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S � Grito

O � Salmo 1.27 
N � Os 20 anos dela 
1 � Com a gente 
A {'- Você está presente 

� E agora? 

1! Boletim da Gomissão Diocesana de Pastoral Operária de Nova Jsuaçu. 
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A proposta deste BOLETIM nasceu do desejo de alguns Jovens trabalhadores da JOC 

e membros da Comuni da.de Catô1 i ca da Chatuba i de colocar por escrito as reflexões surgi àas na 
ijiss� de 79 Dia de Sônia.

Alguns se encontrarãrn e o prepararam. Ele quer fater ressoar o Grito de Sonia:ini 
ci ar a di scurssão da AFETIVIDADE dos Jovens trabalhadores e sua famT1 ia a partir de suas 
reaí s reaçoes em casa� na comunidade e ,1a soei eriade. 

Por isso vamos apresentar sôbr� t,O Grito de Sônia'1
; 

1io Sa1mo 127" meàitado por 

Sônia; "Os 20 anos DELA 11

; "Sônia com a �ente"; o que E!a fa1ou e escreveu em usônia voce 

estã presente" v\smos depoimento de algum�s pessoas·� e a Reflexão do Mêrcio na �Hssa de 79 

üia. Em 11[ agoran o ctesãfio para pais� j\)vens e educadores. Para fazermos um 29 t$Oletim e

importanü-:- voce escrever e enviar suas pr-eocupações para Comissão Diocesana de Pastoral Op� 
rãria -: Av�nida Marechal F!oi-·iano Peixoto, 2262 (ep�26.000 - Nova Iguaçu� RJ . 

,_ia. c.crnd.lç-iio de v,Lda., o Se.nhaJr. �-0.ta,1..•a cono.M!.o. 

.-0:::-�::g.-�--------�---..... -"""1:;:;:··--t;:::---�i. 

tt tt 
1t O GRITO DE SÕ'NIA !! 
/b::cr.::,o,c::,:::o:,;:::,�:,,"" t>-:==a::,o�=:,::=::.,.:;·i=dl 

� ! Jovem simples do pcNO, •• Amig1;1 do d.:i.á 
logQ com 2. mãe e sua irmã. Nos Últimos me$es, 
descobria a grandeza intet·ior à0 pai que t.inha · 
Menina <l� fé.fé ligads. ã vida, Seu g:ramle det� 
jo era sprofu'!'.idar o Tem!-! "afet:h·��n 

a psr -
t ir de suas pr�°5ptias reações, na fa!!l.í.liar na t.:� 

\!l.trOiàade. E= nesta SOCiec:i.ad.e, que e fruto Jo $1.S 
tema capitalista. 

*'***********�'"'";,***** 

lt:= # ___ .,. _ .e:; :: ::, -: ::: :: .:: .... ;:: ,::; :: e :,. = :: :-:: · .- - -- =.ê1 
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A FEUCT-OAVE Qüf () SEMiOR OFERECE

/<Jo..bc..i da. mtiXhe,'t pe.1t�cJ..ta .• Mcie .. �omc.n:te, qur. me. 6a.z 6-<-c.o.Jt po,'t efa tlyxt-Ü'.ofü1.cl.-t a. Cttda. ma1r1�.n:tc 
Sr!.nhon,! Q_u.an.do pe.n1.o Y!.Oó mú-tú,o.ó que no,�· 1.me, en-te.ndo polqu.e. me.u. nct[)Wl',e.n.io �o-<. 1-i.:�: 91'<: .. (tndc 

aeoru'.:.e.c.ime.n:to ptc.o.b me.U-6 pL1-<.�.

Me.u,ó 6,é..f ho.6 vã.o -�en.t0'l o qwz -�-ln.to, 
- . � - . ' À nllJr!{..t.-Ül w--uda. "· ctvo qu.e.'u.a.a. 
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1!!. LEITURA Dr, 
K MISSA DE Sl:T!MO OIA DE SONIA. 

leitura da vida de S!JNlA �i!\RIA t nossa irmã e compar,heíra de hita. 

l g rE:j a 
SON!Ai nasceu i 2 de dezembro de 1963, aqui no bairro e foi batizada um ano depois. 

de Nossa Senhora da Cortceiçâo t em �Hlôpolis. Fê.2: a·sua ·,� Eucaristia na Comuriida
José. E m�iito cedo tornou-se catequista,. êt1or-denando a Cciteques.e atê o inicio des 
Comunidade sempre foi o lugar de expressio de sua fie mals tarde.imedida que 

dé São 
ano. .A.

ia se coflsc i en ti zando, tornou-se o 1 ugar do Anúnc lo do Rei no de Deus e deni:!nc ia dos pn,6 l e-
mas que afetam a Classe trabalhador(:, prínci_palmeílte os .Jovens trabclhaclores:e isso �e tor 

1 
nou mais forte, a parclr do 3? Congresso de Jovens Trabalhadores, quando ela mesma dizia, 

1 

que foi o maior acontecimento de sua vida no, ano de 1983. Corno professora; sempre .dese.jou
trabalhar) mas Sl:a experiência foi dura como desempregada. Aíêm <la vocéçao que tinha, era 
grande a preocupação de partilhar com a sua família o fruto do seu trabalho. Dsf que f�z � 
sua experiêncfa numâ firma de construção civl l, onde pôde ver de per"to 1 teclo o sofrimento E 
exploração pela qual passam os operârlo!i e princlp�lmente os peões. Unida a outros 
que faziam a mesma experiência cie desempregados, surge um gnipinho onde n:dletimos nossa re� 
lldade bus-pl;lndo as causas.consequências e !:aÍdas para os nossos problemas. Els o que SÔNIA 
disse��num dos encontros: "Participando do grupo contra o desemprego. eu conhec.i umcOn"l\'.Hlrthel 
rc que me deu a maior força para continuar lutõndo e. eu acho que todos deveriam procur-arf�I 
ça uns nos outros para que o ideal seja alcançado11

, Outro penssmento,que tiramos ds sus 
a9enc!a,escrito do $êU próprio punho: 11DEsemprego: Probler.ia rneu,problem.s seu, problema nosso'� 

SÔNIA, me.us irmãos, pelo que partllhova com a ger,te, era uma pe=so.a r.m1to lig;ada "' 
família� onôe dialogava constanteme.ntG. Els uma reflexão que copiamos dos seus apcntamenlos: 
HSinto-me escolhida a1nda no seio cla minha mãe,Nascl da mulher perfeita.mãe somente:que rne 

faz fícar por ela apaixonada a caàs momento.Senhor, quando penso nos motivos qut� nos une, 

entendo porque meu nascimento foi um grande acontecimento para o� meus pais. S�NIA SOt!be

assumir com firmeza a sua gravidade e o seu casamento c.om Sérgi<�.Olhando o seu caclE>rno de
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:\ SONIA COM A GENTE :l 
�==========================" 

AMIGO 

Amigo é aquele que caminha 
com a gente lado a lado, 
Sem mentiras, sem falsidade, 
Fala a verdade com boa intenção. 
Estâ presente quase 
Em todos os momentos. 
Quando é chamado e quando nao. 
A amizade ê grande, 
Bela e bonita, 
Deus se compadece dela, 
E junto com ela caminha. 

Eu gosto de voce, 
Meu amigo camarada, 
às vezes triste, 
ou alegre. 
Não importa nada, 
Porque tenho você comigo 
Que guardo n� fundo 
De meu coraçao. 
S lhe digo: 
'-:onte comigo, 
�MJGO : ! ! 

U;n dia conversando em casa 
sobre o jejum dizia: 
Que significado tem o 
Jejum para mim, prâ n.Õs 7 
A gente jejua o ano int=iro .•• 
Quer comer uma coisa, nao pode ••• 
O pobre jejua o ano inteiro. 

********** 

Oi ! Amor. 
Onde você estã? 

..... ,Preciso de voce. 
Deixa. tudo, 

- . 'Vem pra mim •
. -,Direto, Ja, 

********** 
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Do 39 Congresso Nacional de 
Jovens Trabalhadores Sônia

escreveu para Sérgio: 
"Nestes dias me senti bem 
valorizada como Jovem e Pessoa. 
Descobrir que em qualquer 
parte do mundo �nde estivermos 
Somos capazes a tudo. 
E temos direito de 
sonhar e viver", 

********** 

Quando meu filho nascer 
Vou contar tudo pra ele 
Todo carinho, acolhimento 
Homenagem que recebi do 
Meu povo; da minha comunidade. 
E Eu pensava que estava 
jogada fora ••. 

. ********** 
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:: SlJUIA VOCE ESTÁ PRESENTE :: 
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=�==�==-�=====:c:- ===============�==u 

"No tüa. 22 de Julho de. 1984, Sôn..ia. 6oi ã múi.ha c.ttM. bem cedo e. eu. pa...3.6U o di.a .úu':e.Lw 
com e> e.a., a..fmoç.a.mot> j w1.:ta,L EJta. o d.,la. do e.há de. be.bê.. 

Mu.U0.1i ve.zu eJ'..a. cU..zia: 
"Não vejo a. hoJr.a. de :teJt meu 6,Uho no6 b.1ta.ç.M, de. pe.gaJL nel.e. 11 • 

''Ob.11.J .. ga.do· pelo a.paio. Voc.ê e. rr.ú1ha. ámt9a.. Q_u.vw voe.é: c.omo ma.dlún.ha do me...u. c.Mamen..to, po.l6 
voc .. e. ê: ml ... nha. mctfolr.. amiga.. Não .. únpo .. 'Lta. a JWupa.. Voc.ê. va...l c.am o que liv<Ut.; e.u quvw você a/.J.6,Ún 
;-rie.-0 mo 11 • 

dJ..a,:; li. 

O Pa.i.. de. SÔIÚa_ óaiou i-rJ.nuto.6 antu, da. Mi..Ma. de. Jq VJ..a: 
"Pa..Jt.a m-i .. m múth.a 6,i.1.ha. não moMe.u, e.u. a. 1,,i',.nto pJtue.n...te. a.qu.i.. em Cit&a. a.o me.a la.do :todo-6 o-6 

DO HISTÓ�\A 

,..___.. ------

"Vo Jovcin Tn.a.ba.th ... tda-'t na.&c.e. toda.ti a.6 mlU'.A l-i.n.d.a.6 fiO-'l111M de. vida.. 
t utna nec.e/2.6.Üia.de.. e.01-ithw.a. de.. .be viuc'!., d� ve..nc.e..lt. toda� a� ba.Vr..wàli, que. n.01, hnpe.dem de.. 

,..,unh.a1t11
• 

Ve. Ge.1t.af dó : 
"Sônia., ob-'tiga.do po.lt .. te...'1.u pcv..;..a.do peJ..a. YW-6ba. ·ú,da. e. deixa.do .Muda.du. Sôrúa., me.ru.n.a. 

:10.6p: tc..t..ei.'f.a. a.m.Lga, pob.'r..e.. 1 
de..bz.mp,'l.e..ga.da., que .óe. vi..JW..va. e.m tu.do f)l't.a. agJtadaJt. a. v,<_1.,da. 

Teu.,� oLtll s;;2.tu ;te, gJt.av.i.rfa .. z, v.lv,l.dc/, :tii.o ,úiten.-6ame.n.te no.6 dua.fJ...a. .. Tu 0-0 v-i.vu..te. e.amo Jg__ 
·Je.m, c.omo fJia.bai .. h.a.dol'..a., plt.D 6e,!.>-001v1. .6em empfle..go, e.amo mul.hVL de. 6ê.., Tu. vivv.i:t.e .. tão pM 6un.darr1e.v::ti2
,, : �e..6 Z40 d.f...M qu.e c.he.ga.6..te. ao pont � de. a.d-lvir..h.a.Jr.. que não vivvúa.t. ma,{.6 cm.e i.1,.to, Qu.e. ..t.e..u. di�f.i'?.-
1;..i.o de, v.<-Ví!.IL, de. QU·Uce..-'l. V,(,"eJI., de. (,a.ze..Jt, d/." .. QUe..l.J.Ü.OnaJt. nJi.e.rz:te.. à v.lda., M1 

.. ja. a. e..tvma. .6@da.de.. 01 .. !

,., ,i ''.l:6 no,� CDM\'..Oe.., nã.o 65 do Jovf!n.., Tr..r,ba..f.ha.Jo!r..e.J.i rni1ó -t,1mbêm de.. .t..odo.6 06 qwt v.-ÜJl?Jn cu c0nhe.u ... 11
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'J,-n momento marcante 
·avida de muita gente
O casamento de Sônia!
Menina de posição firme,

11----====================�

u " 

11 SONIA MARIA íl 
========•===---=======-=�=c::=4 

:ulher, que naquele momento
Assumia duas vidas:
:eu marido que amava !; 
Seu filho que ainda estava
Em seu ventre.
,/entre de mu 1 her pobre,
Jue havia sofrido muito

·Que tivera muitas crises
Como qualquer jovem.
E que findara por
Aceitar e amar intensamente,
O filho que ia nascer.
Em seu casamento
Ela irradiava felicidade,
Isso foi muito forte.
Todos os amigos presentes
A comunidade, enfim,
Se sentiram questionados
Pois ela não teve vergonha
De casar grávida
Foi um ato de amor
E nos sentimos tão bem por ela.

Sônia depois em conversa com amigos 
Dizia-se preocupada por 
Não conseguir ver-se com a criança 
Assumia-se como desempregada 
Acreditava que seu filho seria 
Mais um oprimido. 
i: sabia mais, 
Sabia que ele tembim seria 
Mas alguém a desejar 
Um mundo novo 
Um mundo pelo qual ela lutava 
'Jm mundo que todos queremos, 
E Sônia dá à luz 
Ela não resiste ... 
E a gente fica sabendo. 
E a primeira atitude 
t não aceitar 
Mas costumamos ser egoístas 
E queremos ter sempre 
Aqueles que amamos do nosso lado 
Ou dizemos que é o destino 
Que tinha que ser 

Sônia era uma Jovem Trabalhadora, 
Uma Jovem Trabalhadora, 
sem emprego, professora, 
Mulher, casada, grávida 
Moradora da Baixada Fluminense! 
A maior concentracão 
De operários do E;tado 
E Sônia teve um filho 
Um filho que nasce 
Dentro da classe operãria. 
E num momento cómo esse 
A morte nada significa 
A vida, a luta, a consciência, 
O amor, enfim, Sônia 
Ressuscita em cada um 
Que a conheceu, 
Sônia ressuscita na sua família 
Que· a admirava, 
No Sérgio que a amava. 

Difícil é aceitar 
Aceitar, sabendo que nao devia ser 
Mas ê ••. 

Nos Jovens Trabalhadores 
Que a conheceram e que 
Precisam, luta; mais um 
Pouco agora por ela também. 
Mas Sônia ressuscita principalmente 
Na ANA CAROLINA ! 
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ANA CAROL! NA ! 
ANA CAROLINA é mais uma 
Jovem Trabalhadora! 
Sua mãe está viva nela 
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t: E AGORA. . . PAIS , EDUCAOORES, JOVENS ? 1/
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-

Os Jovens não estão tendo condições de colocar seus

problemas afetivos nem em casa nem com ninguêm. 

Se isto ê verdade o que a histõría de Sônia estã 

querendo dizer para você, Pai, Mãe, Irmão, Irmã, Companheiros?

Poucas"ramiliQs hoje desligam a televisão pra ouvi.�..;.{;.()m atenção as 

�}ilijm 
preocupaçoes que os Jo-

vens tem e que não suportam mais sozinhos. 

Você jã perguntou a seu fi I ho, se você tem ti do tempo para ouvi -1 o ? 

Você jã parou com seu pai ou sua mãe pra abrir-lhe francamente seu coraçao e 

sentir como eles viveram a crise que você hoje atravessa? 

para 

Você tem amigos ou amigas ? Eles sabem toda a verdade que você carrega .. a .,que nao 

aguenta mais guardada? 

Que o grito de SÕNIA clamando para que Jovens e Adultos discutam a afetividade,come-

se hoje em sua casa, em sua comunidade, com seus amigos e companheiros. 

Encerrando: Sônia escreveu: "Somos capazes de tudo. Temos direito de sonhar e viver". 

Nosso sonho ê iniciarmos a falar abertamente sobre o que queremos; em casa, com amigos e em 

grupo. Provocar revisões de vida sobre este tema. Que os Grupos Jovens organizem encontros 

sotre este tema. Promovam mesas redondas na familia e entre pais, filhos, educadores . 

. , Que a Comissão Diocesana de Pastoral Operãria, ponha por escrito e divulgue o que se 

)asse. hoje no interior das famílias operãrias. 

Nova Iguaçu,02 de setembro de 1984 . 

.... 

-----��------_j 
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JUVENTUDE TRABALHADORA 
-

E A _EDUCACACl 
- t 

São Paulo,22/23'24- Julho- 19a3 



.3 \d COJ\TGR�;sso NACIONAL DE JOVENS TrtABA'LHADORE-S 

Q(Jj'l9"JTST�_NDQ_TRABAI,FO E JUSTI� 

A_.}_\1�@.���J_I;�_ TftABALHADOM E A ED�G!.Q 

Lo C'O ... �Ll_+�'.t_AÇÃO D.A REALIDADE \ 
A m:.JioI· partG dos j cvons trabalhadoroi quore-m cstudaz, conh 

tiheeer· e L: .. F"tlc::. pa:r 1�0 a1undo em a UA vivem. Qut)1em contribuir com -· 
cst& SO<.U v·i: .. J(.'i.'=- c:-11d:=:i Ve8m ta ata coisa para ser dru.dadOo E para mudar 
J ' 

e creciso t�ab6lhar o E cara isto elos querem um estudo ligado a�:· 
p::·o:t.iss<"''ú <�UG 6:0,GO��heramo

H-- J e isso ,Tlt1..':..t\..,s cs � o?ens trabalhadores que tentam estudar. 

Mas dos oue corne�a, no prim�rio 1 sio poucos os�e chegam ao 2º gra
,... ,., 

ffl. �enos ginda a u�lverdidade. T8mos ent�o na educacao uma prirami-
'

, 

de7 ja oue do cada 1000 crianças oue começam na lª serie do lº · 
grcm,i :::íJme:1te ur.· (;hcga � univerdidade, significando uma gritruite -
evasao d�_juventude trabalhadora das escolas. 

P. re�_'. __ �d?de 2ue vivemos no di;:i � dia nos nostra qu n$o te-
ci:us aues�,;, a ed.ucbc.sao .. Somos excluídos, marginalizados pelo afuni-
lament0 p1�nuj2:o da ijducaç;o º , 
_ . A nof'.se exclusc1:) começé'l na nossa durR realidade j os sal,erio
baixos, o seJemprego,e oue tem como conseouencia umA alimentaçao f
fraca f�ZcDdo jovens desnutrido� e cansados. Uma criPnça, ou jovem
tra?a�hador C1_ue tem uma fome cronic8 ? não tem CQndiçÕes á.e estudar
a-s s1m1J.e.,_" cui1hecimentl)S; e aue Ainda por cima nc=io lhe f i:üam nada d
de SUP re8lldedea 

Out:i'.'os f'Ptores téímb�m contrrhbuem comol a dur;:i j.ornilda: de r_J. 

trabalh --) c'L?i:·�-:.:;_�·.t-a o desenvolvement9 intel4ctual do trpbalhador, -
e elto Justc de ensino, a CPrge horerie excesssiva que iificulta o
aconpanhPmento d.o r1luno pobre; 2- necessidede do jov�m tr2balhadgr 
opt@r �ntre o trPbRlho em detrimento do estudo 1 a nao conciliaçao 
�O hµr2�i� Uc t����Jhü e de estu�Oo 

T_�mos tPo.bem problemas como a difrh.culg_ade e burocrPcia n�s 
tr�nsferencias cscolpres; a form2 de avP!iaçao por meio de üotas,
provocp pJ. to lnd:l.0q "de reprov ,eçao e eva SFIO. ,,.,, 

O inse0tivo P competiçPo, a super lot�ÇPO nas �?las de au
la ? ri' ore,ú.l8Gao dos ll _r.:iais inteligentes 11 e warginPlizaçeo dos "me,�
nos iG�eligent�s 11

, s�o outros meios que nao contribuem em neda a 
formaça0 Jos alunose 

, , 

o r0lec1onPmento r1lunoX 9rofessor ? e hiorarquicog um ensi-
,,.,, 

nF e o outro Pprende. As escales ensinpm a fpzer e nao P pensPr, 1 
SE;:indo cme muitos crofes sores n;o com9Dnmetidos com P rePlidFlde deo 
p9vo e princip1-ümente do j t, se limi tPndo a reproduzir um çirogrél-

, 
, 

m� prc-determigPdo, : A_ ed11.cr-,�·;;o 8 pensr=ida, plpnej�d? e divididR por umP minorüi, 
em fui�\'º un1up e exclusiva dos interesses dP clPss� dominandte em 
ex'p,enc.i:r: seus lucros e gRrPntir-se no pQder • Isto e, usEi-se a edu 
CElÇPO como um dos meios PPt1'1 é? reproduça9 do sisqema, tPl como est 
hoje 1 a pr=irtir dP divulgPÇPO dps SUPS idei�s e VPlores. 



... 

"

,, 0'9l0c: ;:i D.9 CPbeç,c1 do J '.i1 regrFi s de ''mo��l '1, ':'GonscienciP :,:1� 
�'etic'e'.!, incentiv�1ndo o conformismo, fJ :p�ntuti'lidPde

? 9 res� 
F1 hiererauü:1 ••• 1 contri�uindo pPrP o 'Au'mento ido indiv idut=1 -

v1ca 11'7
9eito, 
lismo, concor�encia 7 passivid�de e consumism6; , · 

O curriculo elPbo1•pdo sem e pPrtidioeçp,o de-' professores, ci

lunos 7 oeib e entid2des reoreseqt2tiv2s_do povo e dP Clílsse traba
llj.A_dora. Os te:ztos e livros d�.d_etic;-2s sao elitizt:idos 7 1ü!erni.htes, 
totelmente for2 dp realidadeº N�o sro regionel�Pdôs enteo fezem -
co; que o estudPnte do nQrdeste e do sul� jRis recebe o mesmo con 
teudo 9 cgm 1.:;,n,r1 ., · educpç,,c., mri.ssificPn te e trazEn:lçi0 __ Fl consequente 

·· .. destruiçao dA cultura lo(;pl e region2l.
A n�o oPrticipeçPo dg 9ovo no.oi�nej�mento_dP educaç�o esta

provGcando umA desv alor.·:_zpçao de tudo q_ ue rer.n·e$ef;lt� educ�çao e cu
ltura pooul2r 9 sem conseauirmos cri2r formes 2lternPtivas de e�
ç�o ao nosso Plc�nceº Inclusive P gr2nde maioria do� pro{essores �
nFJo VPl�rizam a cultura populµr, ja 0 aue essimilarpm:� ideia de cul
tura aue tem a cl2sse domlnPnte. ,

Coloc2m n� Cfbeç� dos jovens_que uma vide melhor e garantid
r::>elo estudoº -1!; /so npo estudP ouem nPo ouer 7 ... e ...... ..cohr.i".n.do 8S causrs -
rE:;:üs de aue nos J T �ivomos nfl ç,obreza e n?o temos :chance de estu
dPr nem,nae es0olPs gublicrso , 

E com estéT ideiR fc1lsR sog1e estudo que ele e muito v�üorif.í"
zado como um meio de �subir 11 n:::-. vid,e� g2rr=i-ntir o fµ,turo 7 bons em,,,
preggs SFlir de situPÇFlO de humilhPÇPO e apetto. VF1lcrizem-se egt?o
os medicas, os engenheiros, os advogr1dos,, Sr10 essr1s·as profissoes
oue levr1m milhPres �e jovens POS vestibulares.

