimento Operario 

Vemos como for mas de organização do Movimento Operário, as co-
- , 

missoes de fabrica, as Cipas, os sindicatos, as federações, confe-

derações, e centrais sindicais. 

Hoje vemos as direções dessas organizações diVididas. Cada um 

querendo defender seus próprios interesses. 
, , 

Existem varias correntes dentro do Mov. Operario dividindo-o, 

dificuldando o avanço do mesmo. Apenas uma pequena minoria mantem 

nas maÕs o poder de decisão, não capacitando outros trabalhadores 

para assumirem as direções. Enquanto acontece de assumir, já é no 

nivel de fazer a cabeça do cara mesmo. Com isso o trabalhador fica 

mais perdido, com as guerrinhas que se travam entre as direções, 

não entendendo nada. Não se preocupam com um trabalho de formação 
, 

do trabalhador. Acham que o que importa e o trabalhador estar re-

voltado o bastante para aderir a qualquer movimento que atue con-
, 

tra o sistema. O que vemos hoje, e a CUT, sindicatos, puxarem gre-

ves e os trabalhadores não terem como levar, e quem tem que bancar 

é uma minoria. Isso não é avaliado com o conjunto dos trabalhado

res. Algumas lideranças usam o Movimento para se fortalecer politi

camente e eleitoralmente. 

O movimento sindical ensaia respostas que mais do que reve-
- ' 

lar a disposiçao de contrapor as medidas do sistema, demonstra m 

a inexistência de politicos capazes de orientar suas próprias 

lutas dentro da nova conjuntura. 

As organizações de base existentes hoje são inespressivas. 

As direções não investem na formação de modo que garanta a capacita

ção de trabalhadores para assumirem realmente a luta, para que 

se confronte com o sistema. 
, -

Com esse arrocho todo que esta nos acometendo nao estamos 
, 

vendo como vainos reagir contra esta realidade, e esta nos tiran-
- ' 

do a esperança nas organizaçoes existentes, devido as contradi-
-

çoes destas. 
, -

Percebemos que o Movimento Operario nao tem uma unidade inter-

nacional, somente alguns setores deste, tem uma articulação e di

mensão internacional, isso dificulda que se contraponha à burgue

sia que está organizada internacionalmente. 
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A JOC tem jogado um papel impor tante nesse meio, dentro do 

Movimento Operário. Em alguns m omentos, nós militantes não encon-
, 

trames espaço dentro do proprio movimento para refletir e revisar 

nossa atuação. 
- , 

Nossa intervençao ainda e limitada e pequena, porem nossas 

posições são respeitados por muitos companheiros que assumem conos-
, 

co a luta dentro do Movimento Operario. 

Tem os um desafio de lev ar nossos companheiros a assumirem a 
- , 

luta dentro das organizaçoes do Mov. Operario, e a refletirem 

nossa atuação. 

O papel que estam os jogando não esta muito dentro do que acre

ditam os, temos dificuldade de garantir a formação. 

A 

DELEGAÇÃO 

MAIS BONITA 

DESTE 

CONSELHO!!! 
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DADOS ESTATISTICOS - RIO DE JANEIRO 

População estimada em 1988 (IBGE) 

Total do Estado .••.••..•....••. 13.586.200 

Reg. Metropolitana .•.•..•.•... 10.943.000 
, 

. , Reg. Medio Paraiba . . . . . . . . . . . .  

Reg. Litoral Sul ....•...•..•.. 

Reg. Baixadas Litorâneas •.•••. 

Reg. Se rrarl.a . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Reg. Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

982.300 

100.200 

467.600 

395.700 

697.000 

REgiÕes e suas respectivas cidades (população das 4 maiores) 

Metropolitana 

Rio de Janeiro (5.929.500), Duque de Caxias (718.000), Itaborai, 

Itaguai, Magé, Mangartiba, Maricá, NilÓpolis, Niterói (475.600), 

Nova IguaçÚ (1.460.000), Paracambi, Petrópolis, são Gonçalo (758,000) 

e são João do Meriti (494.000). 

Médio Paraiba 

Barra Mansa (207.800), Volta Redonda (242.200), Barra do Pirai, 

Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paraiba do Sul, Pirai, 

Resende (107.800), Rio Claro, Rio das Flores, Sapucaia (86.500), 

Três Rios, Valença e Vassouras. 

Litoral Sul 

Angra dos Reis (73.800) e Parati. 

Baixada Litorânea 

Macaé (86.600), Araruama (61.000), Cabo Frio (97.400), Caichoeira de 

Macacú, Cassimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio Bonito, são Pe

dro da Aldeia (46.200), Saquarema e Silva Jardim • 

Serrana 

Nova Friburgo (156.400), Bom Jardim, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, 

Santa Maria Madalena, são Sebastião do Alto, Sumidouro, TeresÓpolis 

(124.200) e Trajano de Morais. 



Norte 

Campos ( 379.100), Bom Jesus do Itabopoar a, Cambuçi, Taocara, 

Itapiruna (66.000), Lage do Muriaé, Miracema, Natividade, PorciÚn

cula, Sto Antônio de Padua, são Fideles, são João da Barra (53.6�0) . 

• 

População Urbana e Rural por Região (IBGE - 1980) 

REGIÃO 

Metropolitana 
, 

. , Medio Paraiba 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Lit. Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Baix. 

Norte 

TOTAL 

Li tor8l1.ea ............... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pop. Urbana 

1e.373.300 

646.622 

37.659 

233.440 

367.137 

11.658.158 

População Jovem de 15 a 29 anos (IBGE - 1980) 

Pop. Rural 

924.027 

156.723 

40.621 

104.171 

301.477 

1.655.601 

Pop. de 15 a 29 anos 3.487.441, 30,88% da população total. 

Distribuição da População Economicamente Ativa por ramo de produção 

(IBGE - 1980) 10 anos ou mais. 

, 
. Agropecuaria 

Extrativismo 
, 

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, Comercio 

TOTAL 

183.043 

28.457 

1.164. 298 

2.004.766 

489.406 

4.317.373 

' 
.. 
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INTRODUÇÃO 

Este decumente se dirige aes militantes da JOC Bra.,sileira em ' ' 
preparaçãe ao nesse 23º Conselhe Nacienal. Ele é frute de um processe ie 1

análise própria, eeletiva - global d.e m.evimento. A partir ia pauta de pr� 

paraçãe d• Conselho Nácienal, diversas cidades, pesquisaram, analisaram e 
i,:;· 

enviaram. e conteÚie a·o Secretariado Nacienalo

A eq_uipe liberada após organizar e completar os elementos de a

, nálise das.cidades vem agora devolvê-lo ao conjunto dos militantes para' 
seguirmos no processo de análise. os militantes devem criticá-lo, levan -
tar questões trazendo-as para o Conselho onde prossegµi.:Jlemos com nossa a

'1· na isa.

A- :rinalidade·deste documento é ser um meio para atingirmos o o�
jetivo de: "Avançar a Análise da realidade, dando prioridade às bandeiras 
de luta .da Juventude Traballladora.". 

Este documento apresenta uma·análise da situação econômica, po-

1{tica, social, ideológica e do movimento operário. Como já sabemos, a s2; 
tu.ação de exploração que vive a classe trabalhadora tem como causa o sis

tema capitalista • .Para transformaY a sociedade temos de conhecer este sis 
tema, suas estratégias, pol!ticas e me�aniamos. 

A. situação que vive a classe trabalhadora hoje é de desemprego,
arrocho salarial, marginalização, péssimas condições de vida e trabaL�oº 
Aqui identificamos a interligação destes diversos aspectos em nossas vi -

, das. Esta '.realidade de nossa classe e comum. a todos os trabalhadores.Isto 
deter.mina a interdependência de nossa classe. As causas de nossa situação 
d� exploração são aa mesmas. Assim, nossa análise e ação devem ser pró -

' 

pria, colet;�. e global. 

Esta análise também não teria senti&o se não estivesse voltada' 
N , 

< 

para nossa açao. Por isto, um dos criterios para le�ro.ntarmos bandeiras de 

luta devem ser em funçãoct.,que estamos desenvolvendo ou que perspectivas te 
mos de desenvolver. Hoje, &S principais aspectos da realidade que atingi

mos oom nossa ação, são: Trabalho, 3airro e Desempregoº Nossa análise de-
, 

.vera ser deeen.volü:ida nestas perspectivas-• 
. , 

No ponto do movimento operário, vamos analizar as reações da • 

classe trabalhadora, frente a ésta realidade. Analisaremos as dificulda -
des, avanços e desafios. Vamos perceber a necessidade de criar uma verda
deira unidade e solidariedade de classe para superarmos esta situação de , 

-4-



f explo:r\1ção. Hoje, :..una açao que ,rovoque a formação, organização e conqui� 

t. , r;�-:;--ivarci os ·\rabalhadores a a2::i..rem de uma forma coletiva.o 
. " . ... , t d ., . t I:Jn stnexo, estamos emriano..o ur� in1orne-sin ese e Ci.:i.vorsa2. en-

e:��istentes no n.ov·imento operário, 1)e.r-. co!.!'lo so'br19 as centrais si13: .1 
internacion:\is º 

lzs:;;er-aDos q_ue com âni ''::l.o, cacla um e tod.os os .rr:ili tantes conti�i- 1

��cnorn.ia. 

..t:, � t ,, . , . ., . t . .. ::tp:ro:i. u.ncta:r es a ann.i.:.��e ;1ropr1.a e comum. e.o mov:i.men e, a::z::.!:.!. e:::: ,ié\

� .. _.
I'

� ... . '• 

.e- - t . . . ,'! e::::i nos:3'1 .1.oI"!:'.açao e C'.)n r1ou1nuo par::=t r..ossa 

·:-· ... 

-2-
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1 1:fil'RODUç,[O. 
. 

1 Hoje para nós trabalhadores, • um. desafio estarmos aprofundando a eçono -

1 mia do país, já que s�nmos as consequências de todas as medidas tomadas

l Vemos que � po�ção está empobrecendo cada vez mais, sendo um. meio de • 

J garantir o enriq1tià'c1JD.ento de poucos.· 
/t . , 

.. t·, . '. .' : ... , :. .. 
. . 

- li ·'i·l
t divi?,�./�xterna do Brasil que ultra:passa 100 bilhoes de dola:res; o nu •

' 

j que :unpõe medidas para o pagamento desta d:Ívida. o que traz muitas oonse
! . . . . 
i qu�nciaa para os tra balba.d.ores, como o DES».n>REG0 º 

1 Se olharmos
,-� partir do nosso local de trabalho, vemos que estão acont11 -

I cendo demissões e não se contrata. ninguém, e ruí mudanças nas fomas de c_g

f mo o trabalho se realizaf várias empresas estão introduzindo m.tftodoe a�t.2 

: mat· zadoe e tsntando usar o trabalhador de u:ma maneira qu.e seja conve�e_!! 

te a elaso Assim, ou\rim.os falar em robos, máquinas de comandos n, J.éricç,s, 

centrais de usiDagem, micro com.putado·res,. 

I 
E2sas alterações são impostas aos trabalhadores e começa a ganhar forç�, 1

, com. a crise econômica e as ª'""°'·qR�Aq•

Sem garantia de emprego e jornada de trabalho superior a 40 horas, a ay.t.2 
t 

mação poderá tomar· lugar de muitos trabalbadoreso ... O campo de emprego a·ti_!! 

gido pela automação é amplo, não.·se restringindo ao ramo inetalúrgicoo Há 
'}entrais telefônicas digitais que dispensam o auxílio da telef'.,ru.ata; oa• 

caiXas bancários ele�Ônicos; m.á�ui.nas automáticas das fiações, os com.,pu.-

- tadores que controlam o processo ·de :i;rodução nas indústrias qu:!micas e s.!

denrgieas, e·te. o' 

, Kas sabemos tambem que a autoMção, �o· é a únicà·- causa do desemprego •. •

Quando ocorre diminuição no quadrO,da pessoal de uma empresa, há uma ten-

-----------------------------------� 



dência de aproi'eitar aquele• 1u penaaneo• no 1iftbalho, passando a ope -
rar máquinas 41feren.tea • fa•ead.o tarefa• doe colega• 4aaiti4o•� 
Bem, para compreendermos toda essa problemática, teao• 41.!-• tentar anali ·· 
sar e entender o modelo econômico que esta aí; quem o está de'tenajnant\o 
as consequb.cias que esta trazendo prin.oipalmente à classe operária. 

ECOBOMU 

* Caracter:latica econômica do Brasil.
. 

A # 
. . 

* Principais aedidas econõaicas t011adas nos últ:Laos anoa.
* Quais as comsequlncias destas medidas para o• traballMld.ores.
*Qual, o aodelo econômico e aetin:tluên.oiaa e:s:ercidae eobre ele?
* Quem determina a ecoD.OJD1a a nível local, nacional e intenaoional e

estmtegia têm ?

* Que perspectiva apresenta a, ai1iaação econ.ômioa?

OABACDBÍSTICA ICOBOJg:Ol. 

que 

Característica econômica: O Brasil é ua pa:Ca econ•caente ati90 coa se-
· ' 

tores dinrsiticados, cada redão tea caracwr:!sticaa prÓpriaa�
IBGIIO BULI i oaractenuda pela agriou]:t;a.ra como a •o�a, o ai.lho, a uva,

o odé, o trigo, o feijão, a batata, e o algodão.- !aos nee -
- "",.t_ , 

aa região tal\uva a pecuaria. 
- , 

'1 Em Porto A\1.egre, existem concentrac;oes induau-:1.ali.a, metal1irgioas e o po o 
PetroqÚllioo. temos na região Sul (Paraná) a usil'la de Itaipu. Besta regi
ão eatlo aen4o constru.!das muitas barragens. 
REGIIO SUDBSTBs g uma das maia 111.portantes do país, é rica• :matéria-pr_! 

ma, estão *8aMa aí oe portos, e concentra as Miores iJl

d'ttBtriaa de 1il'Uaformac;lo. •·· agricultura , auito diversi
:t1oa4a(caté, arros, feijão, cana-de-ac;úcar e algoclão), a pecuária encon -
tra-ae Imito 4eaenvoln4a. 
Rio de J&neUCU Í onde está a iDdÚStria na-.al. BIil YOlta lledonda encontra

se a 1D4Ú8tria de a90 CSl(Cll SimmdltGIOA lQOIORil) t uma

das maiorea tindÚStriaa aidel'Ú:rgioaa do pa:!a.

Minas Gerais& Rico ea reO'll1"8oa nata.raia, teJll caao setores mais :lJILportan -
tes a siderurgia, a utalurgia(ind�tria autoaobiliaticas), 
indústria têxtil, a agricultura e a pecuária. 

são Pau1o: Poaaui a maior concentração industrial(aetalurgia, têxtil,por
celana, q,Ú:mica) e as retillar:Las-COSIB., CA.POAVA,PAULmll B 
CUBATIO. 

Espírito santos O projeto :mais iaportante implantado no Batad.o 4 a usina

-J./-

e 



.\barão, planejado para a prod11.gl9 de 3' 

toneladas dt:i aço 1::1 .... _· "$\bados, placas e barras de aço,' 

destil'lando-se 1/3 dessa produçc:"o para o me_ �� .;.,,.....,q1".llo e 2/3 para a ex -

portaçãoº os grupos que financiam esses projetost ;i.::---.t"-� • iUilianos e, 

espanhóis. 

REGIIO NORDESTE.,!_ E v:.• ,··-:.. 1:-. 
...,.J&. 

"a'n de minérios vegetau como• 

a cam,;.úba, tucum., angilo. 

, IndÚStriai Pólo Pet:c�qu:fmico da Bah:a. .... ; 
, João Pessoa(Santiata). 

- " . -.;� ,.. mt,:teie - Pe-•-buco e.... .. .... V.,.';& ............ 

agricultura, celulose, cana-de-açúcar,• J �Q:.+.!Q NORTE: � rica na pecuária, 

�in.éric9 de ferro, ouro, maDganês, - c<,1'>re .. "' ,�'. e ,.. ... ,� . 
Nesta região �- ... "ª - o Jari, Carajás e hcu-l 

ond€ ai.:. .::... _ ·· -- ,,. :: ..: �talarall ser,, 
o pagamento de impostos.

1 REGIIO CENTRO-OESTE: t ca:racterizada pela agro-pastoril e agricul:tura. A.\ 
nível nacional a economia se caracteriza por grandes 
projetos financiados por capital internaoional(proj_! 

· tos energéticos, s1daru.:r,gia, metalurgia e extração vegetal) º Os bens pro-
. duzidos (carro.3

9 
w.én,,-1.......... .,. ...... -:-_,'I,. .... ,.. ,..,_....__.., ..:a .... _,.:.,..,...;""'q_, �lmentos, teci

}dos, energética, álcool, matéria-p · ), são para a exportação º São as • 

l
l mul tinacionaid q_ue e;ontrolam a produção, a tecnologia é i:11.portada, indiv_! 

dando o pa!s e impedindo o surgimento da tecnologia nacionalo 

INFLu.8NCIAS INTERNAS 

l Em 1956, no gov�rno de Juscelino Kubitschek, são abertas as portas do •

pa{s às multir!acicnais, e cmn elas, mudanças e exigências muito grandes• 

passaram a mudar c-B 1.'u.n".>S d� vi. da oconômica do pa:!a. 
No inÍcio de 1960, o pa!s começa· nfrentar um per:Íodo de inf'l.açâo Imito 

grandeº Do 196 a 1964, mia fase dif:Ícil pará a economia do ;pa{s, os em -

1 
presárioa receosos, remeteram capitais para BABOOS BO EXTERIOR� 
Foi iniciada ,.,.,,;i ,..,.. .... n ...... �... ...."""'j,.- - - ---- A"mO :f"·hmnciada pelos EUA' que '

tinha interesgns no Brasil de acelerar e fortalecer o Capitalisao. �e FOR-
• t;AS AHMADAS ligadas aos americanos, d?rru.baram. o regime.

O �LAGRE EJ1flt�·�MI�O - 19 ;9/1973 o

1-Em 1964, a eco2·(oru1.2; capitalista int�r. :acional, Vivia uma de euas or1ses •
. HaVia mui to capital ac ID!Ulado, · era ne, essário investir e, _isso renetiu •

diretamente no Brasil, a eeonooni bra, '. leira :'"""C!t?isava crescer, o país • 

-qm poucos. 

______ J 



Os militares assumindo o poder em março de 1964, coa total apoio de estl'! 1 

tegiatae e pensadores, traziam ao povo a imagem de uma revolução que iria 1 

ordenar a economia e dem.ocra1;i.zar os lucrosº os seus planos estavavam. bem i 

definidos. Pensavam que o Brasil cresceria 0011 a implantação das mult�- ·1 
cionais, ou seja, uma política desenvolVimentista. O governo incentivou a 
Vinda do Capital estrangeiro e mul:tinacionais rtel"8Jll reforçar aqui, sua ' 

presença fa�endo algmaas exigências ao governo, 
a. MÃO-llE-OBBA BARATA, para garantir altos luuros;

exigem a criação do 7.G.T.s.

através de mecanismos externos, incentivou o txo:oo RURAL;
criou-se locais nas periferias para abrigar a mão-de-obra, que chegava

( crescimento das favelas) ;

todo esse contingente que chegou, fez com que os objetivos dos Jlili ta- !

res e das multinacionais fossa. atingidos; Houve grande dea•prego, º.!!

de todos tornavam-se peças fáceis de reposição.

b. ARROCHO SALARIAL.
e. A'B multi.nacionais exigiam do gonmo que ele garantisse ua BBGDE JIILl

'l!Alt estável e para que isso acontecesse e o llil.agre não falhasse, ,!! -
tensificou-se a repressão sobre os trabalhadores e todos os que os de

fendia. Para que isso fosse legalmente institucioml, criou-se o?tA.I-5
, 

em dezembro de 1968 e aplicou-se leis represaivas sobre a classe opel:!,

ria.

- , -Houve intervançoes nos sindicatos mais combativos da epoca, prisoes e

cassações de lideranças. Essa pol:Ítica ecóaimica Viea'ft iJlcentivar t;.· '

grandes projetos do govemo para que entrasse capital estrangeiro. As
sim, garantiu-se o •milagre• e a economia cresceu até 26�, o país de -

senvolveu-se. Este processo deu-se taabéa ea outros países, foi \1111 fe
nômeno mundial. Esta foi uma fase da ecoD011:ia. A:! coaeçou outra fase.

Na fase do crescimento produziram. tanto, que enche:raa o mercado. O. co,a

sumo passou a ser menor que a procura. Este momento para os capitalis

tas, é o que chamam de cm:SB. Param de produzir, diepeD88Jl os tra'balll!..
dores. 

D!VIDA EX'?EBBA 
Com as medidas ecoDÔllicas, que cr:larul o m.lagn brasileiro, houve 

endividamento nacional, coa injeção de 4Óla*ea pua forjar o cresoi:mento• 
4a ecollOllli.a e da indústria, para a construção de gnndee pro�etos SUll ne
cessidade. Justi:ticaJJd.o-ee ea :tunção c1a·alncla externa, a ao•aa p:rodllção• 
;e toda voltada para a exi,orta9'01 •••• peuaaeato 1apl1oa no desenvolvi -
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,, 
mento da monocultura, por ex.: soja para a exportação, acabaaos f1tuál4b • 

1'
. 

sem feijão, arroz, trigo e temos que imPortar esses produ_,,� 
A'.S exportações são controladas pelos pa!ses capitalistas de·senvol

vidos, - com isso o governo que é atrelado aos interesses desses pa!ses, rt.
1

.

não toma medidas de protecionismo à sua produção, COJl isso, o goverao ac,! 
ba repassando os gastos e a deSfl.lorização da moeda no preço do produto' 
exportado e retira dos trabalhadores • 

.fR?.9l?A!!_�plls __ �cp•oo9AU.QS t1Lmros DOIS .uos.

Entre as medidas econômicas tomadas pelo govenio, destacamos as a
dotadas éJll função do acordo com o JMI(:fundo Monetário Internacional.). 

. . 

. 

-·Decreto-Leis: detemi.Dando a política salarial� l'oraa os dec,retos ne •
2012, 2024, 2045, 2064 e 2065, decre-tos estes, que u.tea• 

de serem apreciados pelos pa:rJ���n1ia.res, todos esses 4ecretos tinraa o 
seu tempo de vfn-�,..�;-�º �,t\��o o governo, o objetivo do arrocho, era • 

--=�- - �:.. �.;;;. .. · o nível de 'emprego, conter a 1Jlfl.ação e abrir ffll111nbo para o 
pa:(s sair.'da· receásão. J.r:i:::;-:::.":'.� -=-=-�:-.::::.--: "' � �i":'9�::1 ee'"J.3 salÁrio• rea�
tados, tanto pelo ·2012, 2024, 2045 e 2065. 

Em 26/05/83 - passou a vigorar o decreto lei ni 2024. &tá 3 sal.ári.oe a!n.i 

moa nãô'"�ouvê alteração, da! em diante, o acrésoi:lllo varia de o,01� a 1� , 
(7 SM) e passa a reduzir-se gradatiftJlente. Bote-se que, quea ten realU.! 
te em fevereiro, :março, abril e maio até 25/05, pelo decreto nQ 2012, não 
c·ontóu'' oo:m· á pequena reposição parcial que proporcionou o aecreto lei n52' 
2024. 
Quaa teve o reajustamento em. outubro, recebeu coa base no decreto nt2045, 
que el:tai.�� aa faiXas dtüSalários M:!nimos e es"tabelece � :lntioe 4e 8� de 
INPO, para qualquer valor aalaria_l. Em relação ao aie't- anterior, perd.! 
se 7, 7'1o até 7 su, a partir daí as perdas din,.inuem progresai'f8118J1t8 até • 
o.� no caso de 19,7 SM, para quem ganha cima de 19,7 SK(CRS.683.928,00),
o r..ovo decreto foi favorável; quanto :maior o salár.Lo maior o ac:r4aciao.
Nesse decreto n2 .2045 dava direi to ao em.pregador tentar na ;iutiça lDI re,s 
justa inferior a 80% do IBPO, qUB.?ldo comprovar •sitaação or!tica econô:m.i
co-financeira• o

o decreto-lei n2 2065, o que está em vigor, ordena as seguintes fomas de 
reajuste salariais até julho de 1985: 

- 10()% do IllPC até quem ganha 03 salários mínimos, 
- 80% do INPC na :fai:m da - 3 a 7 salários,
- 6� do Ilf.PC na faua de 7 a 15 salários m:úumoa,
- 5� do INPC para. quem ganha acima de 15 salários mínimos.

-r-
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A partir de 1985 o ARROCHO SALARIAL, piora, não haverá mais dife

.. , renças de fauas salariais para o cálo:ulo do reajusteº De agosto de 85 a 
julho de 86, os trabalhadores receberão 7C'lfa do Ill'PC; de agosto de 86 a ju 

' 
-

lho de 87, apenas 60%, finalmente, até julho de 88, receberão apenas 58� 
do INPC. 

Em. agosto de 88, virá a chamada "LIVRE__l(EGOCI.Açlo•. 
Outras medidas: 
- cortes nas est�tais;
- retiradas doa subsÍdioa agrÍcolas, ocasionando auaento nos pre -

ços dos produtos,
- 11beração doa preços-;

CONSEQub'CIAS: - fer.bamento de indústrias; 

- diminuição da produção agr:Ícola para o consllllO interno;
- alta no preço de primeira necessidade;

- queda de consumo;
' . 

- maior depenaência do Brasil doe grup0s econômicos inter-

nacionais; aumento da dÍvida externa.
- diminuição do poder aquisitivo dos trabalhadores;

• - com.o consequenoia maior para os trabalhadores temos o

desemprego; 
- rotatiVidade da mão-de-obra •

. , _, O desemprego ·sempre existiu, pote os patrões precisam ter sempre 
mão-de-obra disponível, para manter a pressão em cima dos trabalhadores' 
empregados. Fica fácil manter salários baixos e os trabaàbadores desorga

nizados. Isto é •norma1' neste sistema e Tell agravando mais a partir de 
1980 e isso se deve a pol!tica· econÔlllica adotada pelo governo, como !o:nna 
de en:f'rentar a crise econômica do país.· 

O desemprego está ligado também a rotatividade da mão-de-obra,poie 
desse modo as emprr.�as podem demitir os empregados e contratar outros com 

salários mais baiXos� Da. mesma forma, na época doe reajustes salariais a 
empresa pode promover demissões, parati�gamento do aumento, reoont:iJatando 
trabalhadores com :reajustes de salários inferiores. �o isso se den ao 
modelo econômico que é modelo capitalista, que depende do capital estran

geiro. 

O sistema capitaliata internacional tem como objetiTo o lucro, o 

poder e o controle abso.uto nas mãos de poucas pessoas, bem como dos m.er 
-

cados, matérias-primas e dos povos. 
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O que caracteriza este sistema é a.exploração da classe operária• 

! pela d0Illinante e a incapacidade de satisfazer as necessidades dos povoa,•

um sistema individualista, competitivo e consumidor e a exploração dos•
recursos naturais e das matérias-primas, pelas companhias multinacionais.,

Sofre infl.uências pol:Íticas, ideológicas e tecnológica do capital.

·11smo inteniacional, de um modelo que não permite o pa!s recuperar suas e

forç_aa econômicas tornando-se cada vez mais dependente do capital norte -
... , americano. Os centros financeiros internacionais impoem aos paises um mo-

... , delo econõmioo atraves do FMI e BM.

Com isso concluimos que a pol:Ítiea econômica do pa:!a é centroJ.iza-· 
• da sobre vários aspectos: nos anos 50 conta o economista Eduardo Suplioy,
·, tinham.os mais de 400 bancos, hoje temos 110·:-e, é importante lembrar que'

banco em nosso pi:• ·{s - passou a ser um excelente negócio, subindo i.Dilepen- :

dentemente da inflação.e também ajuda na exploração. Os bancos com juros•
liberados são excelentes alimentadores da inflação, segundo o DIESE, no

,período .de 69 a 77 os lucros dos bancos foi de 2.915%. De um lado as mul

·tinaeionais sugam o governo, do outro lado os banqueiros internacionais'
injetam capitais no país, mas logo depois os banqueiros saem a, caça desse

'• capital injetado no mercado de ações(oPEN, OVER, MONEY, MARKETING), além•
1 
f de emprést:unos, poupanças e aplicações sociais, que o pa!s terá qu.e pagar 

através de empréstimos feitos no próprio banco estrangeiro. 

Í 
A N , 

A pol tica economica nacional, nao e nem ao menos programada ou• 

organizada, não se tem nenhum planeifUAento de como aplicar o capital da 
nação. Isto porque estamos nas mãos da um. governo autocrático, que gover
na de acordo oom interesses dos grupos multinacionais e dos banqueiros i,!! 

, ternacio:nais.
! 
"'\:'i economia local, nacional e internacional é .determinada pelos pa:!o(,s,s oa-.

pitalistas a nível internaeiona1 pelos grandes latifundiários, banqueiros 

1
m1 ltinacionais ou seja, os donos dos grandes grupos econômicos, as multi

nacionais(Coca-Cola, Volks, Fiat, Mitsubish, etc���), os bancos interna -
eionais (Citibank, etc •• ) e éntidades financeiras (!MI,:BM,MCE). Quem de -

· te:rmina os rumos a serem tomados são os burgueses dos pa!ses r:Lcos(EUA,
Inglaterra, França, Canadá, Itália, Japão e AJ..em.anha).
A sua estratégia é provocar a desintegração da economia dos países do•

l ,· 

32 Mundo, para organizar a economia m dj.al segundo os seus interessesº
Dentro desse processo á que podemos entender o momento de recessão(falên

f 
eia do capital nacjoml, arro .. J ... o s,.:.l·"ric.l e <lesemprego), a tal da crise ' 

econômica. Para as multinacionais não existe crise, continuam tendo os ' 

- C/-
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seus altos lucros, sacrificando principalmente os trabalhadores do 3� 

Mundoo 

Com isa.o as mul t.:i...u.aciont' ::.� estão consegu.inio o fim àa soberania' 

i nacionais (comprando ações de empresas nacionais e emprestanào dinheiro•

paTa os paises àe endividarem mais), mantendo inclusive o controle sobre 

a tecnologia, além de impulsionar a política financeil"a! (aproveitanào PJ! 

ra viver dos juros cobrados sobre a àÍvida externa dos ,aises pobrea)o 

A política econômica que vem sendo desenvolvida a nível interna

cional é a de abrir caminho ao capital financeiro. Esta política eoonôm_! 

ca chama-se Monetarismo e vem sendo desenvolvi.à.a por grandes grupos f1

naneeiros a nível internacional que tem como braço político oa Bstados .Y

n:idos mais precisamente a administração Reagano

� O autorit rismo político visado pelo monetarismo está em :função• 

1 

de garantir a Liberi.ade Econômica que se traduz na libere.ade do mercado'

de capital (não controle cie investimento) o Liberdade de Mercado da força 
-

de Trabalho (não estabilida e de emprego• rotatividade). Isso implica 

também não intervenção do estado em todos os campos. O objetivo fundamen 

tal dessa política é ligar ainda mais as economias nacionais do capita -

liam.o internacional, ben-a. :i.eü�ndo em primeira mão os Estados Unià.os bx:! 

ço do Monetarismo. 

Para isso usam diversos mecanie!!lOs 

º Ideologia consumista, grandes monopÓlioe, acumulação do capi 

tal a n!vel internacional. 

º Criação de instituição financeiras que dominam a economia in -

ter.nacional, inclusive empresas multinacionais que sugam mão de obra b� 

rata dos países subàesenvolvi�os o

o Dom!nio sobre os paisea io 32 Mundo• mantendo-os como me�1.""Cado 

conaumillor e devedores eterno • 

• Fazer com que � n,-.,.��1 produza e explore a matéria prima e a 

exporte, para que o Brasil não desenvolva sua própria tecnologiao 

o Manter os paiees !"��i..r"'"""'""��os subordinados aos interesses àos

donos do capital. 

Exemplo: Manter dÍvida externa 

- importação centre.li�ata em alguns tipos de matéri• primas

tecnolégia

- manter o povc -� ... :::,· ''t ...... �.'./� 

- Não investir sufic�.��o na na� e, moradia etC oeo

º Extensão :minternacional da p=odução e consumo de massas.

--10 ·-
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plo: jeans, coca eolao 1 
1 

º Concentração internacional do poder e onômico, Exemplo: 28 8_! f
, . , i presas do grupo MITSUBSCH realizam· seus negocios nos campos de comerc o, 

cimento, papel, vidro, produtos qu!miooa, pe róleo, a:im$�tação, seguro, 

i ConatruPãOo 
' -y 

J • Criação de Zonas Francas, em todos os continentes estas zonas•
i 
1 nas quais as companhias multinacionais não assumem os impostos e nem res
i 

1 peitam as leis tmbalhistas existentesº 

o Mobilidade interia�ional do trabalho, capital, produção e
i.:� 

':nercado 0 Os setores menos rentáveis dos paises indÚ.strializad.oa elo

do 

nor 

,, te� como indústria de calçados e texteis, imigram para os países do 
t 

Sul.o 

Os setores de teconologia moderna se concentra nos Estados Uni�os, Euro

pa e Japão, vár:"�a transnacionais norte americanas, Coréja do Sul, Bl'.!!

sil, Kêniao Assim também se cumprindo a emigração interna e externa. H,2 

f je no mundo há 20 mi�Ões de trabalhadores emigrantesº • 
tt

� -

!·
t

º Difusão dos.costumes: através dos meios te comunicação, 

plo: na América os anúncios comerciai� chegam. a ocupar até 85% do 

das páginas de um jornalo 

8X0_!!! 

total 

• DiVisão internacional do trabalho: o processo cy elaboração e

distribuição do mesmo produto está iividido em vários paiseso Exemplo: 0 

fabricação do caiTo mundial. 

º Os meios de comunicação: o desenvolvimento dos meios de comun.1

i cação permite a transmissão rápida das decisões nr.. EC&..õf., & . .n t:ransna -t ;; 
r· 
t 

cionais a serem executadas pelas filiais extendidas no mund.oo

PERSPECTIVAS 

Estamos vivendo um momen-to de transição para um novo período &.o 
1 capitalismo, para isso os capitalistas tencionam fazer uma nova divisão• 

da produção, na qual o Brasil está cotado para ser o •Celeiro do Mundo"o

; 
No Brasil, esta nova divisão da produção ir� se anuncia para o

k sul (grandes barragens, produção de energia para o cone s·J.l, região S_! 
t deste continuará concentrando o parque industria19 o p:i.'ojato agrícola de 

1 ) 

� grande porte ficará no Centr,,, O,:,p�a e para a região No::rte se planeja a 1 

exploração d.as riquesas naturais (mineração e �egetaia), para o Nordeste! 

está reservada a perspectiva de esva"iar a p�l)U].ação na regi�o (matar o 

povo de :fome lá .meSJX:o) e apro":"'oi tt'::."' Fl t�r:-a p.lra p7.'\') ·Je 1-- ,3 agr:fcoJas e ,!: 

j nergéticos (Proalcool). Para isso é necessário exterminar grande parte• 

da população brasileira em vista da automação da produç;� (aumento da

:tortalidade infantil, controle da nate·tid.ade)o Enfim os capitalistas qU,!:l 
--------------------_____ _... ____________ 
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rem desintegrar a e asse o :ie:r.Irü:t r-i t:,:: e controle total sobre os trab! 

lhadores. Uma maneira de btI<:tnt��- �bso: �través do desempregoº Eles • 

querem ter o controle sobre a ta..::/l do d semprego mas nunca acabar com 

ele t pois isso seria a morte üe seus lucros o

º A garantia do capitalismo internacional da sua estratégia, ne 

gociando com a burguesia nacional um espaço, e com os trabalhaàores • 

criar uma aparente melhora de situação fazendo algumas coneessõeso

º Certo que o desemprego continuará' • 

• Os 1,5 milhões de Jovens Trabalhadores g_ue ingressam no merca

o de emprego e a tendencia é ficar desempregadaº 

º Continuará o arrocho salarialº 

º Maior endividamento, Brasil cada vez mais molda«os aos interas 

ses estrangeirosº 
M 

A 
, º �aior dependencia do :FMI usando uma politica moderada para evi 

tar confronto sociais o · 

º Países se unirem na luta contra o imperialiamoo 

º Atualmente a economía dos pa!ses do )Q Mundo e alguns europeus 

estão controlada pelos centros financeiros internacionais FMI e BM e 

transnacionais isso significa c;:r:.e noc conjunto d.as decisões econômicas' 

e pol!tica de um pa!s sejam tomadas fora desses. Neste sentido o siste

ma coloca g_ue no futuro existirá -um só estado, uma só economia, um úni� 
-co centro de poder internacional, ou seja, as soberanias nacionais nao 

existirão maiso 

º Armamentismo: o aumento dos orçamentos militat,es a a corrida' 

armamentiata 9 cada vez mais sofisticada s-o bons investimentos para os 

capitalistasº Recursos esses que poderia ser aplicado na produção de 

bens e serviços, para o désenvolvi.:m.ento e melhoramentos dos serviços s -
ciaiso 

º Automação e robotização: com o avanço da informática, cada • 

vez mais o homem vem sendo substi.tuido pela uufg_uina, isso vem acont �cen -
do nas fábric•s, bancos e também no coméroio (Mapin, makro, pernambuca

nas, pão de ·açucar o .o) cJ"':iq"'n"' .,.,..,,,-;,.,.. desemprego. 

DESAFIOS QUE ESSA REALIDADE NOS FAZ 

º Dar continuidE' 10 s ,.. r _ '.:lt ,, ·..,sJ ::i r.:r,,!lise da realidade (para a 

gente não viver correndo a t;:r!::. 1 .:;l fu�os e.., acontecimentos)º 

º Discutir e acc an>L..J . .- M.'3i'3 a uestão de automatização e sua• 

relação com o desempregoº 

-----------------------------------------;. 
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. - .. - ..... __,._,__...._ ___ ,_._,�- - --------------------------

ô Lutar contra. nc estra.tégi 3 �o modelo econÔ�i�o. 

mento popularº 

No t:rabalho lutando pela estabilidade de emprego e com os 

prios desempregadosº 

, 
pr,2 

"i º Buscar mais informação sobre os grandes projetos econômicos { 

., 
descobrir o seu objetivo e importância para o capitalismo) • 

º Educação financeira dentro da ação do conjunto dos mi.1itantes 

j 
( salário comunitário)º

1 º Discutir mats a questão do desemprego. r- -------- - N;:Y.f}:,w,71 ' 
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T"-T'I'RODTJCÃO 

O objetivo deste documento 

ANÁLISE DA 

REALIDADE 

POLÍTICA 

e ser um instr, .. 

�,ento de análise da realidade política. Foi feito pelos militantes 

JGr na realizaç�o do 239 Conselho Nacional da JOC. 

A nossa anãlise da real'dade política vem avançando e no {JUt: 

3� :refe.rP. a esta prol:-lemática pudemos aprofundar alguns aspéctos er; 

linl,a de terrnos uma maior clareza do quadro político brasileiro e 1�

"Cernacional. 

Para uma mel�or compreensão desta realidade retomamos um pn� 

co da história. Vjmos o processo de mili�a1�ização da polltica brasilei 

ra e o projeto de redenocratizaç�o proposto pela classe dominante. 

Nesta perspectiva vamos tendo uma anãlise mais clara e uma ori 

eantção comum frente a situação politica e assim criando possibilid.'.': 

des de vermos os desafios que temos para nossa ação. 

O PROCESSO POLITICO BRASILEIRO 1930/�2 

Até 1930 quem dominava a economia e política do Brasil eram os 

latifundiãrios, produtores de café e criadores de gado. Neste ano nn 

mundo inteiro o sistRma capitalista vivia �rn periodo de recessio. 

0 imp���o aorninantP era a Inglaterra, e o Brasil dependia eco·· 

micamente dest� pais. 

Em 193C acontece uma "Revolução" que derrubou esta situação 

Uma parcela de fazendeiros descontentes se aliaram com os industriais 

para isto. O povo teve uma certa part�cipação, mas quem tinha a hegem2 

nia eram estes er1r,resários e fazendeiros que colocaram Getúlio Varga.s 

no poder, governa�do ��� l9t 

Em 193 7, CctúJ ; o i n � c.i tuiu uma ditadura no país. l\cabou--se as 

eleiç6es, fech�rn c�maras de epr�sentantes do povo, e a policia prc� 

de todos �1 ,e foram, oposição. 

• 

• 

•
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P.-. classe dominante procura colocar na cabeça do povo que Getú\ 
lic é "O pai 11

, que protegia o pobre; dava presentes, por exemplo, a
Lei de Aposentadoria,' 'criação de sindicatos, na verdade Getúlio perc� 

.. 

bia o avanço das lutas populares e baixava decretos pareeendo assi�

que estava bnef iciando os trabalhadcres. Urr. exemplo concretô foram cs, 

sindicatos, 'Várias categorias vinham organizando seus sindicatos 1� 

vres e autênomos como érgão de luta, Getúlio institui uma Lei de cria 

çãn de sindicatos, amordaçando-os até hcje ao Ministério do Trabalho.' 

Os-sindicatos que não aceitavam isto eram proibidos e declarados ilegz 

is, quer dizer que Getúlio era o "Pai dos pobres:,· e· a "Mãe dos · ri 

CC"S
ª

.

Durante 15 anos a economia �resceu bastante, principalmente 

industria. O Brasil se afasta do 96rnínio Inglês, mas passa ,:1. ser 

trolado pelos Fstadcs Unidos. oe/1939 a 1945 ocorre a 2� Guerra 

ai. 

con 

Mun. 

....--· � .. gu,e euvic,lveu..,..tcdcs. OS- pa!�s do mundo 'de urna forma OU de 
a 

Com o fim da 2- G�_erraiMundial, 2 países sobressaem-se 

tência que vão dominar a situaçã.õ.politica in�ernacional. De um 

a Rus:ia, cem seu sistsma dito .... fÕe:ialista e de� os

da Améri.ca, lider do sistema c41,italista inte:rnacio�l. 

/ 

Estados 

outra. 

como pc 
7"" 

laê.p

Unidos 

l í inicia-se a "Guerra 'Fria,;, onde de uma fcrma nao declarada.'

estes países lutam, envolvendo outros países; cem isto divide·-se o 
mundo ern dois �lccos � A União Soviética, coloca··-�e como carro chefe cfa 

revolução socialista no mundo e J?ASSa a dominar principalmente 0s Pé:-!
ses de leste Furopeu. 

Cs f'UA dc:!clararn·· se pr,otetores da "Depocracia e Liberdade :,l z:ic 

mundo. principalmente nos p�!ses capitalistas do ocidente. Com a hegein9_ 

nia no mundc capit�lista; os EUl vão elah.orando e aprofundando uma p�_ 

li tica em que o capi tar'isrno representa o ''BEM'" e o cc-munisrno o ''MI' L" :. 

Fara isto vai crian& ,normas de ccnbê.te ao comunismo que depois se te_!_ 
f 

nariarn a Doutrina de.' Segurar.ça J"'.'õ.cional. Neste doutrina vai f)en�.o 

espalhado pelo mun0� a forru� através de suas academias militares que 

tinham lignções c?M militares de outros países. 

'P. A.rnérici Latina por sua prcximidqde geográfica era vista ccno 

o quintal dcs FUl':. O Brasil não foge a esta influência e a class<1:, di
gigente do pais naturalmente vai cptan.do por um alinhamento à pol1ti.ca
dos EUA.

Em 1945: é derrubada a ditadura de Getúlio Vargas, cria- se-· no 
vos partidos e é convocada uma eleição especial para eleger deputadcs 1 

que teriam a tarefa de elaborar uma nova constituiç�o para e pai�� Is 
to se chamou a l,.ssembléia ccnsti tuinte de 194 6. 

h esmagadora maioria dos deputados eleitos rertenciam aos p�� 

-,�-
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r.riou··se ume. de:me,cracia forr,.al no rêil� ena e se a.f ir:mava auE todcs cnL'Tl '. 

igua.is º Para os trabalhadc·res pê:fré�: ist< não· representa naca. F!"' suo.�
manifestações seguia a rcpressçac, a �LT herança da ditadura ê.(· Gct 1.1. 
lic I não se permitia 0 vc,to ac analf al:2tó, etc ... · P.ssirn. fortaleceu ··s,· 1 

a dominaçã; polltica'aa burguesia. 
7':este ano tarnbé:tn e Partido C'crounista Brasileirc 

a legalização r por0.m E.m 19<. 7 E:ste <lirei to lhe é cassado e oc0rre:r1 ate' 
mesmo pris6es e exllic de seus militantes e parlamentares. �1 cstav�. 
hem clara a influênciél da '·Guerra Fria no Brasil 1 

• 

Fm 19€1 J·anio Quadros é E'leito a Presidente, em eleiçÕe;[. 
tas . Ap6s 6 meses �e GovGrno renuncia P o Vice-rrcsidente: Jo�c 

� . 
O, r.:.

1 

Gru_; 

lart, não era aceito pFl0s militarGs que o viam ccMo aliado do comuni2; 
mo internacional, por causa de sua polltica nacicnal ropulista. 

Para conseguir tomar pcsse e man1i�r e. ;'1 Legal,idade" no país , ns• 
partidcs poli ticos aprcvam nc congrcs·so. e i'parlarnentarismc '' que era' un 
r�gime de governe e!Tt que e nrcsidente cuida da ac.rnir.istre�ão de .�sta00 
e 0 rrirneiro ministro governa cuidando mais das decisfes pcllticas. 
com este regims Joãc Gculart �onseguc tqrnar possG, Jpós alguns meses 

Corivoca · um plesbici to pcpular em quE'. o povo decid<: retornar o reg irne 
presidencialist�, cinde' e FrGsider'lte -axerce a administraçãc do estadr- e

tc.rn o poder roliticc para gcvc-rnar. 
Nesta õ�oca as fcrças prcgr�ssistas do pals e e �ovimento cpo� 

rário reivindicavam as reformas de base, reforma agrária 1 reforma n4

cducaçio, voto para os analfabetcs, �te. Era um mcm�nto evervescentq 
€I!l que vivia uma recessão economica rnuitc forte E; em todo o mundc 
percuti� a vit6ria da revcluçãc cubana. 

nestas condições o capitalismo internacional aliou-se cem 
burquesia nacional e os militares e derrubam o govérno Goulart .atr� 

't" 
vés de um golpe militar tornando O poder I f E'Chô.r.' C congresso, CuSSiJ.r.'l . /

mandates ce dirigentes sindicais e parlaIT1entélres, acontece muitus pri 
s0es e torturas. Criam-se condiçõ0s para irnpulsicnar a doutrina de 

gurança Nacional e tudo justificandc através dela. 
Em 1965 estavam marcadas eleições :rara governadores em alguns;.' 

estados. Nesta eleiç�o 1 polític0s ''Liherais n considerados de oncsic�� 
pel0s militares 0anhaM as eleiçres e por causa diste os militares 
cretarn o ate institucional n9 02 onde fecham todos os partidos e 
·l 

plantam e hipartidarismc criando assim a nrena e e MDB.
Neste períod0 tambs:m por presoes das rnul tinacionais e 0cvernc1' 

militar constitui e FGTS, e acabcu cem uma Lei que pcssihili tava .e. 
estabilidade por te�po de serviço acs trabalhadores. Cem 
vnca··se uma maior rotatividade dG mao de obra. 

C' FGTS ," rff( 
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ocorreram manifestações de protesto FOpular em to.de o Mundo. No Bra 

sil a insatisfação popular cone regime se traduziu entre outras rna.ni 
festaçc·es nas greves nassivas e: ·osasco e Contagem centra e arrocho 

l 

salarial e a passeata dos 100 mil no Ric de Janeiro, prcmovida er. r-r.s:� 

teste ao assassinato de um estudante pela policia. 
Frente esta onda de preotest0 novamente o regime militar con 

tra ataca cem medidas mais duras. Aproveitando como justificativa um 1

prctestc feito na câmara Federal por un deputado de opcsição, o gove� 
no decreta o ate institucional n9 05 e aumenta violentamente a repre� 
são. Neste memento o governo estava constituido por uma junta de IY1i 
litares das trÊs armas, exercito, aeronautica e marinha. l\gora trat2. 
va· ·se de consolidar urna política que beneficiava h capitalismo inter-
nacional, os militares e os tecnocratas. 

E'rn 1969 tona posse 0 general Médici e praticaro.-ente instituc! 
onaliza a repressao e tcrtura. NinguÉ:m pedia ser contra o regime di 
zia g se: "Brasil 1 J\mc ou deixe-·o 11• Neste per iodo a economia do pais 

cresce espantosamente, por�m a custa do arrocho salarial e de um rit 
mo acelerado ae trabalho. O Brasil torna·se campeao mundial em aciden 
te de trabalho. 

l! partir de 1973/4, com a alta do petróleo e a crise rn.undial 

do capi.talismc acaba·· se a ilusão de um ªPais rnaravilhoÊa "Novamente o 

povc c;:ue nunca assir.'lilou a politica oficial reinicia suas ,:nanifE.::sta 
çoes de protesto. Os militares que não tinham mais o que oferecer ir.i 
ciam um processo àe chamada "Distenção Politica" através do governo 
Gaisel. Nas eleições de 1974 a população demonstra sua insatisL".ção 1 

votando massivamente. na oposição. Por outro lado os diversos regimes 
militates implantados no mundo e principalmente na l;mÉ,rica Latina cc 
meçam a derno�strar sua incapacidade de responder até mes�o os interes 
ses de capi talisno. Com o fim da Guerra no Vietnaro onê.e os EUli. fcram 
derrotados por um pequeno país,. inicia-·se a política de Direitos hurnc. · 

nos. F.'sta política é conduzida principalmente pelos EU!. cem a eleiçãc. 
do presidente Carter em 1976, apoiado rela trilateral. Esta organiz�: 
ção seria uma entidade criada pelas grandes multinacionais dcs EUl:.o

Japão e Europa om o obje=:ti7o de dividir seus interesses n;:> mundo E:, 

possibilitar um n210� dü,d!:'.'.ismo do capital ismo no mundo, benefici 
ando principa:ro�ntc c,s F�ises d�senvolvidos em prejuiz0 dos países do 
Terceiro Mundo. 

Esta, política da Trilateral visava também impedir aue os pa_f. 
ses do Terceiro M.undc vão se orgnnizand.o cerno um bloco para criar 
uma Nova Ordem Econ.êmica Internacional no mundo. Basicamente os país· 
ses desenvolvidos encontrnm--·se nó hemisfério Norte e os subdesenvol-

' .... , '-----==:-::-:-·------------------------------
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vidos Ki no Hemisfério Sul. Hcje fala- se muitc nc diáloqc Norte/Sul 

entre os paises. Esta política é desenvolvida principalmente pela se 

cial democracia da Alemanha E França. 

Em 1977, o governo brasileiro fecha e congresso e decreta e 

"Pacote de abril�, Este paccte restringia mais ainda a participaç�0 1

política, criava--se senadores biônicos e determinava novas normas quE: 

beneficiariam o governo nas eleições do ano seguinte. Porém com tudc 

istc novamente em 1978 a popul�ção veta nc �DB. MEsta epcca ocorrem 

também protestos .pelos direitos hurnancs, liberdade e anistia 1 etc. re

meçam também as greves no l�BC que se espalharia.-rn pelo :r-aís a feraº 

Fm 1979 mais de 12 milhões de trabalhadores entrariam em gr� 

ves principalmente por melhorias salariais .. Neste ano torna pcsse o g� 

neral Figueiredo que numa tentativa de se apresentar simpático ac ro 

vo tràz como proposta a abertura pclitica. Sua prcmessa é de "Fa 

zer deste pais um democracia". Com isto várias emendas são aprovadas 1

no parlamento onde e governo ainda tinha maioria parlamentar. l'cdiõJ!l 

se a·s Eüeições de 80 para 82 � acaba se o [;l-·5, porém medidas de emer· 

gia sãc acrescentadas à constituição; - decreta--se e fim dos dois par 

tidos: -· é aprovada a lei de anistia porém restrita. Foram criadcs no 

vos· paJ:-tidcs � 

PD8: - Representa os grandes latifundiários, as multinacionais, gran

des err.presários, ba.nqueircs internacionais e nacional e parcE:_ 

la dos empresariados nncionais. E o partido do governo defende 

o sistema palitice, econ6mico e social vigente.

PMDB - Continuidade do antigo MDB. Representa vârios interesses como 

àa parte do capitalismo nacional e latifundiários, pequenos e 

midics empres�rios, intelectuais e �rofissionais liberais. No 

seu inter or atuam partidos clandestinos cerno PC'B; PCdoB, MR8. 

Busca amenizar o capitalismo para seguir existindo. 

PP · Era o partido considerado confiãvel ao regime. Representava o 

interesse dos banqueiros,, lntifundiários. e empresários. Cole 

cava-se come- o único em condições de assumir o poder. (PP fci 

extinto em 81 se anexando ao PMDB). 

PT - · Fste partidc não estava previste na reformulação partidária do 

governo. Surgiu a rartir de sindicalistas, principalmente .do 

P..PC, profissionais liberais e intelectuais. Questiona o siste·· 

ma capitalista e prcpoe a transformação das estruturas. Nc seu 

interior atuam diversas correntes como convergência socialista. 

libelu, MFP, Centelha 1 FRC, Al� Vermelha, entre outros. 

PDT - Partido sur�idc a partir principalmente do carisma d� Erizola. 



, FT'!:- · 

Representa principalmente cs interesses da Classe Média e de 

parte de. urguesin. Prega a Social dE:mocracia, com.o reforma e.e 
capitalismo. 

'l'Em origem nc pc ulisrno de Getúlio que no rassan0 S8 caract:: 

rizau por fe.zer aeroagogia com os trabalhadores. Representa cs 

interesses dcs latifundiárics e parte da burguesia mais rs� 
cionária. Tornou- se o partidc auxiliar do PDS. 

o principal objetive do governo com estas medidas fci de di

vidir a oposiç�n. O pr�cessc de reformulação partidária possibilitou 

isto. Pode se dizer também que ccntribuiu rara rrcvccar um certo r�flu 

xo nas mobilizações populares na medida quÊ envolveu muitos lideres 

sindicais e populares na rearticulaçãc partidária. Outro aspécto é que 

esta lei colocava diversas restrições a organização partidária 1 assim 1

diversos grupos políticos que tinham uma :1tuaçijc clandestina passaram 

a atuar nc interior dos partidos políticos constituidos. 

Os partidos dites comunistas per sua t�tica de aliança cem a 

burguesia nacional atuar.i no PHDP. l-.lgumas ccrrentes ditas Marxistas· Le 

ninista e que pregam o socialism0 como alternativa para hoje,passara:rn' 

a incorporar e fT 1 buscando ter hegemonoa nc seu interiór cu como t�ti 

ca até que se crie verdadeira dernc,cracia no país e possam se legalizar. 

Com as medi:3as toma.àas 1 a iniciativa de mudanças parte do g�'

v0rno que porém, sobre rressãc constante é levado selT'.pre a ir concede!::_-· 
do espaço de participação politica, Mas busca manter o ccntrcle atra -

v�s de todos artificies possíveLs; inclusive a repressãc co�c nccasc 

cJa greve do P.PC em. 1980 f onde até mesmc e exércitc interviu dirPtamEr.. 

te. 

F.ste periodc é caractE:rizadc tarobém r0r ateP.tac.cs terrcri.stas' 

r1 i=-� direita q1:,1c deste f!lorlc buscam criur confusão € inse<Jurança n'r:t peru 

laç�o e levava e governe a restringir ainda mais a abertura. Os partj 

êos c:e oposiçãc neste per iodo, rrantinharo um.a pcsiçãC' critica Am relu. 

ção ac gcvernc. poretr. moderandc- se numa linha e.e nãc urcvc ar medidas 
que impedissem as eleições de 1982 cnde ap6s 17 anos s2 clegeri2 nova 

�ente gcvÉrnadcres de esta�8 al�re de deputados, senadcres, prefei�os e 

vcrcad0res. hlguns meses antes da eleição u� nevo pacote de gcvs! 

nc õ aprovado no conqressc rno�ificando as regras da eleiçic de 82. 

Prcibinê0. colic;açê::es dos candidates e definindo cerne qucrur--. nlnimr.: '�"� 
2/3 de votos eo congresso para se fazer mudanças ne ccnstituiçio fede

ral. Com istc o PP que se dizia partice de centro funda-se ccr:1 o P'�SP, 

PFRIODO PÔS 3?. 

ls E.lóições ce novembro de 82 foram um :rnc�ento muito iri.pr.rt:1�, 

;--.... - ------------------------------------------
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te na politica brasileira nos últim0s aros. Os partiJos de npcsiçãc 

conC'uistararn P.l.ais de 60% e.os vetos pcrén cem tcdcs cs causuisrncs e. 

mre apeie eo FTB o gcverno consegue manter a mairria no ccngresso. o 

P�DP conquistou o gcv0rno de 9 Fstadcs e e FDT um. Os outros 12 esta 

e.os principalmEnte d0 nc,rdeste ficaram com e PDS.

Cem isto criou· se um novo s:uadr0 político n0 país. Querepf.0 cu

· nao., mesmc, continuandc a ter a hegemonia" cs militares ini.ciaram ur:i.
. processo de divic.ir o poder r,clíticc. l'.final eram 17 anos cndE: o gE:.n�

ral presedcnte era quera escolhia os governac.cres de toà.cs c-s estadc-s. 

J\s eleições mostraram tra:mbÉ:m que nos centros méüs urbani zadcs as e 

posições conquistaram a maioria c.cs v0tos 1 principalmente na ' n: 
gião centre, são Paulo, Rio de 1 Janeiro; Minas Gerais, Espirita SAnto 

e Paraná. O FDS con tcdc o investimento e.o c:re:vcrno conquistcu todcs os 

esta<los ao Nordeste 1 quP E' tarnbé� urra região menos industrializada e 

onde cs latifundiários são praticamente os dcncs elo reder poli.tice. n� 

sP-rtüc, 

Logo afOS as eleiç60s 0 frent� estF nevo quadro iniciou-se a 

corrida a sucessão de F i.gueiredc·. J\-rareceram alguns candidatos de PDS, 

Paulo Maluff, l'ndreazza, J\urÉliano, �1edeiros, . �1aciE,l, F.elie: Beltrão _, 

1 

Antonio Carlos Magalhães: entre 0utrcs. Otãvio �edeircs foi "queimado'' 

logo no inicio de 83 cnm. ·f; escandalc-, no caso da revista "O Cruzeirc ·.;. 
J\ndreazza apesar dE envclvirio nos escandalcs do BNF conseguiu 8 apoio 

ce Figueiredo e seguiu em fr0nte com os cutros �ue buscava conquj_star 1

0s votos dc. colégio eleitoral. 

No fim de 82 e início de 83 e gnverno ap0s negociação finali· 

za um accrdo com e FMI que já indiretamente vinha controlando a eccnc 
mia nacional. Com este accrdc cem o F�I o governo busca oficializar ' 

sua política através do parlamento e assirn o ano de 83 ficr:u carac 

terizadc, corr e congre.3s0 discutindo urna série de nacotes gcverna:rnen 

tais principalmente na ãrea da polltica salarial. O FMI e seus agentes 

n0 Brasil, ccP10 Delf in Neto I entendiam que pa.ra cs país sair da reces· 

sao eccn6rnica teria de diminuir rnais ainda o salãrio dos trabalhadcrPs. 

No mesr.i.o momentc ern que o gcvcrn.o 

accrd0 com e FMI o Presidente Reagan decide 

cou bem evidente a deoendincia de Brasil jã 

brasileiro decide assi�ar e 

visitar o Brasil e ai fi 

cuE não tinha dê.lares pa 
ra ff:char 0 balanço êc ano de 83 e o qrve:.rno dc-s EU.A veio pesscalmE?nte 
trazer e ernpr�stimc, não foi publicado a custa de que _, mas era cvi�en 

te a ligaçãc- com o acorde cor,, o Frn j �- que este beneficiava as mul 

tinacionais. 
Com esta rolitica o governo conseguiu se isolar mais ainda 1 : 

urna vez que sua politica recessiva e de desEmpreg0 prejudicava, sete 

res da burguesia nacional, retir�va beneficies da classe m�dia 0 acha 
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tava ainda rnais o sal�rio.dcs tra�alhad0res. 

···O çro�,ernc enviou _váric.s c.ecretcs ao congresso para serem veta
dos...mudandC' a pclitica salarial� 2012 ,. 2024, 2015 e estes decretos fn 
rarn regei tad0s até: mesrnc por parlar:tentares do PDS. O decrete 2 03 6 fr.-: 

votac.o -por decurso e.e rrazc e através dele se retilrn.va. benefícic1 s se 

ciais dc-s trabalha.dores, rrinci!:-ê'.lr.:iente de empresas mistas cc-r.i.c Petrc 
brás e outras. 

I'q:iés mui tas ne00ciaçcei;, com e PDS, o govprno conseguiu urn acr-r 

co com. o· FDS para nprcvar e decreto 2065 que rebaixar1,21 r,rogressiv2.11".c� 
te 6 saliric ��s trabalhadores atf 1987. 0 gover�o decretou estado de 
-emergência E:m Brasília cclccanco o exêrci to na rua reprimindo e ame 
drcntandc a populaçãc em geral que SE: manif estc.va contra o decrctc 
2065. 

l'.. nível estadual os gcvernadcres eleitos assumiram sem cc-nô.i 

1 

l 

l 
l 
·!

çoes de governar já que os cofres estavam vazios pelas admin:í.strações'' 
�oteriores e tinham di!icul6ade� de conseguir verbas de governo feder· 

! 
ral. nssim a ser administ�2dores da crise. lssim jã no fim �é-�3 cs 
governadcres e e P�sai1e�t� da Repiiblica cbt�m índices baixissimcs 
àe populario.ade c1<.=rnonstraí:.ds que e povo em geral não se deixará· iludir 

-�cm promessas, sorrisos eleitor�is e medi8as paliativas. Principalmen

te em são Paulc e Rio de Janeiro, as ondas de que:rra quebra frente e 

d.esempregc e cs saques no-. nordeste demonstraram que nãc se poderia el1
ganar a fome com o voto e frent�_de trabalho onde se recebia 15 mil
cruzeircs por-roes.

Neste pcr1cdo, também, mui tas categ·orias cerno os rnetalurryicos 1 

ô.e sãc Bernardc do CaTJ1.po r C'anC'as; trabalhadores na indústria d0 calç� 
ci0s C.e tJovo Hamburgo" RS, 1 ccnseguirarn at·ravés de greve quebrar e .. 

decrete lei 2065. Na rrática o que e parlamento não conseguia, a erga· 
nização dcs trabalhad0rcs dentro do local de trabalho conquistava. 

No fim de 83, já era evidente para os p�rtidos de oposiç�c que 
nao se conseguir ia der:.:.·otar o governo através do parlamento e assim i 
nicia···$e o anc na tentativa de a canalizar a insatisfação popular e 
para se conquistar as eleic;ões diretas €,m 84. Com · isto queria 

b 1- . 
1 . ' 1 . d. 1 . - d P 1 �,,f 1 f -se aca ar com o cc cgJ.c E:_ei·:.::0ra e J.mpc ir a e eiçao € au o 1 .• a u 

e l'..ndreazza que t°)::-:
.:. 
•• �;.,- � c-':r·r-r-:>.r:do votos a peso d� ouro e representari. 1 

h- d . . • . � o que a e T'.l�lS rs�·.:.. •. -:-·-::1.a��.:.n ;1:' pa:i.s.
Ner:it2:1 [r;qcü -_ �:-..... ,;-*:�)�·i.·.-.-l [(-�::·(�:::-é1.l €!r1via ao congressc nacional uma 

reforma na Le:i. de S1;:.0:.1r,u:i::- :1 �j,c�; 1.cn,.1 c:::ue após sofrer várias emendas e 
a.provada. Cem istc o gc,ve:t.-:r:o quis reaf irma.r que Fretende de 
mocratizar o país E tambér-·, j1:1stif ::.car O use desta · lei repressora i

ja que foi r�ferendada inclusive pelos partidos de opoSiç�c. No case 
nao se trataria de reformar a lei mas sim extingui -la. 

..,__ ______________________________ L 
11

-> 
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O inicio de 84 se caracterizando per uma onda de protestos gen� 
ralizados, greves, passeatas, manifestaç6es d� protesto, etc. Iniciam· 
se os cornicios pelas eleiç6es diretas, já que a emenda Dante de Clivei

ra deveria ser votada em abril. 
Esta possibili�a�e de eleições diretas jã mobilizou grande r0r 

te da ociedade civil e forma�se um ccmitê supra partidário, ccntitu! 
do pc-1• partidos êe opc!üçêíes, OAB, lBI, CUT, CONCLAT e alguns derutados 
de PDS entre outr�s entidades. !,s manifestações foram crescendo em te 
do o país. Com 2 proximidade do dia 25 de abril em sãc- Paulo e Ric 
de Janeiro con.se'}ue-se reunir mais de 1 milhão de pessoas em cada cerni· 
cio. Os governadores de oposição colocam todo aparato possível para g?. 
rantir estas mobilizações. No entanto estes mesmos governadores utili"' 
zam a policia para reprimir manifestações de desempregados r como ocor 

reu em são Paulo -1 dias após o 19 comício das diretas nesta cidade. 
Em outros estados como Aio de Janeiro e Minas Gerais quando os 

funcionários públicos entraram em greve, os governadores ditos de opos� 
ção não foram nada democráticos no atendimento das reivindicações c:.cs 
trabalbad.Qr..es e mesmo -tentaram aplicar o decreto 2065 nos reaj·..istes sa 

lariais. 
Em abril, urna semana antes do dia da votação da emenda das àire 

tas, o governo alegando "proteger o congresso de pressões" decreta esta 
de de emergência em Brasília e mais l(f cidades próximas ao Distrito Fe 
deral. Decreta censura aos meios de comunicação e isola Brasília do res 

i 
, 

to do país nc dia 25 de abril. l\lém ,disto o governo para impedir que de 
putados do PDS votassem 
trocesso político. Envia 
ra 88, e outras medidas 

na emenda f�z diversas ameaças, inclusive de re 
também um/pacote propondo eleiçÕE:s diretas p� 
liberalizantes na ccnstituição. Este pacote de 

/ 

verá ser votado no final de junho'. 

A SI'T'UlC.?O HOJE 

1' emenda Dante de Oliveira, pedindo eleições diretas, mobiliz�

u mais de 10 milhces de pessoas em milhões de comícios realizados '

em todo o pais, Isso é um fatc inédito na história do Brasil. No dia
25 de abril a emenda. foi rejeitada nc congresso. 

Frente 2ste fato,um ponto importante para analisarmos é a pa� 
ticipação política existente no pais e para isto teríamos de definir� 
que entendemos por participação política e a situação de classes 
Brasil . 

nc 

.Assim podemos tender por Earticipação politica rea� aquela 
que assegure a todos e a cada um a possibilidade de influir nas de

cisões políticas. Que cada um sinta-se plenamente realizado enquanto 
pessoa em todos os asp€ctos da vida. 



•' 

Outra forma de entender participação politica será a E_�rt_icipa· 

ção for,m�l ou seja aquela cm que se executa ativicaCes ?CrÉm de uma 

maneira que nãc interfira nas decisões êo grupo dorn.inante. QuE:r di· 

zer as pessoas são mais assistentes de que agentes.-

No Brasil o siste..'1\a dominante- é o capitalismo quE' apresenta 

desn iveis econômico, sociais e políticos. Um pequeno gruro consegue 

influir de tal forma na organização da sociedade que impõe o estabele--· 

cimente de regras de conviv�ncia inteiramente desfavcráveis acs 
I' � trabalhadores, o�vsrdadeircs construtores deste pais. 

Como consequência, milhões de pEssoas vivem em situação de ab· 

snluta rnarginalizaçijo pclitica, econêmica e social, recebendo o rnlnimc 

nara continuar sobrevivendo e sendo força de trabalho. l'.ssim 
I 

cnqua� .,. 
-...,_._<. 

-' 

to seres humanas somos tratados co:rnr: cbj etti, e nãc, temos u:rna participa-··· 

çao real r cs minimcs direitas hurnancs nns são neqados. 

Nês cs trabalhadorE:s 1 quandc nos organizamos para reivindicar' 

noss0s mínimos direitos, os mecanismos de repressão de regime sãc cole 

cado.s em ação para nns impedir deo. mostrarmos nessa força. Nossos sindj_ 

cates per e.xem:rlc sãc crganiza.dos pelo governo come f0rna de tutela ,� 

controle. Assim o trabalhad0r passa a ser um marginal e� tratado come 

um caso de policia: e esta realreente pcssui crit�rics de tratar as pe� 

soas. Com "Doutor"· é outra conversa. 

Esta histõria de dominação não começou hoje. �s reivin�icaçEe� 

das eleições diretas para presidente� um direito em muitos paises ca 

pi t.alistas onde Existe ur:i.a democracia formal. No Brasil este regiIT1e de 

democracia. fcrmal existia até 1964 quando se instalou e regime mili ·· 

tar no pais. 

Hoje nao e interessante para � capitalismo Internacional est• 

tipo de regimP-, por isto busca-se criar urna "dernccracia relativa·· no 

pais, mas tendo come força de intervenção cs militares que continuarâo 

vigiando a pC'pulaçãc. No caso de ameaçu ao sistema, nov:1TI1ent."' ir.b.:,r 

viraão. Per isto democratiza-se a estrutura sindical, a Lei de Segura� 
\ 

ça Nacional, �edidas de Emergência: Lei Anti--greve, DOPS e cutros ap�_ 

rates de repressão. 

Mesmo antes da votação da emenda das diretas,muitcs politiccs' 

já levantavam propostas que pcssibilitasse a burguesia sair da inr,asse 

p0liticc de forma a excluir a participação popular. Pssim hoje ganham 
fnr 35 propostas coroo; 

. Reeleição de Figueiredo 

• Parlamentarismc

. CAndidato único de cposiçãc • 

. Elciçãc do Presidente do congresso

. Assembléia ccnstituinte

. Candidatos de concenso

-iJ-



l, discussãc rlestas prepostas teM p�osil..ilitadc a.0 1 t;cvernc 0.-0: 

nhar tempo e impedir uma real participação da cl�sse trabalhadora n� 

processo político do país. F2la· s� eM nrvo páct0 social. ��a ép0c2 ' 
do "milagre eccnôrnico i1 Delfin dizic.: 11 0uando o bolo crescer vamos divi 

c.ir 1

' r isto nunca accnteceu. f..gcra 12m é peca d0. crise quem tem de aceitar 
fazer sacrifícios sãc os trabalhadcres. 

�esta Spoca de crise a burguesia encontra· se dividida e nac 

consegue conciliar seus interesses para ter urna intervenção coir.um cerne' 

er.i. 196'1. l-. hesemcnia do processo €stá ainda nas mãos dos militares .

rérn observa-se divisées no seu meio come na eleição àc clube militar 

.--nt·'--· 

maio. Tamb.érn estão cada vez mais des0astados junto a opinião pública.!' 
n!vel de �m�rica Latina as forças mais reacionárias vão perdendo forç� 
e a Social Democracia, cem sua pclitica reformista teni ganhado espaço 
corno na l'.rgentina ., Venezuela; P.olivia, e isto reflete no processo bras_.:!:_ 
leiro. A.té agora. o soverno Reagan tem avalizado o regime brasileirc r ga 

rantindo a política econêmica monetariata porém nos Estados Unidos tam 

- · bém é um mornentc de eleiçces presidfnciais e isto reflete nas relaçêes
internaciona�s entre os paises.

Neste cbntexto, os trabalhad0res brasileiros e outros setores o

pr imidos da sociedade vem acurnulanc.c força e ex:reriências I contrapondo·
se a politica que v� o trabalhador cerno objeto.

Um aspécto a se aprofundar neste process� � quanto ã política
partidária. Os partidos seriam c·rganizações sociais com a finalidade de
promover a p�rticipação pclitica rartidária e a conquista do poder pclf

tico para que na sociedade prevaleça urna determinada idéia ou linha 1e
ação. Cada partido oferece urna preposta diferente para a solução eos 

·problemas sociais, bem como para a organização eeo governo da socieda
de. Todos os partidos pretendem criEntar an pessoas na tornada de ce
cisão politica, bem como agrupar e Maior niirnero possível de pessoas �u�
tenham opiniões sernelhantes r a firr ,je que sua. proposta 
hre outra. 

predon, ine se 

Com estas características 1 os partidos politiccs surgiram nc 
final do séculc XVIII. No inicio eram fcrmados em torno de doutrinas p� 
líticas bem definidas; mas isto não atraia as massas, pois a maioria 
das· pessoas não tinhaM conhecimento ::le deu trinas pclíticas.

.,Já no final do século,XIX os partidos, começaram a se preocu··· 
par cem os problemas de ordem prática, ou seja cem as disputas sorre cs 1 
diferentes interesses <las pessoas ou dos grupos sociais; pois isto •, ·::'li e;. 

traia mais eleitores. Passaram assi.m a representar interesses de grur-os 
Esta neva orientação, possibilitou atrair mais gente rara 

Fartidos, mas a maioria das pessoas éontinuararo desinteressadas d els 

í. s l --------------------------------------------· 

.. 
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.. 
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atividades partidárias. 
Mesrnc em processos revolucionfirios como na Uni�c Sovi�tica ern 

1917, além dos partidos políticcs existiam várias organizações autôno ... 
mas corno sindicatos, comiss6es de fábrica, associaç6es de bairros; gr�: 

pos de mulheres e jovens, milícias populares, etc. Todas estas orqaniza 
ções populares participaram e.tivanente do processe revolucioná.ri,·: e h2. 

yiq .:uma verc:adeira rartici1.;ação do povc·. r1a derru.l1e.c1a dc1 Czar e- �-.1.�i::- .,�i.dc 

Bclchevique tinha a hegemcnia e tomcu conta do estado.! rartir '
disto. j 

passou a controlar e roorirnir as organizaç6es R

do a revolução. 
operárias F

1 burocratizan .1
• a 

.. Ko seu processo hist6rico ! cs partidos passaram a encarnar a de 

1
'f 

rnc,cra�ia de representativiêade; quer dizer f o pcvc eleger pesscas para. 
representá-lo nc parlareentc. No processe el�itoral se terna rcssivel 
uma rne·nsag_em com o conteúdo de cada partido I por _outro J.ac.o "-::I'.l qua.lqu.sr l 
sistema capitalist.:a o r,oder econômico influenci:::i.rá no contro) .. c: do :;1.i"·c 1 

CE'SSC eleitoral. No Brasil n Classe dominante busca c:..:-iar :kx estG tip;; 1 
de democracia. 

Hoje mais do quP nunca estã ss criando ccnd�ç6es 02�2 que 
classe trabalhadora tenha urna participaç�o pclltica real �o pa!s. 

ai 

Istc 

no entanto terá de ser conquistada pela classe 1 nã� se podeÃ ver somen 

te os direitos indiviiuais de cada pessca, cerne o direito ao veto. Deve·1
-se ter conquistas.para a classe. A força da cl2sse co�pensQ � fraqu0za 1
e.e indivíduo. 1 

'l 
nc. ! 

cessidadc de urna intervenç�o ccmurn e solidãria dos trabalha�cres, cria� 
I

Por isto fica clarc 6 e a hist6�ia e tem c.cmonstraa.c,, a 

do a democracia direta ou seja ae base, onde re�lrnente haja urna �articj · 
pação ampla de todos, discutincJ.c ,. propondo e atuando na transformação !

1 da sociedade i e isto terá de ser conquistado. 1
·1 

CON'f'LUSlO 

Constatamos que quem ceterrnir.a este modele pc•li-:.ico (:' o capi t2. t
lisrnc internacional, ou sej ,-1., as (:ec.i.scc>s pol1 ticas s �:.: c:.':õtc::71i..ne.das p;: i 

lo poderio econ6rnicc. Sua cstratfgia � a� ccntinuar d�minando, central�! 

d d . - ' ..:i • - t � ... . t' 1 izan e ca a vez mais o po�er ce u�c1sao PD cacs n� ni� 0 1s. 0 c0n 1nuar ;

rliv1..,,_inc1c 0 r,c--.-_ir:,::.n!:.r- _,, ,:,,::. �,L>· . .,. ·· :·:,·.p:. tulism0 ir,tern,�c::_cn.J.l nd(: f 

int.erP-ssa mais o r'.'nr_lE.'lo �c-::.3:.ticc jnstificadc pela Doutr::.r.a de �-;f.,guro.nça 
Nacional, mas siM o modelo �G d�no�rasia rslativa, de av2rerte partici-
paçan. 

1 ... 1 
. . 1 \t 1 ..J . • • • t 

_ 
l, nive nac10na , cons .ata�cs (�8 a guns seto�es ,.,a imrguesia j

nao conccrdam totalmente com e regime implantado, assim 
:
om0�

_
rn1t�os s�I

tores à.a scciedade (por exemplo v Ir;r0ja I class2 mf,,1ia), ..... ontudo nao f�r
. , 

____________________ _;__., _____ J 



ca claro que pretendem uma mudança radical. Desta formá somente. o IT'\O·

vimentc operário; com todos os <;rupos s propostas �ue tem, age contra·· 

pondo este modelo. 

A nível internacional f sabemos que alguns r,aíses nac aceita.n e 

tipo de mcdelo pclítico imposto e estão buscando uma neva ordem pollt_� 

ca (Exemplo: Nicarágua 1 Angola etc .•• ) 

Os partidos rolíticos em geral estão voltadcs para seus préprI 

os interesses, envolvendo-SE com outros tipos de rroblemas e não ccr 

os reais prcblemas do povo. Tanto é que não vemos nenhum posicionamen 

totc publico dcs escândalos que estão acontecendc e qu€ cclccam ·c-s tra 

balhadores um situações ainda mais difícil. Algu�s partidos criam va 

rios organismos que estão contribuindo para a divisão do movim€nto op�: 

rário. Estes partidcs foram criados rele rróprio regime a partir do rr•c

mento que ele consentiu a forma.çãc destes partidos, que mui tas vczss 

assumem a posição de represe 1tante àa vontade popular.• mas não leva..-r. 1 

e povo a participar, discutir os problemas, buscar soluções. Sendc que

o único tipo de participação que os partidos possibilitam é a: vota

ção. Historicamente- E.les não sao uma organização alternativa de rr.ovi ·· 

rnento operário. Isto porsue, eles têm u�a forma de organização qu8 ce�

traliza as discussÕ8s (hierarquia), representaIP. idéias e nao a classe 

trabalhadora I vivem de luta rela conquista 0.0 podE.r, seu ponto de r::-ar

tida nao pe a vida do trabalhador. 

O poder políticc dos trabalhadores parte da sua crganizaçãc em 

seus órgãos de classe. Uma organização alternativa para a classe trar.a 

lhadcra tem que ter os seguintE.;s critérios� organização cem caráter ,-'3_e 

classe, ser a�tônomo; organização de base (sem hierarquia): com �etcdc 

logia (formação a partir da ação, considerando a realidade das pessoas. 

para que elas não sejam manipuladas) :, deve proForcionar a unidadE' <lv. 

classe e ter o caráter internacional. 

PERSPE'CTIVJ\. 

O modelo político está num processo de transição. Estão buscari· 

do uma neva forma de <JOVernar (Exemplo: Colornbia, Uruguai, /.rg8ntina� 

El Salvador, Brasil, etc ••. ). h perspectiva hoje é caminhar para um� 

democracia relativa. Dentro disso há uma preposta de usar o Brasil cc 

mo-modele Fara dominar outros países subdesenvolvidos. Com isso eles 

pretendem dividir cada vez mais o movimente operário e controlar a Far 

ticipação dos trabalhadores; ror exe..rnpl0, a criação na prática de sin 

dicatos por empresa, (1987) tirandc a força de organização dos sindi 

catos. r' .

-26-
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.�., INTRODUÇXO 
f--1.' 

Neste àocumentó �atá contida uma tentativa àe análise espec!fi-

·.:, .... .;.,:,b:�,� �;1 realidade social do Brasil o Esta tentativa surge da necessi

dade de eonhecermos mais profundamente os aspéctos sociais que fazem 

,;;�u·t,P. '.ia vida dos trabalhadores, dentre os quais situam-se os jovens 

�h-J:-, :i_t.ia :;_s se dirige a ação da JOC º

A ação da JOC hoje, frente aos· aspéctos sociais da vida dos j2 

·-n:m:i tirabalhadores, está sendo realizada através dos militantes que a.

gem, principalmente a partir de suas necessidades e problemas com rela-

9ão à moradia, alimentação, saneamento básico, transporte, escola e la-

Jentro da análise global sobre a realidade social, procuramos• 

dar mais atenção a estes aspéctos, pela necessidade que temos de 

çar as ações que frente a eles realizamosº 

ava_!!

Nos Últimos anos a JOC • Brasileira não tem dado muita atenção• 

p3ra analisar os aspéctos so�iais da realidade de uma forma específica' 

e organizada. Hoje, após a realização do 32 Congresso Nacional de Jo 

vens Trabalhadores que abordou muitos aspéctos da realidade social, Há 

muitos mJlitantes que estão se desafiando a avançar esta análise, de 

forma a de:finir melhor sua ação no movimento popular0

Em função disso, tentamos abordar aqui, esta realidade, fazendo 

dentro do possí�.rel, um levantamento e análise sobre: as condições soci

ai.s do Brasil; as medidas sociais tomadas pelo governo nos Últimos a 

nos; os principais problemas sociais de hoje; a política adotada para• 
f cada um deles e suas consequências para os t:ttllbalhadores0 A partir dis
1 

-



r·- -� 
·1Q[§t[JQ§: Analisar a nossa aç�o levando em conta a sua dimens�o polit! 

ca, projetando�a a curto, m�dio e longo prazo, para isto e 

preciso estarmos sensíveis e refletindo os acontecimentos P°. 

1 

líticos do movimento operário, tendo clareza até que 

a nossa aç�o est& envolvida nestes acontecimentos.

ponto 

Projetar a nossa aç�o a nível nacional e internacional. 

Construir uma organizaçiio alternativa para a Juventude Traba 

lhadora. 
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30, tentamos -analisar qual é modelo social q_ue está implantando no 

�oaís, o que está detenninando-o, por que, e que perspectivas apresenta o 

Por fj_m, levantamos os des�fios que esta realidade analisada faz para 

a ação do movimento. 

'. AS CONDIÇÕES SOCIAIS DO BRASIL 

Esta análise sobre as condiçies sociais do Brasil, parte de si

t;u.ações constatadas e vividas pelos militantes do movimento, presentes• 

em algumas cidades de diversas regiões do pa{s. Por suas análises nota

se que estas situações são diversificadas. Há cidades pequenas, méd�as' 

"= grandes. Os modos diversos como estão organizados economicamente, de 

·terminam aspéctos específicos dentro de uma única realidade social de 

';:::.:."'!Cinada pela realidade polí'tico-econômica: do pa{sº

As regiões norte e nordeste são as que apresentam problemas BC 

:'J.3.1.B mais graves, causados pela marginalização econômica a que estãc 

;::,.,_fometidas no plano nacionalº Dentro de todas as regiões do Brasil, o 

:ne -.o rural, em comparação ao meio urbano, também é o que tem menos 'bene 

ffoios sociaisº A causa está na prioridade polÍ:tíca dada à urbanização, 

�omo forma de sustentar a prioridade econômica dada à industrialização• 

r'orJrn , os grandes centros urbanos existentes no país, também apresentam 

,gra f,{ssimos problemas sociais causados pela excessiva e desordenada con 

::r:mtraç3'.o populacional, sem os meios adequados de sobrevivênciao 

2olo O INCEIU�SNTO DAS GRANDES CIDADES 

Hoje, no 3rasil, a maior parte da popu}.ação está concentrada • 

nas cidadesº Mesmo uma boa parte dos que trabalhm no campo, vivem nao 

cidadesº 

O campo e as cidades pequenas estão progressivamente se esvazi

ando* Dados de 1980, do IBGE (conforme "Indicadores Sociais�, relatório 

de 1979 e "Tubulações avançadasll do Censo de 1980), demonstram q_ue mais 

e 67% dos brasileiros vivem .nas cid�des médias e grandes, enquanto que 

as pequenas cidades e o campo permanecem perdendo sua populaçãoº A cau 

sa direta disso está no avanço do capitalismo tanto no campo como na 
! 

� cidade, também na ausência de uma reforma agrária, e na política f1llldiá 

ria do governo, que poss{bilitam a concentração da term nas mãos de 

uns poucos, gerando o aparecimento de grandes e inúmeros conflitos pela 

posse da terra. Todos este fatores determinam uma migração muito grande 
para as médias e grandes cidades. Hoje, as nove maiores regiões metro:129 
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litanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

neiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre) �ssuem 40% da população 

bana e 28� da população total do paÍso 

J_! 

Nas Últimas décadas, o Brasil vem apresentando um forte cresci

mento populacional da ordem de 30% a cada 10 anoso A população urbana• 

vem creacenà� em mais de 50% em cada 10 anos, enquanto a população .ru. 

ral decresce. A po pul.etçâio urbana que em 1970 era de 52 milhões, p�

sou para 80 milhões em 19800 De outro lado. a população rural passou de 

41 milhões em 1970 para 38 milhões e meio em 19800 

Este problema da migração ao lado do alto crescimento vegatati

vo tem causado um inchamento das grandes cidades, não acomapnhando pela 

1.nfra-estrutura social necessária.

O rápido crescimento urbano gerou uma intensa especulação imo 

biliária, 'de forma a concentrar a população sem renda ou de baixa renda 
1

em bairros periféricos, favelas e cortíços o t 
-�
l 
,1 

...... .., ,., 

,:_O--.,-�-. A SITUAÇÃO DOS BAIJM1:!J-S 

Os bairros são formados por loteamentos, em grande parte clan -

destinos e favelas. 

As favelas, em grande parte, nâ� possuem nenhuma infra-estrutu

.:-a social • .Nem sempre tem saneamento básico o Estas favelas, são "iB

vasões" feitas em terrenos públicos e particulares, normalmente mui'to a

cidentados à beira de morros, córregos sujos, brejos e manguesº 

Os bairros loteados, normalmente um pouco mais organizados, t!3!! 

bém possuem pouca infra-estrutura socialo As ruas, geralmente não têm 

asfaltoº Uma boa parte dos bairros não têm água, esgoto, luz 0 coleta de

lixo, etc •••

O grande problema. da infra-estrutura social nos bairros e fave

las, tem sido a forma de aplicação de recursos, feita pelo Estado. Por 

isso temos a necessidade de analisar a, política de aplicação das verbas 

feita pelo governo, a partir de critérios sociais, principalmente no 

que se refere à infra-estrutura pa:ra os locais de moradiao 

2olo2o O PROBLEMA DA HABITACÃO 

O local para moradia é uma das necessidades sociais prioritári

ªªº Porém, isso tem sido um dos maiores problemas sociais do Brasilo Há 

uma enorme falta de moradias neste paÍso Ao lado disso, as moradias que 
existem, não dão coêdiçÕes humanas de habitação. As casas dos trabalha 



� 
; 

� 

i:u

- -dores, quando nao peguencs barracos de �estos de madeira, aao de alvena 

ria 
_, 

, mal acabados e tambem pequenosº 

Uma boa parte dos que moram em b�irros loteados, pagam aluguéis 
, car1ss1moso As casas populares do BNH -

sao poucas, pequenas, mal ccns

truidas, caras, e leva-se muito tempo para pagá-lasº 

O grande problema com realção à moradia no Brasil, tem sido a

política habit�cional adotada pelo governo, que não canaliza recursos' 

gerados pelos trabalhadores em função dos próprios trabalhadores. 

2olo3o 

mendoo 

O PROBLEMA DA ALIMENTAÇÃO 

- , Uma grande parte doa trabalhadores no Brasil, quase nao esta co 
, 

A fome esta matando muitos, principallilente no Norte· e Nordesteo' 

Ut1 que conseguem alimentação, comem mal, pois não têm c�ndi

�

Õe� de

i: querir alimentos básicos para a nutriçãoº O preço da aliment çao 

f �,2ndc muito alto com realção ao poder aquisitivo dos salários 
l , , \ 

� 
est;a 

{ 
O tipo de pol�tica de distribuição de alimentos esta sendo 

1 Jo3 p.:'"'oblemas que dificultam a sua aquisição., Os alimentos, depois 

um 

de 
• 
! �,erem vendidos pelos produtores, sofrem um encarecimento mui to grande •

! �\:lS mãos dos intermediários especuladores {os que vendem os produtos• 

cidades)º Muitos produtos aliment!cios passam por um processo de in 

dug�rialização que gera ainda mais alta nos preços o O comércio, cada 
. , vez mais, esta sendo centralizado por super-mercados organizados

trustes (gr-dndes redes que i.mpoêm preços altos). 

em 

Diante disso, o problema fundamental com realação à alimentação 

é a política de produção, distribuição e definição de preços o

2 .. L,4 o O PROBLEMA DO TRANSPORTE COLETIVO 

O transporte coletivo urbano no Brasil, está controlado por em 
/ 

presas privadas. algumas metropoles possuem companhias municipais de 

transporte coletivoº Trens há em algumas. SÓ du3s, (São Paulo e Ric • 
� � possuem pequenos metrôso Na quase tn+.�,;��A� das cidades, o transporte•

e monopolizado por uma ou poucas empresas 0

Há uma defasagem muito grande entre as necessidades de trans 
porte e os meios de que se dispõe. Há muitos bairros que nso são servi

dos por linhas de Ônibus., Os Ônibus e trens que existem são poucos, às 

vezes estão fora de horário, estão sempre super-lotados e são carosº ' 

Muitos Ônibus são velhos, sujos e não oferecem segu.rança 0

O maior problema com relação ao transporte urba�o no Brasil, es

�---------------------·---------------...,.,,==----
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tá sendo a sua privatizaç�o e a flat 41 \allll polÍt1ca Q.\ll prtor1ze a 
/ 

transporte COletiVOo 

2.lo5e O PROBLn,J!A DA SAdJ)E

As condições de saúde dos trabalhadores brasileiros são muito 

precárias. l enorme o !ndice de mortes prematuras causadas principalm.e.n 
. ... , ... f,í,IW .. te por doenças geradas pela desnutri'çao. 

·I
\ 
l 

ic Segundo a UNICEF (Fundo d�s' Ni:l.çÕes Unidas para a Infância), a 

desnutrição e as infecções matam quase mil crianças até 1 anos no Bra 
--� � f ' � 

,· 
AI sil por dia. E o destino de 53� dos 23 milhoes de sobreviventes 

entre 1 e 6 anos não é menos dramático; as estatísticas da UNICEF para 

este ano reveltlm que 12 mil.hões de brasileiros, nessa idade, são desnu

t.ridos º Pouc� energia física, crescimento lento, be.iXa resistência às 

doenças, debilidade mental é a herança de quase metade da geração jovem 

J,)s anos 900 Por iaso, d_esde criança, os trabalhadores braGileiros PO!, 

s1.1em 1.una estru.tura física e mental que ·cada vez mais esuf se deteriora� 
1 io º 

J O m;io-r Índice de doenças existentes no Brasil é das doenças ' 

� ia m.iaJrta:·::-rna.lária, tuberou.loee, ss��po, coqueluche, hansen:!ase. Além 

·· :j · ih:sso� quanto aos acidentes de trabalho, o Brasil registra uma das mai_2 

,1 ;ee taxas _mundiais.
• 

� N1o eotl havendo assistência sanitária adequada. Há poucos

'! �10::1pi tais e postos de aáude º Os que exis.tem� _funacionam em más l!-ond_i 
11 

ções. O tnbalhador paga caro ao INÀMPS e 9ste não funciona direito. � 

difícil conseguir consultas. Quando se consegue, recebe-se um mal aten 

dimento. Os remédios são car!saimoso 
' - ,O problema fundamental relacionado a queatao da saude no »rasil 

�(·.-10 tipo de política sanitária adotada pelo governoº Não há uma preoc�

ij �ão com uma política sanitária preventiva •
. ···t 

2.1060 O PJiQBL"B!Vi.A ESCOLAR 
• • : • --: .. 1 

O problema escolar do ponto de -vista social, está princ-ipalmen

te na falta de s:2,sçolas ; em segundo lugsr na impossibilidade dos trab_! 
,. 

lhadores e seus filhos de as frequentarem. Quanto maior é o grau esco -

lar, menos trabalhadores têm acesso. os que conseguem frequentar a esc,2 

la, enfrentam o problema da falta de condições dela fornecer o que se 

1 
porpõe. E 9 mesmo assim, enfrenta-se a sua depend��?ia para com o siste

. ma vigente, não respondendo com isso ao objetivo educacional 0 

-- 80·-
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Apesar da escola ser um apareJ.no ·icleo1&1100 d.o ••tado, oontrad,1 

toriamente tem aparecido como uma necessidade dos trabalhadores, prino1 

palmente as escolas profissionalizantes. 