O ensino hoje no Br2stl
1 tir� do estudrnte P CPp,c1cid2de de -

pPrticipPr,e ter um censq critico, e PnPlizPr suP rePlidPde�e se-
ber o aue e bom e o aue § ruim pPr� ele e pr1r� 03 outros. Npo levP
o Flluno R sentir a 1.ig:oçpo dris mpteries com o ,seu diP 8 dia A Que 21 

as ciencifls em gerel, e princioPlmente R historifl estP bem longe -
dP v erdpde 4 , 

Na historifl, c=i gente Fl prendz que o .b.r�sil foi descoberto,
mas ne v�rdPde ele foi inv2dido e npo se_re9peitDu 8 vid?., � cul
tur� do indio, Ps9im co�o hoje e nossa n20 e respeitrda 9elos es
trangeiro. A hist!Ui:ifl oficiPl e contadP pelos ricos, ooressores e
vitoriosos nurncf celosoobres, oelos oerd�dores. ,,, 

A educ,c1çpo esta em crise 9 O opis e o 13�' pPis em educeçao e 
, 

o 6º exportPdor de r1rm8s do mnndo, seng.o cme depoi9 do CRfe 7 �oj e
FlS Prmas seo o terceiro item de imoortflncie no volume dPs exporte+
çÕes br,c1sileirF1s }FSP) 21/6/83 ª As verbPS destinPàes PepresentPm 
3,8% do orçF1mento d2 uniR9s EssPs verbP� n8d8 representam diPnte -
dPS necessidPdes, oois �lem de ooucPs ... sF1g mPl distriguidPs e mel -
Pdmini�tradr1s4 A pooula�go em gerPl nPo e,informPgR de onde vem e 
como sao em9regPdAS es verbAs destinA�Ps a educeçe�º 

As diferenQPS entre o ensino ouolico e o p2rticulPr se RgrP 
· vem, sendo 0ue em-nenhum dos dois 7 o· método utilizPdo, corresponde

p rellidRe do J T�e 
,,, As escolélà p.:1rtict:i.lPres�Ppresent2m,probi�mps como� superlo-

tPÇRO difmcultPndo a �ssimilRcPo do conteudo� Spo nP su� maioria -
empresPs coCT tim luorAtitcs� ,,, 

Os politicos USAD a epocP de eleiçoes pPrP se promoverem e 
gpmh,c1rc"m votos 7 uiilisPndo os espPçoes esceolpres pArl'l�campE.1nb-a-- elei 
tor,c1is, prometem bolsPs_de estudo e hoje muitPs escoléls estPo sen
do fechRdas e interditPd9s pois forRm construidRs as pressps pare 
serem inRugurad2s n�ssa epoce eleitorPal, pPr� oue( terceiros) pu
dessem gPmher prestigias 9erPnte o povo. 

•
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A siturçeo dPs v�r�as e tPo greve gue chegP po pgnto de febcha!em escolPs por feltf de verbPs. Npo hP mPteri�l didPtico, fPl�ta ve�bP_p2rP co�tretPçeo de novos professores e perP a manutençaoda propri2 escola1 
• A essoci0çao,de pais e mestreSf criadp pere integrpr a tamilie e e escol�, este. sendo u�ilizeda coroo 't1eio de àteec�daç;õ de : fundos pPrP s,.,prir es necessidedes de escola oue n8o sao supr1des pelo est2do. ' · · 

, , N O s�lario_baix�, � m� formeçeo dQs professores faz com que aconteçam. 1nclu�1ve v iol0ncip� e agressoes,JWS alunos, fisicamenteou por meio qe ralsas ava�iPçoes, repv�vaçoes,etc • 
• © meior_agrevente e no ensino publico 4ue tem como objetivo 

ate[)Ger...,aos,.,,1studentes carentes. Vemos FJ-i mLütos q_ue podem pagar. Tmbem nao sao totelmenta 6ra tui tos, pois exist� sampre uma texa /:•pPra pega�. Promovam festas Junines, dia dPS maas, dia óa orlença� 
rif:=>s P fim de obter fundos _pare se me.aterem..,. fazer reformes na es cole, eLc. · , 

O ensinQ prtmario, discrimtna e criPnça, filhos de trabalha dores. Estes nao �ódem fazer o pre-es�o1Pr 7 e se sujeitPm a protes sqr�s poucQ!�epacit�das • .A? eseolas nao levam �u1 conta a si�uaçao 
soc1.o econo_illCe, exigem unif�rme� '1 (llPteiais B�em d2s .. c·,ndiçoes. Sa 
bemos q�e milhPras de�criPnçes vao e �scole so pala merande� 

O m;:iter ial dida tico, livros, · s20 umr, grenó.e explorélÇ�O em -
cima do povo. r1udRm PCP�? ano incentiv2ndo e come�cializeçao do -
ensino e àe mateiPl escoleres. 

As bolsrs áe estudo s;o prua ilus;o. �;o pera as escolas -
dos deputPdos ou manipuled2s_ por est2s. oendo�q�e esta verba podeti 
a ser usada de outre for�a na educPçao que nao fo§Se 2 bolsp. _ 

A meioriP dos cursos 0rofissionelizentes seo fr2cos e npo 
desenvolv�m uma refleX?O sobre E profiSSRO ensinada. 

Al�m do meis os jovens nao tem comp9 de Lrabal�o para_ a pli
CPr ne prPtic2 o que �p�enderem. O ensino e muito teorico'1 nao 
oferecendo elementos prPticos e 9or isso se esvvazia. 

H .As escolps profissionais e particulares promovem c�rsos que 
a o correspondem eo mercF1do de treball)o, tornando aomente uma foni' 
te de renda seg�re ppre seus prQJrietPrios, tPnto as eijcolas feder 
fed�r�is como as particulares nao gerantem trab�lho apos o curso,. 
Alias, as escales n�ao gar9ntem n�m mesmo o estPgio dos alunos. E 
os que consegaem fazer estzgio9 s20 muito mal r0munerados patas 
em�reses que nem p2gPm aos ·estpgiarios. 

,., A pro�egF1nde� influencia e leve o jovem e escolher um curso 
aue nPo corrsponde a sua reelidade 1 tornpndo-o um profissional · �
.frustre�o. üLÜtP� vezes o jovem deixP de est�dar o que o.., ista por. 
imposiç�o da familie 1 da sociedede, ou por neo ter recurso e profis
... 

580• ?ercebemos uma aberturê meior nos ramos eletro-elétronicoi
gr�fico e m�t;lurgicos pPrp rs nulheres, sendo que? finalidade e r 
reduzir o ni vel s 2lri?l com. P ent:r;2dr d? .1mlher nestes ramos. 

De ano pPrP Pno ?umentP o indica de Pn?lfPbetismo no BrPail. 

2. F�TOS r,JE COI-JPROVM,: E0 1.L'.A REALID@"E

' ' 

11.l!.ntro no trebr1Jho PS 5 hor?s e spio PS 13:30 hs., quPndo· 1� 
enegp e 7 CaSR estpu�c111.üto CPDSPd2 e VOU dormir em vez de estud::ir, 1 

nao agaento P prGss o. AindR mais auPndo sou obrigedR a fazer horrs
extrPs. O chefe rindP diz oue tem oue ter prioridrde ou estudP ou -
trrb alhc=i. 11 

Jovem de Fedreirê: " t'3nho 12 :=inos de escolr, llem escola --
, e . 11• 

oublica. onttetGi nestes anos oue os �olegps ffiP1S pobre� forrm � 
indo", 2bendonpndo o9 ,:is tudos. Alguns nro rgu.eatrvi:im estndAr �� -�ª
e tra: ... 1=1lher meio periodo. - , · 

, . - -

.�, ,,,.. .... 
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Outros orecisPVPm trPbAlhPr p dia tod9 e oPrPVPm·de est�dPr o ou e�tu
dPVPm de noi.te" Os nue VlClhPm de f::imiliPs pobras, ORBPP,rios ou çt.::, 
zonp rLU':';1 7 tiC1hNt1 PS piores notps e os aue vinhpm de·'f;:;miliPs 0ba-s-
tPdAsNtit�Pm melhor :ogdimento. PPr� o 2º grau pre�t24 um exAme de -
seleç ºº A fr::iturP entPo ficou e�postP� pPrP o oar iodo noturno fi.�
CPrPm os mPis pobres. 1 PP[P o v�stibuPir�_ent�pram so�ente os Alu�
nQs de posses. Ou outros ni!>ci tiverr1m condiçoes de p.::,g�� um curs'i.nho,
nao PPSSPrPm nos vestibulares. ,... d · 20 · ' ,._. ,_. ·. · · ttln P no - gr.::,u, perce�i,que fi80 P.-
PguentRVA P vidP oue levPve, trAb8lhPr �er2 ajudar P f��iliP e,ci�tu�
dP.r. Minh8 CPbeçP-1 e meu cor00 ept::iv.::,m "pifPdos 11

• PPreeia um2 maouine
.::,giP m_ec r1üc r1 rnente, sern s ens ib i.1,id_ede. Outrc=J coisP que me lévou p de
ixrit P escolP foi 2 :Ç2l té'I de re+PÇPO do est:1do com P -rePlid;:ide que ·;'
viviP em CPSP é nP f2bricP. 11 

/ , , 
Em R�dife,no �Pirro de 9.::,sa b�PrelP, e ·uito Alto o �indica -

de reprOVPÇPO e GVPSPO escolp�� , 
N9 escola DuQue de,�PxJ2s, no bairro de MPrambaia(Belem) � um 

professor ue edL1CPÇ o �rtist.icP pnniP os ;:ilunos de mané�ra i-'<Ç>Surd[l e
por an�l0uor motivo Pte por dm si�oles sorriso chegPndo ao cumulo de
suspender um Pl1 :wo gor 30 d�hs� ,.., ,,. 

As escolr1s oublicPs,fgrPtuitas'', estPo distribuindo CPrnes de
tPXPS t�en�-::?ü, ;:ios Pl,1nos ob,irig!:lndo�s0 a OPgPr nP dr1tP corretP dos ! -

vencim�ntos sobre risco dehcresci7ªnto de 10% de multa. (Es.E.de 2º
do lspirito bpnto) / 

· O Pnrne.ç.to dPs mens;/lidades das escolPs pPrticul;:ires forPm l 
perrnitidPs t•te 64% e o r�juste SPlariA! em todo 0 pPis for.om em tor
no de ,413% � ;i;s �9 comprov

�
. · ane o J. T º, nao pode pPgar P �1esm;:i pois se

u SPlPrio nPo,e suficiq te sen�o ,,mp dPs CPuszs dP evasPo escolarº 
Em Belom do PPrR P nPtriculP inicial em 1980 foi assimg 

í:\.ª- s�r ie 281., 9! .:-3 / 
· 

. ��-ª':§;. :: ll} o35� / 
o,, ·12r-11 0;:::..u_;) 

59:578 
� 49,;199 "··,,.).,{!_ 32. 89 3 

260511 

2º grém 
lª
2(i\
3 ª 

- ª 21.520 

E�11 1! er e s inP 

O Lfberal 6/2/8�)

, , 

Colegio CIÇREVE tem turmas com Pte 170 alunos, 
- - obrigRndo o professor a uspr microfone ou meg2flone pPr dPr pulaº� h

noBISO, alunos pssistom .::,ula de for? dP turma por fplta de espaçóô 
lünê'tP em TeresinP, · P..;.,'.::."';:inde Ct1Pioria dPs escolPs pPrticRlêITes 

comierciPlizam mate4;:iis diªpticos e fPrdamentos P preços mais altos 
Ex. Pit1Jchinhr1,.Andre;:3s,Cursro�, 
.·· ::;;::i Belo Horizonte o colegio D. Pedro II veQ.de F.Jpo_:3tilP9 aos -
�lunos qu� PS aghP� iacompletPS, sem base. Mps tem que compra-lPs -
pois o colegi9 nao permit�-6u� 6s professores usem so os livros� 

Em Maua, os rlunos de escolP dP rede estfdUP1 1 em �ua mei�ri8 
� s;o preSêÍOilPdgs p p�gpr p tAXP dP. APN DP etUPÇPO dP metriculP, equi. 

vPlente P �ttrigulP �a rede perticulPr, e mPis o pPgPmento dP texa -
P'Pre educPÇPO fisict ( EEPG EzildP Costp). 

Os 9s tudantos.,deo J}io fi-rPnde Q.P Serrc1 (S?) QUe frequent er,1 esco 
lPs ,.em MauP 9 Sto A.nd.f'-e e b8o Paulo, tem ppenPs um 0C1ibus e um t1:-1m no 

� horario escolPre A �rdp do mesno BC.orret;:i perdP de PUlf, N@ SAlde� 
p�eclsPM perder de 1 P 20 minutos de pule pPrA temer 2· conduç20 de
voltr1" ,. 

A escolP estMuPl Vicente Freire de CpnoPs promoveu d.ir lí de
r:iRio un gpleto com Q,objetivo de ;:ingPr.b=ir fundos pPrP 8 'construÇPO d
de um b�'1heiro nP ee(OlPo 

,i 



.b m Belo H0rizoate, um� criRaçe de oito Pnos pprou de dstudPr por que 
� �

seu pPi estP desom��2g2do e nPo t,jrc1 dimher.:reo pPrP comprer cPlÇPdos, 

Na escolp W�llP�8 C. w�,oEssea de S. B, do Gampo, como em mui 
tes oscoJ.Ps 9 e:'f.1s'.:e!�1 um,· direçPo G profes�or�s oue reprimem os eluno 
impedindo-os de se orgPntz2re�. i.oso trPrp serias prejuisos quAndo -
mais tarde f'orem or;t{Pu.i.2erem co�10 clPsse� 

No cen�ro civico dP E. tstPrlUPl de VoltP Bedonde, Plguns elu� 
nos forPr.:i rt1_::-r,gi_n.s:>l L? 0 ,:3c1 fi o:,lP diretoriP dP escolP, porque propunhPm 
ume discu�sPo sobra edJ�PCPü ooouJpr. .. · ... 7 N 

. _.Escol PS constl·t1.:..d2:1 Gr: Vi tor·ié' (ES) nos meses de eleiçao. ·
-E e Jose Lc�wr:; ��� 1':i::.·:::rt1,-L:1 lº grPu_ t'3 E�col� Re&ina ·MBri� Silva, � .Alber 
to de A1t:1e1dp .Lº e 2º gr f:lU � Escola 11102 .una Uomes de oaüza 12 grciu e 
Escola Pio XII Lç g---:.u�u� · 0. 

AlveE:, Dü::s � �.�v,;,:::ong::. s;o bPirros perif�ricqs de(· B.i:·:do C •• 
, ,,.., J> 

Al npo so te� escoJµs sufidioates pgr os jovens de Lº e 2º grPU 7 per!
·odo noturno� ota•.ig!)ado os P de5.·,.ocprem-se p!>rp escolps distpates de ·

;, 

SUP residenciP e trPb�lhoa

,iºo can±r0l0 d� oducP�;o foito polP clPse dominPnte, impondo
N

u� 
·conteudo em func·p0 .. de VPJ_or.;s c.opj.'ÇPlisb,s G 11G levP os jovens P npo -

PCreditPr em si orooiro. ensinP-o P G2�orizP[ em vez de pens0r� rPcio 
cinPr, criPr e� so� um

1

Py2üte de suP eduCPÇPO. 
_ �. A os trutn.xui do en.s :1.no. é de cimP p�-r p bP ixo e nos Pl tos escelÕe s 

ncio hP pessoPs c0,:nqro,112t.i.d�'J �o'1 P cult;ir;:i popul0r 1 co11 Q pc::c. . �· ___ ._, 
Inclusivg ür1 o.u.estHo Q,!,,;3 v.:Yto;.;s ., o povo, os estudPgtes nPo tem nanhum;;:r 
informPÇPo e nem çorao pPrticipPr n@ SUP distribuiçRo. 

3;rnteressp P clPsse.doqin�hte ��ater P juventude trpvalhedorP_
deslig9dr1 de SUP !'8r>::i.(1.PdGo .o GíJSino, e USPdO CQ'.:10 'lleio do trPnS[ÜSSPO 
dPs ideiPs da clPsse do�inPnte oPrP suP oer7PnenciP no poder. NPo in
ter�ss;::, ao gov0rno eduCP! o pov� pPrp p;::,�ticipar d?s degis;0s. ··A esco 
le e usPdP gomo um unstfüuoento de contrgle sociPl fildeologico, que viã6 
c1 r0produçç00 d.,2 2oc1.oôt:éle tr11 como estPc , ,.,, 

4 -:A 2-lt·:1.;:,�:,,.; r1 G r.:.1.::::;c·,·::·5.P :rein;::,nte no pPis 7 
PCPretéTndo desnutriÇPO 

e que,.,,.:..nr::: .. tU. no re1:di·-c1e.1to es�oJJ'!' do P;);unoo O Pluno pobre 7 11ú±t;:is ve 
zes npo pode aon e st;1.dr1r. pois os pPis neo podem lhe d;::,r os Gwteri?i 'J 
e uni:'orrJes _exig.i.ê.::Js º · · 

5 ºA pibli tice' eé'u,:;;:ie: �.onP l � r1 refor01p do ensino 7 os ricor40s tipo� 
. USAID 7 seo rnen.hallla pr1rt i.>?-iPriÇPu e nem '.:'lesr.io esclPrecimento P populPÇPO 

6,.l\s 1;rnss1c:11-1s ccüdi.çocs e PS jornPdPS longPs de tr::iªr1lho afastPG1 é'J 
juventude tfPhPlhAdorA drs escolPSc 

7 ,,A educ ;:iç ';o n�o � priori·:. rr· L� no sistemP capi t;:ilis ta e por isso d 
, 

_destirn=1-se pouGF1s ·1erbf;d rer.'7 o ensino publico., Huit;:is verbas que po-
deripo ir 9tr,.P ri GdUCRC O VPO pPI'R Pr!!11Pmentos 7 grPndGS o})_r_a.s,.etc.

_ BoA bPiXP 7o�unGTPÇ;O dos professores o�e leVP os a ter u�e CArgg 
excessivci de trPbPlho e tirP-lhe� P n9tiVBÇPO de ;:ipr1mor;::,r e de lutar 
pelP qu;:,.li.Cc=;de do cnsi,no J Sof:..'er:1 t;:imbem mu.tt131s pressoes pPrA seguirem 
o currículo de A�lPs j� deternin?do e pssi� rnAnterem o ensino forP dP 
re pJ_ id?cl.c" 

... .. 

) º 11. f r,l'� -:: éte .__ondiçoes con.erc;,t ;:is que pos�ibili tem o jovem treba ... -
lkaãor estud?r ccmo: o bAlxo s�l8rio q ,a distencia, P dificuld?de 40
transporte, o osgct�mento oent .. al e fisico 7 Eºr AatieP da �rge horeria 
,de trefbc1lho 7 o te 9 oue prcvoc8m ti g:';=iade ev 8 sr10 escolPr. ---� 



� 10.NP elPborPc�o dos currículos ascolPres n�o hJa'u�a pPrticip? 
çao dos educ2ndos. 

N , , 

11.Nao h2 insGntivo e recursos finPnceiros disponiveis p�ra os
profissionPis brasileiros· trPbalharera e criPrem tecnologia propria e 
adaptada aos meios de recursos nPturais oue temos. 

l+. CONSE9,UÊI19)AS 

1 - O jovem vai oerdenloNsuas caracteristic�s, sua identidade, 
o senso critico de oarticipfçao. Ha uma PliGnaçpoNgradativP do jo
vem trPbPlhador pcl::i educeçpo e meios de comünicPÇPO social i.n.cent.1
vando-o a produzi�- e consumir tirando-ihe a capacidade de criar e 
partici9ar, aceita�do PS 9ro9ostps 7 ideiPs, sem questionPr de onde 
vier;;im, porque e pPra que 7 gorando a pc=issividade, o comodismo, o i,n 
dividualis:110. 

2 - � necessi�ade de trabalhar e estudar leva o jovem c=i se di� 
tanciar da familia� a reduzir seu temoo de lazer. Al�m do distan
ci�mento a escola i�cute-lhe VPlores diversos dos de seus pPis, ge
rando muitos conflitos 7 incJusive entre pPis e filhos. 

3 - Os jovens tornam-se massa de manobra, usc=ida pela classe dQ 
minc=inte pPra atingir seus fins. Nesta sociedPde todos se utilizEm 
da juventude trPbaÜrndora, fü�s rac=iis diferentes form.Ps ( os pP.troes, 
os partidoê politicos, 8 igreja, as seit8s religiosas, os atravese
d�res de mPo de obrA

1 P propPgPnda) 

l+ ,- PiorA a cada dia o nível de ensino, desGe a es:cola pr!ra�-
ri8 ate 8S universidades, aumenta ::issim os indicas de reprovpçao. 

5 - Devido a cprg8 excessiva de trabalho e A n;o condiçPo de 
transporte, gerp dificulgpdes de assimilPÇPQ do ensino e o desanimo, 
provocPndo P grange evBSPO escoJ/"r ou P ,opçPo pGlo supletiio ou Mo
bral, formas precRriP de educaçpo que so ;cemediPm P sitUPÇPO. No i-

·; nicio do ano letivo as sPlPs de PUlPs estao cheiPs. No decorrer do
afta v;o Acontecendo as desistencias. 

6 - Aceit�ç;o dp id�iP- de cultürP lig?da a sBber ler, e�crever, 
e desv�:ilorizaçpo d9s v Plores e for'!lPS de cultura ,poçml8r .! Dai te�os 
que um engenheiro e 11culto, enqui:into o pedreiro e um "Joao Ningueo," 
que nao sabe de npda. 

, -

7 - íls pais aci:ibag Pssu:-;ündo tPxas,"contribuiçoc-is expontPneFis" 
_venda de rifas ? neleiçPo de rrinhP 11 etc&O.pi:ira sustentar a escolé1 de
seus filhos. E a sua nPo pPrticipaç;o leva a �arginPlizaç;o das 
criPnÇPS np escola. 

8 - �umenta c::ieP vez mais n gesiguPldPde social. O estudo co�o 
u� previlegio de poucos e P. negPÇPO do direito de astudar pPrP 8 
nPioriP, c1 utüversidRde par;::i os filhos dos ricos e as escole.a profi,.ê. 
�io.ti.PiS pArP os filhos dos pobres ( e '.1:luito poucos!) 

9 - Con9 juventude trPbP1hadora e como classe estaoos perdendo 
p nossa historiP e P diminuiÇPO dP qu8lidPde do ensino. 

6 
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�- ' ·-'

1, 
2, X'ºJ Sl PR.'iivfndicações especi'fi é:as do� jovens trabalhadores 

w·,L-
1
R�_dução,;-:da d-orn.;:ida ·de trabalho, 43 hs. para 40 hs. sem reduçã�-de salario. 

2 - Cumprímcnto da lei qL1e libera o jovem ·trabalhador estudante.uflla hora. an
··iJi:'. ,t�_s do_ :�ermtrfo do ,horiirio normul de trabalho, seíl) __ p_rejuizo sala_rlal :e sem 

repos i çap"de horas._. 
·,.,· ', i 

•1 _.3 :-_Qµe os'.-organi-srnos·e·autoridades responsáveis com a participação dos··:jo- ·· 
--':;i··t · vens trnbalha dores no en sino criem formas de apoio ao jovem trabalhador, 

_· que que_r estuda.rma? n_ão tem con-:Jições economicas paras.e mantet'na·1 'escola1

',:-,J·:-_ Par-ticJ�açÍ)o -�.los allmos �cravés de seus representantes, �o con'trole das 
verbas, or�amanto esco:ar, planejaffie�to do curriculun escolar na rede es-_ 
tadua1 e rarticular, 

· 
· ... - · r

' ' . . . . ,.. ... , ,:·. . '. 
1

' ·s - ciü'e a empr"e�a por força é!�: 1 e l seja obrl gada a colocar o jovem traba 1 hador. 
n�ma �tivi�ade integr�d1 ç�� o seu.estudo. ,w. 1 

--i . .. : . __ , -- • . ·,j 

2 6:-.--��ran�i.a e ampliaçao de-vagas para estagiari·os, e que seja renumerado de· 
acordo com a função ql 1e estão exe rcerdo. 