São poucas as eacolas prof1ss1onalizantea do país. Dentro 

concorrência do mercado de trabalho, a Rrofissionalizacão tem sido 

da 

mu.i-

to Buscadaº Por isso, cada vez mais aumentam os colégioa p�rtioulares • 

que investem nesse campoº Enquanto isso, a escola pÚblica e gratuita do 

pa[s, está cadã vez mais diminuindoº 

O problema fundamental da inStituição escolar está na política• 

educacional implantada no pa!s, atrelada a interesses privatizantes. 

2.1.7. O PROBLFJIA DO IAZER 

Os trabaiha4ores não têm condições sequer para o lazer, •ois 

dispõem de poa,.co tempo_ e meios para isso� Para a�ividades de lazer, tem 

-se que pagar, e can, •. As atividades de lazer que existem, nem sempre'

são sadiasº Muitos tipos de lazer são competitivos e alienantes. O 

po ''livre" das pessoas é ocupado principalmente com a telertsão, 

tem 

pois 
, , este e o meio de lazer mais barato que eXiete, mas nem sempre e format_! 

vo º Para se realizar esporte não há sequer espaço. 

2 olo8. O PROBLEMA DlS RELAÇ(5ES HOXAIUS 
.. /. ;····:·,: 

Hl muita falta de condições para o relacionamento entre as pes-
A 

soas. As pessoas sempre estão muito absorvidas na luta pela sobreViven-

oia (trabalho e estudo). Estão sempre cansadas. Não têm muito tempo pa

ra o diálogo., :O dtálogo na família é substituido principalmente pela t.!. 

leVisão. Há muita ,falta de �zade. Conversa-se pouco sobre os proble -

mas. Ocorre muitas br1&as. Dentro da família, os pais se iapÕem sobre• 

os filhos. O relacionamento está JDUito marcado pela competição e .indi

vidualismo. 

No relacionailento homem-mulher,· predomina o machiSJllo. Há muitos 
, bloqueios para o crescimento afetivo. Especialmente para o namoro, hà • 

poucas condições de tempo. O namoro tem sido pouco :resultado do cresci

mento da aaizade. Tem sido muito um meio de descarregar tensões e de � 

firmar-se sexualmente, muitas vezes mantendo-se relações Qexuais'descom. 
-

pro11.etidas. A mulher tem sido auito utilizada como· objeto sexual. 

Do ponto de Vista do relacionamRnto humano e do lazer, o proble 
-

-

ma central está na política 4e privatiução doe ambientes sociais e mas 
-

sificação nas atividades recreativas. 

'-· 
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3o AS MEDIDAS SOCIAIS TOMADAS pgrc GOVERNO NOS ULTIMOS ANOS 

vernos municipais, estadusis e :fedara1. .. Priorizamos aqui a análise. so 

�re algum.as medidas. 

Essas medidas se deram no sentido de aumentar a captação de re 

cursos provenientes dos próprios trabalhadores, mas sem revertê-los aos 

próprios trabalhadoresº Pelo contrário, muitas medidas foram tomadas no 

sentido de reduzir gastos sociaiso 

Todas essas medidas decorrem das políticas adotadas para cada

área social, integradas a uma única política social atrelada a interes

ses polÍtico�econÔmicoso 

Vejamos algumas dessas medidas e as políticas em que estão en 
, quadradasº Por t:nquanto abordamos de forma limi tadi.: somente a area. da 

habitação, alimentação, saúde e previdência social, porque não contamos 

com muitos informes e dados sobre as outras areaso 

3.1º ÁREA DA HABITAÇÃO 

Em 1983, foi decretada a semestralidade dos reajustes dos alu 

guéis que antes eram anuaiso No primeiro semestre deste mesmo ano fo 

i decretado um aumento de 130% nas prestações da casa prÓpriao Devido a 

grande mobilização dos mutuários, o ENH ofereceu várias opções de paga

mento, o que implicaria aumento no prazo de pagamento da casaº 

Os reajustes dos alugueis tem sido acima r':1 inflação o Agora, em 

meados de 84, o BNH decretou o reajuste de 190%0 Mas, já sabendo da im

\ possibilidade dos mutuários pagarem, propõe�lhes mudanças nos contratos 

I• 
q:• a curto prazo pode ser benef{cio, mas à médio e longo prazo '

J 
naoo 

j Deste modo, o BNH não está resolvendo o problema habitacional • 

\ no Brasilo Isso demonstra que a pol{tica habitacional do governo não 
l 
l 

l 
1 

funcionaº Então porque existe essa política habi t:]cional'? Vejamos: 

A POLITICA HABITACIONAL DO_Qü_�RNO 

O modelo econômico implantado e sustentado pelo golpe militar• 

de 1964, face à grande massa de trabalhadores expulsos do campo e não � 

bsorvidos pela indÚstriR, buscc-1.1 e. través do BN:í criar um mercado de em 

pregos na construção civil. e ":'egi::na apro--rei tou disso para dar uma ju!! 
tificativa populista de estar resolvendo o problema da moradia0 Isso� 

segurava ao Estado o apoio de parte da burguesia ligada a setores imobi 

,... 
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árias e da construção civil, bem como ajudava a sufocar reivinQicações• 

i P'>pulares anteriores ao golpe.

t O BNH passou a receber como fundo, oe recursos provenientes dos 

Í uesccntos compulsórios do FGTS sobre os salários e dos depÓsi tos em ca

dernetas de poupançaº 

Vinte anos depois, a; questão habitacional está mui to complica -

daº O déficit habitacional do pa{s era em 1983 da ordem de 17 milhões• 

J de residências, ou seja, no ano passado faltavam casas próprias para 85

i milhões de brasileiros, 65% da populaçãoº Até 1983 nos seus quase 19 � 

1 �os de existência, o BNH diretamente, não construiu nem um milhão de no 

1 vas moradias, e indiretamente financiou 2 milhões de unidadesº Apesar•

,i.e 70fo da demanda habitacional, virem das famílias com renda menor que 

5 11alários mínimos, 90% dos financiamentos do BNH, atenderam aos 20.,-' 

r·est2.ntes que têm renda superior a 5 salários m!nimoso 

ºPROMORAH", casa reduzida ao WCo Com o promorar, o governo se 

propunha atender os pobres da cidade e do campo, tentando salvar a i 

magem desgastada do BNH e criar uma massa de Jlini-proprietárioe que vo 
,

tasse no PDS, partido do governoº Para isso o Ministro do Interior, Ma 

rio Andreazza rodou o Brasil espalhando promessas de "latifúndios" de 2 

i me troe por 3 e meioº Mas o Promorar esbarrou em uma série de barrei

ras: a especulação imobiliária, a corrupção e os desvios de fundos do 

3NH, o custo de material de construção, os altos lucros das construto -

ras, a inflação, e por fim, a falta de dinheiros dos beneficiários .do 

programa, os chamados de "baixa renda" • 

O empobrecimento é geral no paÍso Há alguns anos atrás, vendiam 

-se moradias de 22,5 m2 (5m x 4,5m), .Dlepois, o �embrião" da casa se re

1 
<luziu para uma construção de apenas 7m2 (2m x 3,5m), contendo apenas co

zinha e instlação sani táx;iao Hoje, já existe o PROFILURB (Programa de.

Financiamento de Lotes Urbanos), através do qual se vende um pequeno '
1 terreno com a construção somente de um sanitário àe 1m

2 

d maior parte do fundo à disposição do BNH não se destinou ao 
seu fim anunciado, ou seja, financiar a habitação popularº Através de 

manobras sobre manobras, o Ministro do Planejamento, Delfim Ne�o, dea'Y°j; 

ou o dinheiro do trabalhador para subsídios aos exportadores; empresti-

i mos a fundo perdido para obras faraônicas como ItaipÚ, Tucuruí, metrôs,

� etc; financiamento para residências luxuosas; ou simplesmente para· ire� 
zir a dÍvída interna do Governo, obrigando o BNH a adquirir ORTNs (Ob?j.. 

L. - ..x. ... =-----=--·=-··-· 
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gações Reajustáveis do Tesouro Hacional)j cujo reajuste: foi de apenas• 

45� em 1980, quando a inflação ultrapassou os 10�. Em outras
pa?l'r

vras, .�ó nesta manobra o governo entesourou, des'Viou ou destruiu pelo, 
, 

menos 5� dos tundos do BRH, par&! seapre ireecuperaveiso 

Passados 20 anoa de existência elo mm, o resultado 4.e sua. atua
ção que teria surgido para tornar realidade o s onho da case própria ele 

1oada trabalhador, pode ser Tisto aesias 70,. elos ·trabalhadores brasilei
ros que são os que ganham. de O a 2 salários a!nillos, não têa condições• i 

, de comprar casa propria pelo BIHJ 
Do to�l de verbas que o Bili possui, soaente l/3 '· é destinaào• 

para programa• do tipo OOHU. o ree� do tinheiro, 2/3 portanto, I 4es-
tinado para construção de verdadein• aanaõee, apartaaentoa 4e luxo, .! 
léa de ir eqordar os bolaoa 4oa altos :tde:l.ea. do BIH, e11.volT1d.os • 

. -auceeaivoa escaD4aloa, cor.ru.p9oea. 
BD.quanto ia�o os bairro• q; per:t.tena, coa seus loteaaento• · • 

olan.4eatinoa, favelas� etc ••• oresoea aeauetadol'Ulente. 

3 .2 • lDA DA SA tfDB E PRBVIDIIOil SOCIAL 

Ili 1982 foi aprova4o a deore�-1•1 na área da pren.4ên.c:l.a que 
eatipüou IN4ançaa na taxa 4e oontr11:ni1Qão •. l'llra o empregado a tua PI! 
•ou a ••r escalonada segundo oa eal.árioea 8,518,751 9f 9,5 e l°"• ••
oontrtbui9Õ1a do a\liÔnoaoa »a••raa 4e 16 pan 19,�.

A partir de �aneiro 4• 83 foi &Plf0ft4o m 4tore:tc,-lei tiQ!Mlo • :
DOft toraa de Na�uaie ele apo•entadonaa e pensões. Antes aepia-ee a 
pol!t1oa· salarial. Agora a1pe-e1 a ftriaqio ela tolha ele ooatribaiolo • 
40111g11N4o• ai1YO•• Coa 1••�• o rea�µ.ete ae clá abaiXo 4o IIIO. 

Dentro, exoluaiYaMnie 4a '"ª ele •&l•, av.itaa ae41ta• tona • 
toaa4a1. Po:r4a alo teao• Imito• Wonae• •obN 11aa. 

h:nind.o 41aN1 lNA, o que ••tl ui• Ob1Mdo aten91o I o Pl',2 
•� laoioul 41 Plaa,� ... ato hailiar que, aegundo •o Jata4o 4• slo 

PluloM (28.1.84), ee-W pronto • 41Teria ooaegar a ttmoionar •• maio ou 
junho 41•�• ano. • iAtomaoão é 4o Ministro da SaÚde. labon 1ao1ona1,• 
o propua aloan9an prior1tafr1aaente·o 1'ordeate, tendo 1.Doluaive 1ftA 

. 
' . -

41• reo\U'eoa d.o JIISOOIAL, elo orc;uento do •in.ietério da Saw!e e ele or 
... 

-

ganieaos internaoionaie. Esae Programa Nacionai de Planejamento Jaaili• 
ar, na verdaàe é um programa d,e controle da natalidade que não esti oo
meçando agora, já está•• aplicação há anos. Se agora ele está sendo a.a
is assUllido oficialmente e disfarçadamente com. o nome 4el"lanejaaento • 

- 3/./ -
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Familiar, i.J,iagina-ae que a partir deste �omento será muito mais ativo o • 

Estão se�do distribuidas pÍlulas anticoncepcionais e DIUa descriterios_! 

mente para as famílias de baixa rendaº Além disso, o INAJIPS vem fazendo 

não oficialmente, muitas ligações de trompasº Poderíamos abordar muito 
, sobre esse assunto, mas por ora, nos detemos a constatar que por tras • 

dessa política de controle da natalidade existem interesses político-e-

conomicos internacionaiao 

A\ POLÍTICA SANIHRIA E DA·. PREVID!NCIA SOCII.L 

Existe no Brasil a Organização Nacional da Saúde que reparte 
, , -seus serviços em dois niveis com seus respectivos orgaoso 

A n!vel de legislação e coordenaçãos Ministérios dai Saúde, 

Vidência e Assistência Social, Educação e Cultura, e Trabalhoº 

•

Pre 

A n!vel de execução: Sistema �acional de �reviàência e Asàistêa 

eia Social (SmPAS). drgãoss INAKPS, INPS, LBA, :FONABEM, DATAPREV, u· -

PAS, OEME, Secreta1iia de Saúde (,em áreas estaduais) e Servi-ços de Saúde 

(em áre�s municipais)º
• i : � ; 

Verbas aplicadas à ea�de '. dados de 1981): 3,8� do PI» e 4,4,t, do 

toral das verbas aplicadas em todos oa setores •. tlém de serem poucas • 
t-1 .1 ·:,-:-,,,,r t .,,. ·:· 

verbas';' grande pa:rt4ff d:e·fa� rei·�·demais recursos são aplicados em -terapias'

caríssimas e aparelho�' 'àofieticados, a eerriço d� uma m.inoriao 

::_:r,·. , 1_ 
11t total o comprometimento de nossa política sanitária com. a I!, 

de Pd.-lllda�o Isso foi dito pelo Coordenador da Região Boràe&ta·do Mini,! 

tério da Sa�de (•o Estado àé São Paulo• t 23.9080 - página 13)o
. 

- , A pro�uçao de rem.edios depende quase exclusivamente de grandes• 
• 

4 .. , • •  , • 

empresas transnacionais que definem altos preços ari>itrar:Lamenteo A 
,;' 

dustria de remédios concentra sua distribuição na região centro sulo 

in

A

concorrênq_ia comercial de reméãti.os é tão grane.e que infiacionou o merc_! 

do com. 30 Jllil t! tulos, quando bastariu ea média 350 para atender 9� ' 

da populaçãoº 

A formação de profissionais de satÍde 4 outro problema. As esco

las. de medicina produzam diplo11Ss e t:ltu1os para sa;tisfazer alunos pre,2 
cupidos com "atatus• e lucros. Os médicos estão concentrados ea grandes 

centros. Em. 1978 havia no Rio de Janeiro 1 médico para 600 pessoas. En 

to isso no Xaranh.ão havia l médico para cada 20 mil pessoas e 5� dos• 

municípios brasileiros não tinham l médico, nem hospital.· 

O problema fundamental dessa: política sanitária está na orienta 
, ' ' , ·  --

ção atrelada a interesses econômicoso�Ou seja, q�ndo muito está volta-

•
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d:?. paro. a ma utençr!..., e.a i,Jr .a · e -t:i.""aà�lhc-� atuando exclusi'vamente na l'!.
·, 

... da "d .:i ... ""º.. e o a_ue 1=:i.'l'l;'.;.a tôm possibilida.-cuperaçao sau e \..) ue rc:;.-Jt�. t1.UJ .,e ...,.,._.L, .. · 

de de vender sua for<s;a "-� t1.1n.balhoo 

Hoje, até mesmo essa pol!tic.u 1;·0..L·ti,.\ .... a :p=.r a r�3cup 11:..ção das ' 

forças de tra b lho está em falê�cia º Isso astá mui.to ligado à falência' 

do Sistema Nacior-al de Previdência e Assistência Soc.i..alo Ease sístetnA'

criado em 1977 resultou das transfonnações do siste:"la previdenciário ' 

brasileiro ascido a partir àe 19230 

"Criada em 192], cc�' a lei Eloy Chaves, a Pr�'li.:l�ncia Social e 

brasileira nasceu om função e� influs�cia externas e das pressões axer.-.,

cidas pela Classe Trabl�hdcrno 

Organiz rias in!!iel"lcnt,'J fin torno dss Caixaf.! elo .Ap-:--ecnt!ldoriElS � 

P - (CAP ) l . 1 ... . d .,, ' . .J, ' :fl t. titud 1 · ensoes s , .1. eg1s açuo previ enc .... ar-1a JCi ra ia uma a e e 2

:ista reformista e pat�rnalista do Estado 9 que emcaraba a Previdência • 

�-r-mo um seguro social, · e r.�fo como um direi to leg:Í t:..:'31.0S d0s tra -,alhado 

res º Na década de 30, são c.:ri �él· s os Insti t-.. u:c.'3 de po::rn:1t-:-doria e Pen

•.lÕes (li s) sujeit;,:Js �: 1:n. r::ai_\.l" co.s:.trole go""ernc::.tlc.útal, propiciando que 

e a sistema previª-enci/:.-:.r. fo:?. :'� u:t:U.i�.ado cc�o fonte dJJ emprego e de • 

"7erbaa para OS maia 'V� .•. : �:-.i:.:.:;-:, -:_ . 3t,

, 
Apoa a 2� G,.1l::,r::r-& .·:"Jnrl:.,11� o Lr&�il assists a m.�a crascente in

].ustrialização e urben:i..z&ção 9 
1.la::ido origs:. à -,_,,,nii'ir!aÇ�o das CAPs e llPs 

... través da Lei Orgfü:i.ica dé, ?r··'-tid.ê�"lcü\ So:dal e, p0ate:r-.1orruente, à cri,s 

ção do INP3 (1966), s bntituülo em 1977 p�lo IN , .3, IAPAS e SINPA'3o O 

governo nass� época já 5.mpriL.:.ia à asaistên�ia médica o papel do manuten
-

r,..:io, recuperação e reprod--z.ção c1� fn:.--ça de ·Graba1lho !I abandonando gradm.t_! 

7amente a Saúde P,rblic:i, a col ... ando a. assistência 0aédica1 uas mãos de

t teresses privados nacionaio e internacionais" (Conforme Boletim ;.) •

í.IESAT, n!2 7) º 

3 o 3 º ÍREA DA A �!_tMBNTAÇ{Q

Quanto � alinen�r-.:;;�o, _•O'-ld-i'....3 a;:>ord.ar a política. dl) gova:r.no sob 
i os aspéctos da produção, d_;_sti:i'L:t1iç.3.o, preços e cor.sumoº 

1 

1 
i 

L. 

Para cade. aspé�t·- de::- 3.._ s fomm t'):118.dae nesses Últimos anos, 

didas sobre ae quais r:.ão tumc: 

�er aqµi uma análise 

·..;..:itcs in:fc-'.':""..!.uS n P·n• isso, tentamos 
• ., .,,. ":P.: .. f•.! � ,: -
J .. . .... , ,  __ ,( .u ... ,.�-, 

me 

fa 

te emprego. Leva:1do t;;:t: -�-CJ".,. :;...t • .;;:.;1:1.J-:; r.:· .... t",:;a a� c1;::L"2·l'lf>1',��dos existentes 
hoJ·e, os reduzidos &P,12�no;-J .. _ ,.,. • -i-1 -, " -··t � • · ..-. ,,, , :_ u - , ... ç,� J, .., .J �.;�:n-a.u co:a trolaàas por

--------------,-----------..�-........... _
-,.,,,.,-
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latifundiários, a política de exportação de alimentos, a eliminação de 

subsídios� agricultura, a seca, as enchentes, a privatisação 4os meios 

de distribrU ;ão de alimentos, os seus altos preços, etc, podemos cons1._! 

tar o grande proble da fome existente nesse pa:Íso 

A desnutrição é a principal. causa; das mortas:. e doenças incurá -

veis nesse país, atingindo principalmente as crianças. Segundo o Minis

tério âaJ �aÚde, Valdir Arcoverde, ao terminar esse ano de 1984, cerca • 

de 308 mil crianças terão morrido no Brasil,. antes de completar 1 am.o. 

Desse} total, 15'7 mil mortes ocorrerão no Nordesteº 

Em 1938, o entâo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, _!

través do Decreto-Lei n2 344 fi1<ou o salário mínimo indiVidual e:. a ra 

ção padrão para o tra balhaa.or brasileiro, entrando o fa ton alillen.tação • 

como 4-3% do orçer'ento individualo Esta; ração teri� a função de repor a 

enengia despr�ndida na. jornada de �rabaln.o de um �rbalhadoro 

De acordo com a DIEESE, e� 1967 est� traoalhador necessitava 87 

horas meni:;ats de traualho pant adquirir er:rta, ração. Em 19'70 precisava ' 

LO, horas, �m 1�78 prex:iHava 137 uoras• e em outubro de i983 precisava• 

262 horaso 

A' constituição brasileira prevê por outro lado ((lS o salário m! 

nimo deve dar condições ao trabalhador de sa-tisfazer suas necessidacles• 

e de sua família, considerando família 2 adultos e 2 crianças. Levando• 

em conta, as necessidade básicas utilizadas para definir o salirio alni

mo, segundo o DIEESE� em setembro de 1983 este àeveria;, ser de Crt 220 ' 

mil, enqanto nessa, época, o sal:ár:i.o mínimo era CrS 35 mil para al.gmaas • 

regiões e�• 31 mil para outrasº Hoje, julho de 1984, o salário wln1mo•

preVisto pelo DIEESE, segundo o mesmo critério, deveria ser aais ie 

�- 420 mil., 

Ao lado do arrocho salárial está o proble11&· da polÍ�ica agro-p,2 

cuária o Desde 197 3, esta política está voltada à exportação em detrille!! 

to �o abastecim�nto interno io paÍso 
, , Quanto ao sistema de abastecimento de alimentos taabea e - UJll 

grande probl8118, porque há uma interferência muito grande ele int;ewss:e• 

privados. 

4o O MODELO SOCIAL 

4ol• Algumas earacter:!sticas: 

O Brasil, como vemos tem acumulado uma grande tl:Ívida social que 
dificilmente será resgatiada� Esta d:Ívida, social está diretamente li8a<ia



ao modelo conômicoo Por isso, se existe um moielo econômico concentra-
... 

dor de riquezas, existem em consequencia um modelo social corresponden

te, o't'. se;::.� !lassista, que estabelece a marginalização da grande massa

doa tnbalh doras. Trata-se de um modelo de contràle social por UII lado 

e de desordem social por outrol 

Dentro do sistema capitalista, ª' vida social está planejada un_! 

amante para reproduzir as forças de trabalhoo As forçss de trabalho, • 

.stando em. função dos interesses capitalistas, acarreta que, esses int_! 

�sses dando ·de forma, também audam algumas caracter!sttoas sociaiso 

?or exemplo, quando a industrialização se acelerou no Brasil, houve ua 

grande deslocamento de mão-d.e-obra elo campo para a cidade, muAando 8_!

::'J tos da ... i �a socialº Hoje, eom a recessão, criando um enorme ieeempl'! 

üo, já se uss m�-to a política de controle da natalidaàe. 

Portafito, de acordo com o modelo econômieo, se define também o 

modelo de reprodução das forçaa; de trabalhoo Por isso, tenta-se definir 

a quantidade à.a força de trabalho p como deve estar distribuida pelo P.! 
, 

A 

is, onde, quando, para que e ea que condições de subsistencia, moradia, 

estudo, trac�porta, et:c •••• 

E�ts tiodelo se baseia principal.mente na instabilidade eia força• 

de trabalho para ser facilllente reMnejada e estar constantemente em. 

competição, gerando cada vez •enos organização e reivindicação, e cada, 

vez maia produção, menor cuato à.e mão-de-obra, maior acumulação do cap_! 

tal, enores custos sociaiso 

Em função da instabiliiade do emprego, também não s� cria a ne

cessária 1nf'ra;-estru:tu.r&1 social àe moradia, saneamento básico, reàe es-

colar, etco•o Com isso são cridas poucas condições 

ção do t balhador e o processo migratório se torna mais �ácil, 

· tilizado cm fmção de interesses econômicos o

de fixa 

senão 

Co� o processo de ind'\l.Strialização e concentração de terms, • 

foi se dafinind o estilo de vida urbana como referencia de moielo s.,2 

cialo Porém, mesmo na cidade a margiil.alização é :rt!'!Sultado do seleciona-
' - "' , mente que se faz a mao-de-obra o Mantem-se constantemente um exercito àe 

' 

reserva de mão-de-obra que, marginalizado sOQialmente, submete-se a r_! 

gra d.o perfeiçoamento da mão-de-obra, sem elevação do seu custo para 

as empresa º

Acompanhando esse processo de marginalização ooor:r.m um processo 

ele massi.fi aç-o. Trata-se de um processo de racionalização d.a distribly.

- 3,;; -
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ção dos serviços soc:.i.a.� ..... l!o:;: "n:•1.1.:.plo II pa.ra i:.m.a gra.nd.e necessidade de 

:.;ic,radia e em funçiio rh.i i 3...JuJ..l.'!.,á:!.' a qu1.:.1n-i:;id,,.;.d..e ê.c filhos, se constrói ca 

sai! padroniza "iaH, de t'c ... lllc., a .:: :1u.roniz.ar o tamanho tia família ao estilo 

d'? uma família peque�º Utlli.zando outro exemplo, se define o contéúdo• 

escolar, padronizando-o de foro=.a a atEmd.er as necessidade do mercado. 

A dependência do mcdelo social ao modelo econômico, define a p� 

l:Ítica, de distribuição d.e serviços feito pelo Estado. Na verdade o Est_! 

do submete-se a regra imposta pelo capitalº Quanto mais o capital se 

concentra maia exige do Estado reduzir seus gastos sociais, aumentando• 

porém sua vida socialº Cria-se com isso, o outro lado do modelo so�:al' 

que é a desordem socialo 

Hoje, este modelo social está sendo cada vez mais submetido � 

.,nteresses internacionais, justamente porque está havenào uma crescente 

3Uí:4:lissão eco.n.Ômica a :i.nteresLl'es transnacionais e imperialistasº 

Os mecanismos internacionais que mais estão influindo nesta po-

lÍ tica econômica, conscqu�ntinent0 nessa política social é o FMI e o 

Banco Mundialº Hoje, o FT,U 6."':ig<1 d.o governo brasileiro a redução .dos 
'·· 

ga tos pÚblicoso Enqua.::·to :f..;;:_,·-1, o :Sanco Mundial atua como Órgão tutor ' 

de obras sociais definindo cor isso, pol{tieas a serem adotadas no cam

po socialo 

i 4-o 3 º As perspec ti�-�'
' 
1 

1 As perspectivas desse modelo podem ser vistas a partir da sub 

missão à.os interesses intern.acionais º Cada vez mais vão aparecendo aa

p,)lÍticas de racionalização· e i::ontrole social., para responder aos pro

jetos econômicos� Por outro lado, a âesoràem social ten4e a continuar 9 

�rescendo, acompanhando o processo recessivo atualo 

j 5 º :TlESAFI0S QUE.E��.;,_ REA_LJDA.D"€ :FAZ PA� .!,.!9J,0 DO �!fQVIl4ENTO

Temos que continuar faz:endo uma anllise cdtica sobre a realida 

! ,� s social.t incluindo as poli ticas sociais usadas pelo governo t e levar•

i os jovens trabalhadores a atuarem frente a. esta realidade, desenvolven-
1 
ido açêos a partir da realid�dc do bairro, �ão vendo as condições do 

1 bairro somente c.::omo e-- ,� .. - ,Jr,::.a,,:· ( ;_u ;J .  mr-:kl,.. ectn..Ômico, »:i,as também como '

l 1ma realida,e ç_·1.�. es· é. , .. _ .\:.!"\-�:(> 1.�
"'

f">
.,

.,� -�·� .. ··�17,.,

1 
N ecessi .a:r:oe u:,,:t<>c s ,' ;,, , :u, . .:,i• a ea tru tura dos bairros através de 

"""'· ---------------- -- -------------------j 
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pesquisas, para qu.e nossa ação coITesfonda a essa realidadeº 

Jentro da análise sobre a realidade social, temos pouca· reflexão sobre• 

a questão afetiva, por isso temos que continuar aprofundando-a 

Necessitamos fortalecer a ação do setor bairroº 

1 
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INTRODUÇÃO 

A partir dos aspéctos analisados anteriormente, definimos por--

que o lucro passou a ser o principal objetivo do Sistema Ctpitalista. •• 

lnterna.cionalo 

Para desenvolver psicologicamente o mesmo controle que é exer--
� 
:1 
1 
] ciio na reprodução e distribuição da força de trabalho, este programa• 

I d's mecanismos como a educação, meios de comunicação de massa e 
1 troa 1ue tratam de impulsionar na mente da população aspéctos que 

:1 
!I

ou

ve

naam consolidar tais objetivos que o modelo apresenta em seu conjuntoº 

Assim todos os mecanismos são acionados para minar na consciên-

eia, a individualidade e a competividade nas pessoas como meio de alc;::i,!!

çar vitórias e forma de sobrevivência. A massificação dos comportament-

tos ditados pelos meios de comunicação de massa fazem absorver novos 

costumes ditados internacionalmenteº A música principalmente para a 

ventu.de vem como um instrumento que obriga a convivência com idioma 

niCOo 

•

JU 

li 
, J Processo internacionalizado a partir do per1.odo de militariza -

ção ocorrido no pa{s, que temerosos de perigo do Comunismo Internacion-

nal e aliados com o desejo de desenvolvin;.ento do p3{s, aliam-se aos noE 

te americanos, que passam a desenvolver uma pol:t'tic a militarista com� 

lação ao continenteº 

Assim nasceu a doutrina da Segurança nacional, que para garan -

tiro "Desenvolvimento e Segurança" passou a exercer, através do::, se-

us poderes, maior controle para execu�ão do planoº 

--,;..;{-



lo A EDUCAÇKO COMO INICIAÇÃO DO INCENTIVO A COMPETIÇKO E CONTROLE: 
... __. .... ·-- ............. ---------� ...... ....,......___. __ - _._,__.,___ --------...... 

Na fam!lia vamos percebendo desde crianças como estas encarre 

gam-se de colaborar com o sistema na transmissão de ideologia do podero 

'1 :::::::: :::e:::::::: ::�:�

1

:�m

p

::�::

m

a'":::;::

0

:o�:

i

:01:: 

� 1 
_
c_am bens em casae Os desempregados

tar· as decisões dos que podem usar

e crianças são 

de poder. 

isoladosº Devem ac_!! 

1 

Como os sistema, a família que encarrega de zelar pela moral f! 

miliar conservando e aplic�ndo penas para os infratores, rep:iinindo • �
as minorias quando estas nao aceitam o papel que cada um devera deser1- - i 

Yolver. SÓ pode sair fora de normas quando triunf'almenteo Exemplo! sair l 
i , � t. casa quando casada.( mulher } º

i 
� 
i 

� 

1 
t 
i 
f1 
? 

Nestas condições educadora. a família incentiva a busca de vida 

futura melhor através do estudoº Buacar o diploma para não ter as mas -

mas condições que os pais. 

A escola tem o papel de dar um canudo, MO leva como na família

a ativa participação de ambos membrosº Existe toda uma escla de hierar-

q_uia à espera do aluno da classe trabalhadora. Está bem preparada para• 

continuar educando-os de acordo com seus objetivos de ser uma escol.a � 

linante, isto é, não contará a história de foma a demonstrar que as ' 
� i conquistas dos povos se deram através de lutas, participação. Pelo con-

� trário, uma história capitalista de poderosos e vencidos. 

' 
1.

ij 
); 

ti 
� 

Para garantir existe a pol:!tica educacional exercida pelo Minis 

tério de Educação e Delegacias Regionais que encarregam-se do contr,2 

le nos Estados. São currículos bem distanciados no momento atual. SÓ 

contam a história passada, dificilmente chegam ap presente. Algumas 

' 

di 

ciplinas como s.s.P.B e EoM.C encarregam-se de manter as idéias do sis

�ema. Geralmente são militares os professores destas disciplinas que 

pregam muito respeito a ordem estabelecida e autoridades, submissão aos 

superiores e paz para o desen rimento da nação 
' As formas de avaliação não levam a obtenção do censo crítico, • ,1· pelo contrário, existe uma resposta pronta como se na realidade existi�

, se opçies claras para todas as situações encontradasº 

j Com uma população estudantil calculada em 25 milhões de crian-

çãs e jovens que deveriam estar na escola, a utilização do sistema apa 

rece claramente na profissionalizaçãoº Anseio de grande parcela da J_B. 



ventude Trabalhadora, só encontram-se estas Escolas Profissionais como 
, 'd 3t:NAI, SENAC nos centros industriais e comerciais do pais. Seu conteu o

se baseia na transmissão de idéias de como de�em ser as relações entre• 

os trabalhadores para maior produçãoº Criam trabalhadores mansos t adap

táveis para maior rendimento do trabalho. ·Estas são financiadas pelas ' 

s;riprias empresas, objetivando preparação de sua futura mão-de-obra. 

Nas regiões não industrializadas, como o nordeste, a estntura• 

educacional encarrega-se de possibilitar a manutenção desses jovens oc� 

, pados com a e
s

colaº O Estado do Piauí hojet recebe maior subsídio para 

· a educação do que o Estado de são Paulo com populaão bem maior. Como '

não há muivas pers
p

ectivas de trabalho, a educação serve como um mec!l 
, nismo para manter os jovens sob controle nas salas de aulas do paiso 

- - , d 1..1ac e:3 tarao engrossando o numero de desemprega os oficialmente existen-

:s9, alimentando a esperança de "vencer na vida•. 

2 � A RSLIG IÃO COMO MEIO DE ADORMECEU A CON�;crtNCIA DIANTE DOS PROBL��AS 
------- ---- ---- -- -------- ... ___ ...., _____ ____.. ......... --

Analisando ideologicamente, a religião é um dos meios mais efi

(�-'l ze �;, n9 1:ransmissão ideológica do sistemaº Consegue ter grande pene -

!:·r�,-:�ão na _população porque tradicionalmente o povo brasileiro, entre su 
-

:..;:-::. c�.L. acter!sticas, está a religiosid
a

de. 

Usando deste princípio, existe uma variedade de seitas introdu

zi.:hu, no país, principalmente após a militarização ocorrida em 19640

Ajudam a adormecer a consciência da popukaçio, aceitação da si-

-r.w� ç{io em que vi vem.. Tem total aversão ao Com.unismo, justificando os

gi2temas est::1be1ecidosº Pregam a salvação espiri�l individual.mente t • 

não pnrticipação nas organizações existentes. Nas brigas que existem e� 

tre elas, fazendo o nascimento de novas ramificações, acusam.se uma à 

outra de preocupação com o mundo atualº Seu papel é a preparação para a 
, vida alem terreetre o

Neste contexto o ava.nço da parte da igreja católica passou a in 
A 

comodar ao regime vigente
.

Por exigencia da conjuntura, foram criado3 as 
, . varias 

ção do 

tas q_ue 

pastorais, onde a teologia da libertação incentiva a participaç

cristão para transformarº Orientação contrária � prática das se,! 

não encontram dificuldades em sua chegada ao pa!s o

Pelo alcance que tem junto à população, destacam as Igrejas Pe.!! 

tecostais q_ue surgiram nos Estados Unidos, ten.do raízes de Igrejas Ba -
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�ilhÕee de fiéis; a Igreja o Brasil para Cristo, com 1 milhão de fii: 

is, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, com 900 mil fiéis e Evange -

lho Quadrangular, com 500 mil fiéiso 

Há várias seitas introduzidas com muitas influencias orientais• 

como a Igreja da Cientologia, Sh.eicho-No-Iê º As norte Americanas como a

ígreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos Ultimes Dias (Jllonn.ons) e 

a Igrejg d.a Unificação (Moom) que tem entre a juventude os principais� 

deptoso 

No geral ambas as religiões fortalecem a ideologia dominante i 

porque vão de encontro aos próprios objetivos que estes colocam no;;;; .Q 
bjetivos Nacionaisº Levam em suas doutrinações aos fiéis, uma falsa vi 

são final do mundo, um Deus não compreensivo mas castigador para os ' 

que tiver-dm os prazeres terrestresº Anseios diferentes. no ser huma�� .), • 

�eva-os, a partir desta orientação a serem individualistas, submissoo e 

a(:e:i tando as condições de sofrimento como meio de alcançar objetivos d.(3 

Ba}veção frômetidao 

3o O papel de m.assíf'icac;.ão dos meios de comunicação: 

Para ajudar a formalizar mais a diva.llgação das idéias, os meios 

ie comunicação de massa são acionados por exercerem fortes influências• 

no ,:::omportamento humano. Seus apelos bem elsborados, não encontram difi 

cu:_dades de penetração na grande massaº A televisão que atinge 73,3% 

d.os lares brasileiros é o principal veículo dirigido para fazer a popu

lação ser c1..,nsusl!llia. como deseja o sistemaº Existe toda uma organização• 

montada para impulsionar o desejo de aquisição de produtos de consumo l

mediatos, conquista de "liberdade e felicidadeN at:tavés dos comerciais' 

d.entro de um esquema onde as grandes multi.nacionais do cigarro, je;:-�ns, •

carro tem a maioria neste setor publicitárioº

Meio muito captado principalmente pela juventude, a industria• 

fonográfica, tem conseguido levar através da música a internacion. 1.iza

ção do idiomaº Jun.tamente com a televisão que encarraga-se da divulga-

ção, fazem constantemente Ídolos in·ternacionais como por exemplo: M,i 

chael Jackson q_ue leva a juventude a bailar com suas músicas, comprando 
1. 1· as roupae que sugerem para maior identi:ficação com esteº

i! Como conseq_uência a televisão vai elioinando outros meios q_ue 

, não conseguem ser tão massivos quanto estaº t a si tu.ação do cinema, em 

':..S 80 contava com 2 º 365 salas abertas e recebendo 164º 773 expectadores ' 

...... ---------------------------------------�--,



parai filmes nacionais 6 eatlj.ngeiros e 50.689 somente para filmes naci.2 
,.'.1 

nais. Em vez- de ãobrar, eat _ números caem para a existência de 1. 736 • 

salas, 106.535 expectadore� gerais e 330783 para o cinema nacional.(Pa

ra cada 1.000 expectadores - ISTO 1t, n2 387-06/84) para filmes naciona

is, onde destacaram 110 Cangaceiro frapail.hão•o 

De certa forma o cinema não consegue competir como meio mass_! 

vo. l)evido aos grandes obstáculos que os cineastas encontram na censura 

quanto se propõem um conteúdo mais histórico a preocupação com. o fina_!! 

ceiro, acabam. cometendo deslizes como no reoem lançado •Quilombo", onde 

sobressai-se o aspecto cultural em detrimento do pol!ticoo 

i 
Em suma, o objetivo destes tipos de lazeres consenti4os que• 

1 são proporcio�ados por estas meios, Visam sobretudo passar o tempo •. Não 

hawr espaço para a criação de opção onde possam existir a participação 

conjunta. 

CONSEQu!NC� PARA CULT�: 

Como conseqµênaia dessa ideologia massificante e individualis 
-

ta, onde tu.do é dirigido ·pa:r.a todos, através de seus poderosos veículos 

quem sofre maior desgaste é a cultura brasileira. ·CUltura que é tão ri

ca devido àsiinfluências das diferentes raças que ooapÕem o brasileiroº 

Que tem nas diferentes formas de danças, nas comidas típicas, artesana

tos das diversas:; regiões, expressões culturais das gerações passadas • 

que encontram sérias dificuldades para serem transmitidas hoje. De modo 

geral a juventude rejeita estas tradições. O ROCK passa a ser necessida 
-

de devido ao modismo impo.sto. Todos bailam individual.mente, mas por es

tarem em conjunto há uma impressão de participação coletiva. 

Consequência do modelo vigente que não respeita as caraoterÍ_!!

· ticas donde passa a desenvolver.

MODELO IMPLANTADO: Suas ra:Ízes 

Vivemos no ocidente onde a: potência Estados Unidos da América 

centro do bloco capitalista, exerce grande influência no continente ame 
-

ricano com. outros paÍsea- europeus que detém. o PODEB ECOWÕMICO. 

Weste sistema acional, onde tudo é justificado para manter • 

as :relações de trabalho, porque esté é o objetivo do sistellB, a ideolo

gia é projetada para manter a nível paicolÓgico que este plano atinja •

• 

•



" 

f os fina do modelo implantado, 
't Este modelo é determinado por grandes grupos financeiros inter-

" nacionais {bancos, companhias transnacionais, etc ••• ) e burguesia naci� 

nal e internacional (lati:t'undios, indústrias, bancos etc .... ) 

Sua estratégia é a manutenção do controle da sociedade dos paí

ses do JQ Mundo para im.plantalçào de um �ico centro de Eoder econômico 

oolÍtico .!: ideológico internacional em detrimento das Soberanias Nacio

nais dos pa{sea em desenvolvimento. 

No processo de militarização ocorrido no país, este vão aperfe,ã: 

çoando uma estratégia com. objetivo de levar o pa!s a uma granJe potên -

eia internacional. Recursos naturais e sua geografia em relação aos 

:mais países do continente, são fatores determinantes para interesses 

nor�e norte americanos em acompanhar o processo da nova ideologia 

de 

q_ue 

,.ra.1. surgindo neste período. Na história brasileira, os militares sempre 

tiveram participação na políticaº O :!nício foi com a intervenção no 

lmpério, através d.a :fundação da RepÚblica. (1822-1889). Recentemente• 

·�stcs intervieram principalmente pelo medo q_ue tinham. do Comunismo I,!!

te·I"Il.5.c::.onal, por isso vão criandó·.::concei tos que contraponha os valores•

d o . comunümio a n:fvel interno e externo. Desta fo:rma nasce a doutri 
-

\ 

na da Segurança Nacional, q_ue em sua concepção geral tem como objetivo

.:.:;arantir o desenvolvimento nacional. Para isso necessita-se garantir a

.::c�gu:rança que tal obje ti vos exige para desenvolver-se.

:OOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL 

A Doutrina de Segurança Nacional nasceu com a criação da Esc� 

la Superior de Guerra em 1949 apÓs contactos de militares brasileiros e 

nor1'<8Dlericanos por ocasião da 21 Guerra Mundialº Estes por período de d9 

ze anos são os instrutores para os brasileiros. Nesta escola que forma 

militares e civis para os postos administrativos importantes na vida� 

c:ionalo Nela são aperfeiçoados a Doutrina onde os objetibos nacionais 

são de preservar a "Integridade Territorial" do pa� isto Ef, manter as• 
, 'fronteiras atuais e toda sua extensão� 

Manutenção da "Integridade Nacd.onal", consolidanc:!o a comunidade 

brasileira (lingua, moral, mistura das raças, supreção das desigualdad�

'sociaisº "Graças ao espírito de solidariedade crescente entre todos os 

membros que são anti-preconceituosos, com uma participação crescente !

------��----.. ·�··,· ··-·..........__., . ,. _l 
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tiva no esforço cODlUJl. Para preservar os valores que caracteriza:a a pe_r 

sonalidade cultural do brasileiro, tradicionalmente cristã-: 
A garantia da democracia que concorde com a realidade brasilei

ra e se baseia nos princípios democrá:t:ieos. 

O progresso,. isto é, a conquista em todos os planos de meios de 

, vida compatível. com melhores modelos existentes no mundo, realizado 8'13 · 
'J ças aos recursos na tu.raie e h\1JB.anoa do país� 

A paz social estabelecida por sistema de vida fund811�ntado na 
harmonia e solidariedade, resolvendo os confiitos de interesses entre 1

os in.diVÍd•os e classes sociais·; 

A Soberania Nacional, isto é, manter a naçãó assegurando sua C_!! 

I:· pacidade de auto detennina9áo·;

'l 
E para desenvolver esta Doutrina, que tem objetivos claros, os 

militares vão desenvolvendo maior controle nas Instituições que julga•

ser transmissoras do cOlll\U'li.smo internacional'i 
Julgam que a ação comunista ê desenvolVida nas escolas, sindio_!! 

l.· tos e Igrejas, onde a partir de sua conceituação está a quarta força dlr
poder na sociedade. Antes es"tão o poder Econômico que é exercido pelos• 

1 setores industriais, comerciais, tecnológico e agrlcola. O poder Polít,1 
co exercido pe1o Executivo, Legislativo, Judiciário e os Partidos!; O P.2

der militar através das três armas. Como exercem controle nos poderes E-
conômicos, Po1:ltico e Mili1iar, as instituiçõee que representam o quarto 
poder são reprimidas em momento de confrontação pelo regime. Neste caso 

estas forças representam. o mal, daÍ todos os maios empregados serem j'll;!

t:Lficados para atingir os fina, de desenvolvilllento e segurança. 

Para estas, somente•ª •Elites• são capazes de alcançar os obj� 
tivos Nacionais, As reações contrárias das organizações não partem. ne -
cessáriamente da situação interna. São interferências estnngeiras de"i 
elo a personalidade do brasileiro& são paéificosl Cristãos& 

Como são as •Elites• quem determ1nam e controlam os mecanismos• 
massivos, este define para os trabalhadores aensagens que fortaleçam. .

t 

mentallllente objetivos de não existiraa participação conscientizada-:' E.,! 

·!;a levaria a descobrimento deste mode1o ideo1Ógico e cu1tura1, que exi
!?iria novo modelo, nova Lei de Segurança fundamentada em novos princl -

' PiOSo , .. 

1 

I\ 
.i . ...1"' 
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CONSEQlWCIA PA}Ui OS TRAB:\.LHAOORES 

Para os trabalhadores notamos maior dificuldades em organizar

se nos ambientes de trabalho e bairro. Esses mecanismos leva-os ao co

modismo, aceitação da divisão de salários e trabalho entre braçal e� 

telectualo Tem atitude individualistas e grande aversão aos chamados 1

de orgari...i.zação e participação. Perdem seus v�lores e características • 

humanasº Fazem o trabalho mecanicamente e desacreditam na sua capaci� 

de e dos demais companheiros, exigindc dobro esforço daqueles que con-
-

# H d :5eguem fur3r este bloqueio e estao organizando-se em seus argaos e • 

classe o

Para a Juvenib.l(ie Trabalhadora é a completa marginalização, ' 

quando este modelo, q_ue é mais dirigido para esta parcela, apresentan

d..o fal:3as aspirações, não lhes dá respostas q1..ando o desemprego assom-

bra principalmente aqueles que buscam o Primeiro Empregoº Como conse -

T?;.ência, tráz fru.straç5es diante das aspirações "impostas e reais", jzo. 

po�rni.bili Mdos de adq_uirí-los. 

PSRSPEOTIVAS A PARTIR :00 MODELO ECONOMICO 

A continuidade do sistema vigente implica aperfeiçoamento do 

:lBpécto ideológico garantindo um modelo internacionalizado da cultura. 

:�rrne reacompanhamento" a nível ideológico traria maior imposição da cud 

tura estra?li:-:eira na música,. idioma, costumes, Condicionamento do homem 

não pensar, refletir. Enfraquecimento da classe trabalhad.ora por não 

desenvolver consciência de classeº Maiores conflitos entre os Jovens ' 

Trabalhadores diante da i.mpossibilid.ade de aquisição de 

sociedade impõe como aspirações e valores reais. 

DESAFIOS PABA NCSSA REAÇKO 

bens que a

º Continiar avançando na análise d.a realidade situando o aspé� 
to ideológico, a partir de nossa ação ir construindo junta -

mente com os jo·-.rens trabalhadores a nossa própria ideologi 

º Con.."1.ecer melhor a realidade da Juv-entude Trabalhadora para • 

termos elementos que possibilitem descobn:rmo.s suas verdade_.!



O contexto econômico, político e social em que 9e encontra o 

vimento operário sindical e popular hoje no Brasil, é o mais dif.!cil 

dos 1!1 timos anos-; levando em conta que não é so o Brasil, mas todos 

mo 
... 

os 

p,;•!ses do )Q Mundo, explorados pelos mesmos mecanismos e pelo mesmo sis 

tema� 

A situação de deaemprego, inflação, fechamento de empresas, e 

; er.dividamento externo e interno detennina um quadro que deveria ser 

o suficiente para o mov,menTo operário replane jar constantemente suas tá
-

ticas e estratégias, mas ultimaiaente isso não vem ocorrendo, ou se vem 

é com muitas deficiencias causadas por meios que já foram planejados p� 

ra issoo 

O movimento operário vive hoje em seu interior problemas profu:!! 

dos como a falta de formação de militantes, e a falta de uma proposta i 

nica de ação, o que não contribui para grandes avanços a nível de orga

nização, favorecendo para que o movimento operário coordenado por a]; 
guns de seus líderes assuma um estágio de reivindicações que não vão 

trazer soluções para a situação que vivem os trabalhadoresº 

le8ta ualiae taa1ianaoa Mr OOIIO ele118nto prj.Aeipal O tra1-

lhar em movimento; dentro de um processo reivindica*i.V'O, orgaru.zativo e 
formativo tentando analisar, aprofundar e projetar o J110V:iJD.ento sindical 

e popular. 

II. Retomar e caracterizar o movimento operário nos Últimos 2 anos.
-�--�-�-----�--------------�---------�--....... --------� ...... ---------

O movimento operário que em 82 já sofria as cons91u;ncias de um 
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processo de r,)C'3bS;.;_�-, .le:: desernpreg:) -2 de péss.imas cond.içc·,:::s de vida, 
não teve granur.:r-; :i•1.:1::1l;0s neste� ,. ..::.1. o.:. Como também a r1 ::. v :.são ·11.ie e 
xistia no sca :lntsr.ic::. 1 um tant.o cainuflai',>, dEpois de toi se tor

.. 
nando mais conc::c-.:t:a, .:. que pc:c ur., . � <lc deixou claro qu.F>.1;'. ,� � em no 

movimento Op,., ·· ;,._. .... ,.,.,·�,-ç.,tu,'l.., ; ' 1 en1·J· fi' ,..ar as '·end-enci · •· --,,. ·.1"€-lR atu� , ,c., ..:.e. ;,•.. . .> .,,.;J. ;. \...J-.•. .,.u. .. ... . . - 1,. • .:.>.� q,,._ - " _ 

am, por 
,_As. con·�J.st..a.s.....q>.J.fJ---�:,,r.:,-�n·b:r-ope.r.:ário �eve a n{,;,:-ü .. e("' •• cn5_:aú.co 

�t�!Mem-- as: .b).J;D.Q. .JJ �.J�-.. ::.ii.- t-.��j- i,i..&-ho�.trn�.;i)ru .. w..ad€'" no 

�l:jgQ--..(:pc l ... ·-r��::1:�; r :,.._ • ;;1.i�nt.o...��J.,Jj._l�;:j.u._--·-... �-:�iW-t'..J.'J-.Ü i qup I 

:r �- ' · .J... � ' 
• -*-1·v .. ..:......ã..., • ' · ··-nerve,i:��� .. r(L�,G;'.,:;,;.LJ;i.i:'��-v.:utmz::�,par4t,J;, �- �.:....'."'�"'?.�.!J'l.."...,...- · ·-· . 

':'<; .;1')1""\'Ít::l \''_J_ 1'1í'. 1·:;1;,��)'_\,.-.�o -;;;_ h-�'<":j:;,.,,;:-�rl�•_,."'O};ista.:ln.,...r,,;;tt::l �,•.�C�"'t"l.êl:'"". ""rliW.#n T....,_��-� . .  «.- .J.:.,....,. �-� <--���.<¼,._'/l,il� .•. 1 .. �"-��-·-�-•��-�IIIW!WiW· �� :t..J#..,.,-.;: 

�" 
· · --��-e- �u�;t ��� .�.�1.1:��,.;_:;;;,.f,:� , ..,lt.��)----e, L�-�ã.r:r:-mr;;...,.' 9' �--

_ ............... --��-ie.s.t.e.......;:),:;; J::;· .t,.x\.:.� ·: s tr.at . .alliQ . .dox··:l: CO!" ., ·1a si tuaçâc plcr.mdo sem 
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co, suicidJ.o J ,.), u:y,...,.:.:..,. � 

-....... -..o .• �eações- c.c1�;;,··.L:,- ,.::.-7,�� .· 
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são Q.qu.i.:� l.ü ,:·,.. . ..q. ·{ e- i".i.r±í;,Jli-df'.!-�-•ttí"· ,1.Q.ie.t...iltõ'�o , 
No :m� o d.::- ní.Ntct€.::.nto pc�u.l . .f:.r .fo:r.-ai."L..a..C �-rJ.á.�,as - -�a 

ções-como-as.._.i.rt,ra.�ó::-�s para. a pcr\nf.: e.a terra, acampamentos __ �g.indrr ' 
-t=>.mprego, saque�, 1 1:l:� ve�;:-ti:in-pa.s.stcld.$...--.Cc.•mício,;, manif.P..st.açõe.s....vin

<íicando melhC'.!.'.·�0• 400.-.diç3es d'é� vidó. (� inf.ra-est:rutur.:· no� !J�.irroE>. 
'i'anto no me�.- ·:."1-:.,. '.3.l ,:-rnno ui:.1, .:i.n(� c.s<-:5. se.ndo ·omum a 0et1p-::iç-ã.o ...de-t.err� 

nos vagos, tent:.,:.0.1• .. :/) �farantir ·:,:ef-o'tTili'l. ··agrárin ·;.,.a práticÇ .. O mesmo es 
t.á acontece:r1do r:N.i:!.nto Jj_ ocupação d_ moradia. 

O movtic.t�r:.to JXf� ,1ar·-estevs..-contribu.J,n.do--no....t. re.l)a1l-.io Jo mov� -

mento sindici:.l :j-� que cem o dE.:semprego, grande parte c'osr-t.:-abalhaclo-

res ficam no .li�i..t.cr.o ,, ·:l sso-Se--manif.estou no apoio às c;:reves e na c::m
tribu.lção que de\.� Di:.'.!-> eleições sindicais--- O movimenf.!:.>. fK puJ.a�.-- ·ju.1.to 

-ao . .sir..d..ical_.t:.�v·2----g:ca.tv' -2 __ :part.iclpaçãc nas ..manifestaçÕt:s jJtcüas diretas
já. Existe lln"2: p:cE:oc, . .l;,c:iÇão d.0- s.i.ndicato--com o desemprf�<.?'� 
o -d.esernpreg·a.cç º

e nao com 

Há d::.:!::i.c:.ul.,::U:i.de de ver-colll\: -.. e.le--não-tr.abalhanck.t .. ·-púde· ·dc�envo_h 
ver um 

_ .. ...__ 

---

---
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trabalho dentro da categoria. Tanto que quando o trabalhador fica de 

sempregado, depois de determinado tempo não pode participar do sindica-

No meio do movimento sind.1.cal as reações organizadas foram mu1; 
• tas e dentro delas podemos destacar as greves em setores importantes da

t�C1:>nom.ia como: metalúrgicos, cortadores de cana, petroleiros e outraso

Es""as giraram sobretudo em torno de: aumento salarial, estabilidad.e no

emprego e reconhecimento de comissão de fábrica.

Essas greves, algumas foram acontecendo isoladamente, outras em 

conjunto, chegando a ocupar o espaço f!sico da fábrica, aproveitando s� 

hretudo as camp-.nhas salariais. 

Mas em 21007083 houve a tentativa de fazer a greve geral, que 

na verdade não foi geral, mas teve grande repercussãoº 

Em torno dessas mesmas reivindicações aconteceu operações tarta 
. -

ruga que foi outra fo,;ma de pressionar. 

· Outra rea;ão que se tornou màis forte nos Últimos dois anos é a

formação de chapas de oposição sindical que vão contra o sindicato pel_! 

go, ou então a manutenção de chapas que já conseguiram tomar a diretori 

ªº 

Neste per:!odo podemos destacar algumas que venceram. e outras ' 

que por causa da máquina e da estrutura que tem o sindicato pelego 

conseguiram vencerº 

nao

Venceram ou se mantivel"BJll: Motoristas do ABC, metalúrgicos de 

Niterói e Volta Redonda, Bancários àe Fortaleza, Construção Civil de V_! 

tÓria, eletricitários do Rio e Bahia, Comerciários e Gráficos de Ca

xias, Porfessores de Vitória, Meta.ü.'Úrgicos de Sorocaba, :Metalurgicos de 

Betim I Sens.lba1, :Metalurgicos de Campinas, Comerciários de Passo FU;! 

do., Rurads de Erexim e outros. 

Não venceram: Qu:!m.icos de Campinas, Borrachetros de São Paulo,• 

Os metalurgicos de Guaru.lhos, Santos e Belém, Construção CiVil de B2, 

.:..ém, Comércio de Fortaleza e Recife, FerroViários de Vi tÓria, Alimenta-

ção de Passo Fundo, Construção Civil de Curitiba, Ketalurgi 

�os de Porto Alegre, Textil de Americana, Metalurgicos de são Paulo e 

outros. 

Outras reações giraram em torno de organizações no local de 

trabalho como: os gru.poe de Comissões de Fábrica, que tornaram-se um 

desafio para uma real organização do movimento operário, sobretudo hoje

1 _____________________________ _ 



quando oa patrões também têm proposta de - comissão elll conjuntoº 
, 

A Juventude Trabalhadora como parte integrante da Classe Opera-

ria, teve uma reação espec!fica a nível nacional, que foi o 3R Congres

so Nacional de Jovens Trabalhadores. Atingiu mais d.e 7 mil jovens trab� 

l.na.dorea que pararam para discutir sua realidade de vida e trabalho, t 

ven.do formas concretas à.e como se organizar frente a isto. Mui tos des -

ses jovens que antes assumiam reações não organizadas e outras já coM

eientes, hoje veem participando do mOVimento operário como parte ativ-a•
, � . . e se assumindo como Classe Operaria. dentro de seus diversos aspectos.

Com todas essas reações do movimanto sindical e popular, nesses 

Últimos dois anos• f�cou forte a necessidade de uma Central que coorde

nas.se e unisse esse conjuntoº Mas o movimento operário já viaha com du 

as correntes definidas: ANAM.POS - corrente dos mais autênticos. E Unid! 

de Sindical que era a corrente dos não autênticos denominados pelegos,• 

dessas duas correntes em 81 foi tirada uma Comissão chamada: PrÓ-Cut, • 

que encaminharia o lÕ CONGRESSO (Conclat), e por muitas justificativas, 

esse congresso não saiu em 82, se fazendo muito presente a diVisão dos• 

dois blocos nesta Comissão. 

O 12 Congresso das Classes Trabalhadoras, foi convocado para 

julho de 83, sendo que existia na corrente da Anampos a necessidade ia 

criação de um.a Central de trabalhadores, enquanto que a corrente da UnJ;

dade Sindical não tinha o mesmo objetivo, pelo próprio comp6aisso com a 

estrutura sindicalº 

Ocorre o racha entre as duas cor.ir.entes e a corrente da Ana:mpos• 

assume sozinha o li Conclat onde é tirada a Central Unica dos Traba -

lhadorea (CUT) que tea a proposta de coordenação e unificação das lutas 

dos trabalhadores, derrubando a estrutura sindical a partir de uma Ce_! 

-tral de trabalhadores a nível nacional independente de f'edera9ie91t se 

organizando a todos os níveis com participação direta, dos trabalha

do:?"es da baseº Dela. fazem parte organizações e sindicatos autenticos, • 

sendo que no seu interior atuam diversas correntes como: Libelu, MEP, • 

Convergência Socialista, PRC, Pr, e militantes de Igreja:o ••o 

A corrente da Unidade Sindical convocou também um Oonclat para 
.,. contrapor a Cut e consolidar o outro bloco atrelado a estru:tura sindi -

cal atual• e fundou assim a· Conclat (Coo:rd.enação das ClasEJes Trabalhaà.._2 

ras) e dela fazem parte os sindicatos pelegos e nela artuam também co_! 

rentes reformistas: PCB, PCdoB e MR 8 •••



Jt 

-----------------------------------

Hoje percebemos que o moVimento operário não tem uma estratégia 

tÚ:lica. Existe• pistas sem planejamento claroo 
, 

Num paralelo entre as duas principais forças do movimento opex:! 

rio brasileiro percebemos claramente que tanto as táticas como as estl'!. 

tegias são diferentesº 

CUT 

Formar um novo sindicalismo d_! 

satrelado do Ministério do T13 

balho, organizado pela base, a 

partir das Comissões no local' 

de trabalho 

º Unifi�ar as lutas sindicais 

º Conseguir direção do sindi-
, cato de mais peso atraves • 

de um traba-lho a partir das 

categorias 

º Apoio mesmo que t:!mido as 

várias oposições sindicais 

que surgem, e proporcionar 

o s,irgimento de outrasº

º Greve geral para enfrenta -

mento com o governo e patrõ 
. 

-

• Fundação das CUTs estaduais

regionais e municipaisº

• Conseguir apoio do movimento

1 
popular (Associação dos mo".!

Conclat 

Se organizar em cima da es

trutura sindical. Sem enfren 

tamento com o governoo Sindj_ 

cato de cúpula. 

º Garantir cargos dentro de 

diretorias pelegas de sin

dicatos e assoeiaçies 

º Composição com pelegos (pa.!:,_ 

tidos políticos) 

º Gai:a.ntir infra-estrutura 

dos sindicatos 

º Controlar o avanço de mo'Vl: 
, mento eperario em troca da 

legalização do FCB e do PO 
dp B pelo governoº 

, «ores).
! __ --'---------------------------

Neste conjunto de reações para a constru.ção da CUT e nos moVi -

w.entos de greves e outras tiveram um papel importante, as pastorais da'

Igreja compremetida com o mundo do trabalho e também moVim.entos de I�
-

j� com ·earacter!sticas autônomas (DR, JOC, ACO, ACR ••• ) com seu tra

balho de fo:rmação e organização doa trabalhadores .e jovens trabalhado -

res tanto a n!vel rural como urbano. Sendo que o rural avançou sobretu

ào no Xorte e Nordesteº

.Pode1nos afirnsr que o movimento operário teve avanços organiza� 

!-�-------------------------------------
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tivos que vem. identificar as lutas de hojeo Mas que as maiores conqUl.s-

tas se deram no campo econômico, e que apesar do conjunto delas
1
0 m.ovi:iit 

mento-·operário foi bastante explorado e conduzido pelas estratégias e 

táticas do governo, já que as próprias foram se condicionando com os a

r:onteoim.entos do momentoº 

III. Movimento Operário hojes

A Classe Operária hoje, conjunturalmente continua sofrendo as 
.. 

consequencias do sistema que está aí, o desemprego continua ameaçand.o • 

todos os trabalhadores, o arrocho salarial tirando sempre mais o poder 

aquisitivo, piorando as condições ele vida. 

No movimento operário brasileiro, se intensifica a consol.idação 

das duas; centrais que representam as duas forças do movimento sindical, 

CUT e Conclat)o 

Porém. d.a mesma forma que o capitalismo se organiza a, nível in 

t,3:macional, o movimento operário também tem suas centrais a n!vel ini_!! 

ternacional o Sendo as principais a CIOSL, CMT, FSM (ver material anexo) 

Sendo que cada um defende uma linbao Elas atuam também. no movimento op� 

rário braaj_leiroo lf importantes estarmos identificando-aso 

Ao mesmo tempo em que as duas centrais veem se solidificando 

,rem também se distanciando sempre mais a possibilidade de unificação já 

que elas têm posições definidas que dlvergem o Mesmo as lutas que são 

assumidas de forma conjunta, na verdade não são, pois uma Central que •
-

quer derrubar a estru:tura sindical a partir de um trabalho de base, na.o 

tmn condições de assumir as mesmas bandeiras de luta de uma central que 

�az pacto com o governo e que tem comp110J11.isao com. a continuidade da 

trutura sindical vigente. 

as 

Nas poucas lutas que assumiram juntos, fica claro que isso s.S 

se dá na teoria como foi o caso da greve geral do dia 21 de julho 0 

Bo processo histórico, referente às centrais sindicais fica cli 
-

, ro que so tem respaldo do trabalhador a que tiver realmente um trabalho 

autentico e de base, onde os trabalhadores estejam participando e deci-

dindo os rum.os de sua Classe segundo os reais interesses dessa Classe. 

Ao mesmo tempo, sente-se no movimento popular ua avanço políti

co muito grande já que bandeiras, de luta que antes, eram assumidas só p� 

lo movimento operário sindical hoje frente às condições de vida e sobr_! 

tudo frente o desemprego vem sendo ass11J11j�as de forma muitas vezes con-tunta, 
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As principais bandeiras de luta do mov:illlento operário são: 

- Direito de greve,

- 40 horas sem.anais sem redução do salário,

- Autonomia e liberdade sindical,

- Eleições diretas,

- Refoma agrária, rural e urbana

- Conatituinte (Conclat),

- Esta:bilidade no emprego,

- Comissões de empres�,

- Salário real de acordo com a int'1ação,

- Contra os pacotes do governo,

- Unificação das datas bases,

- Reajuste trimestal,

- Não pagamento da d.ÍVid.a externa(CUT),

- MoratÓria(CONCLAT),

· - Contra o desemprego,

- Fim das horas-extl.'68

- Fim da. lei de Segurança Nacional (LSH),

- Melhores Condições de Vida.

Dentro desse contexto o movimento operário vem encontrando

1iveraas dificuldade,problemas que não contribulm para seu avanço como: 

As àuas formas e interesses de organizar o moVilllento operário• 

(CUT e CONCLàT); 

A legislação em Vigor,como a lei de greve,os diversos tipos 4e' 

repressão que contribu• para o trabalhador não formar uma conciência' 

de Classe.E. a própria estrutura sindical que está aí montada vertical -

�ente , que não proporciona aos trabalhadores condições de garantir 

eu.a.a decisões e ainda ajuda a manter os pelegos no �er e divide 

' 

o 

a

Classe por categorias. 

A diversidade de correntes ideolÓgieas (tendências) onde cada' 

u.ma anal:lsa de uma forma,produzindo seus militantes dentro de detem.in!!, 

da Ótica o que não contJ"ibui para uma unidade de luta. 

tantas. 

Dea•.PNCo 

A falta de l trabalho alternativo que le..a a formação d.e mili-

A falta de um projeto político único ... estratégias e táticas. 

A falta de uma análise realista da CUT,dificultando a sua atua-



ção e organização,exemplo, fica muito em tom.o da greve geral e não t

conseg,.te convocar. Bem como de enca•inhar o plano de luta e priorizar -

as Bandeiras Lutas • 

.ABseasores assumindo papel dos trabalhadores.

A estratégia do governo que com meios próprios como a ideologia, 

leva o movimento operário a cair dentro dos mecanismos fal8os de lutao 

Palta de articulação do MoVimento Popular a n{vel Nacional. 

Podem.os concluir que os problemas centrais do movimento operá -

rio giram em torno da falta de; 

Unidaie,organização pela base,conciência de classe,autonoaia, 

formação militante,questão massiva e as táticas e estratégias. 

IVo Perpectiva 

A partir do conjunto desaa análise do moTimento operário perce

bemos que as perspectivas são de : 

Sem \JJl8 análise s&cio-polÍtica-econÔlllica profunda,que leve a 

situar o momento político pelo qual passa o pa!s hoje,deficilaente 

M.oV'imento Operário irl contrapor ,mas contillllará assumindo falsos meca

nismos determinados pelo governo. 

o processo de realização dos eongressos regionais e estaduais •

em preparação ao 22 Conclat,mesmo com pouca participação dos trabalha -

dores,trará de volta a discussão .-nto a Central Unica dos Trabalhado

res, tentando am.adorecer e fortalecer a corrente maia autentica do sin

d.icaliamoo 

Intensificação no meio operário das correntes reformistas com.o• 

a social àe:mocracia,disf'arçando uma JRUdança que na verdade vai remendar 

o que existe. Tambem o governo vai continuar jogando coa a legalização•

àos partidos ie esquerda para garantir a divisãoº
Avanço a nível de organização através de grupos e comissões de 

em.presta• constru.indo uma nova forma de organização sindical,a partir da

: ae formando in1tersindioais e intercategorias. 

A'Vanços das oposições sindicais na conqui.Jlta dos sindicatos � 

legos principal.Jaente os que t• mais peso à nível Nacional. 

Poasibilidade de surgimento de lDl8 31 Central Brasileira o

O m.ovimen.to popu].ar aumentará o poder de pressão de forma orga-

.___ ___________________________ __j 

\ 
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. nizada, principalmente a partir da, questão do desemprego. 

Desaf'ioa: 

ºConhecer a história de luta dos trabalhadores (moVimento ope-

rário) º 

de o · Conhecer o conteÚdo dos desafios que saíram nos encontros 

f sindicalistas do movimento JOCo
N # , • Formaçao militante a partir da açao levando em conta o aspec-

tir da base, construindo \Dl poder pol!tico de classe coa a metodologia• 

parte da 
N considerando o caráten internacionalº que açao, 

• Avaliar a orientação que o moviaento está dando quanto a par-

ticipação sindical. (discutir .ais o que significa a existência de duas

ou mais centrais no Brasil)o 

,f Coordenar a ação sindicalº 

• Ter uma -orientação COJllUll da afâo sindical e a partir daí ter

um plano comumo 

º Ter claro a dimensão da ação e desenvolver a solidariedade· de 

cüasse. 

º Apoiar oà desempregados dentro da sua categoria. 

ºContinuar a análise da realidade, planejando a curto, médio e 
, longo prazo frente as principais :Bandeiras de Lu:ba do movimento opera·_·-

rio. 

• Confrontar e questionar as diretorias sindicaiso

o Intensificar a organiza-ção a partir do local àe trabalho e

bairro até a nível nacional, tirando bani.eiras de luta COlllUJlS para: no,!! 

sas ações. 

º Buscar conhecer e entender as propostas dos grupos e partidos 

clandestinos, a ,partir de nossa ação o 

' . 

º Atuar mais dentro do movimento sindical e popular, proporcio

nando formação dentro da realidadeº 

• Ter claro a estratégia das forças a nível nacional e inter.na-

c:ionalo 

º Levar os sindicatos.a asslllD.irem a luta contra o desemprego. 
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: DOCUMENTO- .4NEXO SOBRE CORRENTES IDEOLÓGICAS 
;t: ,E PRINCIPAIS CENTRAISMUNDIAS;NO MOV. OPERAR/O 
:•,•lei . 

. . !". ' ..... · . ) :f >� . .. . > ••• • "' 

'.t . 

ll) Introdução

II� In!cio do movimento operário

III. Processo histórico

1Vo Influências no Brasil

Vo Conclusão

Mui tas-, vezes temos dificuldade de ver que tipo de contribu..i.i;ã'o• 

as correntes de pensamento ou partidos, que reiVindicam para s! a 'Va,!! 

guarda revolucionlria dos trabalhadores, estão trazsndo para o DUivimen-
, 

to opera rioº 

Desde que em nossas ações estamos continuamente em ·contato com 
' • 1 d eleaf e \lJDa necessidade termos uma compreensao mais e ara e como surgi.

ram, e qual a proposta.para sabermos hoje, o que representam e que liga 

c;ões temo 
, Este anexo tem alguns elementos de analise que podem auxiliar ' 

nesta com.preensão global, não só das esquerdas como também a, origem o 

�ovillento operário e as centrais internacionais que foram surgindo con-

1 forme foi avançando o movimento operárioo 

De qualquer forma são retleaões que introduzem este tipo de d:i.s--
euasao que necessita ser continuada principalmente 811 confronto com a a-· 
ção militante. 

IIo INICIO 1X> MOVIMENTO OPERÁRIO..... _..._.. - __ _......_ __ .....,_,,___. ..... 

Antes de mais nada entende�se por movimento operário, o operar_! 

ado que por sua igual situação social, como classe particular, ctesenvo; 

ve lutas por melhores condiºÕes de vida, lutando ao mesmo tempo pela ' 

conquista de seus direitos políticosº 
, , A historia do movimento operario tem cerc� 

taliemo tem um pouco maiso O mov:iJnento operário se 

talmente de duas formas de organização: sindicato 

o partido apareceu bem depois do sindicato.

de 200 anos, o oapi-

desenvolveu fundamen. -
e partido o Apesar que 

Os sindicatos apreseJJ.tam lutas maia eXpressivas do operário . 
. . ' 

• I
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)o-. s não se limita a atender os interesses apenas de seus associados, • 
, 

. _. ... do conjunto dos trabalhadores levando em conta todos os seus aspee-

O partido objetiva a conquista de mecanismos do Estado para a 

instauração da nova ordem social, e faz apelo as demais pare.elas da s,2 

eiedade. 

Os trabalhadores no . início trabalmvam em péssimas condições• 
· (Bobretudo os arteaões), recebiam muito pouco e isso trazia como oonse

• 11ência a falta de condições mínimas de vida; já havia também o desem -

prego. E nesse conjunto os trabalhadores reagiaa conforme oa meios:. as
formaa que melhor viessem provocar o atendimento do que queriam, como:

e. Greves - foi a: greve que iniciou a resist;ncia· �' exploração '
C3pi talistao 

º Boicote - os trabalhadores se negavam a manter relações com' 
letermin.ado patrão ou patrões visando sua ruinao 

, º Sabotagem -·com o uso do tamanco danificavam as maquinas e 
1 ::..·erramentas (mau pagamento = mau trabalho)o

�IIo PROCESSO HISTÓRICO 

No processo de revolução industrial com os primeiros inventos e 
depois os aper:feiçoamentos, vem surgindo também junto a organização dos 
tra.baJ_hadorea alguns pensadores e teóricas, sendo alguns os que defen-

, diam o socialismo utopicoo 
Em 1848 a Classe Operária ainda se manifestava em conjunto, com 

a burguesia; mas já tinha características internacionais e ainda não e

xistia os partidos pol!ticos, só sindicatos, associaçõeso•o• 

Em 1864 é criada a Pr:i.meira; Assoc'iação Internacional, tendo in 

fluencia direta.· de Marx e Bacurin (anarquista)o 

Em 1871., Marx começa a definir o problema do Estadoo Queria a

emanci:tBção da Classe Operária sem a burgaesia. Acontece nesta época a 
Comuna de Paris, que dá fim a burocracia o Desanna o governo e arma o P.2 

vo o Os patrões fugiam e os trabalhadores, atendiam "as diversas necesai .. 
dades: escola, saúdeo•• Fim do parlamentarismo, para ua governo do P.2 

VOo (Bacurim também apoiOU)o

Depois veio o massacre e exterminaram quase todos os traba-

lhadores 9 :foi 

L
ução. E aqui 

a primeira vez que o movimento operário fez sua revo 
termina a primeira internacionalo

-6o-
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EII 1880 surge a 21 internacional que vai até 1914, e com ela c.2, 

meça o reformismoº 

o movimento operário passa a assumir um caráter só nacional, ee

inicia a fo:rmação de partidos. Surge a Social Democraci� na Alemanha.o
# N , Elll 1905, acontece a segunda grande re)eliao da Uniao Sovietica, 

e a .Russia passa a ser o elo fraco do capitalismo. 

Em. 1917, com a Revolução Russa se concentra uma série de forças 

no partido BolcheVique e com menor expressão no Menchevique: 

BolcheTique: t o partido revolucionário CSJ1Lponês, defende: os 

sindicatos, Conselhos operários, Comissões de FJ -

bricas, Associações de moradores, de mulheres, j,2. 

vensooo (mais tarde é substituído por comunista). 

Menchevique: Muito aberto, qualquer UJD. podia fazer parte. Não ' 

tinha grande expressão. 

o que te-we mais expressão .na revolução russa não foi o partido,

mas as comissões de fábrica. 

Depois disso a revolução vai se burocntizando. O Bolchevismo 1• 

toma toda a. direção e aonopolisa1 o Estado o E Troski quer reapa,ovei tar o 

mesmo exército existente para a revoluçãoº 

Á partir disso as comissões de fábrica perdem a força pois sao 

atreladas ao sindicato, o sindicato aos partidos sobretudo bolchevique o 

Da! deixam. de ser militantes e assumem cargos (b�cracia)o 

1ml 1919, por causa da, má repm,cueaão da social democracia surge 

a necessidade de o nome do partido ser camunistao

Neste mesmo ano é fundada a Terceira·Internacional, com base em 

tioaoouo Lenin aoredi tava qué a partir daí se daria a revolução interna

cional. 

Em seguida, 1920, surge a CKT - Confederação Mundial .do Traba .-

lho, de tendenoia humanista, se baseia na doutrim social da igreja, i;!! 

fluência direta da demoeracia Cristão Sua sede é em Bruxelas, e mais 

·tarde ele se faz representar na América Latina atravls da CLAT e maia

propriamente no Brasil através do IPROS (Instituto de Proaoção Social).

atualmente ela tem 15 m.ilhÕea de aderentes.

Em 1921, na Russia Stalin participa de um grande massacre de 

trabalhadores que se encontravam revoltados com o rumo da revulução rllf! 

sa ., 

Com a morte de Lenin surge a dissid\n:ia Troakistai, devido a 

L _______________________________ ____, 
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tJ"t·iga de Troski e Stalin pela secretaria do partidoo Lenini antes àe 

__ D.erer dei.Xou um documento colocando a secretaria a Troski, denunciando 

{ s assassinatos de Stalin, porém esse documento é camuflado e só ff pu ,,.. 

blieado em 19530 Stalin assume a secretaria. Troski sai do partido' 

e funda a corrente Trosfista e leva a Juventude Comunista.º 

Stalin dá o fim da Terceira Internacional, defendendo só a nac,! 

cnal., 

Ela l938t Troski funda a Quarta Internacional que existe até h.,2 

Em 1945, é fundada a FSM - Federação Sindical Mundial, de ten -

, dê.ncia comunista sonética, com sede na Tchecoslováquia, no Brasil che

gou em 64t atualmente tem 206 milhões de filiadosº 

E em 1949, surge a CIOSL - Confederação de órgãos dos Sinii.i a -

·tos Livres; de tendência capitalista com sede em Bru:selas, ao me o t8:'!!

90 possui instituto americano que forma sindicalistas reformistas, ain

da hoje estJ ai com 70 milhões de filiados.

Enquanto isso continua o processo de unificação dos países CODIU -

nistas e socialistas, tudo na base do Stalin.ismo, até 1953 quando .! 

le morne 9 E a! nestes pa:!ses inicia a revolta dos trabalhadores, a Pi:! 

meira foj_ a construção civil na Alemanha Socialistaº 

Em 1962, China e Albânia romperamçá União Soviética, acusando-a 

F�visionista reformültao E conflitos continuam até hojeº 

As diferenças e semelhanças das 3 correntes que tiveram papel• 

chave no processo revolucionário russo: 

.Stalin - foi um. burocrataº Subiu na máquina do partido• sé cre!, 

ceu quando assumiu a secretaria do partidoo Foi sempre oltscuro. No inb,! 

cio assumiu a ação a:rmadao Defende o socialismo só nacionalº 

Troski - 8Ó aderiu ao partido na revolução, antes tentava unir 

tudo.,,. De:t'endia que a revolução era socialista, econômica e internacio· ... 

nal. Via o trabalhador como centro da revolução. Foi um grande oiQdor • 

. I&.n.in.i.. - Defendia em duas etapas: primeiro social democrata, d,! 

pois socialista. Defendia o partido formado por centrais democratas, •

sem âemocracia de base, sendo q,ue o secretário geral. seria o cabeça. ! 

:ra estratégico. Passa depois defender a revolução socialista e vê a 

classe opertÍria eomo fator pr:i.ncipal. Defendia a revolução interna.cio -

nalo 

t----�------
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:v., INFLU!NCIA NO BRASIL [ 
... ....._�....,,. .... _____ ,...

Ili."! j , . d , u.l . tinha .,o .n:tcio o aec o, o anarquismo · a .. .hegemonia na classe ope:ra.13: 

�� e1� contra partidos, Só sindicatOSooo 

� 1917 os anarquístas perceberam que a revolução lia Russia não 

e, t'··1 anarquia ta e a partir daí começaram os atritos e entre 1919 e 1920* 

quase desapareceram no Brasil6

Em 1921 surge no Brasil um grupo comunista que em 1922 com 9 

1ü li tantas sendo dois·2contrário fundam aqui o PC. Ele difere de um po_':.} 

·'.;o do.s partidosacomuníotas da Amériãa Latina e d8)lais paises, é que em

r•..1tros paises, ele tem raizes na classe operária e nasce do socialismo,

en�uanto no Brasil ele surgiu do anarquismo e como os demais partidos •

sem uma estreita ligação com a classe operária. o

Até quase 1960� o PCB ainda mantinha hegemonia na classe operá

riao Em 1934 é criada a frente ampla (Aliança Nacional de Libertação) • 

comitê formado por Gregório Bezerra e Giocondo Diasº 

Então PCB analisava que era chegada a hora da revolução e Pres. -

tes íntegra-se ao comitê militar para tomar o poder e com isso formou • 

comitês n.os qua»teie. Tomam o poder em Rio Grande do Norte por 3 dias,• 

depoig chega a repressãoo 

F.m. 1962, surge o CG!. (Comando Geral dos Trabalhadores) comple't! 

mente dominado pelo roBo

Enquanto o .POB faz jogada com Jango para se legalizar, se cons,2 

ltda o racha dentro dele: Por causa desta.ala do roB, que compartilha• 

do revisionismo soviético, sobretudo porque adimite a possibilidade de 

rLdanças com a bu.rgu.esia, e a via pacífica na transição para o social� 

, mo e., 

S·a.rgindo antão o PC do B que se liga a ( China inspirada na toma 
-

da do _poder através do Campo para ina�lar o socialismo (revolução cul

t-ural) º Mui tos da AP (Ação Popular) que surgiu em 61 formada por seto -

res da esquerda da igreja católica, inspirada na revolução cultural) i_!! 

tegram o PC do B6

A partir de 1964 os comunistas perdem totalmente a hegelllOnia no 

movimento operárj_oo De um lado nasce a ALN com Mariguell.a, depois o 

Em 1969 oro do Br acredita que é chegada a revolução pelo 

po e se instala no Araguaia 

cam 

Acontece então um racha interior causado por este foga.ismo e 

j 

"' 
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1 EIUl<'gem correntes dentro do partido. 

1 - Ala Yeraelba - aprof'unda a
! 

luta a:nuula, Lemtnista" um partido 

de V.9Jlgila:rda • 

- Pomar - da linha Chinesa, apoia oposições
.... Anuu1onas - linha albania - f'az aliança·� 

, 

No meio urbano ea 1968 começam a se: formar os conselhos opera-

rioe que assUlliam os_cOltitês nas fábricas e isso passa a.ser uma ameaça 

soa meios de produção (Greve de Osasco e Contagea). · 
A partir dessa.: época se dá o esfacelamento da esquerda no 1:! 

il c E atual.Ilente as que tea infl.u.ência·no J1ovimento operário são: 

ZQB e D 1 

- .PCB - linha do Lenin - jornal da Voz da Unidade

- fi:� - Li.Ilha_ do S·talin - jornal da ·hora do pow
� , . , Seu metodo de �rabalho e controlar o movimento operario por_ ci-

ma. atrav:és: da con.quis�a das cúpulas coa o governo e coa os patrões. P.!
ra. atuar d.e forma mais li'Y.l"EÍ, :não atacam. os pelegos, antes buScam a -

cordos com eles. Cbamaa de divisionistas todos que ·não segua esta l.! 
nhao Apoiam a CORCLA.'f. tlo .PCB há uma minoria dissidente · Prea�iata. que 
se apro&imaa da linha da CUT. 

� - Linha do Lenin - Partido revoluc�onárto, fundado em ja-
neiro de.84. Se propõe· a participar na construção de uma alternativa ,t

. '' 

evolucion.ár�a de vanguarda. Assumea a tarefa de centrar no ataque ao

regime m1i1:i tar derrubando-o a forçaº Que o proletáriado se coloque• 

a frente do movil'Aento popular. UlD poder novo·e de:mocráti•o• operário e 

popularo Apoia a CUT.oo

PC do B - Linha do Stalin·- jo:mal tribuna operária. --Controla•

os pele$ºª' de-fendem a �lidade da grewe.· A fav-or da toaada de üretoJ:'i 
aa sindicais otieiais e contra quàlquer tipo de paralelismo. Kão criti
ca mui to a estrutura sindical. Apoia o CONCLA.T0 Segue · linha Albane.za0 

, , Estn,.tegi� e no campo.

li !l,'RMPQ. - Conhecida com.o. centelha -·Linha· de: Troski .. - :jornal •- . 

Em. Tempo - Def'ende, que analisando hoje·. o conjunto do moVimento Sindical 
. .. . .. , • ' • J { . 

. 

bra.eileiro; a unidade sindical dew ag�� : .em s�u,:. interior todas· .-as 
correntes existentes, dos aé�m.odados e despoiitizaàos aos dirigentes .pe . 

-

legos e reformistas, até o punhado de ·sindicalistas autênticos a frente 
das entidades Sinà.icaiso 1sto. para não ,chegar_· a um ·d.iVisioXúsao e nem '. 

um pluralismo que pode não interessar aos trabalbadores0 :g a fav-or da



autonomia sindical. Apoia a CUT. :g da 41 Internacional, contra a buro -
cracia • 

. LIUUI (OSI)& Linha do Troski - Jo�l O Trabalho - Prega a fo.,t 
:mação de sindicatos livres. Paralelos, ignorando os sindicatos atuaisô 1

TI 

Dssco:o.hecea totalmente a realidade do sindicato oficial e a influência' 

que ele tea sobre as massas. Apoia a CUTo Tem uma proposta vapguardista. 
� - Linha de Troski - Jornal Companheiro - Sindicalismo comb,1 

tivo só pode contar com. a forc;a de sua união. vê a necessidade . e ao 
mesmo tempo apoia as chapas combativas uma ve& que na· diretoria dos sf:! 
dicatot:i criarão as bases mais amplas de 1ml sindicalismo deaocráti•o e 

de massas. Classifica de nocivos os pelegos e manipuladores bem como os 

que nio vêem a importância da participação nos sindicatos atuais pra

ticando o paralelismo sindical. Apoia a CU!". E está pal"f4. se dissolver. 

CQ�QIA aB.QXALI§TA I ALICERCE - l,inha Troski - Jor.rJal Ali
cerce Juventucle Socialista - O:onnrgêacia Sooialisa. Defendea \DJ1 sind,! 
cato livre, inO.t:penclente do BswAo. Acredi._ que a iàdepen4ência sin
dical e :POl!tioa doa tnbalhado:ree se dá dentro das lutas trandas con 

-

tra os patrõea • seu gonm.o. :O.fende anea111tf1a sobemas, sindicaliza-

ção maas.iva,: .tilJ, dos pelegos e burocratas sindicais, f1Jll de estatuto P.I 

drâoo A favor de comieeões por em.presa, delega4os sindicais da base, 0,2

missões de alár:t.o ••• 0tJT pela base� •• 
O alicerce• uma articulação da convergência que atua sobretudo 

no moTIJD•nto eatudantil. Taabá apoia a CUT. 

SQQ.IAL DJ'.IOAB40I4 - Surgiu da 21 Internaoioaal socialista, se 

fez preecnt, atl"&vés do p�roniao na Argentilla, m.oVillento de Goulari a.! 
tes do golpe e ou:t;roa eobre1Nclo � AÚrica Latina. A eooial deaooracia• 

no in!oio se baseava ea princÍpios llarxistas, d.apoia ela Segunda Guerra• 
Mundial coaeçoi> a se preocupar coa a formação .de goYernos centrais, sua 
base so amplia dentro dea gru.pos de classe aédia, bu.rpesia e até empr.! 
sariaie, apesar de seu ponto de partida ser o operário urbano. 

Se define co110 aoYiJlento reforaista no contexto da sociedade • 

burguesa. Tanto apoia a direita: coao a esquerda para garantir seu espa
ço. Sustenta Bel .. Pastora. 

PPOQMQIA CRIS:I - Surgill. 4epoa da 31 Gue;rra Kun41al. ,_ COJIO
. . 

fonte de inspiração a 4outrina aocia1 cla; igreja ca�lioa ._preocupa._ 
c;io é de organ:Lsac;ão 4a claase_::ádia e ·peqUDO propriettlno. Defeiidt! o 

cooperativi.smo. Taabéa se caracteri:aa por retormaà. Q;iásê bló tüi ex -
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pressão0 Na .Amér:i.�a Latina exerce muita influência na CLATo 

1. 
1 

VI) CONCLUSÃO

Nesta complexidade que se encontra o movimento operário, devido as di--
li :ersas correntes ideológicas onde uma tem uma forma de interpretar as � 

lutt:>1s e decidir como a classe operária deva avançar; se faz necessá:r-1 

�, �t;.tarm.os confrontando com a nossa proposta para que realmente o trab.!! 

:nador participe de forma organizada, defendendo seus únicos interesses 

da classe operáriaº 

�sse material não está completo, mas ele é uma forma de dar al

gu.ns elementos desse processo, o q_u� é importante continuar discutindo 

perceber como realmente essa diversidade de correntes ideolÓgi--

.. �as influem de :forma positiva e negativa no movimento operário o Ao mes-

�o· tempo estar vendo sempre mais claro qual o nosso papel dentro de um

de avanço contínuo da classe operária com autonomia. 
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AVALIAcÃO DO PROCE550 D.E ANALtSE � REALlDAOE 

Vimos a importância de fazermos uma análise mais profunda sotre 
a realidade em que vivemos,tomando como ponto de partida a realidade ' 
da Juventude Trabalhadora,levando em conta o conjunto do moviment� 
operário. 

Desta forma é importante também avaliarmos todo o processo de' 
análise encarr;inhando,a partir das cidades até o nacional,para desco
brirmos as falhas e dificuldades sentidas,buscando assim,formas de ava 
nçar frente ao processo de anâlise,para que possamos levantar a partir 
daí as verdadeiras bandeiras de Luta da Juventude Trabalhadora. 

Foram levantadas algumas questões para ajudar na avaliação : 
• Quais as principais dificuldades para se fazer análise da reali·· 

dade,a nivel pessoal e do movimento .
. Que avaliação que fazemos do processo de análise que fizemos? 
. Exngência.s e questões de fundo. 
Constatamos que uma das maiores dificuldades & que não fomos educa 

dos a estar lendo,nos- informando , analisando •.. etc Como consequência
�l.imos que não há uma preocupação maior com este aspécto dentro da ação 
militante.Não temos també111 iniciativa de estarmos buscando formas para 
superilrr.,os estas. limitações, nos acomodamos mui to e nem mesmo os mate
riais fornecidos pelo movimento são lidos e refletidos. Como exemplo 
Boletim Militante,Juventude Trabalhadora,etc •.. 

Outra grande dificuldade,é que a análise as vezes não parte das 
exigênciai,da ação militante,possibilitando assim uma descoberta da 
nossa real.idade,a partir do local de trabalho(como funciona a empresa 
o que produz,peso econômico etc ... ) , levando-nos a ter uma visão glo
bal. da nossa sociedade a nível nacional e internacional em todos seus
aspãctos,levando em conta dentro dessa análise a realidade da Classe
Traba1.hac1ora,priorizando os problemas específicos e aspirações da

Juventude Trabalhadora, pois só a partir dai,vamos ter uma dimensão àa
!,ossa ação., garantindo um conteúdo ,que leva em conta os objetivos ,ori 
er.tação e métodologia do movimento. 

-

Outra dificuldade que sentimos é de fazer uma análise mais coorde
nada e pianejada,que leva em conta a nossa ação,possibilitando assim, 
adquirirmos um espírito de pesquisa.Muitas vezes achamos que basta 
apenas ler,não analisando os acontecimentos mais a fundo e partindo -
da realidade em que vivemos,isto faz com que fiquemos apenas repetindo 
textos já �nalisados pelos outros,sem termos a nossa própria análise, 
não possibilitando assim desenvolvermos nosso senso critico. 

Outra dificuldade ainà.a é a própria questão financeira,que n s im
pede ter acesso às informa2ões,como - jornais,revistas,livros,etc ... 

Mas também vimos que náo buscamos formas para superarmos estas di 
f i culdade s. 

'· 

Muitas vezes na cidade,··quando planejamos a ação, não levamos em 
conta uma análise profunda que possibilite perceber os mecanismos usa
dos pelo sistema par,a garantir seus objetivos. 