_1_ í 

.J - _Q..yc os s_l;nd(1::atos .e i'.\:;:;oc!a-ções de classe assumam as. bandeiras de luta dos
,· 1 . .,jover.s tr-:a:b_,alha:Jorés e ·estudantes. \ -� ..... 
8 - No vos melos de avaiiação, debates, ;-,esquisas, seminários,. voltados para 

o-crescimento integql rlo joven, em termos de conhec!mento, .àti _tiudes e ha
. <. , 1  

·. )1· ' , -

,,·bi,]:idades com critér·ios que ob:,ervem o ::lesenpenho dele como ser social e 
não visando avaliar _a 5ua capacidade ce memorização,,como é feito hoje_; 

• - 1 

9-:. Que se crie e$pnços nas escolas que :1ossibilitem ·a livre· participação dos 
alunos, nas.atividades comunitãrlas (hortas, grupo� de teatro,e�c.,);_ 

�-�: REiVtND 1 CAÇÕES GERAIS 

- QG� ;: ensino seja gratuito �m todos os níveis, sem distinç5o de cor, raça,
l re�siçi9 ,ocial, g�rantindo assim a todos a educaç�o, inclusive aos presi

diarias.

2 - A democratiz�ção e d0�centraliiõç;o dn ens:no, com a efetiva participação 
dos professores, aluno�, associaçôes ·cm�ni�árias. de moradores, sindicatos, 

,.,, orgàn!·zação c'.e jovens trâo.àlhado1c�: 
. • Na def i ri i ç�o do co nteudo, a pa i"t: r da rea 1 i ela de da comu nl dade, reg Ião ou · . , 

cidade.· 
Na def,tnição da metodo!�'-gia e r�dagogia. 

··e -",Li'.N� _àe·finição e fiscal izt3ç�o: d2s v0i-ba:;, -
·,,, i' '. -�' Na es�o 1 h_a de. P-rb:fes·sor�,� e .d i reter.e,;. ,· , .

··ca'rantir;d6 urna me!h;;,"i· qw;j'lidade do ensino� que.esteja voltado para as neces
sldadcs e interesses do povo edos trabalhadores. 

"J1 ;.;._' Of t ci â 1.i , [\."7:'o dE: ed" caç;o: s.�)<1.ia l . :-é.i� • ; ,:o l-�s, - �om d i s-o�ii:ões · - c1 â ras. : 1 nc 1 a 1- t
tamLam no 2? 0 3� gr·a�s-·f:[osof:a. �s:cologla e sociologia. 

4-· Inclui no cü�iculum escolar desde�? e 2? grau�; mat�rias que interesam aos -
trabalhadores: custo de vida, dndicali"smo, par'ticipação i-)Olitlca e comunitá-

. _ r_� a? .•. �d.';-'caç�o popular. . · 
, ' . __ ' .-·,J f' 'j' ., . "1 ·• ..- ._, 1 . . . 

· 5- Que as escolas p;-of',donais tenhür.i um cor:teudo pedagógico e humanista, n�o
flcand0 �0mente .nos aspectps tecnicos. E que nio -se�choque com a realidàde / 
de vida e de tfabalh6 do� J6�e�s trabalha�ores. Que te garantia trabalho na 

F-i.Jil-qjflrOf!"l•São·est..olh1da, me]lhores ccnrHçÕe!, ds=- Aprendi 7-"!dO p�ático com la_-
bo 1 a tó r; os , of; e� cnàs, �qú,J. pamen :..}:; , e te. · · 

6-: ::�a:e·:a par-_
_�ir--âo ·39 Co ng�ess$ ª, (OC_ passe a- e"labo:ç-a:; subsi,dio :

;" j par"ci ·cont_inua:r,_;màs_ q ,di _s-cuti,r os problemas r� "lacon:ttdos -e·dm· â ; 
edu caç5o . 

· · 



6 - Discussão e oficialização do método PAULO FREIRE.

6 Que as �ecretárias de educação e cultura introduzam a obrigação das aulas pra 
ticas nroporclonais as aulas te6ricas em todas as·escolas. 

' • ,  

7 - Excluir a taxa da§ Associações de Pais e Mestres� ôu qualquer outras taxas 
cobradas nas escolas. 

i �: :-· Í · ·:. � ·:L. · ·: · · . 
8"- 'Cümnfimento da lei que diz que as escolas devem ser abertas para lazer duran

·te 051 f-ína-i:s óe'·sémana. (le1' 5692/71)
,,., 

( .• - ., - r ( : ··1 . : . -:- �- : : . . ., 

9 ..: ºQue· os 'professores, díretorlas e socl�dade em geral, apoiem a luta dos estu-
dantes, su_as a_g_r,en�_iações pa:-a melhoria e gratuidade do ensino. 

10 -: Qüe\/9�a,s� �-� ._escolas,· 'nc1usive as notur,,as, forneçam merenda' escolar 9rat4t-
. ;.t?;./·1c6,m alJment.::ição nuttltlva. '' 

11 - G�rantia �- registro em.carteira de no nfnlmo 3 anos para professore�recim / 
. (brmad_os:>n;;)hor íenumera-çao dos profossores, ,;iprovel tamente dos professores 
ho meio onde moram. · 

12 - 0..1.,1e a escola\crie fo-nias Js?. mo::i·· 1a '" a :0mL1nldade a part 1 ciparem da mesma, pa.!:_ 
tindo de uma consclentizaçdo geral do ?roblema edu:acional. 

13 � Aumento do nGmero de 6n 1 bus nos h orãrios escolares noturnos e que as �refei
turas adotem os passe� oc meia ;·tJs �2.gem para os estudantes, a serem vendi dos 
na própria escola. 

14 -'Que as autorJdad�s com?etentes, mais.APM e comunidade, fiscalizem o uso e a
abuso de f)oder' dentro das e!;çOL;,s: excursqes, material did;:itico, uniformes, 

· tiaxa · i lega. J s ••... 
15 -·

1

Cr.ia:ç.��:·d�;;mais -�scolas púbVicas de primeiro e segundo graú nos b<1i'rr;s\:.dan
·do njais:. co_n�J-çÕes e abrindo· ·ma;s 1'Si')3ÇOS para O jovem ·trabalhador estudar. .. 

. . . ' ' i' 

16 - _Que seja :-1,apa autorom.la aos'cent:fDS civii:os e lib_e:rdad� de .formação u.e·gre- · 
mias e�tl,J_�9�tili nas escoi�·qt.ie nã0 tem, 

17 - Reivindicamos o direito no estudo de todos· os defici.entes fisi'cos com condi
ções adquadas nos diferentes casos. 

18 -,Re1Vind1camos_um�•ie�apia edGtéctonal-trabal� p�r�·os doentes mentat��. 

19 - o!�iinaçã� d� 1�%-�o orçamento da União para Q educação e prestação pdbiica 
de contas . 
. �- :�.. . .:.. � : : : �-- . 

. 

20 - R,�vqgaçç,o de-.lei -:que _extin�ue a carteira de -estudante 
. 2 ,1 ·' • ·- ' 

21 - Que as secreta�ias de educação apo 1 em e divulguem a cultura e educação popu�
.Jl ar; ,1 '.: ..;,..., · · · · ·· · · : 

22 - A exlstincia de guardas noturnos, circulando nas areas escolare�.· 

23 -Cumprimento da lei de dire�;·lze� <e base de educação, artigo 31. e seus pa
ragrafas: 11 as e,mptesas; Industriais, comerciais e agrlcolas em que trabalha� 

_; __ m,fts; ·de ·q,oo pes5óà·s são ·obdgadas a manter eraino primário gratuito· para os 1 
• 

servídores e fiihos desses. 11 

24:: -·l.C,,ÍJ-'e'•b Hv·r«/·ârdaticb é o 1i1a-::e/Jal escolar em geral sejam livrados de Impostos 
passando os mesmôs para as révistas pornograficas. . .. 

. , 
' ..

•· :' :� l t� Uf , 6. PROPOSTAS DE Açno

- Qu�nº 3��qong�esso Nacion�l de Jovens Trabalha dores, lute pelo ensino grituit6
em · tocjqs ,9s n i veis. 

2 -Encamínhá��ntq 'das �ossai:���ria�s e'.�e{�inaic�ç�es ao MEC. 
1 

• " ' 

3 - Que a ôàrti� d� 39 Congres��o a ,.;cc.pr'is.5e a elaborar subs1dios para co ntinuar
mos� d.lscut_fr os probi�mas relac!\.)\'1.:1dos com a educação.

4 - As organizações de juver·tudes e ope ;;rias, promovam discusões e se organizem 
na luta por üm novo t·!po de· educação e d:�.:_s.ociêdáde. Pela reformu!ação do En 
si ro. Que o ensino seja vo!tado para a n1alidade em que vivemos. 

---------�......,;_�-�------------8-

•



' 

• 

• 

5 - �\ssumhmos um trabalho de base em nossas escolas, promovendo a consclentiza
ção e o�gan i xação em torno da situação educaci ona 1. Assumirmos a 1 uta da c 1 ã�

se operaria desde onde estamos: Associação de Moradores, Coleglos, local de 
ti·aba'ího, comunidades e movimentos nas cidades. 

6 - Lutar para que o jovem se reconheça como Agente transformador e participante 
cia mudança de 5eu ambiente. 

7 - Prncurar interessar-se mais pela educação e cultura populares e criar meios 
de divulga-las: teatro, musica, grupos de estudo, buscando expressar o proje
to da classe operária de uma sociedade justa. 

3 - O:san!zação dos jov�11s trabalhadores estudantes na defesa de seus interesses 
A�n� �:f·irns, ?nrovPit;ndo hora�los 11,•res n�� P�colas. �llevando ao �o�hpr: 
1neni:v t,v:., IJdl::. a::. l11h1.:u1dade::. enc ... 1;:.:,1c;aJe::,, pé11d r11o·L,Vd'1l,:> d po,L,v,j:J<J, 

mais signif1cat1vamente junto à escola. 

'.1 - Que os professores panicipantes do 3? Congresso Nacional, assumam perante a 
st1a :..01r:'Jr:dade a mudznça pedagogica oficial e que estejam em debate com os 
den1õ:s corQpãnheiros, g�randndo assim a cultura predominante de uma região. 

10 - Que nas cidades onde ocorreram congressos os jovens que estudaram o tema edu 
cação con�lnue� se reunindo e aprofundando, buscando formas de ação junto 7
aos canais de participação de que dispoem. 

9 
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3� CUNl.,hESSO NACIONAL rE JOVENS TRABALEADOIBS 
. ,..,. . 

CuNl�UISTANDO Tf.ABALH_O _E JUS'rIÇA 
COhISSÃd ESPECIAL NQ 2:A JUVENTUDE TRABALHAOORll NO 

,.. 

MEIO RURAL. �- .: . 

1. CóNSTAT A1si\O DA F.EALÍDADE
• 

, . .  ,· ,, 

Nos, jovens tratalhádores ruz::iis, na sociedade que vive 
. mos, somos . fQrtemente e:xplor ado .s. ormalmente comél�amos a tra-bP. :-.,- , -

àd.:ar mui to cedo, entre B ê 10 anos de idade. .\ propr ia o.r ganiz�çro 
da produção nas roça3 e:xige das crianças uma p:ucela de trabalht·,. 
Tarefas :·como: levar animr:iis para o. pasto, _ cuidados com ::i criação, 

-
. , . 

coJ,-?.bor,.açao com 8fa;zeres domesti-Cô3 ·como: Serviços de limpez.aJ 
, .,_;_·--.�;;vigil;nfu.ia dos 5.r.mão� _ma_i.:i .11ovo·5_i-· e:tt, -são desempenhadas pela·� 

cri8nças ::i fim de lj..berar os. pais' e i:i:mã·os ·mais vell)os _ para ,os· 
... . . . . . . . r - .. .· - , 

trç3�alho,s .. na roç_a._·1_0s.-·.jovens-acima de·12 �nos, n� maior parte das-·
. . . . , . . .-

- - ' ' '. . . 
_V�40 s ja-_:in�cj,am.- trRbalhos \mais ·pesados como: destaca, desmate,, 
limpeza de roça, aragem, plantio, colheita, provL=)ão de �ua,etc • 

Dentre as dificulàddes dos joven.:i trabalhadores ruMais

destacamos as seguint�s� . 
.. m� dis trituição da . t�,r ra e fal·ta de condições p'ifra cul tiv;..,;.1; 

. 

.falta rd·e transl)9rte::para as 
, 

sede.s dos municipios e locais de tra
,,, 

balho; 
.não garan',ia dé preços· para a comercialização agr'Ícola; 

,w "".. .. , , 

.limitaçoes dos jov�ns rurais pata tei acesso ao credito �gricol� 

.ine:xistênç:i,a de cµrsos _profissiotlalizànt�:-s. de acordo com as n8 -� 
-· ". 

, 
.•. . . 

. . . .. 

ce<s sida de .. do - campo; .. 
.0 nã�' ��mprimento _d.:ci :le5islação t;,ábalhista ( CLT) e "Estatutos -
da Terra 11

, ap�sar de falhas; ... 
; . . , . , . -.._ •; 

• pessimo s s alar ios, a 1?ai:xo do sala rlo m�_nimo; 
. - . .. 

. . 
, 

. 

-�_falta de,.tratàU_10 de forma continua;-� 
• f'ai t2.. .. de. e�. co.la.i'.ern··mui t� � re giÕes �- onde e:xis te essa pos si bilid::i�-

, , ( de o conteudo e de. baixo niyel e esta �esligado ·das necessidades -
da zonn rural; 

Jornad� de tratalho acima do legal permitido. 
Precaridade da assistência m�dica, aposentadoria pelo

, 
FUNRURAL e demais beneficias. 

5 anos de seca e P<?UCO compr.0fuisso oo governo em resol\er 
a questão de ma.eira ·defihi tiva.· �x. :· a emê'fgência que serve como 
fonte de !:lucro para ó latif�nd1�rio e' sustieritação d.a ·politica do 
governo no nordeste. · 

Incenti10 do .Governo ;_'.)ara agri,c.ul,tura de exportação, es .. 
pecialment e atraves das mul�inacionais. 

F.epre ss ão aos tr a talhadores e suas _or ganizaçÕes. 
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·, -2-

L. De Pcordo co,11 l2v rnt ::s'.'.1�c1t e) rA;:,liz2d o '.18lP G:"T N ecion�1 · e:�i st en Le cer·c :-'
de 1916 con:litos de terrP no reio rurel_rtingindo mais 6e 25, �il :�j

miliPs� :, fi1n de JlL1-.str�r · est"r rl.'ir,nre:�o citrimos ;:;lguns f;:itos: iZm i'-üne
Gerais

7 
no Munici9io de são 2'rancisco 7 ''Serra das Araras 11

7 
nas fazen!'"<

das 1 Menino 1 Rachc,?undo, Boqueirão, Sumidouro e Serra das Araras - tra

balhadores ameaçados: 700 posseiros - (h; mais de 40 anos na �rea). P�
pulação� 100000 habitantes. Área: 240 km quadrados,

Nó dia 28 de outubro 1de 1978 o trabaJhador rural PRAXEDES PEREIRA DA
,

SILVA foi morto oor jose Mendes de Amorim a mando dos grileiros Joaquim

Viana de Matos, Alvindo Mendes de Amorim o Norgerto Muniz dos Santos
!

, 

So no Estado de Minas existem 1.999º026 trabalhadores sem terra. (publl,
cação da Secretriria de Planej amento-Comoortamento c�a Economia Mineira ....
SEPLAN-MG) ,,

2. Barragem do .Itaic� - Paran�

Com a ccinstruçã6 desta barragem } mais de 60 mil oessoas foram expcilsas
de suas terras (40 mil brasileiro3 e 20 mil oaraguaios). Foi coberta u

, , , 

ma atea�de 200 mil hGctares de terras ferteis� reduzindo mais ie 200
mil t?,qeladas de alimentos produzidos no oeste do Parana.

3- Barragem de MochotÓ: Bahia
� � ., ; 

As aguas inundfram varios povoados e to\o o municioio de Gloria, expul
sqndo cer�a de 15a000 pessoas, em sua maioria trabalhadores rurais. A
CHESF-(Cia: Hidrel�trica S�o Francisco), não ofereceu terra para nin -

, ,..., ., ; 

guem e as indenizaçoes vieram de acordo com os criterios do funciona -

rio encarregado. A quantia recebida foi irrisoria e raramente indeniz�
� ··� 

vam as benfeitorias, Os trabalhadores desta região recegeram em medi:�

10 mi],_ cruzeiros ro:: familiaº .Algumas famílias rc�ceberam apenas passa� :

gens oc1ra ir oara 'os grandes cent:eos e um oouco de dinheiro para se m�;

terem por uns ooucos dias.

4. Barragem de Sobradinhos - Bahia

Esta barragem formcu o maior Jago artificial do mundo, cerca de 100
mil oessoa� foram exoulsas de suas terras e oovoados. Foram:emcober�s.
as cidade's de ca;a Nova, Remanso 1 Santa s�, Pilão e Arcado. Milhareslê
pessoas se negaram a sair do local por não haver onde trabalhar. A

/ ,.., ; � 

CHESF pr.oÇ!edeu da.mesma forma que em Mochoto j nao havia criterio un_;_�o
para identzaç�o das terras e das benfeitorias. Pagavam como queriam
confbrme o agric�ltor e o funcion�rio aue realiza essP tarefa.
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5. ler·so · 23.l_I..io . .-::··:! -e c1 o :·;ul
Ü '"'0V0 rno ,·.-1··----i --.,r � "'D-.-.·""-'-..,..,,c ··o r ." ... · _., '- .• • , •••• \ J •. \..... �- ._ 1,,..._ ._: \.... l .1 L .J. u . � 1 · s � o : e a.1 n o rj. 
o JacuÍr c�u:·::: ·:::: os C..'.-:os �'e 70 e 71; 2� águas forr'::.:;:.�3.;;, o l:,_;o
que i0unr� ou e·,-· LOúl o ·e - .2�- r.:il i1ect�_re s ,, e terra 2. -:;ricultsív2 is
o:ur13.·'as ror 1i:._.·2 r�,-:··íli'.'ls fe ·:::r-:::-:r�:=i/ores n.1 1ais. L�.i� (''e 530
far:'ÍlL:s i·1ao ··'UCl'iat;1 :}ccitcr s.. inde izacá.o e ueriarn out:cas tr:·.x:
r.ra tn:1··:al'.::,2.r. ; -··: :u-ca ·. rovLlêi�ci2. :;:·oi tm,8··a e tivcr?r� ue se
virar TQT copt-- --r·o·.-·r1.·c., -1"'1.· --.�·'l,'O "''.'.'S ir,c·'i·�c--o,-:,s .·_..,;-'_. 1'.'1_.·.l�lA..,geris 7 l " ., � ., , .' <.::,;. ' 

..._, (..., .• '-• • , o... -- l�V � U _ � U . {;lo 

Cé1S'3S r)e Vizini'G'.:' 1 ·: :�:c,n::es, etc. l ;:ittla(ÊÍO conti;:rn.'.J. ,-:,�cc;i·t.1 .:::ite
:1oje, ·r--:i f'·ti?.<'oc 1:2 - os.

6. J2r3Úàs-1 _._ C::c;, 0
_:��: ur ,o --,., ,,),1 ··::.__;2·,� :'o Jico ,'a lerh":-:- ;·o rio ·��or.u

tuba rela CC i ',f',S�.· (Ci::i. ·_,2f-2 volvir'cnto c'1o Vale c�o S�i'o Francifl.
co). ;_ . .., lº J-"'�··ç -:·'01· '"'onc-'--

.L
..,

1 ll'r'--, 'C' 'r1·:- ·, ·.l··e ·r:r,� nu 1·1a a'r0 é1 J • u . _ -· '-... .. , ... ) t..., L,. ...... ..... <.: l _ · -· . # ...,, ,_ , J • . e ....., inun/lada de 

2;_,ºº f-,,·,1.'11·"" .1·"' 0 ·•.""'.'Y,1 ,·�s�--1'01--.l�l.·ê> -," ·: .. , ')�,: faC!er . ... .t ,_. , , , .1 _ • . -� ... \J , i - - ,:. .. .._ • ... ···· ':z: t: · , 

1·i,2;a(ão ''ª r'c::r�c:-" ·:1 j_i."eita c�o rio Jc:i.utu:Ja, fr�i r'esa; rirria•:'2 u
n:a áreB ele G .1�1.0 1:'!2 e·>, :::e s e 213 ·1 ro·. :·ice:·-:; 2 s J -e in�i,·· as. A 1 Q 

� (err rrojcto) ·,:cete 11�e ir:ri ..,.,,Y- ur·1 8TE'2. ·'e 7 1••0 il hect�_r0.s 
cm.1 574 rrorri'?'.'�" cs �r.,2a� :-- rl 3c-: ele -:-�2sa;·rc·-1·iacão e �-2is 08 3 

conhecf"Y1 os 1--::Jss .-ve e;"t� c·-:u�ou 20s T<'.:''Ue'�os rro0utores 
direita 00 rio, :_·1.1 r: }1oje r10 t::-,r, t 0 ê··:;- -- , ne1"" '·rg1:y,J1-,o e 

trazicl.o 2 ":fl Ü � O ., ... ,., ·1··"' "" tr"": '"' l l1a ,a o Te�\ _,. ._,, ,::L .J -· -- . '-· -- '- mo-
rm1 2.0 l2c.o ( o :cio,. :iojc sa.o e,·:, csns ·,"vltinacio, a is e :;n:t,·c1.es 
lctifunciririos .u2 ·c:c--1.:n::1..:-10;1 .Js t:2:cTas irri:;o. o.s t12 .,,nr_:�e-i"n ::i
re ita. 

7 j···J O n • 1 ') :-' o/.. , ,.. -n ' r- . ,_ - , • " -1. , - O• .018.Sl ' c__J1vC.·l lO.Lra '. 1 .. L.::J, .._,. 0_L; COC'(' 0€-S2 r,:eno: ce s 

ele ent:cc 10 e 11:. 2·.··os. A � reserc_a (G 1.:ão-c1e-ob:ta infa,1til é

crescente -.-,a l2vo.:l"'2 brasileira. L,1 1975, ria.da ·'.'._enos ·_:ue 4,5 n.1

U,ões 'e ee·10:ces :-::: ,;:arar.1 �eus ::�t1.:c:o:: ; ;;ira tr2.ball1cJ.:r na lavoura 
Calcul·1-se (�ue er 19Gc �cri:-:rr1 :-:� ro\ir-ar'êwente 7,5 cilhÕes, 
nl1am1o er1 r.écli2, �:-0 ci"uzeiros ror c1ia (2or, -: : Cacerno c:�AG, 
e o (e 10:82). S:::: ;-L,.nc]o o. CL';_:�:�G (Con{'cdcraC'ão c1o7r:Jb2.l11a00res. , 

lJricultura) af'irr·.a :�aver, e-r, 1·)31; 5,L:- r·il}1 01c:s r1 c r-cnores

bal:'13. do nc c2::-· o.

·a-_, 
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8. Um em 8 tratalhadores agricolas te� a terra� Destes proprietario�

apenas 1/3 possui terra em quantidade suficiente pgra poder gerar
,- /' 

renda igual a um salario minimo c Dentro do grupo que possui terr-:a,

4% dos p1opriet�rios possui qu;1se 50% dessas terras, enquanto 2/3
desses propriet�rios (66%) dispGem apenas de 10% das mesmas(docu
mentos oficiais)�

9º Quatro milh6es de nordestinos vivem na Grande São Paulo. Os dados 

do censo demonstram que 60% dot. imigrante::; te"m de 10 a 30 anosQ 
Na medida em quc o jovem pode tir;::i� os documentas e viajar, vai 

par·a a cidade, sob Tetudo para o Sul� Uma m5.noria d.e jovens conti-· 
,, �-

per::nanGnte alimentr1 1nua a r·eserva disponivel para é) mi[raçao que 
mão-de-otra 

�-

(dado 3 of iciaiSi)com ta.r at8 a parte mais rica da naçrio

10. O ensino prim;rio e grave!Ilente afe ;�ado pela insuficiência de pr�--

dias escolares, falta d.e equj_:;_:c,_:-:nen.to; mat�e;:ial didat1co e .recu.L'DS
,' N 

pedagogicos e sobretudo pela fracg qualificaçao das �rofessoras.
, -

Isso por causa dos 0;::ii:x:.!.-::,irnas sal.ü'ios •. A participaçao de · pro-
-� 

fessoras nao formadas (leigas) no quadro de pxofessores varia em 
torno de 50% conforme o Estado (documento dos tispos do Nc.rdeste-
1973)" 

. , ( E:x. � Estado de Perna!:-.tuco - Si tio Olho D ii: gua -� Entrevista dad8 -

em 1982 para o ,rGritc Jo Nordeste" - nº 38-set/out. 82� 
Zefina afirmava� :t O jovem hnje em dia nãn pode mais ficai' r 

, 
isolado do muGdo� Aqui ? �a escola do sitio; somente se alfatetiz� 
Não se ensina nem a 4ª sé"ri.e º �uem quer estudar mais deve i.r ; c.1 
d:::ide vizinha, que fic2 a 30 kr.L Os y:iais ná.'o té'm dinheirn pDr·a p.si
gar O onitus, nem que:i::em dei:X'Jr as moças sair-em� noite pélia O C.Q. 

l�gio. Sem escola, como a gente vai ter compet�ricia e meios para
trabalhar e apr•ender uma profissâ.0? 11

3. e /J u s !J s

Os grandes e médios propriet�.rios vão comprando as pequenas 
terras. ;alta de uma polÍtica ag�Ícolél em favor da maioria da y0 
pulação rutal, capaz de solucionar o problema fundamental dos 
tratalhado.res ruar1s� A DISTF.IBUI(,;hu DAS TEF.F-J\Sº 

Out.ras caus�s� os g.randes :Jrojetos que favo.re�em as empre-
, 

sas agrícolas e aos latifundiarios: que concentram terras e nada 
produzem para o consumo interno. 