Aavaliação que fazemos deste processo de análise é de que os mili
tantes vêm a análise como algo separado da ação. Como consequência 
disso, não houve uma conclusão do processo de-encaminhamento do Conse
lho, no planejamento da ação do movimento nas cidades, que vêm a pa� 
ta de preparação. Isso influi nó·conteúdo da análise prejudicando um 
pouco a participação dos delegados no plenário. Também sentimos muitas 
dificuldqdes em ter uma análise da conjuntura� tomando como ponto de 
partida à realidade da Juventude Trabalhadora, levantando nossas ban 
deiras õe lutas nas cidades, sem levar isso em conta, sem partir da a 
ção desenvolvida pelos militántes frente a essa· realidade. Muitas vf zes revisamos nossa ação, no _contexto do movimento JOC, sem levarmos 
em conta a ação do conjunto do movimento operário. Também nas cidades, 
fa�mos anál�ses, �:sem. leyarmos em conta o conjunto do movimento caindo 

•

• 
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assim no isolamento. 
Outra dificuldade que sentimos, e que impede de melhor partip� 

��e. foi que os documentos de preparação do conselho, enviados�para as 
6idades, não foram lidos pelos militantes. No plenãrio nio nos prend� 
.;10s em questões de fundo, e ficamos discutindo algumas vezes, coisas 
�0rn importãncia. Houve pouco tempo para uma maior discussão no plenár! 
\J. 

Vimos que um dos maiores avanços, foi termos feito uma análise 
::.endo como ponto de partida a realidade da Juventude Trabalhadora, a 
·i r�m de analisarmos mais dois aspéctos: Social e Ideológico. Também a
vançamos pelo fato que àefinimos alguns termos muito usados, com os
·-:1ua.is as vezes nós confundimos, como estratégia e tática. 

Foi importante descobrirmos a dimensão internacional do siste
ma capitalista e a partir daí, compreender melhor o modêlo implantado 
dentro de cada aspécto: econômico, político, social e ideológico, pos-
2ibilitandó assim uma melhor clareza de compreensão do plano da classe 
�ominante para o futuro. 

E X I  G Ê N C IA S: 

- Que se faça análise constante da realidade, de forma planej�
,1.d e coo:rdenada em todos os aspéctos, envolvendo todos os níveis, e u 
sande os meios necessãrios. 

- Garantir o conteúdo dessa análise, de forma 
der.tro de nossa ação. TArnbém elaborar um texto de fácil 
contendo essa análise� 

planejada
!

' 
compreensao 

-· Garantj_r que a análise feita, parta da necessidade da ação
que estanos desenvolvendo (ter espírito de pesquisa}. 

- Duscur �ssessoria para estar contribuindo coro roais elementos
durante as discussões. 

- Aproveitar melhor os materiais
r.ü,, Militante.

que já temos. Exemplo: Bole 

- Intercambiar materiais, para ajudar no conteúdo da análise
do conjunto do movimento. 

- Desenvoiver melhor a orientação de se fazer análise a nível
lo8al, nacional e internacional. 

A PR O F UN DAME NTO: 

l. Como concretamente desenvolver um processo de análise, den
tro do mov.imento?

- Vimos que para garantir dentro do movimento um processo de
análi.se, devemos dese:1volver mais a Tarefa de Educação da JOC, possib! 
litando assim que a análise parta da realidade de vida dos militantes' 
� dos jovens envolvidos na ação, levando-os a adquirirem um·espírito ' 
de pesquisa progressivo. Dentro do processo de ação, garantir momentos 
para colocar em comum as informações, respeitando os níveis. Aos pou 
cos ir fazendo a ligação do conjunto destas informações que vão se bus 
cando, possibilitando assim uma análise mais global. 

- Garant.ir um planejamento maior da ação, levando-se em conta
a Re·J:!..são de·. Vida e Açao Operária. 

- Levar em conta a p�rtir da anilise, as bandeiras de luta da
,Juventude Trabalhadora e a nossa atuação dentro do conjunto do movimen
to oper�ário, garantindo um processo de orientação comum. 

- Garantir um planejamento comum, possibilitando um plano de
oça.o a todos os níveis • 

- Após o Conselho, desenvolver um processo de análise, a
�ir da ação militante, com etapas, usando como meio a pesquisa, 
volvendo todos os niveis, buscando forma de se colocar em comum a 
lise feita. 

PªE 
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2. Como possibilitar que os jovens trabalhadores atingidos po�
saro ir desenvolvendo sua própria análise?

Para garantirmos que os jovens atingidos pela ação tenham sua 
própria análise, é necessário levarmos em conta a realidade vivida p� 
los, jovens trabalhadores, suas reações e aspirações. t importante a 
partir das bandeiras de luta levantadas, intensificarmos o processo de 
ação, e para garantirmos isto, podemos usar meios,· como: intercàmbios, 
pêsquisa etc., levando em conta as diferentes realidades (trabalho, 
bairro e desemprego).· Te�os que desenvolver a anãlise por setores, ten 
do clareza da importância de fazermos depois urna ligação com o con=

junto, para não corrermos o risco de tirarmos bandeiras de luta isola
:ias. Também é importante que a anál·ise seja feita de forma global, a 
pa..rtir da nossa realidade. Possibilitando que cada jovem no seu nível, 
tenha sua análise própria. 

<. 
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A. JUVENTUDE TRABALHADORA. CONST.Rl)INDO A SUA ORGANIZACÃO

.E 1CONQUISTANOO A LIBERTAC:AO. .- .. 

ANAUSE DA IIIIALIDADII 

DA 

JUVIINTUDB TIIAIIALHADORA 



INTRODUÇÃO 
• 

Ea-te docuaento •• dirige aoa af l itan-tea do MOvi•nto e deaeja coa 
' t\-1buiY par• • anal, .. que •• cfdedea eatão deaenvolvendo •• fvnção do próxi

mo do CoRaelho Nacional. Seu ponte de ,-artlda • • .-•t111I•• 41ue fi&eNa ea 
! eparação ao ConY.esso e aa teses nele de .. nvolvid••• Sue fu"9eo é apron•
fundar •ais e aneliae que ••t•at0• fazendo no aovi•nto e co• i••o contri
buir na ação que eateaoa �eaenvolvendo Junto ff aindicato, deaeapregados � 
n«s luta• doa bairro• e eecol••• 

l·por isao que no• per9vtaaoa1 Quai• •• proble•aa que atinge a 
••••• da Juventude Trabalhadora,• quaia as •u•• aapiraçNa? Coao a Juven• 
tude Trabalhadora t•• reagido frente • eata proble•ática? 

Noese atuação t.nta responder• prcal,le•atica vivida peloa Jo�•n•' 
ltr.t>•lhedorea, por iaao • iaport•nte aprofutUI• oa aeua principal• proble• 
r •, conhecer a fundo au .. cau•••• co,_.qu,aw:lea e aa.Jd ... No 31 Congreaao 
doa Jovena Trabalhadorea, • difici • aituaçã. vivlde pele Juventude Trabal-
hadora, fico• Nnlfeata neatea principal• proltleaaa. 

• DESEMPREGO • SAIJR 10 BAIXO
• NARQINALIZAÇIO • NlO PARTICIPAÇIO
• PfSSIMAS CONDIÇ8ES 81 YIDA E TRABALHO
• EDUCAÇIO, PRINCIPALJeENTE PROF ISSJONALIZANTE
� AFET I YI DADE.

Quando • gente M pÕ. a refletir •obre problett••, perguntando ao• 
bre co•o elea econtecea e por que •••• ae dão deata 11aneria, eataaos fezen 
do .,,. aprofunde•nto, lato•, u- •n•lf•• d• realidade. Nas-te aentido I
que buacaaoa identificar•• cau••• e c•uequlncla• deat•• ac•nteci11Mtfttoa . 
Conaeguiaoa eatabelecer antP• •• várioa pe-eltl•••• vivido•, uma liga�ão.Por 
••••••, o fato de auitoa Joven• trabelhedOl'ea •at••• deixando de estudar 
eaté lig.ct• eo canaa90 produ:ido pe lea 11Uit•• horas ele ·treba fho e/•u •·to 
aet:rio bel••, que não poaaibillta • c•IIPP• de material escolar, ou o p.aa 
Mnto de ••• l lded•• e o , .. to e .. tranaportea;; No aanifesto do Jt Congre. 
••o lclentiflc ... a coao NIOI' e•••• ele 110••• pPobfe••• o siste•a.capital i!,
ta. Naa li nhaa qu• .. "•'"' pPocw•••• apl'ofutidar ••t• af ir•açao, procu• 
rendo ..... tOl'na•I• •• ,. ac•••lvel e concPet:• ••• no•••• olh••· 

·p•• aJud• ••t• reflexão vaaoe •e•nlsa .. no••• Pf'.el,leataa ,ue
viveaoa deDtl'o de quatro oaapoa ou ••"°toa• Ylv••• •• aociedade, ninguea 
vive eo&lftho, • .. nt• ylye •• �•••cionado coa u• 1M1ndo d• 99nt•• E•tas r•

'""ª' cada dia que paaaa, fica• •aia coaplexaa, por laao, pera poder •ri•
fr•nt'-1••, -"• pocleaoa ••pare-laa, •• quatro eapectoa: 

• O lado econÔaico da vida;
• O ledo politico;
• O fado social e

• O lado ideolÓgico.

f co-.o •• a no .. a vida fosse u• grande dia .. nte (pedra com vâ..ios . 
léMlea e face•) ele e•d• lado que a gente observar va! capt.,. algo �iferente · 
Asai•, do lado da ecoftÔltle • .. ..._ ,ereeM • produ9ao, • eirculaçao d••

coi•••· e pe .... , do lado de polltlo•, ... pepoelMI•• o- •• ee••0•• º"9.!. '.nizaa a aue vida, qu•I• a• P•IP•• que•••• 0111••, a partlclpaçao daa s,e• •:
• • 

soas • a anta• eo 
- 1-



Já do lado social, apar�ce a situação das pessoas, coao elas se' 
relacionam e agrupam, em qte lugar oram, a que tipo de grupo pertencem,co 
co�o elas estão reunidas ou dividi ��. Por fâ , no Ido da ideotogia as i- 1

déias, as imagens que a sociedade �r1J<luz, o que ela penaa, imagina, reza , 
pinta, dança, como se di�er� , e �e us sujeitos procuram e projetam cons
truir, etc ••• 

Quando fazemos este exercÍcllJ da olhar a reafidade através,dea -
tee lados, podemos ter uma visão �ais p ofunda daqui lo que estamos viven

do, e da( projetar a nos a ação, psra cortar a raiz dos nossos proble•as. 
Co hecendo a raiz dos proble as de aneira crítica, ?ode110s avaliar�se as 
nosaas propostas de aç;o são acertedaa ou não, se elaa corresponde• ou não 
à rea I idade. t neste momento que percebemos a importância de uma an: 1 i se 

1 
# ... ... 

como esta •. E a deve estar em funçao da açao que· estamos desenvolvendo, a n! 
vel sindical, nos bairros e grupos de deeempro9ados • 

., , 
Se nos pe asse s por base as teses do J2 Congresso, poder,amos 

divid(-loa assim: Do lad econÔ,ico as teses sobre o trabalho, o salário 
� 110r trabalhador e io ru�al, no lado politlco, a JJTT, e a politicQ, 

p ticip ção. o I G id ·ologico, a educação é meios da comunicação de 
massa. l no lad social, a discriminação é margina-i ·zação, condiç;e de 
vida, sa�de, violência e afetividade. 

No texto que se aegue, tentamos abrir pistas para aprofundat1tento 
da realidade da Juventude Trabalhadçra, analisada no Congresso a partir ' 

destes quatro lados. 
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t comum a gente eacutars�•Ganho pouco, meu aalário não dá 
pra nada•, ou então •aeapre está faltando dinheiro ne final do !18s• � 
•faz auito tempo que estou dese.,,..egado• �Por qualquer salário ceito
trabalhar, eu preciso de eaprego•.

Os principais probleaas .aia sentidos pela JJTT são o dese;m 
prego· (a aaioria doa deaeapregados são jovens) e o·. salá.-io. ligados' .. 
a estes surgem outr• tnômeros -pro�le .. a coMOI 

�- . . . . , . 

. LIGADO Ao· DESÉ PREGO·� I• Empe90 e Sub�Eaprego 
• Rotatividade

- Falt'á dé···��pe,dõ!izaç•o profissional

- Exodo · Rura 1
:,;,. . "jornada" de. trabalho

,, .;.' Mu ftaà"' horas extras, que ajuda• a ,n.u,.,

ieseaprego 
l I GADOS AO SA L(R I O .,;. ---Os . J • T • n;o te• eapec ia I i zaçao erof l

saional. entretanto �lncipa·l•nte nas categorias consideradas n o e4 
pec;ia I izadas e pot'" ·-isso e-eceb4flndo · os menores aa l·ár-i-o•· ("co•rcie,.do .; 
méaticaa, etc). 

- Alto cuato de vide&

.. 
- hr•• extras são usadas para coap le- li · 

mentar o aa lário ·(coao aaida). 

- Po I it i ca d• arroch� ... sa I ar Ia 1

Este;. u• conjunto de aituaçÕes que 1..-., o J.T. ao deaeapero; 
e •• con*iclerar-ao• ta.é• que ele co-c;ar a t.-abelhar auito cedo p�a !. 

junto e .. - sua f aa i I ia ire• ·conaegu·i ndo se • nter• Y', . ger-a .. u.. f rustaç o 
auito· grande, onde •dt• ve:c::: C'='!:�-'e" te perspectiva de vida. 

•·
A "i• ,. .... !_�-t:..;.:. � s sit�aç-• ': o jove• que busca seu pri • 

•iro eaprego;;··Esto por ·nÜo ter experiênci·a algu•a fica M8ia difici 1 ' 
ai nela •• poss i b i I i dad0a � ser · adm i-t ido. Quando .. consegui aos fazer ua· i

·c.,.-r·sq · profissional lzaritêâ ·este• aio de difici I ace so, caros e na mai& ·
�ia d�s vezes não transai-te• as t�cnicas conforme exi9idas no mercado'
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de trabalho. Este conjunto é 11tUitaa vezes que leva o jovem• ae revo1• 
tar e partir para a violência. 

f -
, E• unçao disto, nos-perguntamos• se9uinte: Porque o salario 

· --que a 9em:e ganha não d• ·pel'"a v&ver? Porque existe tanto Jovem traba -
·lhador deae11pre9ado? Porque acontece tanta injustiça ao Jove• ·Trabalha
dor no trabalho? Coao resposta ouvimos quase se•pre que: o salário nü
·dá porque os preços das coisas sohem e o pr�ço sobe porque o sal�rio'
su�iu. Há •uito deaeaapre90 porque as· firmas est, em cri e e aumenta a
neeeasidade de automatizar a produção (agilizar). Para isto Muitos tra
balhadores são de•itidos, pois o cinto eaté apertando#. Estas explica: 
- , çoes so servem para tapar o sol. com a peneira•. 

- ,
·O interesse dos patroes e auaentar seus lucros e por i�to or•

ganiza • sociedade·e a produção e distribuição de tal forme que Q sali 
rio baixo dos trabalhadores, o seu de gaste físico e mental, o des•m -
prego, aparece• como peç s importantes para garantir isto.Para que o 
patrão cada es mais lucro, a produção está organizada para explorar o 
aáxiao do trabalhador·, e lhe píi9Gr.-o ll'lfnimo poa �vel. Esta m'quina ·· de 
produzir lucro é chaaada de·MltO-DE�OBRA BARATA, que participa �ava -
atente da produção das aercadorias, s não partici�a dos beneficios de 1

sua ativi�ade, nem te.pouco das · decisÕes do que produzir. 

A aassa da Juventude Trabalhadora faz �erte de�sa massa de 
•;o - de - obra barata que através do salé io que recebe tem o mfnimo!' 
necessário para viver e poder continuar traba! nd. � Jove• trahatha
dor é substituido ;;�:-- outro eo� """' .1:. ....... -- ·-- .... •i.�lea peço .sem valor, 
e isto acontece porque so s·auitos os desempregados. A necessidade de" 
encontrar emprego faz co• que noa sub t s a qualquer condição de 
trabalho·. Para isto os sindicatos e tio atrele.��� ao patrÕea e acaba•· 
per não organizare• oa •rabalhad���3 e au s rut s.- P�� outro lado, o 
aedo do desemprego limita e rc�ção dos jovens trabalhadores.· 

Do pon-to de vi ata econô ico o sietema ':/3 a !···,entude T:-eba Ih.!, 
dora soaente para fllOóUZ IR E. CC�:JlHR. 

Diante deste contexto, acontece• vários tipos de reaçÕ��= Na 
sua grande 11aioria, diante de nenhuaa perspectiva de vida, não reagem' 
ou·buscam a fuga atravé• do·s tóxicos, bebidas, discc.-te:,il ·, etc... Os
mais revoltados a lé• d isto· partem para a violência. l!:; a pequer,_ �i no • 
ria tenta reagir e nisto sio usados muitas vezes �or p rtidos, isto ·aw 

.... , , . 

·contece pelo fato dos jovens trabalhadores ,._u -cerem UI.la analise pro -
Pria as,,. .... : "',.a ..... � ....... t- -- -- __ .... _ ·- -------, 

1 , --···-

Os patr�es aproveitam deste contexto para impor sobr& ostra
balhadores um alto custo de vida, reduzindo ainda mais as condiç;es de 

· vida dos trabalhadorea, assim como .a sua pq,pria pos.:::�-i lidade de se P!:,
ganizar. Co• iato •udo aumentem seus lucros e suas posses· (dinheiro ,
fábricas, terras,-··casas, etc.) 1 explorando os a.Ta. através do salá ...
r·io, do rftmo intena• .de ........ 1-. ... ,a.. ..... : ...a-� ...... � .. Jitos para o consuino, etc; •• 

... 

Constatamos que a c.:ru'!a princip I dest· situaçao que vivemos 
é o Mede lo Econo i-=o vigr-i..-.-,;c L � pa 011 b:-:- ....... � _ �.;.., ...., ___ :;,-.: :� das r lque:taa 
por uma ainc,ria que: 

-

• Dete• a propriedades d� ios de produçao, controlando a 
produção e distribuição das· rcad.-,rias.· 

,,. 1 



. . 1 O interesse dos patrões ; o I ucro e pot-tanto está organizado 
dl 

A e comum acordo com os grandes grupos economicos internacionais (multi 
nacional} em funç;o disso, o que produzimos; mais _ para exportação d; 
que para o consumo e 4",,,,,._ç . necessidades internas, assim sendo esta 
minoria mandante v í ve dependendo do extu· , or • 

• f em cima da massa da Juventude Trabalhadora que ela acu ula 
as r t.quzas • 

• A incre entação da atividade financeira em detri•ento da ati 
vidade econômica produtiva. 

Frente a esta realidade da- Juventude Trabalhadora, as principa 
is bandeiras de luta que surgem são: 

- fim da discriminação sala�ial.
- Redução da jornada de tra�alho para 40 hGPes seManais sem re 

duçio do salário. 
-

- fim das ho�as extras e por um salário real de acordo com 
custo de vida (Mudança na polÍtíca salarial) 

- fi dos empregos teapor�rios
- Estabi tidade no emprego.
- Direito ao emprego.
Dentro da discussão das bandeiras de luta •urgiu uma 

o 

dís 
cussâo se devemos ou não 
·ra de luta:

1, • 
assuair o sa ar10 dese•prego. como uaa bandel 

- Por UM lado, alguns defendiam que exigindo salário dese11pre-
90 pres·sionamos o governo a modificar a política de emprego (Exeaplo: o 

lcupando a •ão-de-obra desempregada em frentes de trabalho visando a .; 
lhoria dos bairros e cidades). Esta luta teria u• aspécto tamb;m polT 
tico de exigir que fossem as empresas e não o governo que pagassem o si 
��rio-desemprego. Desta forma estaria se conquistando a redução do de 
�emp�ego,porque u• grande n�aero de deeempregados sifnificaria para os 
patroes UM lucro. 

Por outro lado, •uitos diz�a• que a proposta do salário ded!.
-semprego é reforaista, mexendo na consequência�ão resolvia o problema'
'na sua causa. lutar por sal�rio-desemprego; uma for•a de oficializar o
dese111prego, fazendo coa que o governo assu•a• O desemprego; o coraç;o, 

· �o sistema capitalista, portanto, a �nica for.a de acabar co• o dese•
prego é acabando coa o siste•a: por isso a bandeira de luta contra o 

. desemprego é a · estabi tidade e o direito ao emprego. -
- Outros dizem ainda que quem acaha assumindo o sal�rio-desem-

·prego, nos pafses onde ele exia•e (EUA, Canadá), são os pr�prios traba
:lhadores (tanto os dos paÍses ricos oaa AÓs ., aqui do J§ Mundo), al�111 de
que ; auito diffcil ter um controle sobre a maneira co•o ele seria admi
·nistrado pelo governo.

- Vimos depois de toda a discussão que a nossa luta, deve ser
pelo direito ao trabalho, que é u•a necessidade do ho•e•. E que temos '

·Aue levar em conta essa discussão na nossa ação, partindo da nossa rea
lidade como desempregados.

Desafios que surge• desta realidade para ação do aovimento� 
- As cidades assumirem a ação frente ao deseaprego,
- Desenvolver ação comum coa deseiapregados e empregados frente

proble•a do dese•prego, definindo u•a orientação para isto� 

• 

ao 
- Definir uma orientação comu• para as ações mi �itantes no s$l

' tor desenaprego,.

- Os militantes levarem estas bandeiras de luta para as ações'
no local de trabalho, categoria e �rgãos de classe, 
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- 1 r construindo uma an� 1 i se co.nj untura 1
sistema capitalista, para que as nossas bandeiras 

1 1 
mais profunda do l 

(SM, jornada de 48 horas semanais) 
não sejam recuperadas j 

• Assumir estas bandeiras de uma forma planejada
conta o que se pode assumir e ecaminhar a curto, médio e 

EXIGÊNCIA: 

levando em 
longo prazo. 

- Discutir com os companheiros o problema do desemprego e as
ropostas que surgem como soluç�o. Conhecer criticamente a legislaçio' 

sopre sal�rio-desemprego, existente no Brasi 1, desde 1967 e levar em 
ronta a discuss;o que o movimento te• feito sobre esta questão. 

-------- ---·------ --------------

.-tk---------- ---
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1 

1 
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A Juventude Trabalhadora do ponto de vista politico,represen 
tà uma força determinante na sociedade, por diversos fatores: -

Por ser maioria; 
Pelo seu dinamismo ••• 
Cabe a ela um importante papel na definição do presente e do 

futuro do pa,s. 

Por isso a PARTICIPAÇÃO POLÍTICA da Juventude Trabalhadora; 
objeto de interesses. O modo como a Juventude Trabalhadora Participar• 
: determinante, por isso para o sistema,; importante que ela n;o este 
ja organizada para que seja utilizada, com todo seu pontencial canali-
zado para os interesses do sistema. 

Ao jovem trabalhador é dado o papel de participar ativamente na 
produçao das mercadorias, mas não pode participar dos beneficios das a 
tividades que desenvolve, nem tampouco, das decisões do que produzir.-

Por isto h� um controle da Juventude Trabalhadora, pra 
ta n;o participe e se utilizam v�rios meios para isso: 

• Qualquer forma de organização especifi,:::a e autônoma
os tente,n desenvolver - que tenham portanto um conte�do pofitico 
vi o lént dmente t-epr i m; das. A pr�pr ia JOC ; um exe,np lo disso. 

que!. 

que 
.. 

SdO 

� A 

• A doutrinaçao que os jovens vem sofrendo na escola, traba-
lho, no serviço militar •••• impedindo quP desenvolvem o senso critico • 

• lnstítuiç;o de regulamentos que proibem a participação dos 
jovens a partir de crit;rios de idade: para votar e ser votado-Sindica 
to/ partido. O jovem não pode viajar sozinho, não tem autonomia de de:'

�isao. 

A potrtica do desemprego que atinge principal�ente os jovens 
trabalhadores, onde o medo do desemprego limita a atuaçao dos jovens 
trabalhadores dentro do locaf de trabalho, lutando por melhorias. 

Estes �ltimos 20 anos foram marcados pelo autoritarismo, re
pressio ••• , onde um planejado processo de despersonificação, deixou ' 
marcas profundas no car�ter da JJTT. Com uma consequente perda da 



· ident ida e prÓpr e,>; m'1 ,it jo ns e trabalhadores. lmposs ib i I itados '
de terem u 1a co preensão da causas conjunturais dos prioblemas que
nos afetam.

-

.o n te contexto se percebem reaçoes: 

Se constata um despertar de uma pequena partP da Juventude' 
Trabalhadora, interess da em entender a realidade que no• cerca,busca 

'o de alguma forma participar, porque se sentem desafiados a contri ':: 
uire p r .u�-r a realid·de que está ar. 

jovens que atua nos núcleos do PT. 
e ti 't.:i" ·n no co f e i os' pe Ias d i retas. 
porticipa n s greves. 
-sti ,era r ali:ando o Je Congresso Nacional de Js.Ts.

nu� r rt1�1 d s co�gressos de t�abalhadores. 
Que �t;o presentes nas l•tas do Movimento popular-oper�rio. 

tr �an .. , .a· ridil : u a p rt i e i pac;;o t f II ida e de f ornta n;o 
ganiza 6C ��e s9 coloquem como jovem trabalhad�r. Ainda é Muito'

1 d N ,,. , • eva o. ao �e u a ano ese propr1a.

O conju to d��-tas organizações e11 que participana, exeto ê\ 
JOC, ainda não teu • ·a anã li G•,e os leve a ter em conta a Juventude 
rabaljadora enqu s upo eapecifico dentro do conjunto da Classe O , . -

perar.1 a co 

Mas e corja ·""ta que e grande massa da Juventude Trabalhadora 
ainda é arrastada pelo siste a. Se reage é de forma isolada, dirigida' 
ou espontanea. 

C(.'1"0 PARTICIPA 

Um d�s g1•anden rnornentos de PARTICIPAÇÃO ORGANIZADA dos Js.Ta

foi o '" : ...... _____ .. �---• """ �"'""�""'� que dele participara•, constat,1 
ra� c-.ue su 'f.A'lTJC P�Ç O na VIDA DA SOCIEDAOEt nos·aeu• organismos e

entidades é tASE N�L�. O JOVEM TRABALHADOR NAO PARTICIPA DAS DESCISÕES 
TOltAC S no sindicato, associaç�es de bairro, partidos politicos, go
vernos e :rg;os políticos, igreja, no local de trabalho, etc. Costume! 
remente é eh ma.do \ .. h• e�!Jlon,:}ável, ele n;& pa..-ticipa or9anizadamente, 
tanto é que t �vés des pGsquisas constatamos que ·A MAIORIA DA JUVEN• 
TUDE TRASALHAD� � NK'o f NEM SI NDICALIZAOA. Muitas vezes é USADO para 
FAZER NdMERO· E CUMPRIR TAREFAS. POR óútro lado temos que contar o aspf 
to de novidades e bu e� de mudança que o jovem trüalhador traz consi• 
gc, e CONSIOi:J?AliOO tiE .'\ JJVENTUDE TRABALHADORA t UMA GRANDE PARCELA ' 
DA POPULAÇIO 00 PAIS, podemos concluir que NXO EXISTE A PARTICIPAÇÃO DA 
MA; DA? ?t.,_r

#<

:, ,-;_�$ O.CIS5ES QUE SÃO TOMADAS NAS DIVERSAS ORGANt-· 
ZAÇÕtS 

A JllV'.:'.ITt!r,;: 7'AZ.\L; 1.1nO:?A O PARTICIPA DAS DECtSÕES e é MA�
GINALIZAl)A 1\ 3 on:.�c: ... : -.;,3 '·a.�- �ÕE� DA SOCIEDADE. A CAUSA DISTO �o

está na a � : �.,, ,!:': (;q,i • ..l:..i: l ,J \ .. t • ._..::;u:o que os adultos costuma• dar as 
� N • A • 

nossas a\oes), ��, ah;uo, �� c•a postura de inovaçoes e e�19enctas co!l
stantetbuaca à� �uda�1•�n Por outro lado, a sociedade esta estruturada 
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pollt·t.iameRte a p- tir �e _ a .inori mandante. Esta minoria mandante, 
marcadamente adulto, es nt -se com Ui, a postura conservadora " tem 
arrepios a tudo qe po e significar mudanças." 

Por i so, as, decisÕ�s �o sindicato, por lei a�e tomadas pe 
la diretoria ou exclusiva nte pelo peesident .  No local de trabalhe 7 
quem manda é diretor, os gerentes, o e•ltf.'e ário . Na igreja, os bispos. 
e oa padres são os que dirigem •• Nas escolas, o alunos acatam as decí 
sões dos profeasores e do dire or, que por sua vez, recebem ordens do 
delegado de eniino e este do Ministerio da Educaçã, etc •• Na associa-
çao de •oradores que decide é diretoria, .que muitas vezes, se resu 
e no president e no tesoureiro. No governo, quem decide é o preside:;, 

te, ajudado pelos inistros, ou entâo, os prefeitos e governadores as
sessorados pelos secret�rios . mp�e a gente percebe a predominação ' 
de ullt8 minoria •ndante e todos os oeganisnios da aocitldade. A C( se 

1Trabalhadora, consequente.ente a JUVENTUDE TRABALHADORA está sujeita '• 
às decisões desta inoria. 

At;m d predomin·ncia do esquema de dominação de u•a •inoria 
sobre a maioria pode .perceber qu estes poderes estão interligados 
f.uncionando um na dependência do outro. 

A Juventude lrabalhadora, sente isso bem de perto, pr incipal 
mente na entidade de cl sse . 1 co•um a gente dizer que o sindicato é 
atrelado ao governo, ao Minist�rio do lrabalho, que jle t·em·uma estru
tura verti ca 1, vinda de e i ma para l,a i ao. Esta estrutura· i mposs i I i I i -
Ta a participaç-o da Juveetude Trabalhadora e dos trabalhadores em ge
ral, porque não necessita de uitos associados, sendo tutelada pelo G,2 
verno e sustentada pelo imposto aindical, cobrado de todos os trabalha 
dores . Sent.i•os na pele o �u�nto nossoa sindicatos estão longe de se";_ 
um espaço de participaç�o do jove tra�alhador. t diffcil enfrentar dl,
retow,ias acoaodadas no poder a tanto te po. A pr�pria lei poda a possl
bi lidade dos trahalhadore e organizarem com autonomia. Sinal �isto L
te• sido as intervenções que sinciicatoa coiabativos t�m ofiido. 

Dentro deste contexto, destaca•o• alguns proble•as principa
,s que a Juventude Traba1hadora vive: 

se-- NÃO PARTICIPAÇÃO organizadã. do jovem trabalhador nas deciaÕes de
us interesses;

l
- NÃO SER ENCARADO COO GRUPO SOCIAL.

Consequentemente, o jove• trahalhador quando se posiciona ' 
dentro das organizaç;es onde participa, suas opiniões não são levadas'*· 
em contaJ seus problemas não são levados em conta, so•os marginaliza
dos em todos os sentidos. Se sente um desinteresse do jovesn traba
lhadores em participar, não acreditando na nossa e pacidade e de_ no!.-
ses companheiros, poli- •isso, não vê111 nenhu11a perspectiva de mudanças . '. 

; A visão que se tem da política partidária,� de ai . sujo,_ 
que serve co1110 jogo de interesse e em beneffcios pr�prios, por iaao o 
Jo�e• trabalhador vê o voto coo uma OBRIGAÇÃO, e não como OPÇXO. 

E O QUE OS. JOVENS ESTÃO PROPONDO DIANTE DESTA REALIDADE?

A 11ar:.se d!\ J -� n t� 1, -e,· t.:1afh :fora .enc;uanto tal, 
ta reivindicaç�es E!"-»P,"::--:f �r, .::;" p ... ;, não está organizada, de 

não levan
fior•a ,a 

1 evantar e apresentar l!:. ,. , • ..,_ t t i r,· i co,;Õe espec i f i co..s •

U1na pequena pareei� ��e está organizada e que tem condiçÕe� 
de le�antar,e apresentar as reivindicações especffices ·dos jovens tr.! 
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O 32 CONGREr.so poasibi 1,tou qu 

dos proprios jovens trabalhadores

ià bandeiras de luta: 
e levantasse como principa 

-

• AUTONOMIA A NÍV�l DE tRGA IZAÇÃO E PARTICIPAÇ�O;
• SER RECON· CtDA ENQ'A 'TO GEUPO SOCIAL COM �Eus PROBLEMAS ESPECÍFICO�• DIREITO DE PARTICIPAÇÃO INTEGRAL DOS MENORES NOS SINDICATOS;• DtlEITO OE p TICIPAÇÃO INTEG ALE� ·ooos os SET RES DA soettDADE. 

O que se propÕe· concr tar..ente, foi de_organiza-Y oa Jovenstrabalhadores a partir dom io onde vive: BAIRRO, TRABALHO, DESEMPREGO.Na I i nha de desafiar on J. ovens t aba I hado�es a terem u11a part i e i peção 'organizada na organi:� ;oc de classes popula� s, levando em conta seus interesses e reivindiceçÔ• �ü�ccfficGo. Esta purticip ção já veM'se dando, ai nd cle farm · r.ão G,r.,it e fera. 
PERSPECTIVAS 

Nestes pr�.xi os 2 no juv ntuéra erá alvo de todas as organizaçêesgoverna entais o não govt-rnam nti:li� • Todos es·car;o jogando com a hiventude TrabalhydcrQ, segund seus interesses. H� toda umQ polfticu ' traçada por trás deste Ano I ter -N�c ion.o I da Juventude �ue a ONU def i""' - . -u para 1.985, onn� --:·· • ·--- � _.._ ___ ,..,.. ��, .. ..,e os jovens,. co1110 se os-jovens fossem um probfe�� �rQ a socied de e não na linha-de levantar as cauaas da prob let,.Qt i ca Ql!e a jy;wentude v ivs hoje, pr i nc ipa 1 .fite aJuventude Trabalhad�ra� 

O �a p·, Y(CfrA�fo - !:> ·r.•ENVOl\llMS::MTO E PAZ, já é u · apelo à cola�oraçâo·da juventua� e o �Sste� e, vigo..�. H� todo um plano co•,estratégias de aç� ... .e,- �uvantude, que n&o atacam as eausas-fundamentais dvs·p�oL&�o���
idéia de partic;pa i ·o� 

• ' 4 .. 

Neste momento pelo qual püsaam�s, onde a exploração chegou', . ,. - . , . o . 
b ,, 

e ponto ma:umo, aa •·:.taçoet7 :::uo ··"':"·�� o,va,s. snsterno re uma va,;_vuta de escape pera juventud� p r�·cipar da uma f�rnta controlada, ·P.!?,is : necess.;r i o der um i nj .ção dtJ ân; mo na j ,ventude e e espec ia f naJuventude Trabalhadora, pare que recupere o animo� desenvolva todo· oseu dina•is1110-na colaboreção para o OtSENVCLVI NTO DO PAÍS· c���y�g 'do seu trabalhe e criativiclaci�. NEute .o nto,; i mportante investir 'na Juventude T.-abalhador� a lon30 prozo, esta gera,ão é peça fundamental no sistema para êl re0Jequa·iÍo ":!: congo§idaçâo do capit.elismo na ..iUa, A , " , , nova-forma. �roceLeo qu� J�r at3 o final do seculo.
A Igreja, levantou nas suas diretrizes c�rais como principal prior.idade a .0weMT1enr-

- _ _._ - , ,.,.-f-o de estudos especiais,. o • , 
• 

_l 

que�· rcr.,resen. a uo a\fet'lço, po;s coEJt ç� e desti1:1.. , c3 jovens nas ai-versas classes nociai� Por outro lado, o carater de autono ia do jo -ve111 ainda� encarado cog uita rcoerva. 
As tendências� 08 p rtidos tamb;m teM seventude e criam seu departam�ntoo juYcnia, mas tamrease de levar e• conta n pt"<b 3,ne espec (f i cos dadistinguir a JU 'UI� 'DE Tf.l,\t�tH•'l\\.�A �

• 
voltado pa�a a Ju-, ,,. , . t em nao e co• an ·•-
juventude e· sem ,. 

' Er . ..,uê'n-::.o ':>, .: • • ·, - Pt� ... -i �-· ct""' Jov .-.R ·t�a�tt,lh!dores, t!. • moa u• papel ic po, .. tar:t-3 ,o pt. .,; ..,. ... , <l,r· ,=..,c�uw4\'íti.o t:; -cõ'ga 1::aç o da JUVE!,., _______________ --- -----· -�------·

- iO-



.,,.., ,.,, . .. .... -------------------------------------.-.

TUDE TRABALHADORA, atrev�s da ação no bairro, trabafho e desemprego. 
JUscando ter cada vez mais clare%a da direção.e orientação que Yamos ' 
dando nas açÕes que esta.os desenvolvendo. 

Somente consêiente e organizada, a JUVENTUDE TRABALHADORA po 
d�r� influir decisivamente na política do pa(s e conduzir um processo,� 
de nsudança onde seja levada em conta integralmente, se• se deixaar ins
·rumenta I i zar.

Para isso, te•os o desafio de buscar criar cada vez mais, es-
paços de participaç;o da massa de jovens trabalhadores. Através de ·' 
·çÕes coondenadas,· que vâe de encontro às aspirações dos Jovens traba
lhadores. Atrav;s destas ações,· teaos o desafie de estar apresentando a
..,oc enquanto proposta de organização. .. 

Temos que aproveitar ao máxiáo o espaço do ANO INTERNACIONAL 
DA JUVENTUDE, denunciandc publicamente a realidade da Juventude Traba
lhadora, através da análise que temos enquanto movimento. 

A JOC enquanto organização que leva em conta os problemas e 
a realidade da Juventude Trabalhadora, deve ser sua PORTA VOZ, denunci• 
eado publicamente esta realidade. 

O sistema utiliza vários anecaaiamos para •obi lizar o jovem ' 
... 

�rabalhador, desviando-o de suas verdadeiras aspiraçoes. Temos que es -
, tar alertos e conhecer melhor estes mecanisMOs. 

Se faz necessária u•a an�lise constante da 
vens trabalhadores, levando-os a perceber a dimensão
que desenvolvemos frente aos nossos problemas.

re,lidade dos jo-
, - .... 

polttica da açao _ 

-· - ··--··-·------------------------------------

�--------

�-
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......... 
• ... .:-= 
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A JJTT cio po�o de viata aocial • .... p;nalizp• . A aociedade capita
liat• que pel• fete de alltepor o eco.:.ico ao aoclal •• funçiio cio Lu-' 
cro,con•ider• o JT aoaente coao ua inatruaento de produção• comuao. A 
.... ginalizaçeo pode .... perceltida ....... condic;Õe• de •• r ... •,tr•ftalN».!: 
te precárioa, ••nr•••Úcla,•li-ntaçâ• - que é forçad• • viver.f _.9;n";' 
lizeda da aociecade de conauao.rec..,.ndo coawit••·••• poder deafNrtar.-
Dentro . da f•Ília vive aolt -1111 cl i .. de teneâo,de vlolenci• é dlfi leu I
dade• .o -ao •• repete M rua,•llde é f ác i I reconhecer • c I i- de r..,.-e 
aaão que a policia iapN noa beirroa periféric0"1que é identificado T 
coao w9inal,Yiciaclo,vagabulldo.proatltuta,é o(•) j.t • ._.,. .. ade(•)• 
N• --.&..-- # • , • 1 t • 1 • --L-aO .. roe......._• que• • a1...-1a que ... ••• a ,r• ,tu c;ao e ao ro ...... 
Sea teapo livre,••• poealbl lidactea de c1e .. �v•lver u ...... ••fl'Y-A�a,
ecaba ... por deacaPregar aa noea• fruataçoe• ac:ua,ladaa de,.,. .. extra 
vagante nas re•açõ.a afeti�aa (n..,. ....... ctroga,etc ••• ).ror .. • Ó: 
princip•I• erola••- clt J,XI • ..,.9inalia-t•••raciaao,diacrial"!9io. 
violênci•,Mchi•- • - ... ceMli�; .. de vida(tranaporte.•li-ntaçã. • 
••Úde).

O, eapec,i,fisH IM I Afetividade,Lazer • • falta de ••cola.
Pw qu• • JJTT • ...-9&nali•ad• ? O f•�• de ser .ão-de-obra baPeta re

ce.,.._ u• ···-lo ÍUUfieient•,leva a faaÍJia trabalhadora a aorar M8 
pe�iferl•• daa gpaftd41a elda&t•,•mc .... ••• as •Íni._ c•ndiçÕea, pol•
O ..terial de COMitl' .. ÇãO,O ef119uel e O terreno SãO car(seillOSe , .... 09 1

dizer que de acordo coa. posição que Ullt trabalhador ocupa na produçao' 
é O· lugar que ele ocupa na cidade e na aociedede; quanto aenor o salá
rio -i• distante do centro e •• piorea condiç;es aora o tr•b•lhador. 

O fato de aorar longe l11plica auito tempo gasto pera •• aoviMntar ' 
na cidade.Isto leva a um dessaste·•indli .. ior do J.t.é poclade - seu 
teapo I ivre no ae11 deacanao. Por outro l•do,• Jjtt ..to encontr• • aeua·· 
bairro• condiçHa de ua lazer,tendo que•• dulocar para •• divertir. 

Se o aalârio condlcioM • lugar c1e aoradia.t_,.Ít condiciona • ali•' 
mentação,entre outraa cof•••• A JJTT nao t .. condi,ôea cle cona•lr •cwJ. 
lo que lhe propoat•( ••••r na aoct.,t•r -u• c•ro,ua epa.-e lho de ••••1:c)·· 

Eat• prÓpria aitueçêo cie aiwi• . que ••taaoa aub..tidoa gera condi 
çÕea de flarecer a violência no• _,lentN onde eatU10a.Racai •obl-•,.:; 
a diacriainaç•o aociat, da irreaponeabi liclecle.a diYiaão.• racl••,• -· 
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machisao,•tc. 
A so<;="iedade capitalista se utiliza muito desta situação e apresenta 

coeo safd! uma for•a deturpada de vivermos a afetiviade,anulando valo -
res que s�o fundamentais na convivência e relaciona•ento das pessoas.As 
propagan4�s de c2nsumo estão canalizadas em função disto • 

Dest4 s ituaçao surgem como rr-wcrrcts bandeiras de I uta que d i :ze111 '
di.reta11e�te a vida dos Js.Ts.

, 

Band•iras de luta gerais,: 
- Cr�oç:o e ampliaç:o des escolas p�blicas nos bairros periféricos

e fªvelas.
- Poàses e urbanização das terras ocupadas(invadidas) nos bairros -

per_ifericos e favélas.
- Mais e melhores postos de SaÚde,melhor trata•ento e acoapanbamen•

to·•édico nos bairros e favelas.
- Ma'.!.� e me !hores habitação.

Estatizaçao das empresas de transporte coletivo para redução do '
pr��o da passagem.

Bandeiras de luta especificada da J,T,
- Cr)ação de espaço de lazer nos bairros.
- Meia passage• para o J.T. estudante.
Os d�safios que esta realidade fazem para a nossa ação:
- fortalecer e planejar a aç:o do bairro priorizando esta ação 

a��rdo com a realidade do bairro.
de
-

- f�mar jovens que tenham censo critico da realidade,garantindo a
f.ormação a partir da ação.

... . - L�var o J.T. e sua familia a participar nas associaçoes de ba,rro
- er'.ganização da J.T. por setor e categorias.
Mei�� surgidos apartir da discussão:
- C�iaç:o de cooperativas de consu�idores que corte a parte dos

hrterined i ar i os •
- R,ívindicar terra para horta co1Runit�ria,buscando •eios de conse-

9�lr alimentos mais baratos.
- {�•ssos para uma conquista maior: REFORMA AGRÃRIA)

. • .... l._ - " .. 

lncentivar a formaçao de grupos de saude preventav� ·nos bairros �
periféricos e �aveias. 

J 
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JUVENTUDE ·. 
1:Rt\BALHAlJORA 
00 PONTO DE VISTA 
IDEOLóGICO 

A juventude trabalhadora levantou no J9 CONGRESSO auitos pro� 
blemas quanto à educação que vem recebendo, principalmente na escola, na 
fa :1,a, nos meios de comunicaçâo de massa. l uma forma de educação qu, 

:est� levando ao condicionamento do comportamento e do pensa11ento dos jo
vens trabalhadores. H� uma massificação- padronizaçao dos costumes.

· A educação que estamos recebendo é deter inada pela classe :, 
que det;a o poder, com u• conte�do total•ente burguês, alieMnte. 

Como osiste•a tem um interesse especial frente à Juventude ' 
trabalhadora, tamb:m cria mecanismos ideol�icos,destinados a incutir 
na juventude a ideologia do sistema. Este por sua vez, nos faz nascer p� 
bres, mas a cabeça capitalista. O que se pode constatar a partir de vai; 
res que "ºª são trans•itidos. 

INDIVIDUALISMO - LIVRE INICIATIVA - COMPETfÇÃO - ACUMULAÇÃO 
CONSUMISMO - O FUNDAMENTAL t TER COISAS - ACUMULAR, 

tre eles:-
Utiliza todos os canais para fazer passar a sua ideologia,dell 

• A e•cola .A família 
, Os •eios de comunicaçao de ma�sa 

.As rei igi�s 

.A cultura 

FCRMAÇÃO QUE A JUVENTUDE TRABALHADORA EST{ TENDO 

A escola está cu rindo uu papel de instruaento de controle ' 
social� ideolÓgico, que visa a reprodução da qualificação da força de 
trabalho, dentro de u• sistema de adestramento. 

O tipo de ensino dado nas escolas esconde o que acontece na 
realidade. O método utilizado fa� com que a juventude Trabalhadora assu� 
•a ser obediente. Os métodos, ou seja, os meios de comunicaçao de ssa'
tentam completar este procesoo da ade traaento, formulando u• modelo de
juventude, na qual ela tem que se encaixar. A proposta apresentada nQS
ae i o.s· de co•un i caçao de 111assa � de um jove bem comportado, conau•i dor * '
das Últi•as novidades (esteja na Moda), estudioso, esforçado no trabalho

Tal modelo, estimul� juventude trabalhadora ao individualJ.!. 
o, a coapet i çao, ao cpn1'urno. .. 

O ensino tccn i co "' r-- ''"' , 'Z .:::;. e or.o I i ::t.3nte que ve111 sendo dado nas 
escolas n•o forma o jove Íl.• ---�r·é.1� �e, náo aprofunda, questôes ÍRSportan 
·tes par a a J JTT. Esta n� ces i :e" e d..J r of i ss i ona I i zaçâo está I i gada � -

ocesso de exploração ecC>o'l"'!rl: , .: .t:; iiv d� uos Ú lt iaos anos em nosso paf s. 
Com esco as formando t�cniccs, aumenta no mercado de trabalho 

a procura por tais cargos qtAe antigamente 'l'eeebia• altos salários, e que 

li 5f , . , , : e gs e 
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·90 a repr�sentar-ao pa· pr sas iores facilidades na seleçao e 
admissêo ,de funci nári e baixos salários. Ou seja,. · as e•presas terão ' 

.u funciqhário adequad �-o s� ao pensa ento da firma, mas tamb�m, com 
alta poss·it,i lidade e .1c1;; or pro ç;o(sem recla1naçâo). Portanto,este ' . ., , , 

'acordo e�tre e preo rios e escola so favorece o lucro das e111presas. 
Além do is, s� va conf·rmar po processo de educação individualista e·
competitiva e qu os J .Ts. sao submetidos. 

Ativando a co etiçoo e o individual is o, a proposta de profis-
s i ona I i zaç - c o " sendo veiculada pelas esco Ias e re I ação aos Jovens ,
-Trabalhadores, estão articuladas com os interesses dos patrÕes ,servem '
para fabricar •bons funcion:rios• e para controlar a participação organi

-zod da classe trabalhadore.

PROBLEf4\S PRINCIPAIS QUE OS JOVENS TRABALHADORES ESTÃO ENFRENTANDO 
DENTRO DESTE CONTEXTO 

Co o principal, pro lema se destaca a educação; priAcipalmente' 
profissionalizante. 

Através da educação, o siste.a tem imposto valores coao o indi-
vidualismo, c tiç"o, co odis110 ete ••• 

Esta fo ção é superficial e serve para canalizar a ideologia' 
do sisteaa através de curriculum padronizado, u•a educação que n�o leva 
a pensar. O jovem não participa s� recebe infor•aç�s deturpadas, dDutrl. 
namentos. 

CONSÊQUEMCIAS:-
M ... . �.,, 

- fustraçao do jove trab lhador por nao conseguir e•prego depois que ' 
conclui o curso profission liz�nte. 
Na busca do te emprego, os jovens trabalhaderes são 
tarem a exp loraçao de sua .;o de obea, mui.tas vezes
çâo na condição de aprendizes ou estagi�rios. 

obl"i§ados a se sujei 
-

sem nenhuaa re•unera 

- A maior parte dos jovens nâo-tea acesso a foraaçao profissional,
diversos fatores. 

por 

:A falta de condiçoes concretas, que possibilitemélDS jovens trabalhadores 
estud re• como:- o baixo salário� as escolas poucas e di.tantes,. a difi
culdade 4e transporte, e esgotamento mental e frsico, provocado pelo '
excesso de carga horária de trabalho etc ••• Obriga o jovem trabalhador 

�a parar de estudar. 
l REAÇ0ES

O jovem trabalhador não consegue se identificar, não se realiza 
em nada do que tenta fazer ou ser. Vive constantemente frustrado. Agra!!. 

, de maioria reage espontaneamente ou de maneira individualista frente�.j ' 

'aos probleaas que encontra - sair de casa- sair da escola= mudar de em .. 
prego. Em geral, são explosivos na; se contim, extravasam, botam Para' 
fora, sâci espontaMÔs ao discordar. Não •edem as consequ;ncias. Mas nes� 
tas reaçqes nio questionam o porque está errado, buscando somente tirar f

do ca11i nho o ctue Ih• atrap.- lha. " ... ut • 1 · d 1 • t · �stas reaçoes quando espontaneas sao 1 ,za as pe o s,s ema , 
no sentido de confundir o jovem, desvalorizando sua espontaneidade, seu 
di nâaismo. 

Impedem que os jovens reaja• de forma organizada e consciente • 
Qualqu er iniciativa a este nível: repr3aida co• violência. 

A ideologi� do sie�- a está montada de forma a justificar a or•

. dem estabe le e i da. 

l 

Os jovens Pâu
através da idola-traçÕo 

lavados a extravasarem todo seu descontentamento 
�o c�ntore3, conjuntos fabricados pelas gravadoras

-1.S-
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Atraves do consumo de di cos, roupas, etc ••• O futebol, atraves da padro 
nizaç;o da dança, lev ndo os jovens a extravasarem através dela. 

-

O QUE OS JOVENS TR PROPONDO FRENTE A ESTA REALIDADE 

Principai bandeiras de luta: 

-Criaç;o e a li ação de cura s profissionais gratuitos, co• for
ação voltada para a re lidade da juventude trabalhadora, com garantia 

de e11prego após o curso. 
-··Reivindicaaos que o salário do estagiario :seja igual ao do pro

fissional. 
. -

- AutonÔmia dos centros cívicos· e liberdade de criaç;o de grê•L
os. -

- Cuapri nto da lei que garante 12% PNB a eduaação. 

PERSPECTI V S DESAFIOS 

A metodole>gia da JOC como ,um meio de educação alte�nativa:

A pc t um carater formativo, organi:ativ e reivin icativo1 e 
te• u•a metodologia que oferece crit�rioa para uma educação alternativa' 

_para a Juventude trabalhadora. 
Qualquer educação para na; ser alienante,tc• que levar MI conta' 

os oondicionamentos sociais e que vivemos, principalmente os conflitos'
l . ... - / 

de c asse presen�es e no sa �ociedade, e como a educaç o nao e neutra,
-e para que seja alternattva tea que partir de nossa reêSidade de classe
traba fhadora, e espec i él 1 ·ente de jovens tra .a lhadores. •. r;m disso, n:o

·pode ser imposta; seus meios te que estár no alcance d todos os tra, 
:balhadores, principal ... n�c os r., is m rginalizados. t:.stes meios têm qu; 

ser assumidos p los z:,!•;p�ios jeven t,-"' alh cbres, pois o fun-
damenta I de toda educaç:o a ltarnat i va é. qu o educando seja o' sujetto de' 
sua própria educação. 

Não basta só reivindicar mudanças na escola, isto seria refor•i!. 
o pois eftquanto estivermos dentro do sistema capitalista a escola sea •

pre defenderá interesses empresariais, por •ais de �crática que seja. N!_ 
cess i.tamos na verdade, de cr i ar uaa educação que parta d nossa rea I i d!,
de de jovens da . classe trabalhadora, assumidas por n�s saos e que

'seja de uma forma per•anente, a partir da organização com perspectivas #

·de transformação da.atual estrutur"'a social e ir criando desde já entre '
n�s, ua aprendiz!.do a partir da prática das relaç;,s socia:a da for c2,

,•o concebemos que deve ser na nossa sociedade que esta os a construir. 
! Nossa ção te• que possibilitar o questionamento do atual estilo
·de vida proposto pe,lo sistema(A revisão de vida e ação é u aeio iapor •
tante neste processo).

f neces& .... r io -lever1110s os jovens traba lhadcz .s e descobr ire e 
1denunciare• publicamente os aecanis os que o siste utiliza para passar 
. sua ideol og ia. 

T.-os o desafio de organizar nossas açÕes nos setores e catego f
goriaa onde estamos presentes.Buscando uma maior contribuição no setõr 
educação. • 

fica a exig�ncia de garantir estas Bande·iras de luta que desta 
camoa,dentro da ação que estamos Jeeenvo�vendc, tevdndo conta nossa -
participação organizada �es or�;o de lutü. 

Que o Conselh� N�cio �= pr po�cione um plano comu de aç;o fren
te aa Bande•ras de ·�ta que le1entãau�. 

- -t6-
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A PRESENTACÃO 

Aos Militantes da JOC BRASILEIRA, 

Companheiros, aqui apresentamos as reflexões desenvolvidas 

no 26º Conselho Nacional. Neste Conselho, além da presença dos 

delegados das várias regiões, a presença dos militantes envolvi

dos nos processos de extensão e fortalecimento nas cidades de 

Franca, São Paulo, e Recife, no fortalecimento à Argentina e a 

presença da cidade de Curitiba, ssm dúvida é a tradução concreta 

da soma de esforços da JOCB em assumir os desafios que são apr� 

sentados e atingir os objetivos à nível de Brasil e Internacio 

nal. Também contamos com a presença de representantes da JOC 

Migrante da Alemanha e da Argentina. 

Esta etapa de avaliação destes 4 anos e planejamento dos 

próximos anos, são reflexos não só de nossa caminhada como movi 

mento nacional, mas também da JOCI, e cabe aos delegados do Con 

selho Nacional; às coordenações de cidade e região, o papel de 

planejarem da melhor forma a chegada deste conteúdo a todos os 

militanj;es, pois, o Plano Nacional deve ser assumido e tradu"irlo 

na ação de cada militante da JOCB. 

Coordenação Nacional. 
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H''"� il.e ira sofre n< momento as conse uÊ no ia"' 
� 

' 

da 1:oli tica econômica de:inida pela burF,..:esia n acional e 
�: 

r � 

cional q_ue visa co-i 1 OJ l. (1.ar o projetn de tran<:1ição parh o 

interna 

l'.3rasil. 

Este projeto con2i��-� em r·1s2ar . h di��:�ra militar par w wove� 

no civil eli:: itu ,, ,_ · ,._ .�- r te ; '? lo p.:ivo, je forma ps..c if ic < .. seu. z.l te 

r::i.r as rei:;;rnf' Jo ,;0v· � rtJ.sc::1mente e sent a1:;resentar risco:: <-,ré.. a 

:;;rinJo un: pc.re� L:.n.1�11t"n�a no r1·oces�o, n•antenJo ou e:r:· ,1c *"Ca 

A economia brasi.:.ei'· ... 1 ca.ca dia fiea m:1i:=:- depen3ente u"l ca� i tal 

internac �onalo Seu::- c.iricentes continua.o. com 2. .manutenç'.:í.o 'o..,. in 

vestimentos externo·· PO BraPil, atravÉ.s :los interminé "' <: 93-f;í 

!TIOS atravéE do 2:·1.., Isto tem levado a abri.r .rr:ais, o .ncrc· ..... o bra 

s ile iro e f.orçand.c w� 1j fü:1.r1 como 3. prj vat.i.zaçãó de este.ta� r que 

vão &aran tirn o :r,2 rJc" e i: ação mais c1 er-ce 1 te . as mul t Lnac i:i , ... · no 

trabalhadores os encaru::s 

e Sta e, 1· -huar- -ao � r .�-- ,--)• r· n,1 
r, -e, e O Qal� '']' O .� "' 8 r-f'e 1· Ç O� 11, O O • .._ \JI 'S t e �  •••- •.. �.., � ..., :::a..L <v ·-•;e , .,_ , O. � t' 

toda 

.. ecs.nis 

r� ., +:alos 

pela ti'R? e l)ar:.1 p.io1 9.1' se vol t:)l� a u ti.::. �zar do .i.[' salári e 

que re ce1)e-m ac ü · . ., 

se no salirio IL.Íni:__ 1i::, referência cc-.no & o c.:.so .::.e�· i"'.' :..voe. To 

trabalhado.Te�, ::...:!>:, 1 o-os em su.as necessida �es bá,�i.c::..p e')' o

mentação, mora.dia, -'.,:,';:.'.. ·:r·"'lrte � saúde. 

e ,... t ·'- ' P. e, � e, t r; rl O n -:; ] ' ., ,,;.; � LA • .._) t...,d.-....; e. ... ..,. 1: t 

doe 

a} i

·e.r::vol

� ... "Y ' 
1 l ci "'O 

res com. o 0overn.o cn. o ta1,1bfl! l.U:. descr2ài to en st;.as _;;r' .L r 

nizaç-ões (sinJic:.::�o , ci:ntr�ü O partido;, para exe, ..:.·,lL'.'i1"' 

apresentarr:os o .rf:>""1 tc-�lo de vma -,:-,esql·1- .. , realizada e 

foram entr. ·. tadc--

q_L1eriam nada cor.1 : • . 'r1·,.,o-e0 
:.> .::, " 

oc qu1:...L::: 

TT 
.

. ' 

or� 

isto 
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Vemos também que, em1)o ca não acreditam, no,5 poli ticos profi f'sionais, 

os trabalhadores acabam por ascimilar a ideologia da burLuesia que 

vai apostando no momento em nomes de empresários bem sucedidos. 

�m relação ao PT, vemos que este, ano a ano, vem se descaracteri

zando, se deqviando dos seus princípios e objetivos inÍciaieo Que 

não tem respeitado seus próprios critérios e em muitos locais tem 

uma prátic94 igual aos demais partidos burgueses. 

Quanto à Juventude Trabalhadora constatamos que ela tem pouca pa� 

ticipação nos sindicatos e partidos e sofre a cada ano as cons,! 

quências do desemprego. Hoje já são 1,8 milhões (aproximadamente ) 

que têm condições de entrar no mercado de trabalho porém não o en 

contra. A �obotização e a informática, a grande base de mercado de , 

trabalho no futuro, j4 tem consequências no momento e apoiJ.tam pa:i,a. 

uma perspectiva não muito positiva para os trabalhadores. A juven 

tude vem tendo u.m investimento cada vez maior dos meios de comuni 

cação de massa levando a um grande consumismo sem apresentar 

alternativas e cJnJições para adquirir certos bens que temos nece� 

ciidades e direito. Se.r:.tim.os q_ue a classe dominante visa transfo!: 

mar a juventude no .futuro em uma juventude individualista e sem 

compromisso coletivo, pois as prÓp�ias formas de expressar sua cul 

tura como a música aca arn sendo recuperados pelo sisterra, exemplo 

disso são os gru.poe de músicas e de negros, onde os jovens e dif� 

rentes camadas sociais têm condições de estarem juntos tendo como 

referecnia comum a música ou a cultura africana, porém sem 

volver uma consciência de classe 9

desen 

Por outro lado o I.'.'iovimento Operário, através de seus mecanismos e 

organismos (partidos, centrais e sindicc.tos) não tem consejuido em 

seu conjunto a_preser�tar uma alternativa frente os proble1nas g_ue vi 

ve a classe trabalhadora. Entendemos q_ue a Lsuns e u.Ívocos cometi 

dos continuam acontecendo, quando não se projeta a organização da 

classe trabalhadora mais a longo prazo, partindo muitas vezes para 

um confronto imediatista e sem resultadosº Tem-se pniorizado a 1� 
' { ( ( •• '• I. \� ta no campo da burguesia, parlamento, em detrimento de um trabalho 

1 � 1 

constante junto as bases, onde se construa o poder da classe traba 

lhadora. t, preciso fortalecer a CUT como um pólo de oposição e de 

,. 
. 

' . 
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organização dos trctbc..lh:.:.d �res em fu.nç:'.o dos seus interesses de 

classe. No mo.t.1e!l't,., é� maio ri{; das 1utaG t:ravadnt: não têm obtido vi 

tórias significativc:.s u não ser 
. t"" -.1 • , 1 , , rurais q_ue e.!11 c�COtll.PCL!O em t;l'i..:n.,� nn .. · 10, poram no .:..e.e.i.o Lir°b:::.no • 

t 

�em muita or6[tn.i.·':!_, 1o . 0b,.erv�1.-�ie urr:: L'rar:_ueza muito gri.l't.1"' no mo
. \ ... , - ' .... _vime rito opeT:J.r.i.o e1:. :r cJ.a�·ao a mobilü>.:,u�·ão, haja visto o 12 de 1'laio 

de 88 que ouviu ft.:.l .. ,r em grandes mruüfestações. 

Quanto n conjuntur�., int,3nm e.e. CPT, vamos perce_be Go g_ue não vai 

havendo uma. abcrt .�..:·�- .m:üor onde se confronte as concepções existen, 

tes de m.aneir;:i .illü:i:..� :..unpla. com o conjunto clr trabalhaCores ., É pe.E 
s..:..stent,2, no er t:::l: t �, uma concepção ap�1relhista que vai po 'CO a 

:pouco bu..rocrnti.:.an:lo-a. �léID disso venos também li.mi tações de por 

em prática as concc" 1ç·ões deb·:ttidas na. ct�T, ficando na teor.La, onde

aparece dois as�octos: um QUe diz respeito a princípios e conce�
ções de construção da CUT, onde alguns a defendem como brs.ço si.nd,! 

cal do partido e outr.)s que a defi�ndefü co:uo uma organizaçê'io auton� 

ma e de poder polI-:::i.coº Um outro aspecto se refere a luta r>F.llo P!!, 

der na central .. 

Em relação ao ti}':' de Central q_ue acrf:c� j tamos, ven..os que esta deve

ser o::=.;anizada pela t�se, garantindo a i::o.r-tic:pação ar!lpla dos tra

bulhadores, senJ) ,�t�c cin instânciae de 'ué.:-se te1 c.:_ue ser a0 mesmo 

tempo em q_ue ::-3.o l1e orc,:1.nizaçí:io, ser. 1 tc.11.bém instâncias d poder. 

Deve ainda se· b"�.r ·,ttida a rartici_pc1ção d2.s Oposições e crup;s e 

fábricas. 

O papel _d:3- central tem que ter um caráter mais poli tien e articul:!

""- com à movimento papular, sendo uma central de trabc-.ll·�adores e 

io uma central s:..nr1ical, neste sentido não é ainda uma proposta 

kcat .da e que temos que aprofDndar mais como funcion�ria a estrut,B 

ra '-le uma organização onde esta.ria presente também o rr.ovl.rr.rnto 

pular. 

po 
-

t 
. e , -De oda maneira reafirmam.os al6--uns pri.nc1.:9··ts g_ue pa.ra nos sao fun

damentais e que te;:i::is que garantir na nossa :partici;,ação que são:' ' 



... 

Os grupos de base (orc:;onizução desde o local de trab2lho e moradia)• ' / 

.áutonomj_a das orce.,, i..?,�11�·3es dos trabalhadores em relação ao "Bctado, 
Fartidos, etc.; ... \.r-Lü�:.üaç:lo com o movjruento popular, criw.1r.o esp� 

t ços de participaç�0. 

�-

�·Igreja, que nçs C,ltimo_ temr,os tem sido um apoio fundar·iental para 
o movimento opcr[,1L�, ,:-, tendo aJ.guuas iniciativas, vem.so :rendo
timidaç-ões e me orno j n l;o rvew)5es com ca.r2. ter conservador por part. 
do Vaticano •. Kot:.l-!:0 q1ie há mui tos Bmpresários investindo a nlvel 
internacional em :novirnentos que têm uma linha conservadora e espirl. 

-

tualista. Várias me1Hdas tem sido tomadas neste sentido como as rll.!!

danças no Código Cc,.,nônico, ataques a teologia da libertação 
ções de bispos e cardeais ligados a esta linha. 

nome

Quando falamos de Igreja progressista temos que ter claro que há v; 

rios níveis (exemplo, o Vaticano é progressista em relação a 
, 

Lefevre, a CNBB é proeressista em relação ao Vaticano). 

PERSP3CTIVAS: 
ci-�-------

Com o quadro anal .i:-�ado vemos que tudo trilha os caminhos que garan 
-

tem o processo de transição bur6uesa e a nível de economia certamen

te será� período nl� menos difícil ter.lo em vista queª recunera 
� 

-

ção da ima2,em. deste L,overno cust:Lrá muito dinheiroº Isto imr,J.ica. 
vestimento da ua.i::í.o en1 obras dos governos este.duais que no ;era} 

um tipo de apoio con: o ·ual Sarney conta para 6civernar ., CoLJ. a .. ap!'O 
-

vação dos cinco ano�; vc.i surgindo noticias de que n0vos empréstimos 
estão sendo aprovados para o Brasil o q_ue significa q_ue o capital 
internacional não à.cix:irá de investir no Brasil, e é uma ·o.._'J!Ia tam 
bém de contribuir coJ: a transição e construção de um nome 1ue em 
1990 ter�11a a populari.1a:1e para concorrer e ganharº Neste sentido os 
governos d4s principais capitais do país serão ajudados no antido 
de apresentar eficiência na administração. 

Surge um novo partido que é uma dissidência do PMDB e aparecerá co

mo salvador da Pátria, se apresentando ao eleitorado como altarnati 
·-

va. Isto não passa de um novo golpe, vist ) 1ue a nova sigla (JStará'

aceitando filiações indiscrimi.nadamente •.• .L)esa.r de haver rumores d
que a esquerda n3.o assinará a nova constituição, o que é uma cogit!;

•



'. 

ção das bases, não tem muito eco pois os parlamentares do r-T que s� 

riam os su"" ostos puchadores, não mostram muito interePse. Porém en 

, / 

tendemos como desafio :para o movimento operaria, não assina-la 
' 

pois esta vai contr2. os intere ses da clF ... s3e trabalhadora. 

��tão colocados vários desafios para o movimento operárjo frente a 

esta conjuntura, e,ntre eles o desafio de �,uperar suas dificu dades

inte1nas aponto.ndo saídas alterno.tivas de luta par2 a re.c peração 

do poder at:,.uisi tivo ,os traba.lhadores r assim como ·a contru ção de 

uma nova sociedaJe. 

t-
.-'--' preciso conetruir o poder os trabal_1rtdores desJe onde eles estão 

(local de trabal�10) :pois entendem�s que é no dia-adia que se tra 

va.m as lutas ga�antin�o o exercício deste poder através da ·parti�l 

pação e organizaçfio. t preciso que organismos como a CUT cumpra o 

seu papel de direção Jas lutas dos tr�balhadores garantindo auton� 

nia de classe, e rarticipação uas divers· � posições, 

sectari�mo e certaR rrÉticas q_ue definitivamente não 

supera 1_- o o 

correspondem 

ao princírio de •1smocracia ope�·ária e ,.( favorecem. a direita.,. 

Está coloca o também o desafio de avançar na sustentação financeira 

da organização dos tra:balhadores e na articulação com o movimento 

:popular classi ta retomando as bandeiras de luta e a forma de corr 

quistá-las. Torém o lliaior desafio segue se� o a unidade o movimen

to operário. 

t neste contexto que a i6reja está as voltas com mais uma investida 

da direita, preparando uma nova cruzada mundial de recuperação do 

carisma da igreja, e sabemos que apesar de haver no Brasil uma igr! 

ja progressista pres<?nte nos movimentos ,ociais, desta vez n&o sera 

diferente de o�tras em que sempre fala mais alto as ordens vindas 

do Vat,cano º O investimento por parte da direita na formação de s! 

mináristas, cria persy;ectivas de um fortalecimento dos 

carismáticos. 

PERSPECTIV .AS IARA A JUV:ENTUD:S TRABALHAroru. 
--------- ------------

moinme.r tQs 

Todos sabemos que em épocas de crise no sistema capitalista quem

mais sofre é a juventude trabail.hadora pois aumentam as exig�ncias à



admissão, seja pela aparência, condição fisica ou grau de instrução 

Frente a isso e ao crescente aumento da robotização, aumenta o nú.me 

ro de sub-empregados. A dependência da familia e as péssi!nas 

ções de trabalho ou o próprio desemprego, aumentam a frustação 

�uventude trabalh�dora que n8o vt perspectivas para a sua vida 

condi 

na 

e 

acaba buscando f1..i..6a nas droeas e outros 1;1eios alienantes ., Como até 

agora, o ernpresaric.3.o continuará investindo mui to pouco eL1 termos 

de profissionalização e é preciso en�ão incentiv�r as experiências 

de aprendizagem e :pI·ofission::üização alterna tiva. 

a Estão colocados para nós o desafio de seguirmos desenvolvendo 

ref de educação e formação da juventude trabalhadora, pois a 

tir de nossa análise . constatamos a def L c.i�hcta de lideranças 

movimento operário; de o.p re�en.-h:trmo.s nossa análise sem com isto 
remos defender urna proposta acabada mas assumindo um papel mais 

ta 

pa_r 

no 

qu� 

de 

terminante neste momento de projeção e construção do poder dos tra 

bal adores. 

Frente as próximas eleições, vamos analisando que para os trabalha

dores, através de experi�ncias viv.idas, que pelo parlamento, pela' 

via institucional não se consegue mudanças, não· se transforma a so 
, 

ciedade, e que este e um espaço privilegiado da burguesiaº Que para 

os trabalhadores só i possível mudar esta situação através de um 

acúmulo de forças, ele organização real dos trabalhadores e do con 

fronto direto de clQsses o

A partir âesta análi�e e da avaliação de QUe os Últimos ,processos 

eleitorais tem Jemongtrado que só servem para fortalecer o projeto 
, da burguesia e seu poder e que so tem enfraquecido a· _organtzação

dos trabalhadores, principalmente nas bases� Que é negativo quando' 
se coloca para os trabalhadores a tarefa de dsicutir candidatos e 

partidos e se desviam das discussões mais necessárias e funda.men 

tais para a classe, mesmo quando se ganham al�'U.ns cargos1pouco re

presentam de ganhos concretos pois estes são insignificantes dia�te 

do poder maiorº Como exemplos concretos podemos situar as vitórias' 

do PT em Fortaleza (Ce) e Vila Velha (ES), que �presentepn problemas 

.J 
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maiores ainda por ri::-:.," tereu� o apoio das esferas superiore.., do po 

der, (l)oicote f inc.nc:ii.. ··o • 

!Iá algm1s fatores Ui:) çesam nJ, posiÇ'ÜO - e dec;con tentamento r º"' tra

balhadores, pois dur.::.n.te mui tos anos fica rc.lll sem votar, e repente

·\J-1,o.s é jotado proce�so mais processo EÜ8i to1·al e por não ver.mo[' mu 

dEtnças logo nos dece cionam.os., IIá que se considerar esses eleme,g 

tos, pois a buri:.}'t''" i jc·c:.1 com to, as ns possibilidades em :vn ão de 

seus objetivos., E isto pode-"'e encaixar dentro de uma estratébia da 

bu.r;uesia. 

Tara as próximns elei,;ões deveruos ter uma posição- de não envolvimeQ 

to com candi-'lnturas, de noIJJ.es simr,lism.ente. Que devemos aproveitar 

este 111omento de forte motivação dos trabalhadores, no qual eles se 

envolvem de qualCJ_uer forrua, para impulsionar a discussão dos reais 

interesses dos trabalhadores, das necessidades de organizaçr.o <1ue 

temos como classe, numa perspectiva maiorº Não se trata portanto de 

negar de todas as maneiras e formas o momento de eleiçõe�mas de 

participar dele com uma postura diferente, com clarPza de que os 

processos eleitorais não são um fim em si mesmosº 

Frente a juventude trabalhadora, continuar lutando pelas bandeiras 

de luta: direito ao ensino público e gratuito (aceseo à universid,ê: 

de); direito à profissionalização; voto do menor nas eleições sindi 

cais (16 anos); estabilidade no emprego; espaço de lazer coletivo e 

asswninc1o a luta pelas bandeiras históricas dos trabalhadores como: 

Reforma agrária, não ragn. ento da dÍvida externa, etcº 

.!..inda frente a nossa atuaçeo n&s Estruturas do l\!ovim.ento Operárig, 

vemos que tem:;s que atuar no senti.· o de chamar uma avaliação do mo 

menta e da realidade que vive os trabalha.dores bem como sua reação, 

contribuindo para ciue "'-;; avanúe na. OUT, , o senti 1o de· garú.ntir os 

princípios que acreuitarnos. 

Precisamos intervir a partir do que defende.mos e acredi tan,os, deve 
/ 1 I ' I f I 

mos assumir tais estruturas, ten1o em conta al6uns criterios, como 

por exemplo a priorid'"'"de na luta silir ical .. 
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_,. 1 I 

I I 

Devemos trabalhar com :propostas q_u.e coincidam com as nossas ao me_g 

mo terr. ,o trabalh:.12nos na formação e capacitação de mili t::1.ntes que 

tenham condições de L,G.rantirerµ nossas propostasº 

Precisamos também g:::i.rar .. tir que nossa atu.ação não vá criando estru� 

:tas paralelas ao I:,ovimento operário t sendo que neste processo preci 

samos aprofundar algumas questões que estão colocadas para nós e 

para o movimento opei-ário como questão da construção do poder, e 

ainda se a CUT tem o papel de apontar·uma alternativa para os thba 
-

lhadores quanto a construção do socialismoo

Fre�e a esta realidade nos desafiamos junto ao movimento operário• 

a continuar lutando pelas seguintes bandeiras de luta: 

Reforma Agrária, 

-Não pagamento da dívida externa,

Pelas 40 horas semanais,

- W.elhores condições de vida e trabalho,

- Recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores ,

- Estabilidade no e�i.prego,

- Direito à profissionalização,

EXIGtNCIAS DE N0S3A .APALISI� 

Como exigência de nossa análise segue a necessidade de aprofundar 
-

mos a relação do movimento popular com o movimento sindical; a rea-
,. ,,  , , 

., 

lidade da juventude trabalhadora quanto à afetivida e, sexuálidade, 

e aspirações; seguir aprofundando a relação do ri:arxismo X Cristia- t

nismo e a relação frente a IgTeja para assim termos clareza e segu

rança no �apel que ocupam.os como movimento cristão, que luta por 

transformação no seio da classe trabalhadoraº Surge também o des!: 

fio de resgatar o sentido de sermos cristãos hoje e de como vamos 1·

expressando de forma mais clara nossa vivência cristã. 

•



AVALIANDO A JOC BRASILEIRA 



������ DA AÇÃO DO MOVIMENTO - i���

I) Aprofundando sobre o "meio" Congresso:

'A,valiando a experiência do congresso passado constatamos que este 

veio questionar a JOC no nível de açao que ela vinha desenvolven 

do. O que ficou evidenciado é que este meio não está sendo feito 

a partir da ação dos militantes. Outra constatação diz respeito a 

não 9-efinição_mais objetiva por parte do movimento em relação a 

este meio (congresso), isto reflete a própria indefinição do 

pel que cumpria as entidades neste processo. 

As reflexões apontam para o questionamento: "De onde deve partir 

o congresso?"

Entendemos que na sua essência, o congresso deve partir da açao

de seus militantes e tem que ser um meio para atingir a juventude 

trabalhadora, se efetivando como um espaço concreto de participa 

ção onde a juventude trabalhadora desenvolve e aperfeiçoa a análi 

se da realidade. 

l.I) Uma reflexão nos cabe:

Com a experiência do 3º e 4º CNJT, em certos momentos pela falta 

de uma orientação mais clara com as comissões, houve uma e certa 

tendência à criação de uma estrutura paralela à JOC. Para os con 

gressos posteriores, entendemos que devemos ter muito claro o p� 

pel das comissões, não criando com elas nenhuma outra estrutura. 

Constatamos que este meio tem uma contribuição importante para o 

movimento operário, não se limitando somente à-JOC, ou seja, fal� 

mos do congresso como um serviço à juventude trabalhadora e à 

classe trabalhadora. Porém este meio é fundamental para a açao 

da JOCB cabendo e ela promover e coordenar e, a continuidade, vai 

depender do planejamento e do grau de compromisso dos militantes. 

-.,-
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***Fica a seguinte exigência para nós, enq�ato movimento: nos 
preparamos internamente para assumir a continuidade pós-congresso 
(necessidade de envolver cada vez mais jovens a partir da ação de 
base de seus militantes); dinamizar os contatos com as cidades en 

'm 
tendidas prioritárias a atingir; projetar financeiramente este 

meio; �rofundarmos meios para trabalhar a continuidade; análise 

do papel que vem cumprindo os meios massivos do movimento, fazen 

do .a relação com os objetivos que definimos a eles (confrontar se 

estes objetivos estão sendo garantidos ou se precisam ser reform� 

lados); ter a sensibilidade de não fechar a participação das enti 

dádes, porém é necessário ter claro que o assumir - meio congre� 

so passa mundamentalmente pela compreensão que as mesmas irão ten 

do; planejar a característica massiva desde nossa ação.*** 

2.I) Propostas à garantir:

- Garantir o retorno do J.T.

Aprofundar a criação de um meio massivo que sirva de intermediá

rio ao congresso. 

- Repassar as entidades os materiais pedagógicos que temos (cade�

nos pedagógicos referentes ao 4º CNJT).

- Criar um arquivo do congresso:

II) Aprofundando sobre à Iniciação à JOC:

Entendemos que o objetivo de desenvolvermos uma açao é criar uma 

consciência de classe nos jovens trabalhadores, levando-os a se 

organizarem, e inserir-se na luta do movimento operirio. J)ía.,,t� 

disso estaremos também fazendo a iniciação dos jovens à própria 

JOC. Analisamos que a iniciação se dá nos espaços da ação militan 

te e também através dos meios massivos do movimento, seguido p� 

lo acompanhamento dos militantes para que estes jovens vão também 

se iniciando a uma ação. 



Percebe-se que na caminhada da JOC, apesar de ser um.a orientação 
a iniciação pela ação, que muitos jovens acabam iniciando a Pa.!:, 
tir dos meios massivos. Isto por si, não é negativo, porém o acom 
panhamento posterior é limitado. Outro elemento é que estes mili 

tantes depois têm dificuldades de iniciar a outros jovens, pela 
� 

''falta de clareza e experiência do processo vivido. 

Também contamos com um.a indefinição e falta de análise dos 

tantes; das cidades frente a juventude trabalhadora e de sua 

mili 

pr_2. 

pria realidade para saber como e onde atuar. Criando assim rota 

tividade da própria ação. Quanto aos jovens muitas vezes não lhes 

responde o tipo de trabalho que desenvolvem, e mesmo assim vamos 

definindo sua ação neste espaço com isto se limita também concre 
.-1 

tizar um.a ação. Por outro lado aqueles jovens que vão desenvolveg � 

do a ação no seu espaço, quando se torna militante é tão cobrado 

que passa a não ser mais "naturalu, ficando com a obseção de ter 

a todo custo, para apresentar ao movimento, u.ma aç.ào m i.11..tan+e.

Quando iniciamos os jovens a partir de meios/atividades massivas 

(principalmente nos bairros) vamos tendo dificuldades de levá-los 

a iniciar-se num.a ação militante, ficando às vezes na estrutura 

do movimento e somente n.esenvolvendo atividades. Quanto ao local 

de trabalho, no geral se tem contatos que nunca passam disso, 

acompanhamos em muitos casos durante um ou dois anos e nao conse 

guimos garantir que venham a ser militantes. Também vemos a nível 

de iniciação, que nos pesam algum.as dificuldades externas a 

entre elas a rotatividade tanto dos militantes quanto dos 

nos, 

conta 

tos (troca de emprego ou moradia). As distâncias e o pouco tempo 
"-

livre pa±a desenvolvermos o acompanhamento militante, também sao 

fatores que pesam. Entretanto mais no campo sindical, há também a 

disputa por parte de vários grupos organizados sobre os contatos

e de forma geral, o nao apoio da igreja que não aceita movimentos 

autonômos como a JOC. 

Outra dificuldade é, com a iniciação, desenvolver o conjunto das 

características do movimento, e apres ntar a sua estrutura de for 

ma que os jovens vao se sentindo parte dela (dentro do seu nível) 

sem fazê�los assumir como um peso. Além disso ter critérios que 

JO 
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nao os faça sentir que a JOC é para uma elite de jovens trabalha
dores. Também encontramos dificuldades em algumas cidades, em ser 

mos criativos e mais dinâmicos no nosso processo de ação e conse 

guirmos ser uma resposta para aqueles jovens que estão ao sa� re 

dor e levando-os a atuar de forma mais abrangente, também em Jou 
" 
t-ros espaços.

Um elemento importante para situar como dificuldade é que no nos 

so processo de iniciação, normalmente temos referência de um con 

tato que tem visão maior, mais aberta e acabamos por só acompanhá 

=lo. Neste sentido acabamos pecando, quando, referenciados nos 

critérios, acabamos por querer jovens ttprontos", quase que sendo 

militantes "perfeitos" para entrar na JOC. Com esta 

acabamos perdendo uma série de jovens trabalhadores. 

lim=!-tação, 

Quanto as cidades, a iniciação acaba sendo responsabilidade do mi 

lita..nte e não do conjunto de militantes, não dando formação inte 

gral aos jovens trabalhadores. 

A fal+,a de projetar a JOC dificulta envolver outros jovens na ini 

ciação. Outro aspecto é a falta de elementos históricos e contí 

nuos do movimento para estar contribuindo com estes jovens que 

iniciam, ficando os militantes em alguns casos com mais limita 

ções do que os novos. 

O tipo de caracterÍsitca que tem alguns jovens que acompanhamos , 

também cria dificuldades em sua iniciação. Exemplo; jovens acima 

de 25 anos que já tem seu projeto elaborado e com isto revertem 

pouco pàra o movimento. Não que o movimento não tenha que traba 

lhá-los, no entanto temos que apostar sempre mais na iniciação de 

jovens mais novos. Como movimento temos que buscar formas de atig 

gir contatos mais jovens e que não encontraram ainda espaço de or 

ganização. 

l.II) Buscamos aprofundar algl.!llilas causas:
--------,---------- ------- ------

Entre as causas, destacamos a própria estrutura da JOC, pois a 

mesma é uma estrutura para os militantes que acaba envolvendo- 0s 

demasiadamente. Também avaliamos que ainda não demos muitos pa� 



'�. 

passos concretos em relação aos meios massivos (JT, Vídeo, SIJT) 

e soma-se a isto, como causa, o não plane�amento da ação e da pró 

pria iniciação, e a limitação nas RVAO. Outra causa situa-se na 

própria formação dos militantes, tanto �o Que diz respeito à ori 

entação, metodologia Quanto em relação a formação complementar 

(política, econômica, etc). 

2.II) Passos a Dar:

Entendemos Que o fundamental para a iniciação de jovens trabalha 

dores à JOC é o desenvolvimento de uma aç1o militante com as ca 

racterísticas e orientação do movimento. Porém, além disto, enten 

demos Que temos Que avançar em alguns aspectos como, priorizar a 

entrada coletiva de jovens trabalhadores na JOC, buscando no prQ 

cesso de acompanhamento, envolver os contatos dos vários militan 

tes, avançando em relação aos espaços do movimento, para Que 

samos trabalhar junto os contatos, a formação. Cada vez mais 

preciso identificarmos os níveis dos jovens trabalhadores 

po� 

com 

Quem desenvolvemos a ação, buscando meios diferenciados para tra 

balharmos os diversos níveis e progressivamente consolidar os� 

pos de base. Em relação a RVAO, entendemos Que a mesma deva ser 

desenvolvida já junto aos contatos. Outro elemento fundamental é, 

garant±rmos e dinamizarmos os meios massivos (JT, video ... ), bem 

como a orientação e planejamento destes meios. 

J. T I) Como proposta:

F- .borar um subsídio de iniciação para os militantes; outro aspe�

to é rttomar os níveis de formação dos atuais militantes e repeg

sar a formação complementar para Que os mesmos consigam ter mais

elementos para desenvolverem sua açao.

III) Participação nas Estruturas:

Orientação do movimento frente a açao sindical: (seguindo orienta 

ções saídas no Encontro Sindical de 86). 

******Orientação do Movimento frente a açao sindical teve como,ba 

se o relatório do lº Encontro Nacional de Militantes Sindicais da 

JOCB - em Maio de 86.****** 

J � 1
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·1·11) Orientações fr nte a Ação Sindical:

;,,. 

- .

Uma das implicações que vemos, é que a partir do momei1 to que o mi 

''Fl;tante assume a direção de um destes Ór0u.os, estr-> acaba tendo um tem 

po muito reduzido para o movimento. 

Isso acontece principalmente quando o militante assume sozinho 

sem uma discussão com o grupo de militant s, assim o militante acaba 

se projetando sozinho. ConsLatamos também que muitos militantes assu 

mem esta responsabilidade sem ter um processo, e sem ter um grupo de 

base. 

Ter um grupo de base deve ser um crit'rio fundament 1 para o mi 

lintante assumir qualquer responsabilidade. 

Nada adianta ter uma diretoria combativa se nos locais de traba-' 

lho não houver um mínimo de organização; se coloca que é a partir da 

ação militante que se projeta a ação sindical, isso ajuda o militante' 

a assumir com segurança tais responsabilidades, e quando discutido com 

o grupo militante, este não sentirá sozinho. Outra constatação é qu�

do se está na oposição o trabalho rende mais, pois enquanto oposição '

se tem um projeto comum que é ganhar o sindicato; depois de ganho cada

uma das correntes que a compõe querem garantir suas propostas, neste

sentido os militantes colocam dificuldades em estar garantindo alguns

princípios do movimento, e se coloca como causa o fato do militante,

assumir sozinho, não ter claro a proposta da JOC a nível sindical e,

não ter também um grupo de base que o rospalde. 

É nec�ssário que tenhamos claro a orientação do movimento e a pa� 

tir daí temos que garantir alguns elementos nas diretorias ou 

ções que estamos presentes: 

- Garantir que cada diretor tenha um grupo de base;

opos_:!:. 

- Garantir que cada diretoria tenha um pls.no de formação de militantes

com conteúdo, e não só prevendo momentos (campanhas salarias, etc);

- Garantir revisão na,-diretoria.

Temos que c_onstruir o sindica to dentro do local de trabalho, e o 

grupo deve ser forr�aJo com esta perspectiva; para isso acont�cer tem 

que haver um plano de formação a todos os níveis. 

1 



Critérios fu11dam"'ntais para assumir responsabilidades sindical:: 

- Ter grupo de b se, temos que exigir isso dos demais companheiros da

�g_sição;

- Ter claro a propo ta da JOC;

- Ter uma análise d categoria;

- Ter uma análise da realidade;

- Ser representativo;

- Ser indicado e eleito numa convençao democrc..tica;

- Ter clareza de contra qu m e  que estamos lutando.

Análise de onde se situa as falhas no desenvolvimento desta orientação 

N6s limitamos a desenvolver esta orientação aos militantes que e� 

tão nas oposições e direções sindicais o que dificulta que a orienta-' 

çao seja compreendida pelo conjunto dos militantes. Mesmo com os que 

estão em direções sindicais há ainda muita dificuldade, pois é comum o 

sindicato ser entendido como o fim da ação, desconhecendo-se de utili� 

za-lo como um meio da mesma; manter equilibrio entre orientação e post 

cionamento frente à conjuntura (dificuldade em constatar com outras PQ 
, A 

sições existentes no movimento operario); au$:encia de assessores que ' 

subsidiem os militantes; não garantir a RVAO. 

III.2)Reflexões que se vai tendo:

Hoje vai se entendendo que a participação nas diversas instânci

as de transformação deve ser uma consequência do nosso processo de mi 
.,., 

litancia que na sua essência se desafia a partir da realidade de vida' 

da juventude trabalhadora, proporcionando a formação integral desta en 

quanto classe trabalhadora. 

[ 11 . .3) Passos a garantir: 

Quanto as instâncias do movimento: 

- Retomar os espaços que possibilitam o confronto das açoes com a ori

entação;

- Aprofundar o papel da coordenação nacional no desenvolvimento da ori

entação;

- Articulações entre as açoes;

)4 
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- Envolver nas discussões sobre açao sindical, militantes Que desenvol

vem butro tipo de çao.

) �. 111.4 o'r.ientação: 

Aprofundar a açao de bairro e sua autonomia frente a açao sindi-' 

cal; seguir aprofundando orientação geral encaixando-a nas r .lidades' 

específicas de cad local. 

I 1 T.5} Meios: 

- Fazer uma biblio -raiia das experiências e discussões desenvolvidas '

no movimento com indicativos para os militantes aprofundarem;

Intercâmbios para confronto das açoes; 

- Espaços específicos para desenvolver a orientação do movimento (as-'

sembléias e encontros ... ).

1V) Expansão do Movimento e Categorias Prioritárias: 
-------- --------- - ---------- ------------

Para se ter claro as categorias que temos que investir, temos que 

ter uma análise política e econômica da cada cidade e/ou região, neste 

sentido é um desafio aos militantes e coordenação fazer uma análise ' 

de sua região destacando as prioridades. Esta experiência vinha se de 

senvolvendo no movimento, mas com o passar dos anos não foi sendo reto 

mada e deixou de ser feita. 

Com a onda de desemprego que vivemos, deixamos de levantar para 

os militantes desempregados os desafios das categorias, que em nossa a 
"· 

nálise eram estratégicas. Os militantes começavam a assumir o emprego' 

que achavam. 

Temos que ter uma projeção nas cidades para dar mais equilíbrio 

na própria ação, tendo os elementos das diversas realidades da juvent� 

de presente na cidade. Neste sentido é importante projetar a ação no 

setor bairro, serviço e produção/fábrica. 

A nível nacional temos que retomar as prioridades que tínhamos ai� 

tes, pois o próprio quadro das ações constata que não estamos presen-' 

t � �m divors�o Càtcgorias, que tem peso econômico e político a nível 

nacional. POdemos citar as principais: 



Metalúrgicos, Bancários, comércio, Construção Civil, Textil, Químicos. 

Se faz necessário mais elementos para uma definição, sendo que a coor-
�i -
denaçao nacional qu tem o p pel de dar estes elementos a partir de do 

cumentos e análisef3. 

Já que na nossa proposta de organizar o movimento operário vamos' 

levando em conta o movimento popular, continua. como prioridade a ex 

pansão das açoes do setor bairro. Fica como sxigência central sempre ' 

ir retomando as prioridades, pois a conjuntura vai mudando e as condi-;_ 

ções de garantir essas prioridades tem que ser retomadas sempre. 
·.; 

) Quanto à Assessoria do Müvimento: 

V.í) Painel: 

NO/NE: São poucas as experiências de assessoria na região, sendo que/ 
A 

fºf 1xunfi0
algumas cidades nunca. vi�ram uma experiencia de assessoria como a ct 

dade de Fortaleza. Se tem uma certa dificuldade em ter pessoas que co 

munguem com a orientação do movimento, ou que venha de uma experiência

de ação, pois a assessoria não se dá só à nível intelectual. Na Bahia, 

há experiência de assessoria leiga. A discussão é que a assessoria de 

ve desenvolver um papel educativo, tático e político. Na relação com 

a igreja necessariamente nao precisa ser um religioso. Vai se vendo ca 

da vez mais a necessidade de assessoria específica. 

S. PAULO: �a capital, este ano, começaram a viver uma experiência de '

assessoria (Abib). No interior (Limeira) contam com o Pe. Regi.naldo.

Também·estão vivendo uma experiência de assessoria eventual (Manoel). 