• 

' 

5. 

E fundamentalmente, a causa � o sistema capitalista que favo
rece a concentração do poder e d s tens materiais, não permitindo a 
participação do povo o

4. CONSEQUÊNCIAS

" 

A eJ{pulsão dos pequenos a gr·icul tores, gerando o exodo ru-
ral para 

las e da 
medios e grandes centros urtanos; o crescimento das fave-

, ,.. 

miseris; a insegurança e.os tratalhadores; a destruiçao 

dos valores e cultura das pessons que são forçadas a sair das suas 
localidades rurais; o aumento do desemprego e do subemprego com 
forte impacto sobre os sal�rios; a eJ{ploração da mão-de-obra, prin 

ci9almente dos jovens c

5. REINVIDICAÇõES

·5 .1. REINVIDICA'i<ÕES ESPECIFIC�S D08 JOVEN3. Tn_ABA.LHADühES

1. Autonomia para o jovem trabalhador �ara que ele possa assumir o
, I' 

credito rural, pois nos e negado o direito de aces�o direto aos

finànciamentos, e que os juros sejam com taJ{as reduziJas�

2. ¼ue os jovens assumam a criaç�o das cooperativas com autonomia.
, 

3. �ue sejam implantadas escolas-familias na zona rural pagas pelo
governo e que passem a eJ{istir cursos profissionalizantes volt.a

dos para as eJ{igencias do meio rural.

5.2. RE1NVID1Ch0ES GERAIS 
I' ,.. ,.. 

1. Reforma agraria
) 

levando em consideraçao as reinvidicaçoes e

organizaçoes dos tratalhadores para que cada um tenha terra e

condições de produção 9ara viver dignamente com sua familia.

2. Indenizações justas, de acordo •Jom o preço ô.e mercado, aos des..a
propriados.

, ' 

3. Previa consulta a população a ser atingida com as barragens. C.a
I' • 

so ela for mesmo necessaria, que se faça o reassentamento cole-
tivo, de acordo com a necessidade dos reassentados.

, 
4. Melhoria das estradas que lifam os povoados ate as cidades, di�

tritos e locais de tratalho.
I' , I' 

5. Aposentadoria com salario integral (salario mínimo vigente) pa.m
homens e mulhere� independente de que sejam marido e mulher.

6. Beaução d.o tempo de aposentadoria de 65 ano$ pDra 55 anos de i-



6. 
dade e 35 anos de serviço para assalariados. 

6. PROPOSTA-3 DE AÇÃO

1. Criaçã,., de um movimento nacional de jovens tratalhadores rurais.

2. União e organização dos atingidos pelas tarragens e outros pro-
� � , , 

jetos de desapropriaçao. Nao so dos proprietarios, mas àe todos
que sofrem as consequências dos protlemas.

' -,., 

3. Apoio as C?Comissoes F.egionais de Atingidos pelas Barragens" e
outros projetos, a fim de e�igirem os seus direitos.

4. União do jovem trabalhador do campo com o jovem tratalhador da
,cidade.

. , , 

5. 1.tue estas ô.enuncias cheguem ao conhecimento dos responsaveis.

6. Maior participação dos jovens c1o meio rural nos sind.icatos e
entid�des afins.

?:.Que haja continuidade do 3º Congresso para revisão, discussão· 
e aprofundamento. 

> . Nota� Na pagina 2 - "Fatos que comprovam a realidade", 2ª linha do 
10. paragrafo, leia-se 11 916 conflitos" em vez de "1916 con.�-
flitos".

·, 
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IUVENTUDETR BALHADORA 

E A DISCRIMINACÃO 

E MARQINl!_LIZACÃO 

-5à:J Paulp,22/23/21- Julho..: 1981 
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Nos jovens tr2bc_h2dor:s, reunidos no JQ CJngrcsso Necionel ' 
- , 

de Jovens Tr:b2lh2dur:::s, cm Sco Peulo, epos ter l:v2nt2do, 2n2liz2do .e 

discutido o teme üiscrimin2;,:20 -:.. f·1cr9incliz2,_:20, constcteir.us ouc: 
, , -

- muredor:s de fe�:l2s, bcirros _::.:ri?ericos e üp�r:rios seu �rovocedus. 1 

por policieis ctrcv;s j::: rondes, �cdido J: ducum(ntu e dispersEo de 

SÊUS 2-grup2mcntos. 
. . 

-- F2v2l2dos sentem-se m2rt_::in2liz2_0s dc.ntí:'U_c...: socicdedc e evitem o con-
. ·-

tE-to com o r·�sto c,2 ,.1opul2r;:o. 
. . f . 

- A policie �bu�e d� sue euturided_, �rinci�2l�E�tc cüm �css�2s de beixe 

· re:nd2.

- A mulher c discrimin2c12 no tr.::bclh�-i' Cé.im �/:::bclhu ���(�� e. s:.:lcrio 1ncnor

oue o dos hum2ms. Seu sclirio [ vi�E� i���i;-c�;o complcmcnt2ç�o de 1 

i.'eri,de femilic r. 

Í'�20 Fie ·rcconhcciw.ent'a nem diviSEO GO tr::bêlho dom{stico. 
. . . .,,...,/ . . 

. 
" . .,., 

- As m u l h e r e s E s t ,_ . , s u b me t i d 2 s 2 s e x i g e n e i : s L o. s p.e e: r o e s , li u e n e o 2 e e i -

tem mulheres ce?edes ou exigem cuc evitem.::: gr.:::vidcz- Muftcs vezes o
, . -

m2rido e conivente com este situt:ç20, :::stimulendo. o 2bortQ,' o c,uc fJJ;'O ... 

voce problcm2s conju�2is.

- Os meios anticonce�cioneis s20 usedos som:ntc peles mulheres •.

N;o existem �6 Jrcsil ;�spci�o ou :ccitcç2o d�s c2r2ctcr{stic2s re

ei2is dos negros e indigcnes.

- A igrcjs. legitime o pr�conccito r2ci0l etr.:::v:.:s 
,

de ume :ctcrminede. pr�

tie2 que uiscrimine 2 mcr�in2lizc 2s r�ligiÕ::::� ncur2s e indigcnõs.
... -- , 

- A ::: d u e 2 ç 2 o i m :-J o e 2 i e e o J. o g iE d o e m b r e n ou e e i il11c n to r e: for _: 2 d E p rd o p r e e o.!!
. , 

ceita de cu:.: o brcnco e 1 _12tuo. Ccrgos que exigem boe .2p2r::::nci2 �210 o-

cup2dos ;,:.:los brcncos. 
• ,# 

# 
1 • 1 f A 1 e: 1 A u r e 2 s o e o n ·e r 1 u u 1 u p 2 r e o ;J rim ir o n i.: g r o • A • 1 e i Afonso Ar i nos

fort2lecc o 1dto de .dcmocr2cie recicl brcsileir.::.

- Nos movimentos Popul.:::r::::s, 

g-2 r • 

,o,; ,.,, . , � 

2 quc=t20 rcciel neo e coloc�de cm ultimo lu 

Aleuns militentcs d:::ssls 
0

n;ovimcntos jé S' e$SUr,1;:,:m CO/'ílO nEgros. 

- A Juventude N2gr2
f., • ' • este m21s suJcitc e rs�r�sseo. 

-�s negros, princip2lr.·1:::ntc n2s cscol2s 1 s'.':'o vi13t_os como burros.

- 0Esd2 e EolJniz20;0 do 8rcsil, o brcnco invesor foi tom2_ndo e tcrr2 1 

. r dos 1ndios, im:Jonllo e sur: culturr::, c.<s:rcsp�itcndo, porten-to, E _cultu 

. d. t , 1 • 1 , 1 .  re 1n 1gcn2 E 2 e pr2c1c2noo um s:noc1010.



2 • • 

, , ; 

- A historie do Indio e ignor2d2 ou epreecnt2d2 como c2ric2tur2, n2s cs-

col2s, n2 TV, etc.
, , 

1 - O 1 n d i o e t u t e l 2 li o 1�1 e l o L s i: 2 u o , s u e s .r: .:: s e r v e s s e u o Li j . : t o s d :=: t u r i s m o 

c cr,1 mui,us c2sos s2O invcdid2s :iclos 

m2nt�r :::s-pcço ·v-i·tcl.

rrilciros tcnGo ouc - ' . ' . 
lut2r p2r2 1 

, - ,
A FUNAI - orgco 0uc execute 2 tutele du cstcdo n2O este contribuindo '

p2r2 92r2ntir 2 dcf:s2 dos Gir:itos indigcn2s�

- A noss2 socicd2dc, 2cr2v5s d:: ;Jroccsso ele rn2r��1n:Ti'úç.20, contribuc Pi,

r2 o .::nc;2mc,nto do toxicor;i2no. J-Jcssocs e.:',, e 
� . ._. cl�'sscs E.:lt2s t2rnbém Est?o 1

Gnvolvides nb trcfico de drQg�s. 

Deficiente fÍsicos e mcntcis s.zo obrigcjus e sobr�vivcrcm de sub cmprs_ 

gos e mcndic2nci2 h2bit2ndo, �m condiç��s �csumcncs. 

Homosscxueis 1r.2sculinos ;_ f·:minus s:--.J :r:::j:.:itcdos pcl2 socicdedc e 2 

Igrcj2 os �cscriminc. 

P e s s o 2 s e; u e j e s o f r e r 2 m p r i s c o s 2 o d i s e r i mi n é d e s s u l i d 2 r,1 ;: n ·e e , 

clusivc dificuld2dc de c,rns::::guir nuvo :n1prcgo,

tE: ndo in 

- As m u 1 h e r e s 0:.: s te n t: s ê o r ·torne i�;. m d: 1 i e;_: n ,: 2 n e o tem d ir·.:: i to d sue
- ,

•• õlll .. 

liccn0� de 2mcmc�tcç2O ouc :.: cl�cr:.:t2d[ por lei 2sscGur2d2 e c�mpridc.

, . : 3 e lo H o r i z o n te - Li os b e: i r r u s cJ e ; ·., o v e.. G r : .n 2 d é , S • r r 2 n c is e o . J • Ame r"l e e • 

Polici2 provbce ,.:orcdorc:s c1 c:s ?2v:�l2s ,, dos bcirros ( ••• ) Ch.:1:;cndo 2s 1 

p e s s o 2 s que e s t E o n 2 s r u 2 s e m Ç; r u: , , is :J u rn �; s rn o : e r e e'. E nos p o r t � e s d::: 
·.

e .d is ;J: r s 2 n cl o o rUj:JO •suas c2ses, �c�indo documentos 

AmariccnJp�lis - SP. Fsvclcdos 

cicdcdc.

�e s�nt:m inf:riorizEdos d2 so -

. , 82ngu -·RJ U p 1.:, ri r l o s s Ê o . r,1 E l 2 t , _  n e: i d os, · : 1 ::: lo s m t d i e o s , . e o mo 
. :1 

15 epe:nes ,i2r2 justificcrcm ?.:ltcs. 

- CE f1lp Í n E S - 5 p

S r• ,.,

Existe: ume í" i rmc e r ,1 que n: u 1 h e r e s e, é s t � r, t e s Cj lJ C s2cm de liccnc _;2 co l'[ -

tornar:� s;o dc�iti0cs,

.!1 Jovem tr.:bclhc,.::::orc fui r::jcit2J.: p2r: cx<:cut;::r o tHbclho dt:: sc.:cr1:tc -

ria, n2 B2hi2 por cr:us2 d,: su2 2;12·r�néi
é

:. 

d , . 
As orncst1c2s SE sujeitem e �Esscr 

t r o e s :J e r 2 n ê'o p e r d e r :· rn o . e m p r : g o •

?umc e: 2 1cnhEr ,.:!os filhos dos pa

- N 2 f 2 b r i e 2 Íi em e e rn S P , mui t E s m u lhe .r ::.· s s e· :..: n r:;1 r 2 vi d 2 m 17 2 r 2 n e o p e r d e' . . 

r em ·o em i 1 r Ego •

Bcnsdito Pio Silv2, esscesor do governo Mcluf, criou um proj�to de � e, -
L. ..... ·-

tcrili&c:ck ele. n�ulh:..:rcs ncgr:,s, prcv�ndo cu_ no futuro e r2ç2 ncgr2 po

dc:rie Etingir 90;{, dê 'populc,�:.Zo.

- P.::rc:uc tl2s:f. .. :.½çÕ·�s - s; Ahdrc
. . . 

-· Existc:m cscol2s cm que:·· , .. ·rof:ssor::s nc-.J (ucr;,:,m 2lunos ncc_::ros nem ·nordes

t i n o s , i cJ e n t i f i e <e n d tJ -o s e o mo · 1 b u _r r o s 'i: •



.. 

Ume çom:penhe::ire ncgre cm GuE r2pE ri-ES, 2 [JrocurE de :::rnpr:::go c:,2 · Prcfci 

ture, n?o fôi- 2CC?itE com O Ergum.:nto 02 qu:::: ltj\lr:o fiCE bem n:gro nê 1 

PrcL:itur2 11 • A m'.:sme foi ::logiEde cm se:u cr11)r::go dizendo: 11 Vocc trEbê 

lhe como. pcsso2 br�:ncc '. 1 • 

- Em Cempin2s SP. Um grupiJ' de: Jov·.:ns negros C;UE 
.. 

2 S f 
, .. \ . . 

21.00 hores forEm rcvistcdos pele policie e obr!gzdos e tjisp�rser _ o

grupo.
Ume.firm.s cn; 8clo Horizonte, ori�ntou um r.:p22 nc1jro de Gom d::.,scm:ié

1,. . n h o p r o f i s s i o n 2 1 , 2 i r p 2 r 2 o I r 2 q u e , c o 1 o e 2 n d o q u e e t 2 r i E r ,1 E 1 h o r e s

ch2nccs de trEbelho. i.;( :�. • ..

- O V2tic2no proibiu 2 r.:cliz2ç;o de Miss2 dos QuilombLls, me� .:pescr dis

so D. P.:ulo Everista, essumiu um 2to cm s;o Peula.

- O V2tic2no repreendeu e pr�ndcu por 2 enos um -Arcebispo de Afric.:
" por cst� 2poi2r movimcntus culturcis cm seu� p2is.

� negra, auchdo foi trczitio µ2r2 ti arisil j[ r�cLbeu um nome ·br2nco '

obri92ndo-o 2 ncg2r su2 origem.

- Num2 Associeç;o de moredo:cs do Rio de Jenciro, o prcsid�nt2 { negro'

este n�o eccitou que ume comiss;o do mo�lmcnto negro fizesse um tr2 -·· 

belho culturel junto com ue morEdor�s.
' , ... 

- Qu2ndo um n�gro E um brenco procurem emprego, h2.picfcrcncit relo
_b:r--2nca.

- �os livros did[ticos, ned hi rcfer2ncle �s �utes de r6siit;ncie dos 1 

, , ... , . 

negros, A Rcpublice de Pclmercs e:· eprcs�ntede de m6�o dcformedo. E d-
mitide E p2rtic�p2çZo do n�gro no proce:ss� hist6rico. 

- , O c e s 2 me n to d e negro e _ b r 2 n c os mui t 2 s .v e z: s E E pro v E: i t 2 d o · p 2 r e f o r !,2 - ·

l e c E r e: j u s t i f i e E r o rn i t o d 2 dê: ri; o c r 2 c L: r 2 c L: l b r 2 s i l e i r e •

A lc:i Afonso Arinos, nQ 1390 de juJ.ho de. 1951, ·pr:::tcndcrido !]Unir '°' dis

:crirr,in2ç20 r2cicl, nunc2 seiu L1 ü :Jepel, servindo epcnes· como um ele: - ·

menta 2 meis de .re:forço do mito d2 d;:mocrcci2 r2ci2l •

O clube Brilhentc dT µclotes, .. � . . . n20 2c:i�2 ncçros como socios. Ex. Um _ 

�cnhor br2nco, cesedo, pci de 3 filhos, t:ntuu .:ssocicr-sc �o Clu�c e 

f o i b e: m e e e i t o • M 2 s ou 2 n d o e p r E s e n t o u e s f o t E s d e e s p o s 2 q u e e ri e g r e:'., 

teve rcjcitede E. sue pertici�eç;o. 

- Q e x -s e e r e t e r i o d .E S e s u r 2 n ç: e iJ � b l i e e' d e ;; e', P e u lo , � r 2 s mo D i2 s , d i s s e

nume cntr;:viste e T\l: 11 0s m2rgineis no Br2si,1. 11 seu ncgros:c "perdas 11 

que use� J�Qns e Tcnis.

- 61/ de todos os trebelhcdorcs �resil:iios, genhem 2t[ �ois s2l2riós 1 

minimos. E s;o ccrce de 26 milhoes, Esses .26 milh�cs s20 co�postos
por 78/i dos negros? 72;:; dos: p2rdos, 53/, dos br2ncos, 23/� dos brt12rclos

De ecotdq com o Censo de 1980.

Ne cpoce do :;dcscobrim:.:nto" do 3resil, :·1heviE meis de 6 milhocs d� In

d i o s • · H o j e e 1 e s_ e s t 2 o r e d u z i: d os.:, � p o u cQ m E i s : d e · 2 O O mi l •

- A e i d e d e d e S 2 o P e u 1 o , p o r e x e m p lo , coro::. ç o u e � E r t ir d e · um 2 l d � 2 me n to
indigcn2, o P2. ti/� .da Colcgio, hoje se. reduzi o ê cs·t2tu2 s dE bronze.



4. 

O povo br2silciro n20 conhece 2 
, 

historia .do indio, sue culturc, r:li-

gieo, etc •• Ele ep2rccc de �oda folclorico 2 ridicul2riz2do. 
,., 

- As rcs:::rv2s, como 2 do Xingu se tr2nsformcr2rn crn 2tr2·":or.s turistices.
, 

- H2 muitos conflitos dr tcrt2 cnvolv�ndo rcssrvcs indigcnas. A morte 1 

do- indio Simeo, dos JotorÓs C do C2ciquc Al;kclo Crc:t;:,.n, 

e e n te s 1 i g 2 d os 2 e s te . o u e s t� o •

s20 fetos rc-

,, - -

- Ate hoje nao foram cumpridcs cs promesscs de dLm2rc2ç20 dcs t:�r2s�

- Os homosscxu2is Que querem pcrtici�2ç;o

J,,. CAUSAS 

- -

nc o s z o lcv:c.:os 2 serio. 

Como c2usc d:�t� �itu2ç20 r:flctimos 0uc SE cncontr2 n� sis

t e me e f ; : i t 2 l i s t 2 , u n d e p o u c os t e m e . ,J r u p r i e d 2 d e e o p o e t r e m u i t o s n 2 o 

o t e m e v i v e rn s u j e i t C? s · e u s e rn , H :: r] u s o f : r :.: c i d o s .J c l o s ;J r i m .:: i r o s • E s s e: s 1 

poucos explorem 2 mcioric e e submetem e cxplorcç�o; NZo h5 .:�cocu�cç20 
, 

com 2s pcssoEs. O bbjctivo do sistcrnc e .2,:.1crics :1 sugcr;·, o Que c::·lc pode·' 

d2.r o obtC'r lucros. cede vez m;:ior:s. 

Esse: sistcme 

Comunic2ç20. 

t2mb5m nos impqe 2tr2v2s meios 

Ds filhos d2s FemÍli;s opcr5rics s20 �s2dos ��lê propri2 r�prcss20 

de 

' 

sendo inc�ntiv2dos 

dos p2r2 2tingir:m 

e ingrcss2rcm n., e, 
<.. .., Forç:2s Arm2d2s e .2ssim s20 forme 

V irrias. c.1ue 2 
. ,. . rrnsc ri2

contrê: e :Jr;pric flüpulcçco ,_!e" que 

- As f2mili2s n;o �cm c�ndiG�cs de sustcntcr os Filhos.

f:,zcm p;:: r te. 

, 

Os s2l2rios b2ix6s, que obrig2rn os �2riJos e cs70SfS e s2ircm p2r2 

tr2b2lh2r c.dcixcr:m s0us filhos sozinhos�· sco outrc ciu�2 d2 mcrgin2 

lizeçZo e �iscrimincçê'a c�ístcntc, 

- Vcrificemos auc 2s mulhb��s se ·�ro�titucm d�vido cos b2ixos s2l2rios 1 

e que este o s u jc i t 2 s nE s : r,1 p r e ses e e 1: s 2 s d e f 2 r,iÍ li E • 

- As mulhcrGs �ofrcm tod2 surte de 0rlssZu d�e prtr;cs nEs cmprcs2s
, 

2tc n2 n2t2lio2dc onde estes t�nt2r 

governo. 

impor u� controle l�oitirn2cJo o r lo 
CJ ' 1 �. 

- A cduc2ç2ü m2xist2, d2d2 n2s cscol2s e Fdmfliz c::.infirm2 e m:n;:clid2de:
" 

de mu!hcr volted2 p2r2 o 

nos movimentos poptil2r��. 

f' ler, Oc1 2 pouce p2 rticip2ç2',o d2s mulheres t
. � 

: J . 

No ler e n.: ::::,cal.: 2 fElt.: de csclcrccim:nto 
,-. .... '. 

s o'iJ ré: E e: u e s t :: o se x uc l e 

m2is umE CCUS2 de- nErginEli2:cçÊu e: discri. in.::r;;Zu c1 c r,;ulhcr. 

" A· discrimin2çEo rccicl no Or:sil, �=m t.:Ízcs hi�t�iic.:s. O ncg�o n2 

cscr2vid�u fui 'used'b C;:.Ji:�O instrume:nto de: rpr-odu,:::Éo," sob E preconceito 
N , • , ' , . soci2l de: que o ne:gro n20 tem zlm2 e cuc· t:m um nivcl 1nte:le:c-cucl me-

nor. 

No mor,1cnto c.1c Fcbuliç20 1;, no Bresil import2vt 

neo d2v2 o�ortunidEde: ro negro. 

íil f.: o e e u b r ? 
, . 

.�uropci2 

De{ [ que comcçt 2 lib�rd2dc fEls.:mtntc dotdE .�tlo� brcncos. 

o 



, 

• 

• 

O recismo e: usedu :;2r2 dividir E j_ute de clcsscs. 
, 

- Ume cduc2ç;o clitist2 e p2g2, 2 que o ncQrU n20 

ume ccuse de Jisorimineç;o 

tc:m 2sscsso, .e IJl2is 

- A Igrcj2 n2 mcdidc que se comprom:tc como puder ccpitclist2, l2gitim2

idcoloçicemcntc E discrimincç;o sociel e scxucl.

- A s o e h· d 2 d e c e : li t 2 l is te 
, 

nco so :iclé: .:.iiviSEO e!:

le diviseo rEci:l. 

- A m2rgin2liz20Zo e discrimin2ç;o dos Índios se prende 20 intcr:ssc de

lucros des cm�r�scs ccpitclist:s.
, . ' 

- D2-sc o dcsrLlspc1to e culturc indig:nc pe:lus bfcMcó�.

- A Func is, cwc nZo dcf�nde: os intcr�sscs indigcncs por e; s t 2 r .1 i g e cl E 
·� .

EO 

intErcssc �os cmprcserios.
, 

� A policiE 2jud2 e m2ntcr o sistcmc e e grr.ndc inccntiv20ore do uso de
, 

drog2s corno 

tr2fic2ntcs 

pretice 2licn:nt: e como furmE de gcnhcr dinheiro. Muitos 
,., !'j �·-1'9 

i; 2 s s 2 rn dr oi;: e s , 1 é. r 2 :J s j q ·: e n s e n e o l.: ..: t 2 o n e e e s s 2 r i 2 me_ n te 1 

sujeitos E EÇOO c!E polici2. 

O e..t..uêl modele penitenciaria tembém e um. causa da marginali 
zação r'! de lá sar!m mais corrompidos, entrando nutn caminh• irrevsrsivef7 

4 �ONSEQUfNCIAS 

- A desconfianç� e a desuni;o se alastra e�fraquecendo sempre os mais

fracos.
r, ·

.. , . , 
Complexo dR inferioridade, pois os propr1os marginalizados ja se�con

venceram dG que sao ruins e quR merecem as mis condiç��s que lhes im-
r.

poci •.

Agressivid.::i'ifo' a desrespeitri aos homossRXUíi,is. negros, mulheres j in -

dias R prostitutas. .

- A necnssidad� das �aRs pobres trabalharem devido ao �aixosaliii�1 ge

ra.m milhares d8 menores abandonados·.

� Divisãe de trabalhe djmnsticn desigualmentn obrigando a mulher a cum-

P,Dir jorngda �R trabalho. 

De��n�;� da fam!iia e dificuldad� no entrnsiment�. 

Discriminação da ma� solterira pela sociedade. 
� -

� �s desempregado� em �rande parte, sao n�g�bs do sexo feminino. 

- Uma maioria dos negros n�o aceita sua tultura � cnr.

- ProcRsso de �ibranquecimento.
- Li n g u a g'°im e d i t·o s p o pula r e s r a c is tas·.

.� 

- Complexo de inferioridade em alguns negros, sendo que outros encon

tram uma saida na viol�ncia e �ssa viol�ncia �- usada pel• gaverno co

m� 1'arma de repre�·s·ã" n ·r:i·m -�irna do povo.

- Extermini·e do Indin, da sua ··cultura e de valor 
0

histÓri'é�

É produzida a mentalidade que ó {n,din ·é sinônimo marginal, perig,i,-;·so ,
irraciional e antrop�fa�ci.



- f6xico gerando dep�ndÊncia fisica e �e�tal� provocando contlit6s na

escola e na. família.

6. 

- O enriquecimentd dos traficantes de drogas, muitàs vazess aliados a

propria policia.

- Corrupçã� nos prasidios.
- f : . .., 

- SüperlotaçaQ dos presidias juntamente com a falta de uma policia vol-

tada para a reabilitação ds pessoa,

5, REIVINDICAÇÕE.'.2. 

...,. 

- Criaça� de escolas profissionalizantes para menores com garantias de

empregõs.

- Que a questão da le�alização do aborto seja amplameot� discutida pela

popu�açia antes de ser lavada ao Congresso Nacional

Criação de creches nos locais de trabalho assegurando vagas para os

filnns das maes solteriras e demais maes.

- Que se abra um eijpaço, principalmente no� mBibs de ç�munic�çao
f 

para'

realizáçã� � discuss�es e esclatecimentos sobre os mitodos concept{

veis.

- Que se revolvr:r a lei 11 Afonso Ariries 11 e se·formüle uma lei que real -

mP.nte puna o racismo ou que consider� isso c�mo cr��e.

- Que tod�s os setores da Igreja assumam a discussão do p�nble�a racial

� Qua partidos po.lÍticos 2bram ..,discussões sobre o problemi:i ... da .. discr:-,i.mi

nação racial. 
r, 

- Fim da FUNAI e reconhecimento da autonomia dos povos indígenas._-:,

- Retomada do Projeto de Demarcação das terras dos Índins� com a parti

cipação dos pr6pr�ns ihdi�s.

- Quo se inclua nos curriculum escolares a hist6�ia dos {ndios,.nossa 1 
� . -. - . , 

col�nizaçao abesos dias de hoje.

- Que seja cumprida a lei que gar�nte o \raba\h9 d�s defici�nt�s físi

cos·" mentais' de acordo cbm suas potencialidades.
•'!91 

•. 

- Q u e a s e o n d i ç Õ e s ·de a t e n d i me n t o n os h o s p i ta is s e j a m f i s c a l i ?.à da s · a. .. -� ( . : 

fim de evitar abus·t.s e ne�ligÊnc.ias� das eutoridaMdes.

� Que o governq crie mai's �'re�s de ·ensinei profissional nas penintenc.:i,-3 

rias, para qu� o presidi;rio tire s�u sustent� ide sua fam{lia, pa

r a q u e t e n h a ril c o n d i ç Õ·� s d e s o r e i t e n g r a r à 5' o c i e da d e • • 
- � 

- Que se realiza discussoes entre a questao do homossexuali�me. 
, . Que as autoridaô€S dem espaço para a past�ral carcerÇ.rie junto aos' 

presos. 

� Que a APAE .! (Associação de Pais e Amigos d·� _EX.�epci.on.ais). e a Pasl,.9_ 

r e l C a r e e riria t r a b a lhe e s p e e Í f .í c a mente e p e d a g o g i e ame n te �o m' r ela -
. l"I  

�a� aos jovens presidiirios e que sua at�aç�o nao seja assistensia 
.. ' ,  .. ·. fl 

lista, mas leve os presidiarips a lutarem pelos seus direitos. 

,. 



• 

• 

7. 

60 PROPOSTAS DE AÇ�O 

NÓs jovens trabalhadores, lutemos ds maneira organizada nas entidades 

de bairro, sindic�tos e partidos, lutando por mais trabalho mudanças' 

sociais. 

Incentivo e apoin 
' -

e formaçBo de grupos de 
-

maes nas comunidades onde 1 

analizem os fatos biblicos referentes a mulher dentro da realidade8 

- Que todos nós jovens trabalhadores assumamos a discussão da discrimi

n2ça� em tad:s os locais em que nos fizer-mos presente, principalmen

te em nossas casas, dar:do condiç�es ao negro de conquistar o espaço 1 

que lhe é negado na sociedade 6 

Que os joJens negros sindicalistas levem para omeio sindical a quss -

tão racial para discuvss;oº

- Que em cada cidade sejam el2boradas palestras com as famílias, onde 1 

sejam questionados a situação dos deficientes e toxicomanos, dando

pistas p�ra que a fam{lia saiba resolver os problemas.

Que os jovens trabalh3dores procure� conhecer maís a realidade indi -

gena, atrav�s de estudos e publicaç;es (bol�tim do CIMI, Jornal Poran

tin, Comissão Pr� Indic) e transmita aos companheiros.

- Criação de comit� de apoio aos homessexuais e prostitutas, que s�ja 1 

contribuição para mant�-los, entende-los e respeiti-los.

- Que a juvent�de trabalhadora atue no movimento que trabalho com pre

sidi�rios contribuindo para que eles assumam de fato pela respeito 1 

a sua dignid�de.

Participaçãn dos jovens trabalhadores por creches nos locais de tra

ba�ho, nas divulgaç�es dos m�todos conceptivos masculinos e feminj -

nos, nos debates sobre o·ab�rto, nos sindlcatos pela igualdade de sa
, . la�ios de homens e mulheres.

- Denuncia de qualouer at� d? preconceito

- Que haja uma assemblii2 de 3 em 3 meses em todas as cidades onde os

jovens-discutam a avaliem ,� sua realidade�

� Que todas as cidades criem um grupo que at�e nos bairr�s, cuj� preo

cupaçac seja com os �enores que vivem no sub emprego. 

- Qu8 os jovens trab3lhcdores se empenhem em ocupar os poucos espaços'

püssiveis rle alternativas e estes mesmos meios de comunicação para 1 

que nao sejam utilizados somente para a aliensção e portanto margin�

lizaç;n da classe cperiria.
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3º CONGRESSO NACIONAL DE JOVLNS TRABALHADORES 

CONQUISTANDO TRABA .. ·.:o E JUSTIÇA 

JUVENTUDE TRABALHADORA E CO -.JIÇÔES DE VIDA. 

l. CONSTATAMOS

, , 

Constotaoos que nos jovens trabalhadores, vivenos en pe� 
sit1n condições de vidéJ. Gerolr1ente .r:.10r8r:1os en b8irros ou viléJs ncis 
periferias d8s cidode, distantes do local de trobalho, da escola e 
de outros serviços que necessit::mos p3ro a nossa sobrevivencié:i. 

Dentre as difi•uldades que enfrentamos no nosso dia 8 dia 
destéJcar:1os as seguintes! 

recaria dos bairros de eriferia e das favelos : Os 
bairros - ave as e vi as raais distantes soo os nois necessitados e 
os nenos servidos de ser1iços bÓsicos cor:101 Twansp9rte, iluninaç5o 
reiie _de abastecinento d'agua , esgoto, Postos de Saude, p•liciar.um
tb coleta de lixo, escola, calçor:1ente, luz ete ••••

Os conjuntos h�bitacionais, construidos con recursos,dos 
propr!os trabalhadores, (FGTS e cadernetas de Pruponça ) atraves do 
BNH sao construidos cor:1 naterial de 3º qualidad«, otcndend9 ape nos 
trabalhadores c2n naior renda, Ur:J.a vez que as prestações sao altis
sinas e o seleçao nuitu rigircsa( pora ser nutu.rio ). Assin sendo 
a ·gronde r:1oiorio dos Jovens n5o ten condições poro adquirir a coso 
proprio. 

As condições de hobitaç5o do� Jovens Trabolhadones são re 
voltantes e desUr:J.anos. Exi�te grcinde nUr:J.ero de favelas e vila�, ba
irros clandestinos e invosoes nos grandes cegtros,que ocupan oreas 
q�e forar:1 rejeitadas pelas construtoras, orgaos,publicos e enpresas 
privados devido os terrenos seren acidentados, unidos e distantes, 
do centro da cidode. são nestes locais que a nassa de trabalhadores 
ergue seus barracos, nos fins de ser:1ona

i 
en conjun�o coq p2rentes 

e onigos, enfrentanj:o nuitas vezes policias e orgaos publicas. 
, � � 

Pessir:1as Condiçoes de Transporte Os carros soo supe� 
lotados, der:1orados, inseguros, sujos� os passagens no final· do r:1eo 
representan boa porte dos_nossoas salario, i�to significa que ga�
tanos nuito ter:1po er:1 funçao dos transporte (9nibus, trens e nxtros) 
a1en de sernos nal servidos e os 12reços, ho:i;arios, linhas de onibus 
sao deterninados ser:1 a pé)rticipaçao dos usuario • 

. O aUr:J.�nto do Custo de .. Vida· : os ,preços de nodo geral au
nentan r:1uito r.1ais do que os salBrios. E apos o acordo cor:1 o FMI ,: 
agravou-se ainda náis esto realidade obrtgondo oo trBbaJ;hador o ,vi 
ver niseravelnente. A alinel)taçao,o vestuario, a habi:ttaçao, a sau
de, e nutras n2ces�idades so poden ser atendidas precarianente, ou 
sir::iplesnente nao sao atendidérn. Bastn verificar quantas crianças 1 

r.iorren-3ntes de conpletar Ur:J. ano .-#d vida. :Mortes causa das por dect;1 
nutriçao, falta de atendinento nedico, etc. 

,Querer:1 nos tirar até o direito de ter filhos. Alegan que a 
pobreza e cáusada pelo excesso de ner:1bros de Ur:J.a r:1esua fanilia de' 
ba i.xa renda. 



02 
··· As- c·ondi_ç_Ões -·d·e saÚdé .,É un absurdo· ("Onstatar o sofrinen

t o dos Jovens T:éabalharLores, operarias e denais segurados quand o ne 
,.... ( .I" * "li -cessttan do INAMPS.; /:·· po11.tica da S3Ude riao se preocupa c9n garantir 

a saude do pov o º Ne�a existe para previ:gir� o que existe e pP�a re
r.1ediar, pois grande parte das doenças sao causadas b3s.icamr:itê·por 
fa 1 ta de a linentos., COlJ-digÊÉs g.igna e ·de habitaçã o e &'e trabalho. 
Quando procuraoos un nedico ja est8nos doentes. e quase senpre sonos 
nal atend!dos

.t. 
alén de não terr.1os condições ge adquir�r as ri;Dédios 

e�esses nao sao .�ferecidos- pelo CLN:E º As anostras gratis que ,n os 
sa o oferecidas na o pa ssan de experiencia s dos grandes labora torio!3: 

2- • . FATOS QUE COMPROVAM ESTJ. REJi.LIDADE

1- En Belo Horizonte,(MG) , teinos fav<.las. espalhadas por toda a ci
da de ,: onde r1orar:1 oilh oes de tra bolha dores. Mui tax destas favelas T
estão localizadas ao longo dg Rio 1\r.1"udas e todos os anos venos ver
dé.!deiras. ca J,.anida des · devido as enchentes que toma:r:1 tudo , inclus i V@ 

�--vida· tfos riora dores ., · 
• r 

. 

2- Jf existenci::i· de•nilhares de borracos e casascujas construções 
estão inacauad&s-, As construções são feitas ao .l ongo dos 3nos, co� 
trariando nuitas vezils ex.i,g�ncias de segurançae outras tecnicas oue 

·gaTiantcrCJ. o beo-estar e 3 saude d� fantlia, Devido os r�cursos. f:i_
nanceiros. serep) ins·uficientes ate o nu.rJero de janelas sâo d;Lnlh:iJ-Ui
e o,reboqu� de fora da caso passa. a ser m.1 lux0, e o :o.bteria'l e '
e.ar is s irJo. º · •

3- O Índice do aluguel foi de 98% este ano ,. À miaria <los trabalha
d.ores b_rasileiros nao possuen célsó proprio º Roror1ente, ur.1 Joveo con
segue ,.conp:i;ar u.rJ lote ou uno casa º O valor que o aluguel r.epres enta
no slarib e, nornolnente, a SÊ)gundâ desp·esa forçada no orçar.rnnto 
faoiliár o A pririeir,....a é a· alinen�ção. . -. 

. - . 
' . 

. 

4-;- . O 1;:i;pcess Ov 50· corte da. �:t-·��·li:f.i · de cineoa para os e� tudantes, 1 

dificultou ao .'-toven ter acesso 8 una dos poucae diversoes pagas que 
_ainda era acessivel nós·.-rinai2 de senana, ur;ia vija ti:n.haoos,..,direit o 

de paga:rtt neia entradav E sabido que o Joven Trabalhador nao pode 
g.eixar de tra ba µia r ou ir a es coléJ para ir au cioena durante dias 
uteis. .

. · · · · -- · 
•. ·'· ., . "' • I' •, , . 

5- A populaça o de Belera ( Para) constitui cerca de un :tiilhã o de
h�biiíantes do� quais 40Q nil. (40%) viven nos vau�urbios. ( inforna
ç?es :eveladas :Qelo ·prefeito Sà id Xerfan eo entrevista a LÚció Fl� 
via Pinto, eu 4/5/83 TV Liberal� 

6- De acordo coo as, inforüaçÕes divulg.adas pela METRO:PLAN de Porto
Alegre, ·e�\gteri1 ·nq Rio Grande do Sul, 40-0 nil pessoas norando en . ' 
sub-habita9oes º S� en Porto Alegre, 200 nil pessoas :c:iorar2 en.favelas 

, • : ·  . ' !'. 
,...,, r.J 

7- O ultino recenstamento do IBGE nostrou que a populaçao d� Sao 1 

Paulo aunentou er..1 4�-% rio per iodo de 70/ 80 • Neste mes:c:io, per iodo ,
o nº de favelados cresceu '446%., ou seja dez vezes nais. \

;o
i 

8- No mêS' de ab,ril, 011 São Paulo, asaca de feijão ( safra ilova )
foi negociada o te a · J 22.,, 000, on , e equivalente � u:$ 366, 00 o g_uil'> 
( Sílvio LNis Bresser Pere ira=Diretor do Grupo Pao de Açucar) -
Isto é de 4/5/83 ) 

1 



8- O Índice de inflaç5o do oês de março'foi de 10,1%, e oaior Ín-
dice recistrado desde 1964 (�P 8/4/83 ).

9- O c�lcuio do índice �e_inflação nos �ltimos 12 oeses, foi de 116
( Isto e 4/5/83). A� elevsçao d·os preços en de·zeobro de 1982 e. oar
ço de 1983 foram as seguintes! TAB�LI\. DE 13 PRODU�OS DE PRIMEIRA NE 
c:;:;sSIDADE 

-

PRODUTOS DEZ/82 I1AR/83 AUMENTO 
-· ' 

r ,

840,00 CAFE PO 1.200,00 43% 
CARNE lª 560,00 800,00 43% 
CARNE 2ª 330,00 560,00 43% 
PÃO 10,00 15,00 5 O% 

·" 

MACARR-Í\O 175,00 245,00 40% 

LEITE PÓ 395 1 00 60�,':·)0 52% 
-:f\t\NTETGA 1.200,00 1800,00 50% 

.. 

,·. 

10, oo' 400% BATATA KG 350,00 
ALFAQE 60,nó 120,00 100% 
CEBOLA KG 115,00 -· 230, 00 150% 

, 

10- Os dez grandes léJ boro torios �xistontes
-

r:ml tina ciona is. sao 
, A • f', 

11- A poli ticéJ economica iopôs to pleo FMI pos fio a os subsídios d o

trigo e en openas tres neces o pão subiu 37,2% :> segundo dados do 
DIEESE 

12- Segundo z lei o gDsto con o transporte não deveria ser nais de
3% e sonente no R:J:o a passagen de netro aUL.1entou. 7)0 por cento er:1
seis neses; a de onibus 66,6 por cento e o de tren 52,1 por cento de
a gasolina foi reajusfuda em 81,4 por cento de Janeiro a junho, e
o alcool en 81,6 por cento (Globo, 10,07.83).

12- No RS existe una experiência referente ao transporte de r:1assa,
a :gesar do projeto �o�a erouovei\. eer ·,um, pnÕjetOi til)tawente nàtfi2ma 1,
nao utilizar cor::ibustivel :r:1as, sooente ar conpr conprioido ,e nao P2
luir 1 ele veo sendo CQnstantenente boicotados pelo Ministerio dos'
Transportes. Nos prineiros neses de experiência o aeronovel t�ve
un periodo de 10 horas ininterruptas e ur1 gasto de 3 nil e 300 cru
zeiros� segundo infornações de Oscar Coester, o criador.

3- C A U S A S

Ao analisarnos, as ca_usas que prejudicao a Juventude iraba
lhadora e denais trab:Jlhadores cheganos as seguintes conclusoes: 

A politica salarial do governo ten sidocontra os nossos i_g 
teresGes ., .d. cada ano 9.ue passa nossa vida se torna nais difícil en 
todos os aspectos. Àlen dos decretos que re�efinirao os reajustes' 
salariais (2.012, 2024, 2.045) outras derisoes das autoridades que 

r ,.. i-

governar.1 o pais t,-D sido tanben negativas. 
, r 

A tonada de enprestinos l)b exterior nos ul tir.10:2, anos . para
crandes investioen�ihs do setor publico cono a construçao de Usinas 
nucleares e hidreletri.cas e outras obras enoroes de infra-estrutura 



. . ..• (j : .. gerando o aunento do aUL1ento do endividaDento externo. 

Na condução da política nonetária continua se buscando recur
. sos.- fina·1:ceiros no �xterior para pagar dividas assunidas no passado, 
·Esta politica nonetaria- teu nos deixado rada �e� nais pobres e inse
guros o As exigências do FMI nos atinge forteoente, recaindo sobre T

os trabalhadorE_:;s o� custos do r:1ro,0resssi g_úe benefictari.1 una i;tii:ioria � 
Portan t�o o ca pi t;Jl�soo: in:l;er.J).a cionqJ--.oJnima.12 _ Q· :regiwe econor.uco e
polj_ tico n 

';O ,J'.3uDento do valor da contribuição ( de 8 para 10%) do INi\MI'S
a falta _de incentivo ao p�querio 7rodutor ªB�{cola e a pol{tica ha
bitacional seletiya, igca-pa·z· de resolver o problena de habit�ção p_a_
ra os trabalhadoras, sao _olt:unas das causas _de nossos sacrificiosº 

Todas estas causas vêci fundanentalr.J.enté do nodo de produçã� '
c�pitalisi;a en que yiveoos, que se baseia na concentração e acUDula ..
çao de lucros nas oaos de uJ:ta oinoria, eD detrimento das necessida-·
des da grande naioria da :população. 

1'\.. ekistê111.c:iia,"de-grânde con.çenfr�ç90:::de ,±.erros no· conpõ e: no·:;,:
cidade d� alguns.�p01-3..cc::is ·p:rmprietarios:, q1te_gera o exá:ldo rural, e··;J('.,

ourílen-bo .d.(2 .favelas ., 

Grande nÚnero de n3'o-de-obra de reserva e o baixo salário • 

. A política de industrialização não voltada para a agricultura 
e,par3 os interesses populares. 

. 

' 
, Falto de una reforna agraria. 

Especulação ir.1�bili6ria nos cent:oos urbanos. 

O povo encontra r.rni tos dificuldades en organizar-se e inpedi
do de purticipar :nos destinos do pais e en tudo o que lhe diz res·
pei toº 

Os neios de conunicação representar.1 os int��esses do classe 
d9níu"r�1te ? alienando e instalando na classe operaria os valores da 
-.burguesiaº 

11. centralizaçã; dos it1postos à nivel federal dificulta 09 f.1U

nicipios e estados ou investir en obras de infra-estrutura, aleo T 
de ausenta� a dependência do poder central. 

4 º .QOHSEQUÊNCIAS 

,_, Os depoiuentos de jr,vens trabéJlhadores :t:1ostran corJo a s.itua-
çao descrita reflete nas suas vidas: 

1-"Ganho 
que gasta :r, c or:1 
la 7 luz� agua 7 

·. para a escolaº

.,. .,. salario rJinino, nunca sobra dinheiro, pois ter.1os
transporte,. aluguel, conida, roupa 1 rer.1édios � es co
e prestações. Estudo à noite, vou direto do serviço 
Quando chego en casa estão todos dornindo� 

.,. 2- 11 Eu vejo no h"spital onde trabalho a frequência co:t:1 que 
os neclicos visitan os p1:Jcientes particulares, ·enquanto os de INPS 
ficco sonente oos cuidaà.es das auxiliares- d-e enfernagem ou atenden 
tes o íY 

.,. 3- "Minh� casa e pequena, te:t:1 dois quartos e i::r:1a cozinha., E
tudo nuito difícil e sinto que isso influencia no relaciDnané�to' 



.. 

6· 
da far,1ilia, porque cria ULl clica de insegurança e de revolta pui t� 
grande. n 

. 

4. nMoro ·num ha �rro de pe:çiferia ,:ron rünha familia. S 9Dos em
oito_ contando pai e mae_. Sou o unico filho que trabalha, alen de· r 
'neu pai. Trabalhanos perto do centro e teoos que pegar dois ÔnibuSZ 

. : 
Poder.rns r.jencionar cano cons�quências que afetar.1 a ·juve.n"tuc!.-e

trabalhadora� o foto de ficarnos narginalizados no trabalho, no .9.. 
cessn a infornaçoes, ao lazer, afet±var.�enteJ enfin1 er.1 tudo aqui

. lo que te_r..1os direito enquanto pessoa, nas . que de fato nos; nega

.. do. 

. As condições de trabalho desfavoráveis qu� geram esgotamen-
to fisico do joven dificultando a sua cFganizaçao na escola, no 
trabalho e no bairro. )i.s pessoas tornan-se escravas do tra�lho , 
individualistas, agressivas, inseguras e desvalorizadas. Ate Des-

. no en casa ,o relacionanento fanilia;s passa a ser negativo, não 
havendo dialogo entre os pais e irnaos. 