RS: Já viveu uma experiência de encontros mais sequentes de assessores 

na linha de formar uma equipe de assessores. Na prática a maioria dos 

assessores não foram acompanhando as cidades. Hoje temos algumas inde

finições em relação à alguns nomes. No entanto vemos a importância da

assessoria. 

L(, 
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·\1.2) Plenário:

A coord naç o n cional fez uma retomada sobre as reflexões desen 

volvidas no ano de 87 q_ua11to necessidade e projeção de um q_uadro de 

assessoria específica, a partir dos militantes, para pontos especÍfi-h 
� 
cos. Neste q_uadro aparecer.wn algw1s nomes como, Rosa, Zczinho, Nico 

Fatima, Claudir, N lsa, Ga.mbim, Carm m, Manoel, Lurdes e Antonio. 

A proposta seri na linha de capacitar estes militantes para pog 

tos específicos: JJTT, Método d JOC, história do movimento, política, 

movimento operário ... Com momentos de capacit�ção e reciclagem. Na vi 

sita se iniciou um processo de discussões Quanto a esta proposta. 

V.3 Reflexões:

HOje no movimento vai se fazendo uma reflexão na linha da neces

sidade da assessoria também eclesial, porém q_ue não vai tendo como p� 

pel central a relação com a·- igreja. Porém percebe-se na maioria das re 

giÕes, uma limj_tação e falta de pessoas q_ue vão entendendo e assumindo 

a orientação da JOC. Outro aspecto q_ue levantamos é q_uanto ao fato de 

os padres e religiosos não virem de uma ação militante. Neste sentido' 

vemos q_ue o contexto de vida destes (principalmente o paroq_uial) limi

ta esta projeção. 

Outra reflexão é no sentido de q_ue a JOC vai passando por uma nQ 

va fase; de uma assessoria eclesiasl; para assessoria específica dos ' 

diversos pontos inclusive teológico. 

Há necessidade de trabalharmos mais em sintonia: crndades/RegiÕes 

Nacional. Pelo fato de q_ue é fundámental as cidades e regiões aprofun

darem a pa�tir de sua realidade as necessidades e projeções frente a 
� assessoria pois no momento vai sendo uma discussão muito mais presente 

à nível nacional. 



ORGANIZAÇÃO_E_CORDENAÇÃO_DO_MOY!���Q -------------------------------------

f( r- 1 1 I) 2:��:2�� de����: ct19u&n,o nao atingirmos o Último jovem 

lhador não podemos descansar." 

traba 

Reafirmando uma c,élebre frase na JOC, que nao há militante sem gr� 

po de base, o 26º C.N. da JOCB, aprofundou esta questão e confir 

mou o grupo de base como sendo a célula básica de renovação e am 

pliação do movimento. Nele os jovens trabalhadores tem espaço para 

despertar para a realidade em que vivem e iniciar um processo de 

consclentiza� como classe. É um espaço de formação onde o movimen 

to passa sua orientação numa perspectiva de levá-los a assumir sua 

proposta. Deste modo o grupo de base cumpre um papel 

na construção do poder de classe dos trabalhadores. 

.fundamental

Para conseguir iniciar um grupo de base é importante valorizar os 

meios que consigam envolver os jovens como; festas, excurçõcs, etc. 

garantindo principalmente os aspectos, juvenil e massivo do movi 

mento. O grupo de base é o espaço em que os militantes reunem 1 os 

contatos e novos que se iniciam na ação da JOC. 

Apesar de ser uma reflexão .antiga na JOC, o grupo de base tem tido 

dificuldades de acontecer na prática. Para suprir esta dificuldade 

muitas vezes apresentamos grupos de articulação com outras organt 

zaçoes como grupo de base da JOC. 

Um elemento que entendemos como causa de dificuldades, é o fato de 

a maiori� dos militantes assumirem o movimento a partir de 

tos massivos ou contatos soltos. Isto cria dificuldades de 

der o processo de iniciação de um grupo de base. 

momen 

enten 

Outro elemento é a falta de planejamento e revisão da ação que 

va os militantes a sentirem a estrutura do movimento como um 

que dificulta o acompanhamento de jovens e criação do grupo de 

se. Os militantes até conseguem ter contato com jovens porém 

le 

peso 

ba 

nao 

têm claro o processo de acompanhamento para levá-los a assumirem.. a 

proposta do movimento. Vemos que nossa estrutura não é muito dinâ 

mica, nos deixa pouco tempo para o acompanhamento aos jovens que 

·-
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temos contato. Isto nos leva muitas vezes a envolver contatos 

estrutura do movimento antes de q_ue ele compreenda e assuma a 

posta da JOC. Isto traz conseq_uências q_ue muitas vezes não 

guimos superar. 

·-J..I) O que entende-� por grupo de base da JOC:

na 

pr.2_ 

conse 

O grupo de base da JOC são os Jc-rcn:J que cada militante acompanha 

e reune para discutir a realidade específica da juventude trabalha 

dora numa perspectiva de virem a assumir o movimento. 

Este 8 o espaço de iniciação dos jovens em um processo de formação 

usando meios como a RVAO e outros. Ê bom lembrar q_ue isto não si� 

nifica q_ue não devemos participar em grupos de local de trabalho e 

moradia q_ue reuna o conjunto dos trabalhadores e até militantes de 

outras organizações. Pelo contrário temos q_ue incentivar este tipo 

de coisa e contribuir com experiência. 

2.I) Necessidades:

- Retomar experiência histórica dos grupos de base vivida pelo mo

vimento. 

- Criar subsidias q_ue coloq_uem experiências de como formar e org�

nizar grupos de base.

- Desenvolver análise onde caracterize os contatos para ver as ne

cessidades, e onde temos q_ue investir na formação.

- Levar os contatos isolados a perceberem a importância em se org�

nizarem em grupo, a partir de um processo.

- Garant'ir sempre a revisão e planejamento de tudo q_ue fazemos jug
to a base e garantir um processo de educação financeira.

- Garantir RVAO entre os militantes onde se consiga avaliar e ter

corresponsabilidade com os grupos de base do movimento. 

II) Eq_uipes de Militantes:

Qvnato a esta q_uestão, apesar de nao ser nova na JOC, nao se conse 

guiu chegar a um consenso, por isso colocaremos as duas posições'' 

q_ue mais se destacaram nas discussões, para q_ue os militantes po� 

sam continuar aprofundando, conforme encaminhamento do conselho. 
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OBS: É importante ter presente que as discussões feitas leva em 

conta uma projeção e não devemos cair no erro de querer implantar 

a estrutura sem levar em conta a realidade de cada cidade, pois es 

te e um. objetivo a ser alcansado. 

Posição 1: A JOC desenvolve sua açao frente tres realidades distin 

tas: Produção, serviços e bairro. Levando em conta isto, esta pr� 

meira proposta entende que as equipes militantes devem. ser forma 

das por militantes destes setores. Entende-se que o grupo de mili 

tantes de uma categoria devem se encontrare� frente a momentos bas 

tante específicos como: para discutirem. a participação em assem 

bleia da categoria, articulação àe oposição ou mapeamento da cate 

gória, etc. 

Fundamentação: ESta é uma forma de ir quebrando o corporativismo ' 

imposto pela legislação vigente e êriar uma solidariedade, que, no 

geral, mesmo no movimento operário não tem., e criar uma correspog 

sabilidade entre os militantes de um mesmo ramo de trabalho. 

Posição 2: A medida que em uma categoria vai crescendo o número de 
, 

militantes e natural que passem. a se reunir em separado e com.por 
, . uma equipe de militantes de uma unica categoria. 

l.II) Papel da Equipe Militante:

A equipe militante tem. o papel de analisar e confrontar a açao, de 

senvolver análise conjuntural e da juventude trabalhadora, aprof� 

dar a orientação do movimento, fazer RVAO e projetar o 

no setor.� 

2.II) Dificuldades:

-Desenvolver o método de RVAO.

-Coordenar, secretariar e elaborar materiais.

-No planejamento da ação e plano financeiro.

-Falta de tempo pelo acumulo de atividades.

-Ter claro a dimensão política da ação de base .

movimento 

... Assimilar a pe.dagogia de acompanhamento dos jovens trabalhadores'.

OBS: Quanto ao setor bairro vai sendo mais tranquilo na· questão 

das Equipes Militantes e por isso a dj_scussão ficou mais em torno 

-... 
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das categorias. 

III) Assembléia de Militantes:

A nível de projeçao 
, 

necessario a realização de assembJéias mili 

'W" tantes nas cidades com carater deliberativo. É um momento de con 

fronta das açoes e projeção do movimento na cidade. É orgao 
r 

maximo 

na cidade onde elege a coordenação de cidade que dentro de uma 

projeção deve ser representativa dos setores. 

IV) Papel da Coordenação de Cidade:

-Garantir a orte��ação do movimento e coordenar a açao na cidade.

-Trabalhar as necessidades dos militantes como: secretaria, coorde

nação dos grupos de base e planejamento da ação.

-Garantir a projeção de militantes para assumir desafios como: Ex 

tensão em outras cidades, liberação regional e nacional.

-Recolher experiências de ação militante e contribuições para publ�

cações do movimento bem como distribui-las.

-Coordenar as assembléias de militantes da cidade.

V) Coordenações REgionais:

· (Ver proposta no material base nº 3)

De onde surge esta proposta:

Surge de dois aspectos: um quanto a geopolitica, e outro, no que

diz respeito a dinamização das coordenações intermediárias.

Quanto a Geopolitica: No nosso projeto está a intensão e o desejo 

de atingirmos os vários Estados Brasileiros, o que implica enten 

dermos a importância política e econômica de cada Estado e a inter 

ligação destes em uma mesma região. 

Qaunto as coordenações intermediárias: Entendemos que estes regiQ 

nais poderiam ser várias cidades de um mesmo Estado ou de Estados 

diferentes que possibilitem a projeçao frente a região .. 

l.V) Limites da proposta:
, , 

No caso de regiões como a Sudes.te um limite e o numero de coordena 



dores que pode tornar urna estrutura muito pesada e também tem a. 

questão financeira. 

No entanto hoje eutendemos q_ue a necessidade primordial consiste 

em fortalecer os Estados e seguir aprofundando esta proposta como 

��rojeção, bem como a relação entre coordenações estaduais e regiQ 

nais. No sentido de garantir esta discussão devemos: intensificar 

os aprofundamentos nas cidades, nos Estados e Região e em 

espaços, como assembléias militantes, etc. 

VI) Coordenação Nacional:

outros 

A partir do que foi discutido nos grupos viu-se que segue a neces 

sidade de ampliação da coordenação, segundo resolução do Conselho 

Nacional de 87. 

Foram levantadas algumas limitações da atual coordenação, como por 

exemplo no tocante as questões relacionadas ao funcionamento do s� 

cretariado, que pela carência de funcionários determina um acúmulo 

de tarefas para a coordenação. Outro aspecto relaciona-se a dinâmi 

ca de visitas e a sustentação financeira dos liberados. 

Quadro atual da Coordenação Nacional: 

EXECUTIVA SAÍDA AIVIPLIADA SAÍDA 

SABÓIA AGO. 88 TONINHO DEZ. 88 

LUCIIVIAR JUN. 89 SANDRA DEZ. 88 

,. 

�9 (90) HÉLIO LEACIR JUN. JAN. 91 

MARGÔ JAN. 90 (91) CEIÇA JUL. 91 
-

VALERIM MAR. 90 MONICA ---------

ROSELI JAN. 91 (92) ------ -------

CEBOLA JAn. 91 (92) ------ ------

.. 

-.. 
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Nomes projetados pelas regiões ao desafio de Coordenação Nacional: 

Região Norte/Nordeste - a longo prazo: 

CIDAJ)E NOIVIES 

FORTALEZA EUDES; EUGENIA. 

TERESINA SONIA; LUCIA u

l.VI) Necessidade: 

Abrir um processo de eleição até o final deste ano, mais 

mente em outubro. 

preois_ê: 

VII) Assembléia Nacional de Militantes:

, Teria o mesmo carater que hoje tem o conselho, soque priorizando 

o aspecto de avaliação, projeto e deliberação do movimento no que

diz respeito a açã� e não encaminhamentos. Outro elemento é quanto

a participação que deve ser mais aberta e representativa da 

do movimento, considerando critérios.

açao

VIII) Articulações das Ações Específicas:
------------

Analisamos que este espaço êspecífico (encontro de setores) devem 

ser permanentes e possibilitar o confronto das ações militantesu 

Cabe as coordenações regionais e nacional coordenar estes espaços, 

viabilizando-os a nível regional e nacional. 

Outros �sraços de confronto sao os intercâmbios planejados. Vis�

do atender a esta necessidade a coordenação nacional está lançando 

uma proposta para o início de 89.

Proposta de Intercâmbio: Período - 12 a 27 de Fevereiro de 89

Sessão de Formação - 27 a 0.3 qe. M.c:tv-ç.o 

Questão Financeira - 50% Caixa Nacional 

- 50% Caixa Cidades

(9�-. e5fa trépe.sta .se�
;

Cri térios - Militantes novos e antigos q_ue 
,Se.nélo o.r�vl"\da.d� f<Z k 
c.oorc¼.<2naÇEl€> hae.Joha.1 esteJam num quadro de projeção da JOC ( com 
e 6etcÍ e�\"l�Ja 

r
· �"ª . contribuição em coordenar a JOC nas cidades 

a';:> d dàêl �f;í 
desde a ação, região, Estado •.. ); tenha 

mínimo de análise do mov·,rn ento em sua 

gião. 

o



Local - Para a Sessão de Formação - B.H. ou S.P. 

IX) Grupos de Base - Congresso:

A palavra "congresso" traz marcas para os militantes, pois ele tem 

�specto próprio (normas, deliberações, etc). No entanto vemos que 

precisamos de espaço para trabalhar as orientações, análise, açao 

e até mesmo a preparaçao de nossos contatos para o congresso de j2 

vens trabalhadores. Isto por tanto n�o pode ser uma super estrutu 

ra a termos que garantir juntamente com o congresso de jovens tra 

balhadores, deve sim ter caráter de encontrr ou até mesmo assem 

bléia; porém ainda é dificil afirmar ou definir neste conselho. Ne 

cessitamos seguir aprofundando esta proposta, tendo claro que já 

podemos ir concretizando nos espaços de cidade/Estado o encontro 

destes grupos de base do movimento. A nível de projeção percebemos 

que pode vir a responder, no entanto hoje, ainda, é cedo para deci 

dir. Um elemento a considerar é levar em conta a ação que desenvol 

vemos. 

Para esta proposta deve se trabalhar o papel dos militantes e con 

tatos neste congressoº Entendemos que esta proposta deve ser defi 

nida até 1990 e deve ser considerado os elementos de avaliações de 

experiências regionais, sendo que o lº CNGB deve ser visto 

uma experiência para avaliarmos. 

) RVAO: 

como 

V€ JS que temos necessidade de garantir em todos os níveis e ap� 

sar dos �sforços que há para dinamizá-la encontramos dificuldadeé 

como a barreira que temos para colocar nossas situações pessoais. 

Para garantir uma boa revisão é necessário a preparaçao de um ambi 

ente e do conteúdo da mesma: num primeiro momento devem.os perceber 

como se enco11tra os animos de cada um, depois seria bom, 'tr-nbalhar 

o projeto de vida pessoal (aspirações e desafios) como está desen

volvendo e finalmente algum aspecto específico: que poderia ser a

discussão de algum tema como afetividade º

Também é importante ter um caderno para essas revisões e desenvol 

ver sempre o processo de auto-crítica entre os companheiros" 

Finalmente se não ajudou, continuar no barzinho !!! 

. .
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EXTENSÃO E FORTALECIMENTO NA JOCB 
-------- - -------=-==--

= == ==== 

Objetivo desta discussão dentro do 26Q CN é de, avançar nas proj� 

ções definidas como prioridades para o movimento, bem como discu 
� 

'�tir a continuidade das experiências que vem se realizando. 

Pontos centrais aprofundados a partir dos documentos base: Discu 

tir SP, RJ, Recife; avançar nas outras projeções, definindo orien 

tação . 

Durante o Conselho houve um painel com os impli��dos (. coordenação 

nacional, cidades, extensionistas) onde se situo� o momento que 

se encontravam as projeções, completando o documento. Também avali 

amos as experiências desenvolvidas e�: Franca (SP), Fortaleza (Ce) 

Curitiba (Pr), Argentina. 

l.I) Painel: 

Coord. Nac. (SabÓia): A extensão e fortalecimento é fruto de uma 

análise de conjuntura de onde se situam as grandes indústrias e 

concentração operária, e isto traz algumas exigências como um prQ 

jeto claro para os extensionistas com condições financeiras para 

sobrevivência, moradia, etc .• 

Quanto a projeção dos desafios é fundamental equipes de militantes 

que possibilite a revis�o e plane�amento. Como desafio em prepar� 

çaõ a extensão, está a análise da realidade à nível de população; 

peso eco�Ômico; f br'ças; correlação de forças com a JOC. Há a neces 

sidade de garantir permanentemente a avaliação num processo coorde 

nado com a coordenação nacional. É necessário um período de 3 anos 

Os exemplos de Curitiba (Pr) e Franca (SP) mostram istoº 

Hoje as cidades prioritárias são: Vale do Aço, Manaus, São Luis 

Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Luis fu..auâiQ�(RJ): Quanto a extensão no RJ, em relação ao Nelson o 

�esma jJ fe� curso profissional. Estava previsto o início do 

para estâr no Rio, mas isso não foi possível º Já visitou a 

ano 

cidade 



e fizemos uma pesquisa para ver onde ·morar, já definimos geograf1 

camente quanto a importância em relação as fábricas, também. Quan 

to a meu nome, foi apresentado o desafio e a cidade e o Estado já 

definiram. Vou assumir em janeiro de 89" Quanto a profissão nao 

tem problema só é preciso definir a moradia. Em relação a Lucimar 

�- estado vem discutindo a projeção entre julho e agosto de 1989.

Vamos, os 3, priorizando o setor serviço. 

Limitações: 

Estamos encontrando, por parte da cidade do Rio, pouca receptivid� 

de. Isto é um aspecto que temos que trabal�ar, pois não vai apare 

cendo uma compreensao ou assumir coletivo e isto está 

no encaminhamento de coisas concretas como por exemplo a 

refletido 

questão 
. .

de ver casa para alugar, etc. Como perspectiva, pretendo (L.C), ir � 

nas férias, alguns dias para o Rio para um mínimo de intercâmbio e 

integração. 

Rib21I1ar-Recife: Já havia desde 84 uma discussão que passou em 86 e 

chegou a 88 com nomes mais concretos como Riba, Eulália e SabÓia º 

O fato dos nomes (SabÓia e Eulália) estarem com várias projeções v

possíveis, travou um pouco a projeção. Na região e mesmo em Recife 

não se aprofundou muito a extensão º

Exigência: 

Há a necessidade de aprofundar uma análise do que é o Recife ( PÉ 
los, categorias e etc"). Definir quanto a moradia, levando em con 

ta a análise. SabÓia e Eulália desenvolverem o curso profissional, 

e definir local de trabalho (prioridade). 

A equipe precisa sentar para já ir fazendo um planejamento ende 

precisa se levar em conta os 12 novos d Recife e as 3 cidades a 

tingidas em Pernanbuco com 9 congresso. Recuperar a imagem da JOC1

pela5queimações que sofreu, através de um trabalho muito concretoº 

Ana-São Paulo: No início a cidade não tinha muito claro a necessi 

dade do fortalecimento em SP. Via-se mais a··necessidade nas cida 

des do interior. Neste contexto a Isilda foi caindo de paraquedas. 

A cidade não foi discutindo. 

A lº proposta era dela acompanhar o qu[�ro que vinha do congresso 



. .  

na Zona Leste. Por nao se ter um plano mais definido se perdeu os 

contatos. Sem uma projeção mais clara, foi morar na Zona Sul com a 

Lurdes e o Manel, e por lá está a maioria dos militantes. 

Exigências: 

,' Hoje vemos a necessidade de uma análise mais clara da juventude 

trabalhadora de São Paulo. Como infraestrutura, uma sede central . 

Precisamos ter uma análise mais clara, também, das regiões, discu 

tindo também a realidade da igreja em S.Paulo e o tipo de relação 

que podemos ter com ela. 

Quanto as propostas: 

1- Pensou-se na possibilidade de alguém ficar liberado aqui,que ar

tioule Poderia ser a Isilda.

2- Morar na Região Sul e trabalhar numa categoria prioritária da 

região e por ai desenvolver uma açao.

3- Continuar trabalhando no secretáriado tendo espaço (tempo) para

acompanhar as regiões.

Outra possibilidade é morar no Campo Limpo (apto) que também fica 

ria como sedeº Quanto ao tempo: a princípio ficaria 2 anos. 

Severino-São Luis: Com o 42 CNJT, atingiu-se 4 bairros e daí sur 

giu a proposta de Severo e Kika. Discutiu-se na equipe regional 

Como projeção, pensamos visitas mensais a São Luis até dezembro. 

Em Teresina a discussão não tem evoluido muitoº Se tem a abertu 

ra de Solimar mesmo sem perspectivas de transferência de empregoº 

Quanto a Lúcia, não se sente muito desafiada• 

Passos:. 
'"-:

Retomar a continuidade do congresso, rearticulando os grupos de b� 

se. Pensar num planejamento frente a questão financeira que é for 

te. 

�.I) Avaliação das Extensões (Resultado de trabalhos em grupo) 

FORTALEZA: 

A experiência vivida em Fortaleza contribuiu nos aspectos de for,m� 

ção, análise e orientação. Entendemos que _ 

muito embora o tempo tenha sido muito curto. Em relação aos comp� 



nheiros sentimos q_ue o Cl-al,{,dir- contribuiu de maneira mais direta 

com a formação, enq_uanto a Nelsa ajudou com o aspecto concréto da 

açao. Sentimos um avanço significativo no q_ue diz respeito a org� 

nização e disciplina. 

,�Dificuldades:
\ 

Entre as dificuldades, situamos o aspecto cultural e geográfico. OE

tra, talvez de peso maior, foi o momento de congresso pois envol 

veu os militantes muito mais no aspeçto organizativo do que de tra 

balhar as orientações. Faltou também revisão por parte dos militan 

tes e acompanhamento mais direto da coordenação nacional. 

Projeção: 

Vamos entendendo que o tempo mínimo para um fortalecimento d.eva 

ser de 2 anos, com acompanhamento maior da coordenação nacional e 

regional. També� entendemos como projeção que sejam trabalhadas e 

quipes de fortalecimento e extensão, com avaliação constante, onde 

seja trabalhada a aceitação na cidade e o processo coordenado pela 

coordenação nacional. 

FRANCA: 

Experiência em anexo. 

Dificuldades: 

Foi forte a falta de ligação e notícias que causou um isolamento e 

que, pouco a pouco, pesou, somadas a distância geografica e que� 

tão cultural. Sentiu-se um desgaste bastante forte (Zé e Regina) , 
. 

pois faltava gente para avaliar e planejar junto. Outro , aspecto 
,.._ 

foi em relação a desenvolver inicialmente a proposta que no início 

era muito estranha. Para ambos (Zé e Regina) era muito difícil a 

ação no local de trabalho. 

Avanços: 

DEspertou a consciência de luta e classe e a necessidade de se or 

ganizar sentando juntos enquanto jovens. O processo desenvolvido , 

ajudou na compreensão dos distintos níveis de organização ( PT, PO 

CUT). 

No processo do congresso fomos trabalh·1.ndo com alguns jovens,, al 

. .  

-.;: 
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guns elemento13; como a açao de base, o que veio a contribuir no pro 

cesso de continuidade, após o congresso. 

Hoje temos um quadro de 15 militantes (novos) e 10 contatos e esta 

mos na coordenação estadual de SP. 

çJ:JO processo, o "meio" que mais ajudou foi o teatro e o fato de ser 

mos dois, ia ajudando na avaliação do que Íamos fazendo e planejar 

adiante. 

Projeção: 

É importante ter os pés na realidade para ir verificando o tipo de 

organização que respond� para os militantes assumirem de fato o 

desafio, deve ser levado em conta, seus limites e projeção de vida• 

CURITIBA: 

Experiência em anexo. 

Dificuldades: 

A partir da caminhada desenvolvida e do processo do congresso, uma 

dificuldade que vamos sentindo é de desenvolver a compreensão de-

ser milita:hte na prática. Somado a isto vamos encontrando limita 

ções na ·análise da realidade, entender a dimensão política de ser 

militante da JOC, reunir os jovens pois estão envolvidos em 

rias atividades 

va 

NO início do processo de extensão a principal dificuldade era a 

imagem negativa da JOC _pela experiência de extensão que foi tentà 

da anteriormente. 
l

:, 

Avanços: 

Constatamos como um avanço nesta extensão, o fato deles terem uma 

análise da cidade e dos jovens trabalhadores, a relação com a igr� 

ja, a extensão em equipe, a realização do congresso que serviu co 

mo meio, os extensionistas identificados com os jovens trabalhado-

res. Outro aspecto positi;o é que constatamos a extensão como um 

projeto de vida dos extensionistas, sentiu-se uma ligação dos �x 

tensionistas com a coordenação nacional e vice-versa, os objetivos 

estavam claros. 



ARGEl\TTI A: 

A di US..>1J.O Vl'Jll d1 I l)C_)Ü ütldL. vai :JC i 11iciando it1 Lr rcurn f 1

5 decido-se 1u 1 riu. um l.�x te nsionis t·1 , um assessor 

Dificuldades; 

A s Ída de mili Lt11 tL'3, a fal La de plww.iamento e referêr ci· 

rLc:1 d:1 ,l UC/\, i1upl iv:11·:ull com Cl't'Lo 1w...:u I1cr.Jt l ' lJl'l'.Lodu, r 

tiu-s .., i"-'to 110 lllOlllL' 1 Lo de plw1 jw.neu l;o uacj onal. 

De outro lado o problema de ada1Jtação e entrosamento do 

nista, apesar llUC.. no aspecto cultural, ue traduziu como 'l L ·o 

tivo o imtercâmbio que rompe com as fronteiras. 

t"t ver 

histó 

.Jc.:n 

Lr,nsio 

posi 

Na relação dos militantes com par tidos, uma dificuldade· l r·.t po� 

q_ue os partidos criam setores jovens e têm uma estrutura muiLo for 

te. 

Avanços: 

O apoio a JOC Are n tina entendemos que contribuiu na form·1c:;;,o, pr_Q_ 

j eção do movime1i'to e análise da realidade. O movimento ho .J Psten 

deu-se a outras cidades e percebe-se no0 mili tantE..s um ··v· 

vel de movimento, dL w1Ú.lise e metodolocia c1uc refleti.A 1

Nacional do lº Co11. . .h lho Nacional da .i\.r0 c'ntina elaborado 

Perspectivas: 

Plano 

,·Lt' ano. 

O processo de consolidação vai sendo uma perspectiva ai rLir de 

algumas projcçoc.J 1·rL'11Le a or�anização financeira, uma c·quipP na 

cional; boletim de tJ em G meses; a presença ,iá em váriu.s e ida.d s. 

Sentimos alguns avw1ços na análise da realidade da Juvc 1.1 t Hl, traba 

lhadora; na definição da açao comum frente o desemprego. 

Frente a isto é desafio, seguir com os intercâmbios com o Brasil , 

reforça.mdo com o RS; prio ·izar a capacitação de um quadl'o lc .mili 

tantes para intervir mais; a perspectiva de um coordenador 

uc'll tal na Argcu Li11;1 l' a co11 ti1w.idadtc do He6inaldo pur mê1 L • 

é muito positiva. 

Reafirmamos o traba.Lho em equipe; a revisão do trabalho c1 

do com a pessoa imp 11 cu.da 110 dec:1afio 1' os .mili to.n tGs. 

conti 

illC ..:.,GS

nvolvi 

. .  
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Também há a proposta de organizarmos o lº Congresso de Jovens Tra 

balhadores na Argentina. 

3.I) Reflexões após trabalhos de paÍnel e grupos referêntes as ci

�dades projetadas: 
'· 

Confirmamos a necessidade das equipes de extensão//fortalecimento. 

Reafirmamos o fortalecimento nas cidades de SP, RJ, RE e quanto a 

extensão as cidad s de São Luis e Vale do Aço º O movimento deve· se 

guir aprofundando Goiânia, Brasília, Salvador e Manaus. 

As coordenações d vem trabalhar as projeções de vida dos militan 

tes (p�ssoal e coletivo-movimento), autofinanciação e a profissi� 

nalização. Outro· aspecto é que as cidades internamente (dentro do 

movimento devem projetar nomes), também discutir o significado dos 

grandes centros e a dimensão internacional (pesquisas, 

bios, congressos, etc). 

inter�

A projeção financeira deve ser uma responsabilidade do conjunto da 

JOCB; hoje o movimento nacional vai buscando meios (projetos) para 

se garantir que realmente as projeções se concretizem. 

O movimento tem que criar espaços de Revisão e Planejamento para 

que as equipes de extensão e fortalecimento se encontrem e inter 

cambiem as experiências (encontros, cartas-relatório, partici.pação 

nos espaços do movimento), bem como garantir o entrosamento e pl� 

nejamento destas equipes antes de assumirem o desafioº 

NO cornjunto dos militantes deve ser garantido a receptividade e o 

assumir coletivo dos desafios (extensionistas e cidades). 
,� 

Trabalhar relacionamento e apoio das entidades, Igreja, Mov. Op; 

amigos. 

Com relação às equipes, há algumas cidades que nao contemplam (SP) 

e se levantou uma proposta de remanejamento de nomes, no entanto , 

se refletiu que tem que levar em conta discussões das cidades e o 

projeto de vida dos implicados. Neste sentido não faremos remanejo 

das equipes atuais. 



SÃO PAULO: 

O movimento, c1uanto aos desafios de extensão e fortalecimento já 

tem definido uma orientação quanto à se trabalhar em equipes mili 

tantes. Quanto à cidade de São Paulo vimos que é funàamental se 

projetar uma equipe. 

A partir da definição de, inicialmente a Isilda ficar por 2 anos 

sem uma equipe para o momento, levantamos as seguintes reflexões: 

Quanto as necessidades: 

Entendemos que o fortalecimento neste momento, cumpre o papel de 

articular os militantes e os contatos (JsTs) soltos a partir do 

congresso contribuir na formação e orientação do movimento; impuJ: 

sionar a busca de espaços e apoio a JOC da cidade. 

Uma proposta que pode vir a responder estas necessidades, pela pr� 

pria realidade de vida dos militantes, distância geografica e pela 

exigência de uma mobilidade maior, é quanto a liberar uma pessoa . 

Entendemos que a cidade deve aprofundar e buscar refletir as impli 

cações positivas e negativas. 

Outra necessidade é quanto a concretização de uma moradia para a 

Isilda, frente a isto a cidade já vai tendo uma reflexão. 

Quanto as exigências: 

Cabe a JOCB desenvolver uma discussão quanto ao fortalecimento das 

grandes metrópoles, pois entendemos que o fortalecimento em uma me 

tropÓle não se dá num tempo determinado. Definir pessoas na equipe 

nacional para acompanhar o trabalho com Isilda: Roseli, Lucimar, 

Sandra. Para - compº� uma equipe levar em conta o aspecto cultu 

ral e pessoal. 

Observação: 

Quanto aos companheiros, Lourdes e Manoel, entendemos que os mes 

mos fazem parte do quadro de militantes, contribuindo a partir de 

sua açao. TambémJ devido a experiência e acúmulo de elementos, con 

tribuir também a nível de assessoria º

. .  

. . . 



Exigências: 

Como exigência v mos que deve ser definido este processo até outu 

brà deste ano, com definição dos nomes propostos ( Seve .. co: SÔnia, 

Solimar, Lucia) sendo que a instalação deverá ocorrer até janeiro 

�d 89 '�. e • 

SALVADOR: 

Quanto à projeção retomou-se a instalação para 1990 e se levantouv 

as seguintes exigências: confrontar os nomen propostos com a reali 

dade .., necessidades da cidade, visto que a mesma tem um contexto 

de conflintos intensos no movimento operário. Outro aspecto é de 

trabalhar nomes de fora da Bahia. Como proposta levantou-se o nome 

de Margarida. 

Em anexo quadro de extensão e fortalecimento da JOCB. 

Projeção a nível de coordenação do movimento: 

NOME PROCESSO QUANDO 

TONINHO, EUI)ES, LUCIA 
CLAODIO, LOURDES, E COORDENAÇÃO NAC. ASSUMIR EM 89 
EUG�NIA. 

LEARCIR COORDENAÇÃO CONT º 1990 

1\_ 

MARGARIDA ou COORDENAÇÃO INTR. FINAL DE 91 
ROSELI 

Nomes para se discutir desafios em todos os níveis na JOCB: 

São Pau.lo: Para 1991 (Eudes, Roseli ou Margarida) 

Outros Nomes: Helena (Be), Ceiça (Be), Lucia e Vania (Fort.), Nena 

(BH), Sonia e Lucia (Te), Angelica (Rio), Ana e Tina (SP), �a 

(Mauá), Am.auri, Adelar, Leonilda, Fuzil (RS), Angela (Vitória)º 



RIO DE JANEIRO: 

Para a cidade do Rio,, já se tem uma equipe projetada e com perspe.s:: 

tivas de consolidação até julho de 89, sendo q_ue a implantação já 

está se desenvolvendo no decorrer deste ano. No entanto encontra 
� 

f 
\� Ct..G<í:I to..c,,áO -

'mos d� iculdades no que diz respeito ao entendimentc:V ct.o fortaleci-

mento por parte de alguns militantes. 

Frente a isto, levantamos algums passos a serem desenvolvidos, co 

mo a concretização da estadia de Nelson que deve, em conjunto com 

Luis Caludio, ir desenvolvendo uma convivência maior com os mili 

tantes da cidade, provocando espaços de discussão, aprofundamento, 

e planejamento do fortalecimento. 

Também, refletimos a importância da ida imediata de um dos membros 

da equipe para ir possibilitando o passo anterior. 

RECIFE: 

Quanto a esta cidade, já existe uma equipe projetada ( Eulália. , 

SabÓia, Riba). Outro elemento que levantamos nesta discussão é 

quanto a participação da Ana (Feira de Santana-Ba) no apoio ao for 

talecimento juntamente com a coordenação regional, considerando na 

cidade a existência de duas referências (Lucia e Rosalia). 

Entendemos que o fortalecimento deve partir de uma ação junto aos 

jovens que tem um trabalho no movimento popular (referência do 4º 

CNJT), e deve cumprir, também, um papel de estabelecer um relacio 

namento com as entidades e igrejas locaisº 

ExigêncTas: 

Devido ao processo de instalação dos membros desta equipe não se 

dar num mesmo momento, é necessário que a equipe faça um 

menta anterior a ida de qualquer um dos membros. 

planeja 

SÃO LUIS: 

Quanto a esta cidade, entendemos que devem seguir-se as visitas 

até que se defina e concretize a instalação da equipeº Vemos que 

o caixa Nacional deve assumir estas visitas pelo menos uma vez por

mes. 



NOMES 

�ALERIM/HÉLIO 

SEVERINO/SONIA 

LUCIA/SOLIMAR 

ZEÔ/EUGENIA 

ANA/ JULIA/IVIARGO 

ISILDA 

VALERIM 

REGINALDO 
(DISCUTIR PART9 
ErICONTROS NO 
SUL/INTERC. 
A NÍVEL DE COORD. 
VISITAS LlA COORD. 
NACIONAL 

CIDADE 

J.lflANAUS 

SÃO LUIS 

VALE DO AÇO 

SALVADOR 

SÃO PAULO 

PARAGUAI***t 

ARGENTINA**** 

EXTENSÃO E FORTALECilVIENTO 

INSTALAÇÃO 

1991 

89 (INÍCIO) 

89 (FINAL) 

91 

DESDE JAN/�� 
ESTÁ NA CIDADE 

90 

ATÉ 89

& 1 / 

s 

O QUE GARANTIR 

PESQUISAS/GARANTIR 
CONTATOS 

CONTINUIDADE DO CONGRESSO 

DISCUTIR EH/FORTALEZA 
ATE JULHO DE 89

DISCUTIR ATÉ FINAL DE 88

PERÍODO INICIAL DE 2 ANOS 

REALIZAR ALGUMAS VISITAS 
E ARTICULAÇÃO DO TRABALHO 

. ' 

PASSOS 

REALIZAR PESQUISA ATE 
FINAL DE 88

DEFINIR ATÉ OUTUBRO DE 88

ASSUMIR EM 89

PESQUISA SOB RESPONSABILIDADE 
DE EH/PLANEJAR 

FAZER PESQUISA/PLANO 

PROJETAR EQUIPE 

****APROFUNDAR PROJEÇÃO 
A NÍVEL DE COORDENAÇÃO 

****APROFUNDAR PROJEÇÃO 
A NÍVEL DE COORDENAÇÃO 
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II) Finanças:

* retomar subsidio bas

ros.

relatório do Encontro Nacional de Tesourei 

A autonomia do movimento passa pela autonomia financeira. A dimensão J

financeira do movimento é um compromisso do conjunto dos militantes 

que deve fazer parte permanente do processo lormativo, desde os g� 
pos de base até os militantes. Para isso requer-se uma disciplina 

maior a nível pessoal, elaborando o plano financeiro, a nível de cida • 

de e estado, fazendo seu plano com as projeções de gastos e receitas. � 

Viabilizando as equipes financeiras de cidade, agilizando os meios 

propostos pela coordenação nacional e criando novos, conforme a reali 

dade de cada região. 

Quanto ao salário da coordenação ampliada, passar para 3 salários ml

nimos assumidos pelo nacional e as cidades assumirem as despesas por 

ocasião das visitas: passagens, alimentação, etc. 

Foram aparecendo como questões específicas para serem aprofundadas: 

-Como devem ser assumidos os encontros de formação a nível de cidade

e Estado ? Cada instância assume, ou o Nacional fica com tu.do ?

_ Quanto as dívidas que as cidades e estados têm com o nacional, refe

rêntes a agendas e outros materiais, como pagar: com reajuste, com

che pré-datado ? Comw:D i.r negociando a dívida ?

Essas quéstões devem ser discutidas nas cidades e nas regiões �- para 

posteriormente um encontro de tesoureiros definir uma orientação co 

mum para o movimento. 

- Quanto aos projetos: A coordenação nacional deve coordenar o conjug

to dos projetos nacionais, tendo em vista a realidade e necessidades'

do movimento como um todo, priorizando as necessidades de infraestru

tura, formação e coordenação, a partir de um levantamento a-nível na

cional, até o final do ano conforme pesquisa enviada e discussão do

encontro nacional de tesoureiros.
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III) 40 ../\.NOS DA JOCB:

·- _ partir da proposta levantada pela coordenação nacional, levantou-se

as seguintes propostas:

- Um slogan sobre ·os 40 anos.

- Um concurso de poesias, músicas.

- Debates ...

- Que as cidades de Belo Horizonte {M.G) e SP.o Paulo (SP) discutam 

quanto a sediarem a comemoração Nacional do aniversário, e comuniquem 

a coordenação nacional o mais breve possível. 

Cada região levante a sua história e devolva ao nacional, sendo que 

o movimento nacional ajudará no resgate da história.

- Referência de data é novembro.

- Que o eixo da celebração seja a recuperaçao histórica.
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FAR':.'ICII AÇÃO: 

CONTEÚDO: 

COORDENAÇÃO: 

J\l0u s \ sLuo con Pguiucto Lt · wna m·üor p:1.rLci1 · ,··1-0 ,,m gr� 

p ouL1·0..., na pltwÍri,1. 

Na diccu. são de º""' LruLuru 1u.c.m 1T1.ais iscuLiu 1 Ji·1 coorde-

1w Cio .··cio1wl, pois 11uo havia disc .. rnsocs 1ws ci'l'J<H s; 

E-mprr ,:no os mesmos que in LE rveem nu 1ü' ué::Í.rj :, . 

- Falta confronto nas questões;

Não houve votação para ver como está o clima .n IJlE'nária;

D n ru do Movimento OpenÍ.rio, estava previste, 'j 1uPstão '

do CONCUT P uão foi garantido; 

CONCUT 3cr discutido depois da festa nao foi bom, pois o 

p ssoal e to.v' c ,nsado; 

- Não E' s t�1mos tendo mui tos avanços, nao estamos co11s eguindo

l·�s-'

trut ra: 

Re ,omtoo1s discussão do CI 36; 

- As rL t;iucs tPm 'l1.1E' ver crit!rios para E:.11viar s ,1) delega-

dos; 

- N-o SE: r,st·í se conseguindo vc>r mui tas saídas 1nr·a as que_§_

qu sLÕL3 lLvuntudus.

- Es LÚ s• 11do mais p:lY' a pro l'w1dar do que 1 ra cl l il rar.

Está sr t1do bom coordenar d dois em dois; 

Es tú chudo a imprl'S.:.lao 1ue a coord "nação e .J L'Í rn pouco 

a trapalhLLcla, isto irnpJ ic::1, em como a }Jlenária vai �r 11osici_Q. 

nando 



DINÂMICA: 

- As dinâmicas nos grupos devem ser melhor trabalhadas (coor

denação gar ntir eixo); 

- paÍnel, cochichos, grupos (até o momento, respondem);

Trabalhar melhor questão dos secretários.

SUGESTÕES: 

- Próximo Conselho, ser nouiro período do ano e em outra cida

de; 

- Trabalhar em forma de tese para que o CN (assembléia) seja'

mais deliberativo. 

AVALIAÇÃO DO CONSELHO - PEPE JOC/ARGENTINA 
. -------------------- --- ---------

CONTEÚTIO: 

JOSÉ LUIS JOC EMIGRANTE/ALEMANHÃ 

- Análise da REalidade: Os 3 dias foram muito, para nao se

ter aprofundado concretamente os temas prioritários e impor-' 

tantes para o movimento; 

- O conteúdo de análises deu bons elementos para o movimento,

para seguir aprofundando, planejando e tendo uma orientação ' 

comum; 

- Constatamos que temos recolhido bons elementos para seguir'

caminhando e aprofundando (Ação do Móvto., Extensão, Inicia-' 

çao, etc), para fortalecer o movimento; 

- Se repetia algumas coisas e não se aprofundava.

DINÂMICA:-

Através de cochichos, paÍneis, trabalhos em grupo e secreta 

ria (resumos do dia), se tem conseguido que se chegue a uma ' 

Ótima participação. 

- A coordenação sabe coordenar (sem comentários perigosos).

OUTROS PONTOS: 

- Convivência regular (já que os dormitórios sao separados);

- No que se refere a outra " morm& e conviver", \'puta madre"

muito boas ( se encendiou muitos amores platônicos) 

. 

_i 

.. 
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- As fest s foram muito poucas, muito boas para ser m poucas,,

(também s incendiou amores platônicos). 

- Correio Quase Secreto, foi uma boa idéia, bastante dinâmico'

para anim r a plenária. 

- Comida em demasia (falta vinho, ***jamoú serrano, ***copa,

café e ure). 

- Casa boa - Pepe/Argentina

- Casa frágil, pouca infra-estrutura - José Luís/Alemanha

Tradução fatal, (Lucimar não me fez "nem pouco caso")

�eRBsu.mindo, sem querer desmerecer à ninguém, podemos consta-' 

tar que o "melhorzinho 11 tem sido as mulheres, Célula da JOC , , ' 

Brasileira. 

- O intercâmbio, assim como, a participação no Conselho tem si

do de um esplendido enriquecimento para nós, tanto como a nÍ-' 

vel de elementos, como também para adquirir uma melhor visão ' 

do movimento a nível internacional. 

- Tem que fortalece-lo. Adiante, animo para seguir.

Nota da Secretária: ***/*** expressoes sem tradução 

to 



RELATÓRIO DA EXTENSÃO - FRANCA - SP 
--------

====== 

INTRODUÇÃO: 

� Vinda à Franca 
\ 

Em 1985, participávamos no setor comércio, em Porto Alegre, RS, onde ' 

também residíamos, �juntamente com uma amiga e sua filha, num pequeno ' 
. 

. 

apartamento no bairro Cristal. Eu, já estava desempregado, como também 

nossa amiga, e assim, somente a Regina continuava trabalhando de balco 

nista numa loja no centro de Poa. A nossa situação financeira era ter

rível, pois dependiamq:l,IIlos somente do pequeno salário da Regina, e o de· 

semprego era grande. 

Assim em julho deste ano, 85, meu irmão Luiz, que gerenciava uma fili

al de uma indústria química do Sul, na cidade de Franca, necessitava ' 

de uma pessoa para trabalhar junto à ele, e fez-me o convite. Oferecia 

um salário de Cr$ 1.000,00 e apartamento para morar. Nós dois ficamos' 

a pensar, a discutir, sentindo que seria muito difÍcl largar o traba-' 

lho que estavamas desenvolvendo no comércio, deixar os amigos, a famí

lia, enfim a nossa "terra", mas como eu não conseguia emprego e a si 

tuação financeira �pertava cada vez mais, decidimos em outubro do mes

mo ano, mudarmos para Franca. E assim chegamos em Franca no início de 

novembro de 1985. 

2) Realidade da cidade de Franca feita na época

Em Franca�moravamos num prédio, �que além do nosso apartamento havia,' 

também, mais dois apartamentos, um onde morava meu irmão Luiz e sua fa 

mÍlia, e no outro, um casal que eram os donos do prédio. Em baixo, no 

térreo, funcionava a filial da empresa em que trabalhava meu irmão e ' 

eu, 

Já sabiamas, mas então sentimos logo, que Franca, era a capital do cal 

çado, pois em cada quarteirão havia uma fábrica de calçados e a maio-' 

ria dos trabalhadores eram sapateiros. 