, , ,.., 

Devido. o salario ser baixo nuitas necessidades basicas nao 
sã o a tendidas •. Os r.1eios de conun.icaçs o de na ssa procuran incutir 
no jo't°en trabalhador oensagens para�que ele _sonsuoa Dercadorias '. 
secudarias. l;le passa a ter aspiraçoes que nao pode realizar ge
rando conflitos. frustaçÕes e at� Desoo desvio de sua conduta • 

.. 
� , Grandes sao os indices de doenças nentais e nervosas entre 

os jovens trabalhadores e casos de prisão por roubo, estupros , 
drogas, etc •• 

, ·, 

A falta de nateriais escolares, roupas, calçados, reoedios, 
;,. ' , r,J 

assist�:ncia adequada a saude, alir.entos, habitaçao, transporte , 
- forniação profissional, enprego, crc1ches, lazer, etc •• gera incon-

forúida de . e revolta.

, O joveo trabalhado� pois por nais sinples que ele seja, �lç
- percebe que a �ociedade e uuito desigual e opressora. Nada est� 

organizado para que o jover1 se realise na,vida e de respostas . a
sua criatividade. Conqequentenente, a rtliseria, a morte preoatura.,
ó �so dedrogas, o alcoolisno, a viólência e toda sorte de dis -
torçoespassaD a coI1proneter s�a vida.

5. R::.:;INVIDIC.:\ÇÕ1S

_ .. , 5.1. RBINVInICAÇÕES I;SP:2CÍPIC.,iS nos JOV1NS TRABALHADORES 

1. Passe· livre para o trans!)orte do j.oven trabalhador desen
prêgado (passagens de�Ônibus, trens, netrôs) por un ano, 

2. Que a Igreja e R:storal de juventude trabalher1 r1ais, a
poiando aos Jovens Trabalhadores, de acordo oon a sua realidaq.e. 

, 3. Que o j ov2r.i trabalha dor tenha voz e vez e que os seus di 
reilos sejan respeitados. 

-, · · ·4. Qu� a enpresa .facilite o passe· para o transporte do joven 
trabalhador-estudahté. 

5 .2.. RLINVIDI QAÇ Õ:8S GE&HS 
'. Quanto a tr�h�por.t�s; 

-A quis içã o de na is Ônibus por parte. das eopres-a s.



. . 

- Anpliação dos horários de Ônibus a fin de atender os us�ários.
'í·,· � � 

• 

- Pa'Ssagens:·especiais para o trabalhéldor con subsidias db estado e
. eopresê� privadas cobrindo pelo nenos _50% do preço da passagen •

-.laplantação de transporte pr6prio nas enpresas con mais de 100 '
e:oprega dos, s e11 despesas para os tr!:J ba lha dores que)a Í trabalha a e 

. que estás sejar;i fiscalizadas. · 

- Introdução de Ôni 9us circulares, ligando os bairros evitando pe_E
ca de teopo dos usuarios�

:· - Construção de ciclovias, proporcionando ao trabalhador alterna ti 
vas de transporte (bicicletQ). · 

. . 

·· · -Estatização das er.ipresas de Transportes e a. criação de neios que
soluciémen os problenas do trabalhador l0vando· eo consideração a
realidade localº

- Participação das organiz8çÕes J?Opulares ( associações, grupos de
: base e cooperativas ) , nas decis oes que a fetan o transporte cole

tivo. 

- Que seja dada preferênci� a o· transporte fGrroviã'rio que ten un
custo oenor _que o rodoviario�

2. 1\.,LIHI;NT,\ÇÃO �
• .. • ' p ' 

.. - Criaiaõ d�·uu �isteua de transpor.te que garanta o es_Moanento'
· da p:i;odu9ao. ate os locais de consuno anularnoo atravessador (inter

nediario) que norDalnente contribui p�ra aur.1,entar os preços dos / 
produtos ., Congelaoanto de preços de generos de lª necessidade. 

' 

, · - · Iristi tuiçã o de. lei que proíba o es··toque de gêneros a lir:1enti -
·cios.

-

. 

, 

- Que a cacex nao considere superfluo o oaterial usado no trata 
"' 

mento dentarioo 

- Melho:çia . do a tendime_nto nédico d'o �NAMPS, · cor:1 _ l)��t?s na.s .. peri
ferias déE cidades� 

· - Subsidio de reraédios a os tra bolha gores através do I"NAMPS 7 
de

forma na'is ampla que o exisfcnte at·ravez d� CLME. 

• 4- SAL-\RIO - CUSTO DE VIDl\.:

- Aunento real dos salários, sen aunento geral dos preços.

- Que os autoridades conpetentes. altereo a politica salarial
de acordo con os interesses dos trabalhadores. 

5. HABITAÇÃq:
•, . 

' 

- Retirar o plano seletivo do BNH, q_ue. _s.eja- ·-vo..1.tado.. a..o-s int-ere�
ses dos .trobalhadores. 



- Legalizaçao da posse d� terra de todoà os favelados e reconhe
cioe..nto das vilas e bairros clandestinos pelas prefeituras é.l fin -= 

de gàzar dos nesnos direi tos de � bairro :r,�gular. 
- .. ·� .. ,. .. .. .. 

' 
- Que o al�guel e,a� prestaçoes de casas rroprias sejaa cobradrn 

:.::de a corâ.Q -coõc os sa lor1.a? dos tro b.J lhadorcs '(_ por pormentageL) •. :: 
-�..C:�!c{ ·> •. ,·.: . . ::,.··:.�_i._:.:;_:tL .... t �-- �. 
L6 � :t-:ILI OS': DE COJ1Ülrr êlifÇÃ O� ·X._;:::

. . 

. _ . - Que no progranação dGs <.=::-.:issoras de TV, seja priorizado aspe_� 
.:::.tos culturais q_uG contribuai'1 par a fornação dos jovens e· da :popu� 
1 lãçâ o; que. à pr.aigrano�ã"o da TV educo tiva tenha participação do. tr� 
balhadotn 

f 1 n , 

7. lGREJ�� � 
·t v-r-.-. � ... ·. .... ... . . 

• ' e 
• • ..1. 

1 
::') .:� --' Que-:a..t 1�t>e ja c·oloqu.e en prática a sua opçã m preferencia 1 .pe-

1 
1l1os ,.pobres. iê.: a p,oie as- organiz'oçÕ.es_ dos tro bcllha dores nos bairros , 
cono as CEBs, grupos de jovens, Lovir.:cntos, etc. . , 

' .  . 

• �o
1

�JIE1ff' lfüK�Lg- ·_ .. 
- . . • • . , .L. 

-CUMPRIViIJfTO DO LST,i I1UTO D:1 T=RR:-.
:·. • ·: :_ - • . . :-, ;: ; . ..:: _r L. , . 

'· 

:J 

T ·-: .,.._ Terra ;pnro .. qÜ.e:c nela ·g_ueira trob:::i.lha·r, con escolas, assj.st. -
nedica, credito rura 1 subsidio e deno is s ervi&os que apoien a :Pro-

1 duç_io e_. a qQ:r,1e:r:..ç:ializaçãoº 
-· . . -- -- . , .. ,. ·-· - -· !. , .' . . 

9. Ir.1plant::ição de áreos de lazer (públicas) dirigidas pelos rJorado
: :re-s ·d.aí bairro::,·. · 
'.� r..[�-, -, .. -.,..., ""•\j: :·· • 
1õ: Lleiçoos cliret�rn paratodos Of3 ;.J.UJ-1.i:-:-ip,ios con. aut'o·n,onia par� os
1 oesnos.

11/ Ql1e""v&ltt!" a vigoi"'Dr a-neici en.·-c"rada: d·o- estuda_nte trabalhador nos
cinen3 s G 

,. ,: ' ·_ ·• , . -·,· •··· --�- _ 

. .., -

12·.),Q;l.H{: se é.lbra
1
···�:rciite d.e .tro

.oolho· nos vilas e fave\9 s obs1Ó�V�-� a 
.oEío.,-,de-oora. desenpregçid�.. ·" 

l "\ .• - • 
.

.. ' ;. . :. � .. .,_ . 1� 
. . - ·:: r: �- . :_ ' ·w 

. 

1'3°-Cria·r un orgao de ffsca··1iz:iço-o conpos-ta 
controla_r os verbas_ da construção d:::i raso· 

··r·-c ,. } J:. r,, ·� r .... ,...._ . 

:--_L _r 

po:ç:_ tra·ba lho d.ores 'paro / 
propria. 

14- Que não seja cobrado -txº de luz, áe;ua, e pas::agen de transporte 
a o .,.:trn bprlbDdar ,.des.eoprega do e 

• •• 1.. _...:.. • ; t:. . . 

15- Que se cunpTa o que está no curriculun escolar sobre prevenção
de acidente, doenças e noç6es de higiene. 

16- Que os candiécd,os politicc:s não venhan viàitGr os trabalhadores
só nos tempos de eJej�Õesº 

l



( 

,,.6. PROPOSTAS� .\ÇZO � 

1 •• Que riÓsJDVLNS TRABL.LH:.DOR3S forner1os grupos nos bairros e 
integrer1os cog outros grupos de trabolhadores,-organizaçÕes, 
do na:rilifestaçoes populares, conscientes dos açoes que ireoos 
cipar. 

nos 
apoiai 
partI 

-2. Ciaçio ge oeios organizatiJos, coco oovioentos contra a caristi
·a , coniséao de desr1pregados oreas de lazer, teatro arte popular, T 

cines e clubes.
3- Que o joven não tenha nedo de se organizar e aprofundar cada -r�

vez :r:iais seus estudos sobre seus _problcrn:is di21rios •
--4- Que: o 3º Congresso da juventude trabalhadora se dirija a tôdos' 
�os rsspàns:::iveis'pela situação por nós denunciadas, afiIJ de que '." 
nedidas ir.rndiatos··sejan touadGs. 
5- H criaç5'o ,o fo1·taleciL:ento e a porticipaç5o dos jovens trab.:1.U 
lhadores nas associações e entidades de classe propondo ur.:éi ·netodo 
logia de participaçõo, 
6- Fornaçõo ,de grupos d� f::ivela viàands reinvin9;icar direi tos _:ih.ega

--d�s • :1.trEives de cor.üs�oes,. p.::irticipaçao ,reunioes nos cauaras de' 
-vereadores, paro em:mr.linhar exigencios.

7- Cultivo de ervos r.1edicinais er.2 cooperotiv8s e centros coounita' 
, rios , · -

8- Organizaçõo de grupos paro cocpras de J ercodorias nais bo:i;atas'
e se possival, diretooente�dos produtores(leite,oanteiga,cafe,ar�'
roz,-·feij::o, ovos,botata, etc ••• ).

-

9- CriéJ _ ;o de· co iss'J0 excl··sivaT",.: te para cnc:Jcinhar o prúb.Le 2 d
dú tr:::mspcrtc- c .. letivo.Unir, notivar e orgonizar os trahalhadores'
para Qelhorar a situaç�o de transporte.
1O-Consientiza�ão dos direitos de �oradia, solidariedade aos desa' 
brigados e denuncias contra a violencia nas aççes de despejo. ::-

11-Pcsquisar as condições de tronsporte, abitaçõo ,lazer,e outros
.probler.i3s que afetan diari3nente os trabalh3dores e a partir dai-,'
juntos, buscar �oluçôes.
12-Que os tra ba lh,�dores se organ±zcr.1 o ni vel loca 1 e na ciona 1 para
que a clnsse operaria se�torne·autonoca.
13-Que se realize encontros regionais entre jovenà trabalhadores. 



JUVEN 
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3º CONGRESSO NACIONAL DB JOVENS TRABALHADORES. 
CONWUI'3·r.ti .. NDO TR�BA.LBO E JUSTIÇ�. 

2. JUVENTUDE TRABALHADORA E O SALARIO: ·
----------------------------

-------

Somos �ilheres dE Juvens TraL2lh2dores entie 14 e 30 anos, 

dE:--endemos do trabalho ;:;c:re nos:.,ê sobrevivêncie, na maioria dês vez1:s ·, 
des�E criença. Como Juventude Traba1ha�ora, somos �arte integrante di 

, ... 

Classe LijJErErie. ;·.)20 c.;uer2mos ser coni"undid,0$ co"tno um seç:rnento soci2l 2 
parte, pois vivemos 2s r.1esm2s dificulu2:_,es de vi1..'2, t-r2belho e, aspira -
GDES: da Cl2sse. 

,
Existe entr:tanto varios 2s�ectos co�o a id2JE, a sexuali 

dade, efetividade, a o�igem, 2 2dr
i

lesc�nci2 e princi�almente 2 jovens ' 
d a nos s a soe i e d e d e • N e s t e: s E n ti d o o J o v e m T r a b 2 J. ,1 a t..' o r é 2 e, u e 1 e q u e e o rn 
partilhe das condi;�es de vida e de 

, . tr�bslho da Classe uper�x12.

� µroblemiti�a da Juventude Trebalh2��r2 coraa setor es�ec!
fico 02 Cl2�se n;o �o�& t�i uma soluçio �2rticul2r. Compreen�emos GUÊ a 

r2s_ 1 Josta es suc::s dificulc.iedi::s e 2s,:'irec;Ões cJevE ser busc2c:e dentro do 
conjunto de 
onde este r,10s 

, . ' ' � 
Z'E·SilOstas ''que o r•m_;imc-nto Oi-··:rario ..:er a situi::çeo 

, .. 

tambem t��resent2�0s. 

·11 POLI TI CA S i-1 L:ü1 I PI L ti 

l. CCi'-JStATAí::ÃU

. ; : 

::e Classe 

Constatamos ou"€· o sellrio mfnimo é e i,;i::nor rcmunereçao �eg2 

2Os tré:belhedo:res legelr::ente ri.:gistrEdos numa cietErmirn:de regiea do 
pais.· O mesmo 2sté fortemente ligado eo conceito cio ' 1minimo necessário 11

pá r ê -a' s a b r E v i v ; n eia d o t rê b 2 l h ê d :n e d 2- s u ê f a m { l ia • 

A Constituiç;o Feds�el, no seu artigo 165, ,Jr evE pe re to 

�os os treb2lh2dor2s um selirío mínimo que seja capaz de satisfeze� su�s 
necessidades e as de sué: f2mil_�. 

V e r i f i e a mo s c_: u e a s 1 e i s e �- e e r E· to s q u e a i n d a h o j e. s u s t e n 

�arn a Palitice Salarial no pais começararp a surgir _..,ar volte de 19t10 6
. .  ,., 

f,irn de r:::g_uler sel:ri'as E' desmobilizer as trebalhador2s. E-m 1940 entrou 
�m vigor; lº salé'ri6 �Ínimo, fixedd �ra 220 mil rois, na cidade de sio

Paulo. �osteriorm�nte·, a Lei 5.452 de lº de Meio de 1943 aprovou e Con

solideç;o des L�is dr
i 

TrtGel�o (CLT), Neste.decreto o salirio rn!nirno 
prev; etender necessidades coma: habitaç�a, elimenteç;o, vestuirio, �i
�iene e tre�sports. 

Pesse.JOs 40 ands s CLT continua (:ffi vigor. Conseousntemsnte' 

o s&lé'rio minimo c,ntinue a ser celculado e conside:rado de êcordo com o



ou E ne 12 0six2ndo de la�o outras necessid2des �os tr2b2 
- - , 

lh2dorEs, como ,.'(H Exemplo; OE'SJJGS2s :::r,i funçto ds 1;12nutenr_;:20 de s2ude, 

e:duc2çso, l2zer e out:cos ::ervi_:os ::ié.sicos consumido"s. f·12smo a CLT n20 1 

respondendo �s nEcessid2Jes histGiic2m�n�E r:cla�2dus pelos tr2�2lh2 -
dores, pare 

,., I' 
' 

su2 rn2nutsn,::20 e d2 f2m1li2; obssr· .. 1 211102 c;ue o seu d2sconh� 
e i rn E n to ; ;o r p 2 r t E d e ri1 ui to s - 2 s s 2 l 2 r i 2 c.l o s , j u n t o e o r,1 e g 2 n Ê n e i e , ::: l u ·· 
e r o s d os :J 2 t r Õ e s , r:: s I Jl t 2 nu n� 2 1 í .  2 i o r E :< p lo r B \_: 2 o 2 s 2 .. , e r : 

a. i·�ume m,,S-í,, 2 l'unr�:20 -rofissionel cxist::::·m divr:rs2s í-':i
,. 

x2s cJe ssl2rios, contrilJuindo :J,�rE r_:_:·er2-r COíi1.-::ti·-:20 E 

individu2lis�o entr7 os tr2b2lh2dore:s. 
- , ' b. O s21E:r10 ílê c2rte:ir2 1Jrofisc:ion2l ri1uit2s 11e:zEs 
tr2do 2a2ixo dJ selirio rcceJido ::: �o comjin2do. Est2 
C: i s t 2 r :�: 2 o CJ E r E d e s 1J 2 l u r i z 2 '.:.: 2 o E 1 :12 C) e! E o b r 5 e e s t i r;i u l 2 ' 
a rot2tivid2J2 üE fOLÇE de trab2lho. 

e. O jovEm t.cEiJ2L;E-dor menor receiJE 
- , ' um s212r10 l.Jelil 202ixo 1 

do 2ciulto, mesmo (czEndo 2 m2sm2 taref2 2 a jüve:m, como

2 s ii: u 1 h E r E s E rn c.: ::: r 2 l , e ,.J E s 2 r u e Ex i:::" eu t 2 r os rn E s mos se r -
vir.._:os clE um h . .i,:,r:m, r2ceol?m s2lÉrios ini"eriorss.

d. A jor11ad2 de tr,:b�lho; ,rolonr_;ôdE dE forme ilec_:21, lE·

v 2 n d o o j o·., em a se ct � s g 2 s ta r .J r em 2 tu r 2 rn: n t 2 E i m ,J os si b i

lit2ndo que se c�ntrete jovEns que estsü Jesernpreg2�0s.

i·J os ,- : :j r;1 e n tos d e e ris e e e o no mi e 2 , 2 1 em d E Eu m:: n ta r os

dores trebalhem �� menor 

a 7rEsc;b 0ira �uc os trabalhe 
' ' 

-

t::: m p o E' . e o m m C:' n·o r o 2 l é ri o ( r e -
duçÊ°o dê j,1rn2dG t.le tr2lJ2lho, 2um2nto do ritmo de:: trEba 

lho e diminuiç�o �os s2lirios). 

A s ,_; E m i s s o e s . r i n e i p 2 l , , 2 n t e .. : o r , 

lÉrios_tornou--se ume rotin2, r,'.Esmo c:uE,nr:o e

s,ioce c ios re2justEs de sa-
, 2conur,:i2 do ;J21s 2-cumul2va 

2ltas t2><2s dE lwcro, sendo os 1n2is 2tingidos os jovens ti:'2h2lhadores. 
A rota t i 11 i .d 2 e: e: d 2 r,1 E o cJ E o b r ê to r no u ·· s E i n s u !J o r t É v e l , cl i fie u l t 2 n J o a os 

tr2bc,lh2dore:s 2 ' , ' tembsm 20s JOv2ns tr2b2lh2Jores E se: orº2nizar�m no
trr::t1õlho ;°J2r3 urna 2;_:20 _to_li:::rl:t.VE 

1 :us viv2m. 

67,3,-, dos tr2u2lh2doz:::s ri2nher,1 dE l 2 3 s2lérios minimos' 
(PEA•Populeçeo Econor,7ic2;,,,11b:· /Hiv2-d2c;us IJCE-80). Entre:ü;nto r.iilh2 -
res n;u recebe� nem um s2l2rio mínimo. Este r�ilid2de �E v�rifica )ri� 
cip.slmsntE nos s12gr;Hrntos dc lr2bolh2dore.s rurais ·permenontes, bÓ{2-s 

,. , , 
fri2s, _don1est_ic2s, cornc:rcierios cor,-1iL;sion2-c!os, menores, est2giarios, a 

µrendize�, office.boys
? 

2posent2dus ;or inv2�idez e outros. 

Segundo ume pEscuis2 ::ce2liz2,cl2 no Rio :::·::: J2nE'iro com 24 J�

vens trabclhadores, 8 g2nh.sm s2lirio mínimo, 5 ganhem menos que o s2li 

rio m!nimo e 11 çenham :::ntre um sel;rio e meio a dois e meio s2lirios 1 

! .. • . nu.n1mos •



r�2s :c:::giocs on,:,E 2s e ncli·DES _1 e vid2 2 de tr202lho s20 11,sis 

p r G." e É r i 2 s , e o r,; o n 2 s r E r_:: i o::: s ,\! u r t E E l"J o r cl e s t -: , o � 2 l :"ri o rn { 11 i mo : ,,,E is 

02ixo , ue: nos s:::�2c1 u� dê •
"' 

reg1ao SuJ2ste E Sul. 

[j · i t · ., ·'· - '. - l h ... ,- 1 ., t .. n e l, 1 lo L, r.:; üc: -- o l,. e -- ' ::· e i f r i o i r u 2 1 �t ? i e 2

1 . f' ( . - ,...1 1 i 1. n E 1 e i o Lo C 2 , i -� 2 l • CU n f O r ri1 E e.: ,Híi ,1 n 8 t r OU U S ( 2 t lJ d CJ S e! O J r ·' 2 r t é ;n 2 n -C O ln 

t:::rsi.ndic2l 
, "' 

f l . d:c Est2tistic2 E Escuco� Sucio Ecunurd.cDs \...JIEE3E1, rE2_iz_s 
. . 

d::i Eril 1977, O::: 
,., • 1 ·, • • • . • , J r E e:_; o ;:, c1 ::: n e: n :::: r J s 2 l lili::: n e i e 1 CJ s . n 2 s . . , 1 v E r � 2 s e E i _; .:: 1 s o r .í:1.

. l 
• 

-

S 1 ... E l r ê S ,, 2 O 2 �- �� uns e 2 s u s , e 
- , ' 

t2,_:2.o Jc:sic& C:ré: r.�eis c2r2 Em c2pit2is Jo ,··.Jorte E' ,.JordESCE lc2s0 de h2-

n E u s e (� ·º' t é: l ·; e: [) '-1 lJ E n é r ::: C' i E o s u l E s u d E' G t E - , p O r t O ri l C: . i:' E E ,Ü O d E J 8 ,.

n2iro). 

ü cri�:rio ;:s,315rios : -i·s --·- :L,··r c..-· •• ·-'.'_·1_1,0 1·,,_-u�1 1·:e � ..:. '-· u e: . _/ � .L e - - � ._. ;:ocur2 1 

se ju::i:ific2r no 2r\0 Ui,1:nto ::,2 c'Ue o ,-orte e o iJordEstE e::.'Sim poc.JEri2m se 

in;ustri2liz2r ou 2tr2ir invEstin2n�os, ume VEZ rue os r�prcs�ntEntes 1 

do: C2pi·cEl seriE111 c�r2idos com 2 1.:Bo d:: obra O:::·sv2lorizeua. E,1-::.retEn � 

to, existE rnuítos d2d0s c;uE r,,ustr2m cue ES Em;Hes2s do i ortG e Nordes .. 

t E V E n d E 1 ,l S E U S , r O C U C íJ S , O T / a T 1:: e_;; O S i ':; U e i S O U é. t é nl 2 Í S 2 l f. O S d :J q U E 2 S 

cmpres2s situEd2s n2 rEgiio Sul e SudEsts, rnes�o J202ndo wcnor:s s2li -
1 ..:, 

rios 

r ::s 

, . ssus O;.,er::: rios. 

U Jr2sil i urn dos ;) é3 i S 2 S e\,: /j.merié2 LEtin2 

;;2li{j:'}bs mÍnin.os. i-\ ofert2 cs '720 ds ó:.Jr2 É muito 

com um uos meno -

superior 2 ofert2 
. d 2 : . e m i 1 r é; g o • r,1 e s t E' s E' 17 t i d o , o eltó inc'icE de clEs:::m_rEr_:,o é · s u b 2 n\J r E g o f E -

vorECE cJs forme •dEst2c2d2 o u2ixo nivEl s21E:rial. Cons2ciuont2mente 2s 1 

, . , 
c r i 2. n 10: 2 s s 2 u o b r i g 2 d a s é � r 2 b 2 .L h 2 r J 2 r 2 2 j u t.J E r e F' 2 r,1 i l i 2 • O se l 2 r i o e m 

termos re2is tÊ1:1 se reduzic.1 o 2no 2 2no. Estudos el2ioor2Jos ,elo DIEESE' 

const2t2m c:ue em 1961 URl· t-reb2.J.i1-Éuor··;-H--eeis2va trc'o2·Hi2,r 71 hor2s p2,r2 1 

8 t '.: n d E r o s lJ 2 s t os . n e C e : , s É r i O s C o íll 2 l j_ fl1 E n te Ç e o • Em l 9 8 l E lE p r :: C i S 2 V 2 

tr2bElh2r 157''hur2s: Er2 cornpr2r 2 r:,esm2 cJu2nt.id2c!E clE 2iim2ntos.

Em 1.:uitos ,:,2isEs 2 jorn2cJ2 c:e tr2b2lho v21.·iê de liO 2 L16 ho -
.. , 

r2s por SEm2,n2. No :t3r2sil 2 j,Jrn2u2 de tr2b2lho E de l/0 hor2s :Jor ssm2 --

n2. �J2qu2les ,:2isEs (EU/4, J2p20 e ,c2Íses de E>irop2) o ca,ütalismo � con 

·duzido �e forme JiferEnt2. Gs selirios s�o definidos Entre os Sindic2 -

tos U�eririos e os _2t.ro2s Em negoci2ç;o diret2. Gs sindicetos est;o li

v re_s de i:ut e 12 do Gov E rno •. S20 rc conheci cios e re s :,e i t 2 c1os :.1or tocJ2 a so

cied2de e cont2m com JirEito de srev2 como urn l2gitÍmo lnst.rumEnto de 1 

luta pEr2 2 defESE : . .! e: r,1�lhores s2L:rios e r,12J.i1ore:s condiçÕEs de �r2b2 -

lho.

No Gr2sil os sindic2tos estÊo suuordin2dos ao controle do 

Gov2·rno, vale dizer, rnes,no c.u2ndo :::stes n2c1 s20 ,-1elegos (c2s0 d2 mino -

ria :os sindicatos) su2s re�rcsEn�2ç�es n20 sao independentes do Esta -

c:o, pois 2t6 p2r2 suE criE,.Êo dE_ ence d.e: um c2rt2 dE rEconhêcimEnto ex-� 

pedid2 ,.;elo r·'iinist[ rio do Tr2b2li10. Isto signii'ic2 c1ue su2 et�:ão fic2 

limit2d2 es 
• 

n 
• 

� 

ex1g�nc12s impust2s �Elo govErno e n20 ds acor�o com 2s ne-



; , 

cessidsdes dE,terrnin2d2s ;JElo cunjunto de Cl2ssE üper2rie. So de form2 ore 
1 

-

cirie, e com-um s2crifÍcio 2norme os sindic2tos combativos l�m conssQuido 
re�reEent2r os interesses das categories mais org2niz2d2s. 

i�egistr2;;,_,s 1:inde que os meios c:e comunic;:;�:20, muites vez_·s. 
orílitem E' distorcem 2 re:-2.1.id2·.i_1õ d2 ]11\1::n-cuc.Je T;:-2b2j_i-,2dor2 vc::icui2ndo in1·0_.1.: 
flié:f]:JES � ue ne·J s 2 J d_ e i n te rc:: s s E d e s t r 2 ! ; 2 l h t c5 o r e s • A s rn e s rn e s d e rnodo 
rel r:-:flJr';Eíil o :'._i-:c..'_ividu2lis,no, 2s.,ir2r,:Õ2s t.ie c,.,nsumo (,,ue est20 fore

: .; .· . . .. ' .. · 
elcence do po�er eruisitivo doe jovens) e menseg�ns �ue dificultem e 
pre:ersao ,_2s ceusas -� sue r1::2liua.de, 

gE -

do 

O Caverne 2tr2vÉs L1 e de::crr :to e : 1 P2cote 11 r2duziu,30'0 o salÉ 
r i o c1 o t r 2 b 2 l h 2 �· o r º T u r :12 n :... o e ::; s i rn e 2 c..l 2 v r: z m 2 i o r o l u e r o ·( 1 u e s e d e s ti n 2 ' 

- , -

aos p2troes. No Jrcsil os e2!2rios s�o �eixos i nao tem um 2umento em seu 
v 2 l o :: r E e l , ; j o r c1 u e o s !:.' i n cJ i e 2 t o s e :, t 2 u ::: G n d o s u b o r 1 1 i nE d o s 2 o e o n t r o 1 2 d o 

ç:'.Jverno. í·Jume ·r,1e:·sm2 fun:;20 ,jrofissio11él existem difEri:.:n1._,:2s s2l2rié= is. 

No sistem;:; c2,Jit2listE: nunc2 existirá um s2lÉrio justo, f2 -
zendo assim oue o j'.Jvem tr2b2lh2�or oej2 o ·rimido de tod2s es form2s 
pois o c2pitalist2 tent2 6onst2nte�cnte reduzir os salirios e.los 2rtir:ios' 

rimeir2 necessid2de, ,,

in�ispens�veis :2re produzir,· des�n06lver, con-

O jovem tr2�alh2�or n20 tem 02rticipaçio n2nhum2 no oue �iz' 
resp�ito � decisio.Gcon�mic2. A produtividedÉ -� usade pera enganar o jo -
v.em tr:.-;b2lh2dor, e;uc:nto 20 SEU s2l2rio.- Propõe t_uento riieis :.iroduzir, rneis
ele Ç)en:hõrá, corn isto 2H cngéin2 :: r,1Bni:JúlB os {nelices, dificult2nc_:o rc -

. ·conhe_cer .rEelr,12ntE. E produtividéc'e .. 

2. FiHOS ,,, UE cur-,;,:,1WV:-i[·-1 [ST! \  d[AlL)AJE

, ' 
... 

A fim de ilustr2s es const2t2çÕes por nos 2puntad2s, pessa -
�os 2 relacionar fetos qus com. rov2m nosse re2lid2da.

1. As ;''Cases SEnci'as·;' no lha CE JEnsiro (NovE Iºuq;:u·, s;o Joeo de f·]eriti)
... 

deu 29s menores um j2leco e 2limcnt2r;:ao p2r2 oue=: ::les trebalh2sse=:m. 
Nao Nio rece=:bem s2lirios, 2�en2s gorjEtas dos fregueses 
da_c2,s2. 

2. Em.C2xi2s do Sul 2s en:11r2sas 11 r•i2dezz0tti 11 , ilR2ndon 11 , �:Eberle 11 , :::1st20 1 

propondo 2córdos 2Os tr2b2-lh2dores ·Jisendo demiti-los e· readmiti-los 1 

,

com selarias �enoresº

3. O selirio f2m{li2 de um tr2belh2dor ide=: �1738,00, equivel2nte e 5/
do sel;rio minimo, E�irEt2nto um2 cri2nça aue tenhe de l 2 6 rne=:ses
necessita, pelo menos de l litro de leite por di2, o que significa um
gasto rnensel de ::elo rnsnos r-·4350,oci por mcs (cunsicle:r2ndo leite ti�Jo 7 

C, meis f r2 co e me is b2 r2trJ),

. . 



. m:.:ntE f • mi n H,10 ri::giun2l, 

j. Em 1981, Era S�o P2ulo, ne TElGfunk2n, houve a 3e, grevE locel, com 5 

mil p2rticip8nt2s. A c2te�ori2 E)<irJiE uni r22justE de 57;::', e 2 em,JrEs2' 

propu11h2 35_.-• A grevE durou 

E h o u v e r e p r E s s aô .J o l i c i 2 L 

-l:rES L1 iéS t O 

A í::2 i o ri ê 

sindic2to 2b2ndonou 2 lut2 

verem cue volt2r ao trao2lho pErdendD OS tr�s E obtendo' 

um re8just2 de 40 1�. 

6. N2 COSINOR 1 em Recife, o treb2lh2dor ne hore dE

�ecEbE' 2b2ixo do seu s215rio fixo combln2do.

r e c::: .J 2 r seu saliriO' 

7. Nc Rio de J2neiro, no início do 

tos S�cpping CcntEr S/A demitiu 

pregados �om 2c�mulo �E funçocs,

v2rios 

,

Meio ultimo, e Empreen�imEn

Em ir2g2c'os e colocou uutros 

n 
L.) � 

., , 
. '"} 1�, ; . . , 

Num consultoria Dentaria de Novo H:mburgo foi colocadó��m 2nuncio 

sm

d€

emnrego no Jorn2l oferecendo ume v2g2 de 2u�ili2r e dux2ntc o di2 ��r

c 2. d o : J 2 r 2 2 E n -e r e v i s t 2 c um: 1 2 r E c e r 2 rn 2 ü l o e 2 l c.l e:. e r 2 :J 2 l 17 o 2 O O mo ç 2 s i n

tcress2c.iss n2 112.12,

9 ,. f.12 1/Erig, houve um2 rcc:u_;20 __'o selÉrio inici2l dEvido 2 : r2ndE oferts

( P O r t O ,:, 1 r r• r - · j' _.._ ;._; � / 

10 ·o Si=1LAFU0 i''íli'�lt!.2-.. D_TU,ll._ É JE .. 34,. 776 ,DO (Centro Sul)_ 
., . , 1

··., . ME d i 2 Q u E u r, 1 o p e r 2 r i o .. o d E ;::; 2 s t 2 r e o m E s_ t E E 2 2 r 1 o 

Alimc:nt2, .�:Jo • $ • •  ,. .. . . . .  � • •  , • •  q .,44;� •• º • .--._ ••• .- •• ..- •••••••• u;13 .996 ,BD 

H B bit 2 ç 8 o ........ � ••••••••••••• 2 4 / .••.• -.· •• � •••• : •••••••••• u. ' • 6 3 4 ' 3 2 
,

. 

Vcstuerio.,,��•••••�·•••••••••22� ••••••••••••••••••••• � 6.99ij,40 

Higiene , • & p o o � � � • � � � • • • • • • • o e 7 ��. � ••••••• � ... , , • • • ,-•• • CT: · 2 : 2 2 6 , 7 5 

T r 2 n s parte- ••• º ••• � •• � º ••••• , � 3 ;.-� • .., .................... li., 9 5 4 , 3 2 

Pre:vidZnci2 Socisl············ s·,.': ........ �••••&••· .. ·····c 2.-955,_96 

To te· l , •. -� • °" • e -ft •.• .-
.
• -•• � ........ .. , 1) ..... f\ " ••••• � � & ••••• " •• ·, -••••• C �_;3· lt • O tJ 6 , 8 5 

11 P2los cll�ulos do OIEESE, um tr2b2lhsdor dcvEri2 g2nhsr�em 2bril_ d�s

te ano p2r2 sustznt2r um2 fem{lia Je 4 p�ssoes: 

Aii�critaçZ04·•��-· ·-���-··· •••e•···· r �sd624, 00. . 

Tr2ns:Jortc ., , ., • ,, • < " • . : 3 • 11 O � 7 8 

H 2 lJ i t E ç � o ,· ,\ � ,, •• (i ,:,_ .. ,, ' (. (' ... _., " � I\ � " & o (: (" ( (1 • : 2.:Li ... 9 9 6 , 31 
. ' . 

\ { r e, ·'- • : • 
. 

- ?- 2 " l ') /, Ô u ..: ...::: .l., u e ri o .. --=- �, "' \ .... , .. ., (, .., � (1 ,:; ::.- '; e, ) e- \'! ,. ,, .. • , . "' ...... "J .1 . .... , u ..... 1 '-1 , 

Hi,.gisne: � " ... .., ·) (1 ,  .. �l ( ., ,, ,.. º ""·l· i·,,, � ,, r- < .�·(. t.',. _-. , .... 7 �25-6� 50 

I s t o r E p r e s e: n t 2 u r,1 t a t e l , ' e: : l l J .. 2 5 O , 8 Li
' . 

; .... , ,.,
i� o t i:; .• : U c E l c u lo n 2 ,J e o n s i d e: r e ;::, 2 u e, e � ::: J u e 2 ç a o , l 2 z e r , l :e· v E n d ? e m c o n 

t2 c;UE zJ_�,UílS ,Ontos 2 in -:-l2ÇEO -� n2iS c::ltê ílE regico .ffortE --

f'.Jorc,:rnte e o s:::lÉrio 
. - , . 

2tu2l GE�t2 rE�i20 e de [.,30.600,DD.· 

12 Em Soroceb2, n2 cct.c:0oriE: t2xtilr ,nofissiomis_ [XE·rcEm
_
.f,_niEsm2 fun

çÊu i:::orn difC1re:nt2s ·-ssl.{r-�os�. como- .}or e»Eijlplo a (irm2 t�xtil ,IIF32rb2 . 

ro 11
, quG :-:298 !JE-rE-;Jes2dor2s de m2t'ér'i2 µr

.
im2',.·Ul'J.OOO,OO 2 ;,90.000,00 



Enqu2nto a têxtil :1 vator2ntim 11 p2g2 ED mesmo profission2l sõlfrio mi 
· ' r3,, 776 DO 7.0 ·1 '-n 1 m o o E , .. , '-! • , 2 ;; ,, r,, l i 

13. O decr2to 2045, quE r2duz cuni:ni::o Jo G2lério ae: lJJ ·. e OOJS do II\IPC.

14. ExpurQD do IN::; C - corte ·.1 os :.:.ubsidios do : = e:trÓleo, os roduto� que:
subirem n2 

,.., ; 

e:ntr::s::frc e µor canui 0;0. s cli,112tic2s.

15. A cmpres2. 11 82ro.::ré"� :::r,� 82rr2 f12ns2, ch2rnou o sinc.licc:to par2 c•Jnvo -
c2r um2 2sscmal�i2 e coloc2r :ue ic reduzir o scl[rio e hor2s de trc
'· l h ( ,- ' 1/ 0 -, ', ;Jé' O ,:'.,., : J) • 

,

lG. Us s.ine:ic2tos uos :,2i:rol:iros (Oi\), :Jctrolciros (P2:uliniê), Jcilc: 
rios (SP), f'1:::troviÉrios (SP) t: meté:lÚr,_icos (S20 Elcrn2rdo do C2:,r,1;JO) >·

SofrL-rc..,.'11 1·n1·r-rv,..._-n.·.;o � ' l 1 r·· . ' ' . ,-, T ' lh , .., _ '" � 1· e o e: r e . p e o ·11 n ;_ 3 ·e e r 1 o � o r c:: i.J 2 _ u u2nou lu -

17� i·�2s 11Loj2s Amcric2ncs SI",,IJ 
' 

' 

' 

..... . 
, . runc1onê-r1os tr2LJ:::l1i::m 4 hor2s :rnr di 2 E' 

g 2, n h 2 m 3 O . ·. d o ::: 2 1.i' :e i o m { n i mo 

18� Em Pcdre:ir2 (SP) 
P 

:::s ,'ir1112s · 1 S2ni.:.:::n2·: e uver2 Cl'uz 11 2lE1;2r2:m est2r ' 
e 1 ,1 e r i s E • F o i , , r o p u s t o e 2 e e i t o 1.J :: l o s é: , ,i : ; r ::: � 2 e.' o s e r E d u .,: Ê o d 5 : j u r n 2 -

de de trea2lho ,i.::r2, 6 hor2.s �i2'ries com rccluçEo CE 25, cJo s2l2rio, 

cm troes 02 treb2lh2dores tiverem 9J �ies de estebilid2de. Em ou

tre in_·ust.ri_2, Hf··J2Jir Fiç:;ueir:::do il , :ste ·,ro:Jost:: í:'oi rr::cüs2d2 pelos' 
' . h ' . ( , ...
�reuel ELDrc�;- Em-cun5equ2Qci2, ocQrreu �is�cnse 

. . . -- - . 

19. o b�nco 11 f·.JorOESte: H (Seo P2ulo) E t.l2r .. 2is Ll217CDS lia rn:.:smo e:st2clo, os
• , • • • ' • ' . . .. 1 • • •  , • • • ' •, ..... • 

. s 2 1 � :ç i os d o s f u n e i o n 2 r i o s e s t 2 o s 2 n e.' ó e o r te:> G � · i l :: g e 1 rn e n t E ;1 f.l 2 r E d u
.. • • • � • t 

. ·. r.60 de jornõde de: 
• ·: ": ·• <· • . ...... ' ... 

tr�belho 0m vi�tuae: 

tr.2ç20 

(. . 4 • 

3. CP.USAS
. ...  1 • •  -:--:-- .., • � • •  

f"l ui t 2 s d e eis·:�: s . 
, ' ' , , . . , .. 

, .,. ....pol1tic2 E economice

-- , . seo torr:e·c:s ·:J:.los rEsi;ons2vr::'1s 
dei P2 Is; Vcrh'ic2:rnos c.uc 2:iE.s2 r 

1:cl2 Ec:rninis 
d 2 C lê: S S C Ü •• 

, , pcr2r12 e c:cí,,e.is sE:11,H;ntos de socie:d2de: rcivindicer e dcnunci2r 2u2s di·· 
ficuld2dEs, el2s n�o s;o conside:r2d2s. Apunt2mos �beixo 2lgumas c2us2s ' 
, · u e 2, f e t 2 r:1 e' e: f o r m 2 ci i r e t 2 o u i!;:i cJ i r e t e n o s s o s s : 1 É r i o s • 

1. A estruture !-.:Ínc:ic2i (UE cil?icult2·os (.i'r_b2lh2cio.ces CC se mobiliz2r::m
por se:r flE v:::rtic2l E con'crb1Êdc· :=,:::lo· Governo, 2trEvés c'o f··'iinist6rio

cio Trc:b2lho. TocJEs 2s· \:ez·E·s· ·ci'u't' 2s· e-etc -ori2s cu11.s.29uem í.' 2zer rJrcvc ,
, 
e .E e i o n 2 d 2 p 2 r e r 2 ; : :ir i r,ü r 1

os m2nifsst2ntes, e aindi 

di.cB'cos.

. , 
como se isso n20 b2st2,sse, 1nt2rvem nos sin

; A • 2. Os 2xecutotr2s _,E ,JcJliticê econu1111c2 cons5.dt=:r2m como um2 d2s ceus2s 1 

- ; , 

dE infl2ç20 os rEejustcs de s2l[rios. A�sim sendo tudo e feito p2ra 
1 

, . , t b , d lf , t , . 11 ' • os s2 ãr10s SE íl:2n ErEm E eixo o m1n1mo nêcess2r10 per2 2 soorcv1-

v;nciE. Gs cilculos s�o m2nipule�os 
, 

com corte:s etr2ves do Decreto Lei 
2.012 � 2.024 2fet2ndo mais um2 v2z o nosso poder 2quisitivo. Este �1 

.. 



.., , 

6. 

7. 

timo.,inconetitucion;;:l. Entr::t::nto :-12ncos 2 ;Jutros 2cto:cEs dE ccono

mi[ r2cc:icm :::normcs 2um:.:ncos d;::- lucro2. 

Trebt: :hist.,:, pois vis2ndo mElores lucros
. -

os p2tr0Es 

sequer rcspeit:m 2 mcSm2
1 

burlEndo os �ncatgos sacieis. 
-

nem' 

.. . 

que os treb2lh2d6res passem f2zcr r_Jrev:::s sc:o t2nt2s 2s exigsn-

ci:s por p2rtc GE lr:ci·s1-":::-0 -t.. . G i_:C L' UE 

• , t • l 
, . . 

n2 pr2·cic2 e e :::: 1�.u1to m21s um2 
, 

lei Enti �rcve. A crcve e um :ns�rumcnto ruc os tr2b2lh2dores dis -

p o Ê m : 2 r 2 a E r g e n h 2 r s e l i r i o s e e _, n e: i ,-;: o 2 s e: f · t r 2 b e l h o � m t D d o o m u n •· 
, , 

do. Parem, no �r2sil, ela E 

• f l l ' �=nts impossive 2 u�2 por 

fortemente limitede, tornarido pr2tic2 -

melhores s2lI�ios e condiç�es de treba-

lho. 

O desestimulo µor p2�te Jo Governo 20s tr2b2lh2dorcs rur2is (pequ5-
, , 

nos proprietarios, meeiros, 2rrcnd2t2rios, posseiros e 2sssl2rie�os 

em ger2l) cxRulsa os �rodutores d2 terra, cuntrijuindo p2re 2 dimi� 

n�ição de oferte de g2neros ali��nt{cios de ,rimeire necessidade. 

C e r e e d G 8 O�� _Estes e l i in e n to s s E' r iE in , r o d u z i rJ os ;ia r e o e o n s um o i n -

terno e ur,1 custü msis b2r2tJ lUE cu::ndo r;roduzicos ,Jor c:mprsses 2 -

�r{cblcs! No entento, ó �ov:rno n;o incentive-os e ficar no cem�o, 

�levenC:o ent.so o custo de vic:2 e 2 oferte de rnio de obr.2 nos ;:r2r:i -

c:cs centros, cuc e 1nc:iiJui ,J2r2 0:sv2loriz2r d rn20 c.:e obra, 

Proce:sso scmelhente ocorre , uErLo rc:nde volumc c1 e recursos finencGi 
-

•.r·os s2Q t:�ir::2clo2, no Exterior :12r2 fin2nci2r ç:;rencJc: obres de infra t'.'S 

t t; u t u r 2 .J u iJ r 2 n d e s · e m p r e i? n cl i m 2 r t o s � 

Subordinaç�1 do Governo Jrdsileiro �s . ,. . ex1gcnc1cs 0o Fundo Monetirio

Internecionel - FMI, pois dentre eles um tos pontos exigidos foi e 
- , . , ... ..... . 

conce:nç20 de s2l2rios:� .. : .... ·..,·. 
� � h • Após 2 d2cis20 do Governo e outros grupos cconom1cos de associir se 

torEs vitais de econornie nacional .;s mÜ'ltinecion2is pé/ssou ê se es-
timul2r a , cntr2d2 de 02 itel .estrangeiro no p�is, .scQdo �ue uma dE S 

vantagens ofer2cidas. fui o b�ixq seliiio recçbido 
, 

. opcr2r10 bra 
- , . silciro Em rel2�20 20s oper2r1os REgbs nes metrizss. 

-

Registremos 2ind2 como c2usc: dos b2ixos s2lerios 2 lii.:it2çeo c.:os 

j o v E n s t r 2 b 2 .ih a d o r e s , e rn ,J 2 r t i eu l 2 r , e . d E' . to do .. o__.c o n junto d 2 e l E s -
i se üpe:r2rie ,-. no r_::er2l, t=�.1 org2niz2rcr 11-:sE e. 2s'.::im çuri,qu.ist2rcm melh.s!_ 

--·· .... ·-· -� . --,------· _ .. _ . .  ··------ .. --�-........ ........ �----·--· �- ---··-.:;;--- --- ·····-- -· . ·-· ... ------- - . 
. . 

rês cõlerios, fTH:1horcs condiçocs .. d::: tr2lJ2 lho ::: c'.e: vic'2, isso ;-rnr te 
des 2s �ificuldadEs 2µont�d2s 2ntiriormcnte entre outrc.s. 

B. As Er;1p�·es2s Este:t2is opcr2m vis.:=:ndu lucros� O e;;ccsso de dcsp,es:2s

r :: 2 l i z e d e s iJ o r e l 2 s e e.: e· m 2 i s Ó r g .:=: o s i I ú b l i e os s e o r e ,J E s s 2 e! os p 2 r 2 os
. . , . 

ccrnsumidorr::s é:m gc:c2l 2i.:r2ves. dos ::irE?ços ce seus i�rodutos ou s,crvi-

ços , contribuindo ,:,er.:=: 2ur;1cnc2r 2 infleçeo C diminuir princip2lr1,2_!2

te o podcr 2quisitivo dos tr2�2lh2dores.