Quanto ao clima, vegetação, era uma cidade Ótima de se viver. Sentia-' 

mos logo também, que era uma cidade de costumes conservadores, onde 

predominava a religião católica, e�.a maioria da população era de ori-' 

gem mineira, pois Franca, fica no limite de S. Paulo com Minas Gerais. 

tJ 1)



Sentim�s logo um baque, pois vinhamos de um grande centro, morar numa' 

cidade do interior, mesmo sendo ela bem industrializada. Logo nos pr� 

meiros dias, principalmente à tarde na hora em que as fábricas larga-' 

vam, viamos do nosso apartamento, aquela multidão de trabalhadores, que 

passavam na rua, e não precisava nem olhar muito, a maioria eram , jQ 

'��s trabalhadores. Não tínhamos planejado fazer a extensão do movimen

to, mas o desafio estava diante dos nossos olhos, porisso começamos a 

trabalhar. 

lº PASSOS
------

------

1) Relação º-º!!! §:_ 1:,re� - PO

Nós nao tínhamos ninguém conhecido na cidade, e como tínhamos um.a exp� 

riência de ligação com a igreja, vimos que o espaço que teríamos para' 

conhecer os jovens trabalhadores seria por aí. É importante salientar, 

que no local de trabalho eu não tinha com quem me relacionar, a nao 

ser meu irmão que era o gerente e os vendedores que nao paravam no lo 

cal. Havia um técnico que era militante do PT e algum.as dicas, eu con 

segui dele. 

Assim sendo, fomos conversar com o Pe. Jerônimo, que era um dos únicos 

padres que estava na luta, e este nos indicou alguns senhores que fa 

ziam pt.�rte da pastoral operária e fomos conversar com eles. Eles nos ' 

deram um apanhado geral da cidade no aspécto de movimento operário e 

nos indicaram que na parÓq�ia onde morávamos também tÍnha um grupo de 

PO. Começamos a participar no grupo da P.O. da Capelinha, que era o 

apelido que tinha nossa paróquia. Vimos que ali, poderíamos atrair al 

guns joverf:s, já que tinha algum.as meninas que participavam daquele gr� 

po.

2) Grupo de Teatro

Quando estava no Sul, participava de um grupo de teatro formado por jQ 

vens trabalhadores, e assim encima desta experiência, jogamos a propo� 

ta de formar um grupo de teatro, e nesta noite na reunião da P.O, de-' 

pois de feita a proposta, já marcamos o dia e a hora para quem qui'ses

se participar. Assim sendo, no dia marcado, tinha nada menos d�O jQ 

vens, trazidos pelas duas meninas que participavam da P.O .. A maioria' 

era do bairro Paulistano. 
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Começamos o grupo trabalhando a peça " Braços Cruzados, Máquinas/:f3ara

das ", fizemos duas apresentações e começamos a participar do grupo de 

jovens do Paulistano, donde era a maioria que participava no teatro. 

3) Grupo de Jovens do Paulistano

Era um grupo de jo�ens de igreja, que assumia a liturgia, a catequese; 

a pastoral dos doentes, particppava e ajudava nas quermesses, assumia' 

as aulas de lº comunhão e crisma, dando catequese·, sendo assim, um g� 

po que garantia aquela capela, que também estava começando a construir 

e aumentar o salão onde se fazia os cultos, catequese e festas. Sentí� 

mos que a maioria ia conseguindo discutir um pouco a realidade de tra 

balho, pois a maioria era sapateiro e viviam num bairro bem pobre, e· 

assim a conscientização foi sendo feita de um a maneira bem progressi-

va. Mas pouco a pouco os adultos que participavam do conselho e que ti 

nham o poder de decisão não foram gostando muito das discussões e fo 

mos então nos ausentando um pouco das reuniões e de outros momentos na 

vila, mas por outro lado, nossa casa que ficava bem perto do centro, ' 

foi se tornando cada vez mais um local de reuniões, bate-papos, estu-' 

dos, enfim , era um ponto de referência. Estavam.os em meados de 86 e 

sentíamos que era o momento de lançar a proposta do 4º CNJT. 

iº CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES 

1) Encontro de Jovens Trabalhadores

Nesta época, já tinha começado as visitas da Sandra, e junto com ela '

começamos a planejar o Congresso, como iriam.os fazer, etc. Vimos que o

pessoal que normalmente vinha lá em casa, era com quem a gente podia '

contar, e �or isso lançamos a proposta do 4º CNJT para eles, e através

deles, outros jovens que participavam de outros grupos de jovens, ou

que se conhecia através de encontros de foramção, começaram a encarar'

e::discutir a proposta do congresso. Decidimos então fazer encontros de

jovens trabalhadores onde iríamos ter um apanhado da realidade dos jQ 

vens trabalhadores de Franca,- e ali teríamos aqueles que possivelmente 

iriam puxar nos seus bairros, integrando uma comissão de cidade. É im 

portante salientar, já que a maioria dos jovens trabalhadores de 

Franca eram sapateiros, fato que comprovamos nos encontros, que decidi 

mos em fazer o comgresso por bairros para melhor atingir a massa dos ' 

jovens trabalhadores. Fizemos 4 encontros em bairros diferentes, e a 

partir disto formamos a comissão de cidade. 

.. 
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2) Realização do Congresso

Tendo já uma comissão na cidade, todo o nosso trabalho foi só encima , 

do congresso. Nesta época o nosso relacionamento com a igreja, era com 

o Frei Lauro da Capelinha, paróquia onde moravamos e a qual pertencia'

�ambém a capela do Paulistano, com Pe. Jerônimo e com uns tres semina-

ristas, pois na capelinha também funcionava um seminário dos Pes.

Agostinianos. Tinhamas um relacionameto muito bom com o sindicato dos'

sapateiros, ainda mais que na comiss�o de cidade havia um jovem que

era dirigente sindical. Também havia na comissão, alguns jovens que

eram da coordenação da PJ.

Nesta época foi importantíssima a presença da Sandra e mesmo de outros 

liberados que vinham nos visitar, mesmo porque sentiamo-nos isolados ' 

do grande centro, morando numa cidade do interior e longe das notícias 

do movimento da JOC. Sentíamos uma sede de documentos, de subsídios, ' 

enfim de material sobre o congresso, sobre a JOC, sobre o movimento 

operário e popular. Também é importante frisar, que sobre congresso, 

somente eu tinha experiência, pois a Regina, era inicante como os de-' 

mais. 

Em fins de 86 e metade de 87, nossa fida foi. o Congresso, pois canse-' 

guimos realizar seis congressos de bairro e o congresso de cidade foi' 

muito bem realizado, visto às dificuldades financeiras, de arrumar lo

cais e infraestrutura. Sentimos uma garra danada por parte dos jovens' 

trabalgadores, e vimos que a proposta estava plantada e sendo feita 

por eles mesmos. Sentíamos também, que a proposta da JOC estava preseg 

te, principalmente pela consciência de classe e da situação de miséria 

e a consciência de que organizados temos poder de transformar . 
. ,..., 

Nesta épo'ca participava.mos do conjunto dos militantes de São Paulo on 

de havia vários problemas, e que a gente sentia, era que para nós o 

congresso era tudo, era o que vivíamos, enquanto em outras cidades, a 

realidade nao era esta, e assim fica.vamos meio nao entendo direito, ' 

porque nao se assumia a proposta de congresso. 

APÓS 4º CNJT. 

l) Comissão de Cidade - Grup� de �ovens Trabalhadores

Até o Congresso Nacional e mesmo depois, até novembro de 87, nossos 

trabalhos eram em cima de promoções para garantir a situação financei

ra, mas mesmo assim, foi se conseguindo discutir um pouco as teses, e 
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e a comissão de cidade foi se transformando num grupo de jovens traba

lhadores. Achávamos que nao era o momento de colocar a proposta de JOC 

para toda comissão, num sentido de colocar a organização do movimento, 

a estrutura como tal. Trabalhávamos mais a proposta no sentido do pes-

�al ir garantindo as propostas do 4º Congresso, principalmente, de '

se'garantir uma ação, de discutir esta ação, de fazer estudos juntos e 

garantir espaços para colocar nossa realidade e discutir os fatos im-' 

portantes que estavam acontecendo. 

2) Grupo de JOC

Já que a p�oposta da JOC é uma proposta que atinge toda a pessoa, as-' • 

sim aquelas pessoas da comissão com quem tínhamos mais ligação, que vi -

viam lá em casa, com as quais conversávamos, discutiámos, estudávamos, 

foram se interessando em conhecer mais a JOC, e surgiu então um grupo' 

de 8 jovens que se assumiram como JOC. Daí em diante, o problema era 

como se situar aos outros que faziam parte do grupão, ou seja, o grupo 

de jovens trabalhadores. Foram muitas reuniões entre nós, junto com a 

Sandra e outros liberados, mas pouco a pouco alguns do grupão, que não 

fazia parte dos 8, foram se interessando e foram colocando para todos' 

do grupo e por fim, todos se assumiram como JOC. 

Nesta época, em que o pessoal se assumia como JOC, aconteceu a greve ' 

dos sapateiros. onde o pessoal do grupo de jovens trabalhadores e mui

tos que pa�ticiparam do congresso, participaram ativamente, nas assem- •

bléias, piquetes, efim, sentindo na carne os efeitos da luta, ou seja, 

persiguição da polícia, cansaço, imcompreenção da família, desemprego, 

falta de apoio do sindicato, enfim, sentiram que a luta é violenta e 

precisa estar entendendo e trabalhando muito bem organanizado. Foi im 

portante, pois se assumiu então por parte de· todos, que participar da 

JOC, é partici-:par da luta da classe operária, com todas as suas conse

quencias. 

4) Coordenação de Cidade e Equipes Mili!antes

Logo que todos do grupo se assumiram como JOC, o pessoal que mora no 

Paulistano, sentiu a necessidade de se reunir, pois era mais facÍl p� 

la questão geografica e pela facilidade de se encontrar, e o pessoal ' 

do outro lado da cidade se sentiu de� �tado a também formar uma equipe 

LJ 5)



. .

".. 

E assim formou-se também a coordennção da cidade, coo duas pessoas de º! 
-

da equipe, os dois extensionistas e a representante na coordenação esta-
dual. 

Extensão a Curitiba - PR.
-------------------

Em Curitiba, desde 78, foram feitos três tentativas de se realizar 

um trsbalho específico de jovens ·trabalhadores. Porém, estas três tenta

tivas não resultaram em nada. A Última, se deu a partir de 1984.

Em junho de 85, Nico e Fátima (dois militantes da JOC que vieram ll1:2 

rar em Curitiba), começaram a entrar em contato com pessoas e jovens em 

uma comunidade de uma Paróquia na região sul da cidada. Até começo de 85 

foram feitos trabalhos de conhecimentos e entrosamentos, para conhecer a 

realidade dos grupos de jovens. 

O desenvolvimento deste processo, possibilitou a formação de um gru. 

po específico de jovens trabalhadores, em abril de 85, com a participa

ção de 15 jovens. Por outro lado, foram feitos contatos à partir do 1.,2 

cal de trabalho, onde concluiu com a formação d um grupo de comerciári

os, com sete jovens. 

No grupo de joveno trabalhadores, faziam parte jovens da CEBS, Ind_! 

pendência, Nossa Senhora de Fátima e Acordes. Com o passar do tempo, es

se grupo progrediu, começando então a ir mais fundo em nossos problemas 

de jovem trabalhador, discutindo: Leis Trabalhistas, Sindicato, Piso Sa

larial, Direitos da Nu?-11er, Centrais Sindicais, etc. 

O objetivo deste grupo, era, para mais tarde, atingir mais jovens 

trabalhado�es, tentar ou participar de alguns movimentos que atingissem 

o jovem trabalhador.

Um dia, ouvimos falar am congresso: O que será isso? Pensamos que 

fosse um bicho de sete cabeças, ficamos até muito assustados com a idéia 

de participar de um e mais ainda, de fazê-lo. Porém, à medida qu nós 

procuramos entender o que era, foi ficando mais fácil, a idéia de aceitá 

-lo. Então veio a pergunta para o grupo: - Será que o Congresso ' impor

tgnte para o nosso grupo de Jovens Trabalhadores? Respondemos que sim,

porque ele serta uma d::ts maneiras do grupo ir atingindo os objetivos que
, , nos tanto queriamoso



Diante destas reflexões, m3rcamos um encontro, onde veríamos se nós 

também iríamos assumir o desafio do Co.ngrosso
9 

ou se continuaríamos ape

nas com o grupo de jovens trabalhadoras. Neste encontro, participaram j.2, 

vens trabalhadores comerciários e mais alguns j J rens tr!lbalhadores de 

�pos de jovens de comunidades, junto com o grupo de jovens trabalhado

res. 

Neste dia, foi passado o slid dos 3 congressos anteriores, por Nico 

e Fátima. Tambóm v-imos a importância de realizar o Congresso de Jovens 

Trabalhadores, para a Igreja, a Juventude Trabali1adora e para a Classe 

Trabalhadora. 

Realizado o Congresso Nacional, voltamos para Curitiba, pen ando em .. 

como dar continuidade ao trabalho. O primeiro passo, foi a avaliação do 
. 

Congresso Nacional e também como se deu a nossa participação no mesmo. O -:·. 

segundo passo, foi uma Assembléia, com os participantes do Congresso da· 

Cidade, para colocarmos a experiência vivida pelos delegados ao Congres

so Nacional, e também decidimos neste dia, a 19 Semana �acional e Inter

nacional da Juventude Trabalhadora, que foi realizada nos dias 26, 28 

30 de abril, finalizando com o lQ de Maio. 

De dezembro de 87 a março de 88, forem feitos vários encontros com 

a participação dos delegados ao Congresso Nacional, e mais alguns que fl

curam nas cobs, visando tomar uma decisão à respeito do trabalho assumi

do, desenvolvendo um processo de discussão, sobre a JOC, como também com 

parando a mesma com os outros movimentos já existentes em Curitiba. 

Nos dias 19 e 20 de março de 88, foi feito um encontro com a parti

cipação de 25 jovens. O objetivo destes dias, era tol!i.3r uma Jecisão, 

frente a que movimento ou movimentos iríamos assumir em Curitiba. Foi aí 

que Nico e J'átima, nos perguntou, um por um, se assumiríamos a JOC, dan 
.. 

do o porque' do siln. ou o porque do não. Destas 25 jo,"'ens presentes, 24 j,2 ,. 
- , 

vens conscientes, responderam que sim, a apenas um respo�deu nao, porem, 

não se sentia seguro o bastante para decidir. 

A partir dessa decisão, entramos num processo de militância, volta_n 

do às bases e t8ntando formar novos grupos da jovens t:rabalhadores. 

A con..rrss:ro 



REUNIÃO DOS DELEGADOS COMERCIARIOS: 
\ 

Numa primeira reunião (12/07) as cidades informaram sobre a catego

ria, quanto ao processo de construir oposições e, também, quanto aos 

processos de eleiçÕ s sindicais. 

CURITIBA: EleiçÕ s em nov./88 - A JOC tem 4 militantes no comércio, 

15 atingidos. Avaliou-se que não terá condições de asso-' 

ciar-se a uma chapa. Grande risco de queimação. Questão ' 

de imediatismo. flategoria 16.000, sindicalizados J.000 on 

de a maioria é da chefia. 

CAXIAS: Há dois militantes da JOC na categoria. Havera eleições e 

tem-se perspectivas de ganha-la. 

S.PAULO: Na cidade de São Paulo, há apenas um militante da JOC na

categoria, no Estado são tres o números de militantes na 

categoria (Santos, Campinas). Na cidade de São Paulo a mi 

litante participa num pequeno grupo, onde atuam militan-' 

tes de outros movimentos (MONSP). Haverá eleições em 89. 

V. REDONDA: Haverá eleições, por estas semanas, o grupo de oposição

entrou com uma ação na justiça para pedir a inpugnação 

das eleições, pois o Edital de Convocação para Eleição 

nao coorcsponde a legislação. São 5 os militantes da JOC' 

no comércio. A oposição tem reuniões ampliadas todas as 

quartas-feira. Existem uma média de 12.000 comerciários, 

1500 são sindicalizados. 

FORTALEZA: Houve eleições em 87, onde caiu o sindicato pelego. A 

chapa vencedora era de composição da Articulação. Hoje 

tem-se um grupo de oposição, composto por várias forças: 

- Past. Op.; JOC; PRC; CGB; Past. Juventude; Causa Op.; '

com representantes em todas as grandes lojas. As reuniões 

acontecem de 15/15 dias, com plenária no Último domingo.' 

A oposição vai mandar delegados para o CONCUT. A catego-' 

ria contava com cerca de 60.000 comerciários, hoJe, com o 

desenprego, esse niJJnero foi reduzido para 45.000 mil des 

quais 10.000 sao sindicalizados. 

,4 
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QUIXADÁ: Tem-se uma associação dos emprega.dos no comércio, com eJ.ei 

ções previstas para o ano de 89. 

VITÓRIA: Eleições agora em agosto (14, 15, 16, 17), o sindicato es 

tá ligado à Articulação. Há militantes da JOC que compõem' 

a diretoria, pediram que se fizesse uma convenção para se 

compor a chapa. Não passou. Não se conseguiu negociar de 

maneira política a parti?ipação da JOC na chapa. A JOC

não tem base no interior da cidade, onde tem comerciários. 

P. FUNDO: Tem-se cinco militantes da JOC 11a diretoria do sindicato,

já estão no seu 29 mandato. A chapa foi tirada numa conven . 
-. 

çao com uns 250 votantes. A convergência socialista ficou' 

com a presidencia. A JOC com o lº secretariádo. Participa�: 

ainda da diretoria PC do B e um da Articulação. A direção' 

amadureceu muito e consegue apresentar um trabalho clas

sista, o que faz com que a JOC e a C.S. consigam trabalhar 

juntas. Na categoria tem cerca de 4500 e uns 1000 associa 

dos. 

··F. SAlifTANA: Hoje a categoria conta com 25.000 comerciários, dos

quais 4000 são associados. No sindicato está nas maos de 

uma diretoria pelega., já sao quase 20 anos, de forte es-' 
, 

trutura assistencialista, o presidente e vereador do PlVIDB, 

respaldo até do TRT do Estado. A JOC com dois militantes e 

contatos articulou a chapa de oposição, junto com o pesso

al do PT, Trotzkista, igreja, no ano passado. Sairam 4 cha 

pas com os seguintes resultados: 

chapa 1 - Situação 74% (pelegos) 
li 2 CUT 13% 

li 3 Racha Situação 6% 
li 4 PC do B 7% 

Houve um 800 votos em separado. Não se consegui impucnar a 

chapa. Contra o pelego, a Oposição mobilizou a categoria ' 

para a greve geral, fechando o comércio. Apesar dos só 13% 

a chapa da CUT contribuiu com a consciência de classe, nao 
'

se desgastou. Hoje a coordenação da oposição é formada por 

7 pessoas (2 militantes da JOC), com assembleias/seminário 

mensais, reuniões de encaminhamentos de 15/15 dias. Forças 

na oposição -JOC, Trotzkista, PT (indep. ), Igreja. 



• 

Numa segunda reunião se debateu algru1s pontos referêntes ao Encon-' 

tro Nacional de Comerciários, que será realizado em Outubro de 88. 

�A Questão do Car 'ter (político) do Encontro: ,- ------- ------- -------- --------

Retomando as decisões finais do 4º Congresso, ficou claro que é a 

JOC que vai Promov r o Encontro. Vimos que a questão fundamental se dá 

na questão da relaç-o entre o trabalho de base que a JOC defende e con 

sidera como grande co11tribuição para com o conjunto da classe trabalha

dora e a participação nas instâncias (como a CUT) do movimento operário 

Nós somos considerados e identificados como fazendo parte com a CUT 

pela Base. Temos um trabalho de base, somos uma referência e somos org� 

nizados. A categoria dos comerciários é uma das maiores à nível nacio-' 

nal. Temos peso. O encontro que vamos realizar nos dará mais elementos' 

quanto ao tipo de organização e articulação a nível nacional que esta-' 

mos procurando apontar. É importante desde já nas cidades, discutir a 

continuidade deste encontro. Vimos também, nesta reunião, a questão dos 

departamentos que a CUT propõe. É preciso discutir e ver qual será a 

dinâmica deste departamento. Sabemos que não é a partir da estrutura do 

departamento, que vamos avançar. O encontro nacional dos comerciários ' 

dará mais elementos, a partir da conjuntura do encontro e também da con 

juntura do movimento operário, após o 3º concut. 

2) Como está se dando a preparaçao nas cidades:

Constatou-se que em todas as cidades presentes já se discutiu a pe� 
i-

q ui sa, mas nem todas as cidades as enviaram novamente, definiram de en-

viar a pesquisa de volta até o dia 15/08. Lucimar encarregou-se de en-' 

viar cartas para todas as cidades neste sentido. 

3) Questão da Infra-Estrutura:

Quanto ao local, lucimar informou que seguindo o critério de "local

mais barato", a cidade de VitÓria-ES, já foi descartada. Tem-se perspe� 

tivas de se conseguir um local de graça junto aos bancários de SP. 

Lucimar quer saber se o critério de local mais barato prossegue, o que' 

ficou confirmado. 
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32 CONGRESSO NACIONAL DA CENTRAL 'ÓNICA DOS TRABALHADORES 

DEBATE FEITO NO CONSEL.BO NACIONAL 

Pequeno debate os delegados do Conselho racional sobre 0 32 OonCon 

gresso Nacional da CUT CONCUT): 

1. Informes das Regiões,

2. Teses, táticas mais questões quanto ao CONCUT,

3. A participação dos militantes da JOC no 32 CONCUT.

1. Informes das Regiões

Região Sul: 
------ --

Na região decidiu-se pela realização de congressos regio.naia, ainda 

não foram realizados. Não haverá congresso estadual. t forte a atuação 

da rticulijção no sentido de não promover o debate político; não se di 

vulga as teses; alega-se não ter dinheiro para. realização do congresso. 

São Paulo: 

Ainda não houve o congresso estadual e este está previsto para o f,! 

nal de agosto. Será no UNICAMPOS, em Campinas. 

Minas Gf"rais: 
----- ------

Houve o congresso metropolitano. A Articulação foi desbancada, (CUT 

pela Base 144 votos, Articulação 46, Construir a CUT 24, A CUT é pra lu-�-. 

tar 102 votos). À 

Vitória: 

Tem tres regionais; na grande Vitória já fpi realizado; teve 

ter de seminário; ainda não se sabe se haverá Congresso Estadualº 

sindicato do Comércio a maioria da diretoria é Articulação. 

Rio: 

cara 

No 

Haverá o Congresso em Volta Redonda, mas não se sabe ainda se h9 v_ 

rá e quando o Congresso Estadual. A força marjoritária é Articulação. 

5, 
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Bahia: 

Realizo�-se o 42 CECUT, no Último final de semana, não se tem ªÍ:!!· 

da os r�sultados. As forças que estão articuladas, são: 

- MCR (Ver teses do sindiquím.icos-Ba);

, 13 (Maioria na executiva estadual);

- PCRJ3;

- José N vaes.

Camaçari: 
------

SÓ os professores realizaram assembléia para tirar delegados. 

Julia eleita, mas não assumiu deVido ao Conselho Nacional da JOCB. 

Feira de Santana: 
---

A comissão PR.6-CUT regional organizou dois seminários. A Articula

ção está presente, mas só num delegado (sindicato arquitetos MCR-ART). 
-

Há ainda outras forças como o l?CBR (mais representad�·)·� o J sé Novaes 

também as independentes como a JOC e outras. 
("\ 

Fortaleza: 

O Congresso Estadual será no ínicio de Agosto � as força :pr s _ 

tes são: Articulação (PRC), C.G.B., Causa Operária. A JOC tem persp cti

vas de tirar delegados na categoria dos comerciários e confecções. 

Teresina: 

Houve o Congresso Estadual, mas não houve debate político; as dis 

cussões não foram aprofundadas; houve briga por causa dos encaminhamen

tos:: ArtiO'U.l.ação X Convergência S
.:
.·Cialista/demais orgãos. Dois militan-• 

tes da JOC votaram nas duas chapas, uma pela àrticulação, outra pela Co_g 

verg�ncia Socialista, e outros grupos. Venceu a Articulação 

Belém: 

Vai haver ainda o Congresso Estadual. Avelino Ganzer é uma lide-• 

rança na região e tem muita influ�ncia. Porém o peso da esquerda aumen-' 

tou, pois ganhou várias sindicatos de peso como, Alimentação {que é o 

maior na região). 



Já houve Congresso Estadual. A Articulação foi minoritária e 

cusou-se a compor a executiva estadual. 

\ 

Recife: 

ra 

Haverá Conereoso Estadual em agostoº Nas.regiõnaís domina a CUT 1 

pela base e José Novaes. 

OBS: Para as demais regiees, ver o calendário no caderno das Tesesº 

2 - Teses, táticas mais questões quanto ao 32 CONCUT 
--- ----- - ------- ------ - ---

Quem assina as teses. Ver as mais importantes. 

1 - MCR 7 - FNT

2 - PCBR 8 - José Novaes 

5 - HIEELU 9 - Convergência Socialista 

6 - CUT pe;.a Base 10 - Articulação 

(para complementação ver documento ji entregue) 

Pontos divergentes que marcarão o 3º CONCl'JT: 

1 - A C�T e o Socialismo 

2 - A luta econômica e o papel político do movimento sindical 
·--

3 - Política de combate ao patronato e a Nova República.

4 Valorização da Democracia Interna

6 - As posições sindicais na CUT

oro: A classificação foi tirada de um artigo elaborado por Renato 

Simões - Sindicato do Metalúrgicos de Campinas - SP o

Outros pontos polem.icos: 

- Constituinte (qual a postura; assina ou não assina)

- Dívida externa

53 
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- Comissões de fábrica X comissão sindical de base

- Proporcionalidade (como concretizar a proporcionalidade, a briga se dá

encima do "como")

- Questão de Contrato coletivo

� s secretarias da CUT (que funcionam desligadas do conjunto de maneira 
\ 

independente, não à serviço) 

CUT - Sindicato X·Partido 
,.. 

1( A H ,  , I Questão Internaciona os .intercambios se dão so a nivel da cupula, • 

não da base) 

Táticas 

ARTICULAÇÃO 

CUT PELA BASE 

- não joga claro as questões (é de tudo um pouco

- usa delegados para massa de manobra na eleição

peso dos rurais no congresso (ver aindicatoa•

ios trabalhadores rurais que assinam tese lo) 

- Joga com as lideranças: Lula, etc.

vai jogar em cima da constituint• (iesgastado) 

- da proporcionalidade

, A CUT pela Base e contra toda mudança de Estatuto neste congresso� 

A Articulação quer aumentar o prazo de um congresso para outro, ' 

quer reduzir o número de delegados, definir critérios a partir do número 

de asso�iados no sindicato (contra número de base da categoria). 

Tem grupos que vão fechar com outros em algums momentos do congre,! 

so, mas não a nível da prática. 

A CUT pela Base não tem muitos nomes à colocar a n!vel nacional , 

tem-se o nome do Durv-al - IH (Fart. Op. Indep.)o 

Quais as perspectivas de delegados jocistas? Pede-se para fazer • 

o levantamento, neste sentido, neste CN.

Encaminhamentos: 
-----------



'. 

- Centralizar as informações das regiões no sentido de mandar para o

cretáriado nacional da JOC.

- Elaborar um documento para preparação dos militantes, para receber

do 32 CONCtJT. 

88 

an 

Garantir um espaço de articulação da JOC no 32 CONCUT, no sentido de 

um encontro o dia anterior à abertura do congresso, com momentos durante 

Local: Sede da JOCEH. 

- A médio prazo, realização da um encontro sindical (militantes); reto�•

mar encontro 86, elementos atuais; ver uma por:tura mais comum no mov:i.:m.ea

to.

Se discutiu também qual a posição que vamos assumir, qual a tática.,
com quem vamos fechar. Alguns se colocam no sentido e fechar com a li� 

-. 

nha que mais se identificar na sua região - por exemplo - Fortaleza vai 

fechar com C.GoB no congresso, na prática com CUT pela Baseº Passo Fundo 

"ou a JOC trabalha sozinha ou a JOC se junta com a Convergência Socialis 
_, 

' -

ta". Viu-se que temos que avançar, não se pode ficar sem posição como 81

guns apontam, temos de nos aproximar das forças que se identificam com a 

gente (análise da realidade, estatuto, plano de luta •• o). Precisamos tam 
-

bem aprofundar o que significa 3 nossa atuação na estrutura indical e 

como atuar nela. 

•
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EXPERitNCIA DE AQÃO BANCÁRIA 
================-=========== 

A açao que venho desenvolvendo junto aos bancários, não tinha consegut 

� dar um impulso maior antes do 4º CNJT. Na avaliação, vimos (a JOC)' 

que isso foi reflexo de ela não ter sido planejada nem pelo setor sin

dical, nem pelo conjunto do movimento, apenas a nível pessoal. Como 

nesse plano não levei em conta questões específicas da categoria, CQ 

mo campanhas salariais, nós (o grupo d� contatos� eu)eramos atropela

dos pelas campanhas e não conseguia.mos dar continuidade ao processo de 

ação. Ogrupo era: Socorro Batista, Conceição, Goute, Wellington Dias,' 

(CEF); M. Aurelio, (BANORTE); Mariano, (ECONÔMICO); Idalina (REAL); e 

Chagas, (NACIONAL). 

Nesse contexto, aconteceram alguns patós que desestablizaram as reu-'' 

niões dos contatos, como: A demissão do m; Aurélio, O Chagas passou a 

ser gerente e foi deixando a gente, a demissão da Idalina, o casamento 

do Mariano, a estrutura da AEP, que sempre absorveu o Wellington, a 

minha transferência do centro para a Piçarra e a mudança de horário de 

Socorro Batista. 

Veio então a greve de Setembro de 86 onrre conheci outras pessoas e con 

versei a nível individual com eles sobre a proposta do congresso. Fie� 

mos de conversar em conjunto depois da greve; nos encontramos em Outu

bro/86 e decidimos convocar mais bancários para discutir a proposta. 

Vieram mais companheiros e então deci�imos participar do congresso. T 

Passei as pesquisas, tabulei, tudo sozinha, em face da divergência de 

horário dq� bancários,:e do cronograma para devolução das pesquisas ao 

Nacional. 

Após isso, nos reunimos, e frente ao resultado da pesquisa, tiramos o 

temário das teses que iria.mos defender no congresso de base dos bancá

rios. Surgiu então em Janeiro de 87 a Comissão Interbancaria formada ' 

por: Ben-HUr (BB), Aldo e Tetê (BNB), Geraldo (BANERJ), Elder (BANESPA 

Fábio (BEPOUPAR), Antonio (BEP), Socorro (CEF), REnato (MERIDIONAL) e 

Chagas (NACIONAL), agora gerente. Fizemos então o congresso dos bancá-

rios em amrço/87 que aprovou entre as propostas de continuidade do con 

gresso, um encontro estadual de bancários para ainda antes do congres

so nacional. Em maio e junho organizamos este encontro juntamente com' 

o sindicato, que ocorreu nos dias 04 e 05 de julho/87. De agosto até

o congresso nacional, não pudemos nos encontrar pois o nosso tempo (m!

litantes) foi todo envolvido no garantir à participação no nacional.



Veio então o congresso em setembro. DE volta, havia a campanha salari� 

al de novo a nos atropelar. AÍ, nós, a nviel de militantes, também es 

tavamos estafados e não deu outra, houve u.ma parada espontânea na con

tinuidade do con6resso. Em novembro quando propomos retomarmos, tive-' 

,�s dificuldades de conciliar horários por problemas pessoais de vá

riàs pessoas do grupo e terminamos só conseguindo nos encontrar em ja 

neiro de 88, onde situei o congresso Nacional e coloquei que o pÓs-cog 

gresso agora dependia de nós. Marcamos uma reunião para depois do car 

naval, que não funcionou, pois ninguém apareceu. Percebi então, que t� 

nha que retomar os jovens atingidos de forma individual, para reacen-' 

der a chama e, a partir daí, quando todos estivessem de novo entusias

mados, conseguindo inclusive priorizar nossas reuniões e outros comprQ • 

missas, aí sim, sem imposição, retomaríamos o grupo de forma organiza- • 

da. 

Valeu a pena! Fiz o trabalho de rearticulação de forma individual 3 e 

marquei uma reunião para o dia 18/04, com convite datilografado e tu 

do. Daí pra cá, os militantes têm acompanhado o processo. Eu e o 

Severino sentamos para planejar essa reunião, sentamos após essa para' 

ver como seria a próxima, onde na anterior tínhamos decidido que Íamos 

traçar um plano para a comissão interbancária, visto que dia 18/04-, tQ 

dos reafirmaram a Comissão. Na reunião do dia 18/04, participara: Aldo 

Ben-HUr, Ger ldo, Conceição, Renato, eu e Elder, a Tetê está estudando 

para um curso interno no BNB e esses dias nao vai poder participar das 

reuniões, só estudar pois a prova está perto. Os outros quatro não re 

ceberam os recados que deixamos por telefone. 

,-

Da segund�,reunião, dia 07/05, participaram: Aldo, Geraldo e eu. Resol 

vemos fazer o plano quanto tivesse mais companheiros, tendo em vista ' �

que está havendo o campeonato dos bancários e além disso algw.s cole-' 

gas disseram não poder nesse dia e com outros houve imprevistos. Quer� 

mos nos reunir ainda em maio, com data a marcar, pois não sabemos ain-

da a disponibilidade dos outros. 

Hoje sen q necessidade de uma organização interna e o Aldo aceitou' 

com prazer ficar na coordenação e mais alguém que v�mos definir na prQ 

xima reunião. Ficamos de propor ao Renato para secretariar as reuniões 

pois ele sempre se voluntariou para isso. Falta definir quem vai ficar 

na tesouraria, mas talvez fique a Conceição (CEF), que foi quem levan

tou essa necessidade. É consenso no grupo, que necessitamos de: 



• 

-
. 

Capacitação política, aumentarmos o relacionamento com outros bancos, 

e nos ligarmos a outras categorias. Como meios já levantamos: debates, 

encontros por banco e d todos os bancos, a comissão promover: seminá

rios, análise da conjw1Lura e da nossa caLegoria. Alias, eles levanta

ram que antes de partimos para os planos individuais, teriamas que nos 

capacitar politicaui.ente, priorizaram então, durante um dois meses (na

da definido) a capacitação política, para depois entrarmos na etapa de 

cada um fazer um trabalho organizado no seu banco. 

Hoje o grupo é composto por: Aldo e Tetê (BNL), Ben-Hur (BB), Geraldo, 

(BANERJ), Elder (BANESPA), Conceição (CEF), Renato (MERIDIONAL), Fabio 

(BEPOUPAR), Antonio (BEP), Socorro Batista (CEF) e Fretias (NACIONAL). 

Os três Últimos, por problemas pessoais, não vieram às Últimas reu 

niões, mas contribuem da forma que podem. Com perspectivas de assumir' 

o movimento, vejo: Aldo, Tetê, Ben-Hur, Geraldo e Conceição. Os outros

vejo a nível de garantir o grupo de base e a proposta do movimento na 

categoria. Como a ação é dinâmica, esse quadro poderar sofrer altera-' 

çoes. 

CHEIROS E AXÉ PARA TODOS 

SOLIMAR - TERESINA - PI 
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PLANO DE AÇÃO DA JOC DE BEUM NO ANO DE 1988 

INTRODUÇÃO 

A JOC tem como objetivo formar e organizar a Juventude Trabalhadora 

�ndo onde vive e trabalha o jovem trabalhador. 

�. Em :Belém, a JOC tem (no momento) seis militantes, sendo 1 profaaora. 

3 desempregados, 2 empregadas como bolsistas da FBESP e 1 assessor. 

tualmente, desenvolve-se ação com desempregados e no bairro, tendo-se 

perspectiva de ação com comerciários a �om jovens ligados à educação. 

O m�vi!Ilento operário em :Belém é constituido por grande parte do 

A-

se

tor serviço, onde a Juventude Trabalh9dora encontra-se de forma massiva 

no setor comércio; vale ressaltar que a realidade de moradia que vivemos� 
, , . e preca ria. 

Neste sentido, o piano de ação do movimento dirige-se à Juventude 

Trabalhadora para orientar uma ação no seu local de trabalho e moradia e 

acima de tudo desafia nós militantes a atingir os jovens trabalhadores 

nos bairros e categori3S prioritárias da cidade.

Por isso, torna-se necessário realizar este planejamento, a fim de 

termos uma ação comum, coordenada e organizada, de modo a saber clarame.!!; 

te os objetivos e os passos a serem dados para atingÍ�los, bem como os 

meios a serem utilizados; proporcionando-nos uma análise mais completa 

da Juventude Trabalhadora. 

OBJETIVO GERAL: 

• 

.. 

j:-

A JOC é um movimento dirigido pelos próprios jovens trabalhadores, 

que Ópta pela formação e organização da Juventude Trabalhadora; neste 

sentido, nós militantes da cidade de Belém, temos como objetivo geral d .. -_ 
1� 

nossa ação militante durante o ano·ae·1988: 
• Analisar a realidade da Juventude Trabalhadora em todos os níveis;

• Discutir esta realidade (e atuar frente a ela, tendo como referencia a

a nossa ação militante), visando a formação de novos militantes para

ampliar a ação do movimento, sua expanção dentro da cidade, regiã0 e
nacionalJ 

.contribuir com a transformação para uma nova aociedade,juntamente com 

o conjunto da classe trabalhadora.

.. .
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.. 

OBJ�IVO ESPEC!FICO: 

Garantir a organização e ampliação da ação militante (novos), atuan
-

nos bairros e categorias prioritárias, tendo em conta a análise da r 
-

alidada feita no movimento na cidade. 

lª ETAPA:

Período: Janeiro a :.:aio/88 

Objetivo: 

Definir a ação da JOC- Belém (a nível de ação militante, ação rep� 

sentativ� e açâo comum); 

Aprofundar a iniciação e projeção da ação. 

Conteúdo: 

Análise da conjuntura (político, econômico e social); 

• Eleições em 88 (partidos);

• Movimento Popul3r e Sindical;

Análise do L:ovim.ento:

• Necessidades - Definir a coordenação da cidade;

- �efinir as funções (tarefas) para milit3ntes e as-

sessoria;

• O que entendemos por ação militante;

• Avaliação co�Lun. do quadro de ação da cidade;

º Aprofundar como desenvolver o método;

• Definir o q�mdro de jovens atingidos e contatos;

• Trabalhar a entrada de novos militantes e no final ter aumentado

o quadro de novos;

• Garantir intercâmbio das experiencias para ter dimensão da ação

na cidade;

• Discutir a continuidade do 42 CONGRE3SO NACIONAL DE JOVENS TRAfil-

LHADORES;

• JOCI (característica Cristã e alternativa de or�anização);

Meios: 
... 

• definir e garantir um cronograma de reunioes;

_.participar de cursos de formação;

.fazer estudos dirigidos(análise da realidade e movimento)
' 
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.garantir.plano de ação individual;RVAO; 

oencontro de novos,SIJT; 

.encontros regionais,preparação dos encontros nacionais(CN); 

.intercâmbio de militantes,momentos de lazer. 

2g ETA��: junho a outubro 

Objetivo 

Garantir a avaliação, o aprofundamento da ação .r:ilitanta e a orga.aj_ 
zação da JOC na cidadeº 

Conteúdo 

Análise da realidade aprofundada (lev3ndo em contra a lª etapa); • -

Avaliar a coordendção de cidade e as tarefas dos rr:.ilitantes e da as..:.· 
,..,. 

essoria; 

Aprofundar a compreensão de ação mili tan·te e confrontar com a ação 

que está sendo desenvolvida; 

Avaliar o quadro de ação da JOC de Belém e projetar no'íro.:-, contatos 

e jovens atingidos; 

Ap�ofundar as for�ss de organização da JOC (grupos de base, setort 

ca t :.. o ria , e te • ) ; 

Garantir a continuidade da análise das caracterís�icas do movimento 

�eios: (especÍficeos) 

• RVAO

• Conselho tacional

3ª ETAPA: outubro a dezembro 

übJe't:i.vv. 

Fortaiecer e projetar a ação do movimento. 
Conteúdo: 

Avaliar o processo de análise 

Projetar as coordenações cidade e regional 

Projetar níveis 

Definir a organização do movimento 

Projetar discussões de análise da realidade e do movimento 

• Planos individuais

• Plano de cidade.

.. 
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LISTA DE ENDEREÇOS DOS DELEGA])OS DO 26 ° CONSELHO NACIONAL 

JOC BRASILEIRA - BRAGANÇA PAULISTA 
\ 

EEGJAQ NQETE(NORDEqTE 

ANNA KAUFMANN 

RUA AIRES Nº 72 - TOlVIBA - FEIRA DE SANTANA - 44.100 - BAHIA 

TELEFONE (REC) (675) 221-5820 

EUDES XAVIER 

RUA OTAVIO ROCHA Nº 195 - BAIRRO ÁGUA FRIA - FORTALEZA - CE 

CEP 60.810 - FONE JOC FORTALEZA (MARCIA) (085) 243-2208 

Mi\1\TA lfüLE A ,J1,Ll' 

.... \.. ..... -

'� t, \ \ \ 
\ '  '. ''' 

FRANCISCA LUCIA DOS SArTOS 

- ' ..... 
- - '
--

RUA 3 - CASA 60 - BAIRRO CRISTO REDENTOR= FORTALEZA CE 

CEP 60.000 

LUIS SEVERINO DOS SANTOS 

AVENIDA MIGUEL ROSA Nº 6615 - SUL - CEP 64.070 - TERESINA - PI 

E IBAJvL0: i3 4Rft .._ 

'\ ... \ i - 1. l �
J 



REGIAo SIIDESTE 

ANA LUCIA PONTES DE MENDONÇA/ SILVANA MARIA DE MENDONÇA 

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA Nº 73 - VILA IDEPEND�NCIA 
,:· 

CEP 09300 - MAUÁ - SP 

1UI3 CLAUDIO 

RUA C Nº 34- BAIRRO METALÚRGICO - B.AJIIBA MANSA - VOLTA REDONDA -

RIO DE JANEIRO - CEP 

ARIA HELENA SABINO RICARDO 

RUA IGUÁS Nº 616 - VILA COSTA E SILVA - CAMPINAS - SP 

C�P 13080 - BONE (011) 393138 (TRABALHO) 

1\/IAR.IA ANGELICA HARTUNG 

RUA 41 C Nº 1109 - VILA SANTA CECILIA - VOLTA REDONDA 

RIO DE JANEIRO - CEP 27.180 

ERNESTO SALES 

RUA VAN ERVEN Nº 46 F - CATUMBI - RIO DE JANEIRO - 20.211 

TELEFONE (021) 222-6737 

ANGELA 1\/IAR.IA NASCIMENTO 

RUA MOCHUARA Nº 30 - CAMPO GRANDE - CARIACICA - VITÓRIA - ES 

CEP 29.154 

, -

1\/IAR.IA DE LOURDES RAMOS NASCIM ENTO 

RUA RUI BARBOSA NºOl SANTANA - CARIACICA - ES - CEP 29140 

JOSÉ ANTONIO ROSSA 

RUA ESPIRITO SANTO Nº 531 - FRANCA - SP - CEP 14.400 

FONES (REC) (016) 722-7319 - COMERCIAL (016) 723-2136 

JADIR DE ASSIS 

RUA JOSÉ BARRA Nº 1563 - VILA MARIMBONDO - ELDORADO 

CONTAGEM - MINAS GERAIS - CEP 32.310 

.. 

• 

" _
.. 
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ANA MARIA RODRIGUES 

RUA DONATO DALHIO Nº 41 - JARDIM JAQUELINE FERREIRA SP - SP 

CEP 05529 

_ NONATA MARTINS RIBEIRO 

RUA DOS ANIQUINS Nº 154 - JARDIM SANTA TEREZINHA 

04816 - SÃO PAULO= SP 

NENA (MARILENE DE SOUZA COELHO) 

RUA 12, Nº 23 - PARQUE SÃO JOÃO - CONTAGEM - MINAS GERAIS 32340 

FRANCIS MONTON 

CAIXA POSTAL 08 - 36400 - CONCELHEIRO LAFAIETE - MG -

FONE (031) 721-1140 

SANDRA BARBOSA 

RUA JOÃO SCAREZATO N9 261 - SÃO LUIZ - AMERICANA - SP - 13470 

MARIA DE FATIMA (TINA) 

RUA JOSÉ COPAZI Nº 307 - PARQUE ALBIMA - TABOÃO DA SERRA 

SP - SP CEP 06750 

�GtlO SUL 

JOSÉ AMAURI 

RUA TAPEJARA NQ 715 - VERA CRUZ - PASSO FUNDO CEP 99100 - RS 

• 

- �• MARIA MAXIMO PAPI

T. S. SANTOS BAIRRO INTERLAGOS CAXIAS DO SUL CEP 95050 RS

VALTER GI�LLI 

RUA JUSTO AZAMBUJA Nº 365 - UAMBUCI - 01518 - SÃO PAULO 

FONE (ôll) 279-9330 

MANOEL PE�IRA DA CRUZ (MANO) 

RUA CID. NiARCONDES DE ALBUQUERQUE Nº 1505 

VILA INDEPEND�NCIA - PINHEIRINHO - CURITIBA - PR CEP 80.000 



LUCILA PEGATTO . . -

RUA lYIARCILIO DIAS N º 35 PORÃO - EHEXIM - HS - 99700 - l<'ONE 321-205? 

LUIS CARLO CARDO O DA SILVA (LUISÃO) 

.,... RUA DIRETOR AU USTO PESTANA Nº 135 •'UNDOS - BAIRRO PATIM.A CANOAS 

RIO GRANTIE DO SlJL CEP 92.000 

JONAS HENRIQUE ABREU 

RUA PORTO ALEGRE N'·' 716 - BAIRRO MATHIAS VKLHO - CANOAS - TIS 92340 

ADELAR SILVA AGUIAR 

RUA INNEPENTitNCIA,1068 - CENTRO - PASSO :B'UNDO - RS - 99100 

FONE - (05L) 312-2778 

CONVIDADOS/JOC INTERNACIONA.L (ARGENTINA = ALEMANHA) 

JUAN CARLOS VASQUEZ (PEPE) 

PENSAMIENTO 6185 - CLAYPOLE C/P L 1 §( = PCIA. BS. AS. - ARGENTINA 

JOSE LUIS ALCON LOPEZ 

HUFNAGELSTR 18 

6000 FRANKFUR'r/M - ALEMANHA FEDERAL FONE 069/7"J,ul09 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM 
(CEDIM) 

http://r1.ufrrj.br/cedim/ 

Acesse nosso site e saiba mais sobre nós. 

Dezembro de 2017 

Proibido todo e qualquer uso comercial. 

Facebook: @cedimimufrrj 

E-mail: cedim.ufrrjim@gmail.com 

Site: http://r1.ufrrj.br/cedim/
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