, 
9 • A cEus2 princip2l e o sist:Lle C2 .i::2liSCé, COi,. tocl2s êS SUES normes

e ume 2strutur2 Fixede n2 explore��º co trs�elhedo�1 l�vendo 20 en-
riquEcimento de poucos 2 r,1 f u n -� Z o d o e m p o b r e ê ::í: rt: e: n t o d e r;12 i o I' iE • 

10. O Governo 2poi2 es 111ultin2cion2-is c.,er2ntindo o sj_stcme 2 c,u(:n, ten -
te reivindicer seus direitos e um s2lirios justo, corre o risco de
ser enqu2dr2do n2 Lei de Scsur2nç2 N2ciun2l.

11 • f � 2 i-i r me m E e Ê n i e e II U s i r,1 e: e 11 , n o R i o ,.: E J 2 n E i r o , e: ;d s t 2 3 D s o l d e d o r E s
, r;uc EXi::rcern e n1e:smc Fun,.,:20, re:ccbs-m selErios ;,.ifcrc:ntçs.

su:nir 
os ( I' E CL _/_ i"I E �:' o r E s r ': t = iJ C' [;: s 2 1.i' ri os L u E 'n E ü d 2 o s 2 (,LI:: r iJ 2 r 2 t 

2ssim s:n�� sEo �orige�os e f2zcr ho�2s -
extras, biscetes, :t�. Oi:: mpdo gcr�l e f2mÍli2 dos tr2�2lh2�orcs se dcs 
gesb: :Jrococemcnte, 1:s crün :es s20 d:::snucric1es. í� mo.:ct2lic.i2dE in,.- entil 
sle:v2d2, o elcoolisrno, o :1so __ e :J:cur-es E r.:: viol;ncie s20 muito cor,:uns 1 

principelm�nts nos �2irros de rcrifcri2 e nes fcv2l2s onde 2st20 concen 
tr2C:2s e ç:rendc ,,.::rtc c.'os é:S�2l2:ri2dos. 1'-Jum2 ,,2l2vr2, crcsce:n·cE 1nrte: 1 

c1 e :lopuleçEo lJrDsilcire vci se 1:12rgineliz211eJo. 

· 2cid:::ntcs :.:·e:
cfviciE,dE
li Zé cÊ O•·

.., ' ..

/� .-,cJrm-r'.:'o 'i 1 ... e -;1<..:-

"CI'20Elho, incXistznciE dE lcZE/, -medo do cÍE·s:r1liJrGQD, rotE

P�lo Feto de o salirio 

ES)tCtOS 

f' • ,.., 

m1n1mo n20 s�i sufici::::ntc, o jov2m 1 

trc:b2lh2dor, por ne:ccssi02d2 de ejudsr 2 femÍlie, se l2n�2 dci mcrc2do' 
ç:c tr:'02lho ri"1uito cei;:10, .dci),2nC:o o ::::::::·cucJo, E· ;HofiGsion2lL:.:c-/o cr.1 s,c -
gundo- pleno. 

FrGntc 2 toe.lés ESScs _'ificulçjades n.::l, ;JO:..;cndo pl2nEj2r o 1 

Futur0, nc::o veo tsr cundiçÕe:s de rc:c:.iz:r 2s .sues 2spir2ç�cs, 03 jo1Jcns 1 

t r 2. b;:: 1 h E· e: o r E s s i se n l: em F r u:.; t % .; d os , h u I ili l h 2 L' os , r E v o l ti:: C: os ..... � s:::r,1 2n1mo.
- ;, . 

firme, E riv.::lidede: E n20 �crmitin
do um2 org�niz2ç20 dentro de i"Éoricr: 

,

,..� h, 

s20 conscQuenci2s d C: U íll d d,' 17 { V C l ! 

. .., 

s • R E I v 1 , . u r e :1 e L, E s
....,. _____ ,-,,'! .............. ,_ 

5.1. REI•n,.0ICi-íGÕES Es::::::cifIC.u.S OA JUV[,·.;ruoE T,t/\UALHi.\OURA 

QUE SE �c:bG com D 
' , ,

s2lcrio _do jovem trebclhc�or cste�ia 
rio, reivindic2ndd �m sei[rio �UE �cja·o mínimo um piso s2liri2l ci2 ca
tcço'rie. 

�UE o jovem treb2lh2dor cst2gilr o t2nh2 �ircito de ter

um2 c2rtciri: 2ssined2 corn todos os dircitos .. dE uni t.:2l:J2lhedor 
ne l. 

! JI' D F i s s i o' . 

,, 



5.2. ::-.i C:: I V l , ' J I CA ��C' ::: S G E:: ;-; ,'. I S 
__ ___,.,._. ..... �;---�-----

l • l, u e o e.' i r ::: i to e'. e \� r E v G s ::: j 2 u r,1 i n s t r um e n to ci e .l u t 2 d E to d os os t r 2 -
'..:i 2 l h::: e: o r E' s :H. r E · 2 o :J e E n : :Z o d e r,1 e: lho r::: s s 2 J. É ri os , u '.:: lho r e s e ,rn d i � o e s 
de trabelho e d: vi�eL 

2. '.,;UC' e. jorntde d2 L:-.::b2lho s:::j2 recuziclE ê i1:J ilorEs ·scm2n2is scrn E '

] .

Lt • 

5 • 

di�in0i�;o �e selirio.

-. u e o se l_ f r i o r:i i n i mo ::: e j 2 ; un., i°icE ::::o no ;Jc is E c-uc o rtiESíilO rcs;-JUnd2'
.. . ' ' b;. 

' . ' 'h d c1
, sue-, -,-=- �m1111· c-2s nECESSlCEOCS 2s:.c2s 00 �r2JCi 2 or C 28 _ -

;-ircvê 2 Con:::titui,:;;co fc:í...'cr2J. 110 seu zrtigo L.:i5. ·
canforme

,.UC 

do, 

• • • • • ..... ! 1 • • t, . , E , us s1no1c2cos ;::cJ:::r,1 2u·con.:Jf110s oCJs :12r-c1cos pol1·cJ.cos E oo s·c2-
:J2r2 c;u:-:: e:::: f2to ::i0ss2-m rc:irL'!:: n·�er 

. ., 
_ue 2 palitice �212�i2l do Governo saje 
me· e gere ntir. 

( j 

iivi2�Éntc os intcre�scs . 
'\ . .

redicelraintc mu�cda ds for 
·-

• ·Aumi::nto r:::el dos �21lrios hist�ricemcntc corroi�os infl2ç20. 

• R�du�;o dEs �ifErsn�2s s2l2rieis

• Reajust�s Lrimcstr2is dos s2l!rios

, 'Sellrio iguc l p7r2 mcsm2 ,nofisseo
._Cong�lemcnto dos preços dos ç�nero� de primcir2 nccessidedc

- , 
• Instituiçeo d::: s2l2rio L.:-2ccm.-r-cQO 2 fim 02.rn!nurer as injusti,:es 1 

sacieis eoerrct2d2s �e:le ince�2cid2�� 
.,.,, . 

cl o rn o d o cl e ,:i r o cl u ç e o e e p i b: ., 
listE CE gcrer crnpre:go ,,2r2 c.u2rn dele pr:::cice �;2r2 sob,.'cviucr com 
dignid2dc, ccrtificendo GUC esse:" Cinhciro n;o scje rctir20o do s2 

l, E r 10 do ernprcg2c.lo 
• Pelo fim do dccr:to 2012 e 20Lt5.

, .. � 
6. Wuc os ertigos dos gcncros de 12. necessidade sofr2Ll um 2umcnto so-

n;cntc quenc'o o SEle'rio fur rc2just2do e r,uc cstE 2:urnc,, o scj2 iguõl
20 {ndicc do rc2justc selcriel.

7 • ü u e: o e b onqn o turno u l t :e 2 p 2 s s e os 2 O/, por h ore e o n forme 2 l e g is 12 ·· 

8. 

çeo Em vigor. E que ES horcs cxtr2s scj2m extintes 2 fim de gerzr t

novos cmprei;;os. 
,, 

L,uc o 2umento de :lrodutividede: de•;c ser comp2rtilh2do 2,tr2vcs 
, . � 

eumento de s2l2r10 e diminuiç20 dos preços dos produtos� 

6. �ílOPOSTA OE A��O

de 

Visando re:spondEr ES "'·ure s 
,._ 

dificuldedes e violencies cn . 
e buscendo nos or�Enizer 

�or nos lcv2nted2s 0ropomos: 

'

fr2ncE 2s rcivindic2r;Õ2s' 

l. Continuidede E fortelecimcnto �o trebElho de besc junto 20s jovens'

tre/.Jêlhêdor.:;s f\.OS loc2is -GE t.r2hêlho (po.r c2tegoriEs) nos beirros '



. e. çs._coles !lErE refletir seus ruol:.:,,.2s, su2s ceu-ses G s2id2s.

2. �uc e crcvc QGr2l SGjE um instrumEnto ,E nG�ocic020 p2r2 rcconqui� -

_;. lJuc os j..Jv�ns trco.::lh2 .. :orcs se orÇ;2ni2C?m Gm sues 011tidedes dG clé:s 

lf
.

se, discutindo 2 sue re2lld20c dG vide e tr2bclho inclusive os prci ·· 

bl2mes s2l:ri2is ouscendu rorm2s �e lutcr ·contre css2 situeç�o. 
- . , 

�:; 2 r t i e i ;J e -:: e o m.: .>:: i v 2 ..:' CJ s j o '-" :::: n s · - t r e b e 1 h e d o r e s 2 t r 2 v e s c'c oru.'os ncis' 
� ' 

. 

loc2is 12 trctJElho, nu ;;cu sinc.lic2to• p2rc r::ivindicer ,n.:<Lhor:::s con

�içocs de tr2�clho e seli�io. 

5, Aprofunc:2:r e l:i:::-cutir 2 sue: rcalic.'eôc ·c.:c jovem tr.:-b2lh2C..:or :.J::rc: 

poss2m c;sumir e nosBc ccindiC�o de clci3:, 

que 

6. Liue: todos os çonr_!rcssis-tu, cuni:inu::m o trcLJclho ;,uc c�r:ct:rizou o 

processo do Concrccso ccom12nhc�do os cJn�rcssistas d: cid2de peie' 

vicbilizer este pro�oste do ConQrcsso N2cion2l 

. . 
--------------------------------------------------

--- . 
-----------� --------------------�-----

·,,

i ..r.J 
·

1 ·. 



JUVENTUDEIRA8ALHADQ_r(A 
. 

_E OS MEIQS DE_ C .. Q� MASS 



T:-\ D---- J,(,..'ii:...f-L E- .::iusr l1�i-\ 
____ ,_,.,..-._...;;__..;..,.-.•-----.... 

Vcriíºic2, .. us q u ::: o s +1 e i o s h2ss2, con:o os 
-

füé:ÍOS e::; )J'OC.UÇE;O I Sê:J :HO)Jric=:d�·-c:�<s- (..°C r::pr:sEn·i:c:n·c·. S dê C1ESSC: cor,,inz:n-

t e • E s L. s r e p r o cJ u z e rn v 2 l o r e s e r,i r.:: n s 2 ç: :: n'S r u e n 2 :J e o n t r i o u e m p 2 r 2 .:: f o r rn.E_ 
ç20 elos juvcns, n2 J L';s,,Ert211[..io nér;,.·Gcnso critico dos íl11.,srnos. A cl2ss,: 
trcb2l:�2dor2 p2ss2 2 ser port2·dor2 de· um2 id�ofooie: im,·,osb: jJelc elite. 

O que Existe ; pro p 2 Ç; 2 nd 2 E pra ç r 2 i',-, 2 s e o m e ::.i 11 e é� do u u e E li e n e rn 2 s p e s ·· 

· : $ O ê S , .. 2 l t C r 2 n d O C O m _:; D t t É rn C n t O S , 1-,; bit ,J S C 2 . CU l t U r 2 d 2 i -, O p U L: r; E O •

. . . 
Existr :m Órg2u2 corno por cxcr,1;=ilo o Conselho Su11[rior d::: Ccnsu-· 

JE1HEl (D:êp-::rUm:::n:.:o i--J2cion2l el e T�lé:comunic2,_:Õcs), uc:: control2, 

tod2 2 progr2i112ç20 e ser vcicuL:Je :iclos , .. cios ,_,ç comunic.::,_:Zo. H[ mono·-
,· ;. � ., - : , :_;: :J o 1 i ci d e i n í"\fr r,12 �: o E s ·. e -� r 2 v :: s d e A ci ; n e ic s f'-! o t i e i o s e s E s t r 2 n �' e i r e s , : u e m.:: · · 

. ... _. - r. . . - , , :·. . .. :i ,·· .... , - · .... 
... tiipuli:rn ·2 :.:·n·l·rcô2 :: s21c1ê. d::: noticies. A�_,sim r::cnclo so _s;.:,; rc:pr-oLJ.uziL,!2s 1 

,. 
_ cconomic2 vigc� 

t, do :J2is. 

C o ns t E t :: r,. JS a . impo rt r; tici2: d.os. 1-;.c :i os dsL,ôélm1,.10� ce goo e cicünie:ssc 1. 

no.que estes re,Jrcs:·nt2m do evon;:o�t:.cnoi�gioo, -cotrctento;;i·c ,_:ucar:ir.:: PE, 
L: r:,ucl são uti,liz2dos n20 ccir,triouun :Jêrê ·e :.Hornoç:cq hurn_-2n2 • 

Const2t21 .. D$: C,U[ .OS r·,1 .e .r, lC' v'-2íl7 :.::_ o consur·ilis;,;O ,' '"2nunci::::'ndo pro-· 
dutos c:u.c- cm c:r2:nJ-e ',-12.rtc -cstco í"'or2- c1 ú·2l:c2ricc Lias -�r2lJElhedo-lcs • 

. '". :_; 

l. Os co1;0 erci&is cr,, (Y.:r::l procur::r,, incut/r ne c·to:,�2 L!o_, cunsu;,1L3or · .. Que 1

2 • 

u rn d e t E i'-,ü n e: rJ .J . iJ 1· ::.i d u t o . . . � . . . . 
,

e L:2 is impo rt .::ntc, 2 sswc i.:: nclo--o c.Jm �ic sso 2s

bem cJot2c:2s .í"'isicHi:ntE e intct-lcctu.::li:.::·ntc_(�x.: hirisLt:r,-,.,uick., Rc·
xona).
P r o g r E m 2 s r .  u e 2 . r e s e, n t :: m 2 v i o l : " e i e /J o l i e i e l L; C' ? o r i1i 2 2 i n e u t i r ç u e

: s t 2 s t; j É n t e r.:: s s ::' r i t: ( ::: ,< • : .P. o v o n .::: · T V - i � J · e S iJ , 8 2 r cc t 2 R S f R S , · i-D
PA, Adernam Fil�o PA •

. .

inclusive .·e: in:.,tru,,,·:1�to 

. .

cm .1980 (o ,, 
;JC 1S nc tl:::'vi::.-.Eo1 1Lvists 

L.: e: o l ·. ir i e u s , . 2 r 2 2 

Isto "

E 

l9b'/,. Em, 1970, _2/, ,1·. ,_:.,·Js _d·r,n1�ci' _·l1'_ 'S_ �----�- 1
L

0 •"V':C'11', . 
1 l' '

'-' .,. L/ _ • u ,, ,._, _ _ _ _ e:· e: ui:;::: u os e o r,, 2 '.�: r :.: nos 
de .TV f Cii: 1980

1 

,.
5t:,9:: dos domicílios 1-:2ss2r2í·i 2 :Jossuir cf.:lovisore:s. 



2. 

N2s ci:�2dcs, CErc2 , 73,l c:c::s c2s::c t�m t:::l,�visê'o, Pr:lo r,1:c:nos n2QU.§:. 
le ;poc2 tinhc m2is tc:l: :vü,or.r.:-a-c:üê 'q:.:.i2dtir2s. 

3. De :=:cOrdo êorn ,:e:s1 uis2 rc:2liz2c:2 c,11 1982 (c\200s d2 CiJ8B··CF82), Entrt:'
4 e B h o r 2 s s 2 o g 2 s -� ,j s , r J i 2 E 1;; f u n · : ::: o d::: e e l r: vi s Ê:- u • E n q u2 n-t o· o si s

." • ., 1 . -· 
· ·  •. • ----·i·· • -· .. "• ,.., • 

-
t;"mE cscol2r :::tin·,c c:::rc2 d::: 3,J L:iü10Es _oc ,,:::ss·o2s::: ·cElcvis20 2ting::
42 r.:ilhÕcsl As cd.2n:0:c:s E Ju\:':::ris _,rinci<.J::L.:nte ;·,,::ss2m íi;2is t::m.;o dien
te de urn ::.p2r�j_ho Lic TV do que: nc: sEl2 ()e ,0 ul2,

Li • L e: v 2 n t 2 í11 E n tos r E e li z::: d os e r.: :� 9 8 J _, r o-v ,:: rn · e: ú·c : ·, ;r; t: � 2i-1 :: 2 e s t r 2 n Q::: ir 2 n E 
tEle:vis20 2m termos ci::: cont::Cdo ; .cnor ._:o ,. u::: e:r,: 1970 :::c.-:bor2 o ::s.ti-
1 o E 2 f o r r:: 2 s 2:" o f o r t 2 i,, :: n t ::: i n f 1 u-::: n e i 2 d o · ;-: r: lo� :J:: d r·o :: s n o r t e e m E r i e 2 -
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MA,\JIFEsro 00 39 CONGIIBSSO NACIONAL DE JOVENS 
TRAB1\LH.f\DORES 

1 '9)N_QUJ:?TANOO TRABALHO E .J lJS'l�!_Ç_8:'' 

INTRODUÇÃO:
Nos 622 JOVENS TRABALHAIX)RES ro BRASIL, representando 122 Congressos 

a nível de bairro, reali zados em 38 ciclaJes, e 25 Congressos a nível ele cidade, 
reunidos em CONGRESSO NACIONAL, na cidade de SÃO PAULO nos dias 22/23/24 de 
julho/83, discutimos e analisamos nossa realidade, e suas causas, consequências 
e saídas, e agora dirigimo-nos ao conjunto da sociedade <lcm.mciando esta rcali 
dade, exigindo soluções e nos comprometen<lo em atuar de fon:1.a organizada frent� 
a nossos problemas específicos e no processo de luta da classe trabalhadora, v1 
sando a conquista de LUna soe í.edade onde possamo:; realizar plenarr>!.:lnte nossas as
pirações corno trabalhadores. · 

Este Congresso é resultado de :s anos ,le trabalho que se iníciou desde 
1980. Sua convocação feita pela JOC ( JlJVEi'f

f

UDE OPERÁHIA CATOLICA) reW1ida. em 
CONSELHO NACIONAL em janeiro de 1982. Teve etapas importantf:•s cumo seu lançamen 
to público na semana Nacional da .Juv�:ntudc Trabalhadora em abril de U82, a rea 
lização de uma pesquisa entre 7.000 Jovens Trabalhadores, sobre a realidade la 
juventude trabalhadora, feita por nós próprios, jovens trabalhadores, no primei 
ro semestre de 1982, realidade estél que foi. retomada e aprofundada nos congres
sos de bairros e de e.idade, reali:'..ados em janeiro a maio ciP 1983, com a partici 
pa(;ão de cerca 6. 000 _invPns trabalhadores.· 

-· 

QUEM SOMJS A JUVENTUDE lRABALHAJX)RA O.?_ BRAS l L : 

Somos mais de 22 milhões de jovens Je 14 ü 29 anos, que trabalha em 
fábricas no comércio, na construção civil, e1n pri::;stações de serviços, no meio 
ru'al, nos sub-empregos. . . . que estamos Jesempn:�gados, que vi vemos nos bairros 
e que dependemos de salário para sobrev:i�er e manter a família. 

Como juventude trabalhadora somos parte integrante da classe trabalha 
dora. Vi vemos as mesmas condições de vüia, trnbalho e aspirações como classe, 7
mas apresentamos muitas can1cteristicas e problemas específicos como jovens. 

Nascemos e crescemos em condições desumanas de sobrevivência. Estamos 
obrigados a incorporar prematuramente o mercado de trabalho,sem conhções tmn
bém para a fonnação a que temos d.imito nesta etapa da vida. 

Temos muitos valores corno jovens trabalhadores, porém somos neles su
f<_?cados, porque somos entregue a todo tipo de exploração, principalmente a tra
ves do trabalho. Mas se co11,cicntcs, unidos e organizados no conjunto da classe 
trabalhador:.;, somos a maior força de transfonnação da sociedade. 

ESTA E A NOSSA REALI DA.DE: 

Em nosso Congresso pudemos analisar um grande nCunero de problem..1.s que 
enfrentamos como jovens trabalhadores. Um resumo do co1\i w1to destes problemas é 
o seguinte:

Começamos a trabalhar nonnalmente entre 10 a 14 anos, sem tennos chan 
ccs de escolher livremente por tr:1balhar, pois as condições financeiras de nos
sas familias, nos obrigam a procurar qualquer tipo ele emprego. 

Um dos nossos grandes problemas é o primejro emprego, pois as empresas 
geralmente exigem trabalhadores com prátíi.:.a comprovada cm carteira profissio ral. 

Além disso, o desemprego é constante no sistema cm que vivemos e é ain 
da maior nesta época, atingindo miíhões em nosso país, como comprovam até mesmo __ _ 
dados do governo. Cerca de 60% dos desempregados são jovens de 14 a 25 anos .se·
gundo os dados do IBGE. 

A automatização crescente das atividades industriais, comerc1a1s, rura 
is e de pi estação de serviço; a cspeciali:açno exigida para ing1·essar no merc� 
do de trabalho; a não estabilidade no emprego e a rotatividat!e planejada de mão 
de obra, são nv�canisrnos que nos arrancam o uireito ao tn�balho � assegura ãs em
presas uma perm::mente reserva de mão de obra barata. 
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Por isso, muitos dos trabalhadores desempregados, principalmente jovens, 

para sobrevivennos lançamos mão elo sub-emprego, que não nos possibilitam ganhar 
sequer o necessário pnra a alimentação. 

Os empregos que conseguimos não respondem às nossas aspirações e necessi 
dades, como ocorre com todos os trabalhadores. Somos explorados corno meio de pro 
<luzir lucros -s empresas que nos submetem_ a péssimas condições de trabalho. 

·-

Trabalhamos em rítrno acelerado em ambientes insa'.lubres, quase sempre sem 
segurança e s rn :fiscalizações das CIPAS; por isso, constantemente acidentamo-nos 
e adquirimos doenças profissionais. Nossa jornada de trabalho é muito longa e 
constantemente prolonga-se em horas extras além do pernritido por lei. 

Como não temos o direito de participar nas decisões sobre a política sa
larial, os ai:.rões e 'governo, estão arrochando cada vez mais nossos salarios, 
que não permitem satisfazer as mínimas necessidades nossa e ele nossa familia. Os 
reajustes salariais não estão acompanhando a inflação. Em algumas regiões mais/ 
pobres do país o salário minirro é mais baixo, sendo que o custo de vida. é o mes
mo ou até mais alto que nas outras regiões. 

Além dis o, nós como jovens trabalhadores, sofremos urna discriminação sa 
larial em relação aos trabalhadores adultos, recebendo menos e produzindo ornes-=

mo em iguais funções. 

E nós, menores trabalhadores, sofremos ainda mais, pois somos utilizados 
para trabalhar como adultos sem termos condições e sem ganharmos corno eles, sem 
siquer termos as garantias exigidas por lei. 

De modo muito diferente nós mulheres trabalhadoras, principalmente jo- / 
vens, também som s submetidas a estes regimes de trabalho e salário, sendo exigi 
do de nós, principalmente nas lojas e escritórios, aparência física que agrade
frequeses e satisfaça patrões. Quanto às empregadas domésticas são poucos os 
nossos direi tos garantidos por lei e nem siquer estes são respeitados; alé m do 
que, por não sennos consideradas pela CLT como categoria profissional, não temos 
direito de fonnarmos sindicatos, o mesmo ocorrendo com os funcionários públicos. 

Entre nós há t.rrna categoria que, apresenta uma realidade especial; os tra 
balhadores rurais, especialmente bóias-frias. Vivendo nas periferias das cidada; 
não temos salário fixo e vamos ao campo amontoados em transportes inseguros, en
frentar jornad1 de trabalho pesado, ganhando baixo salário sem vínculo empregati 
cio, tornando-nos totalmente inseguros e com pouca condições de nos organizarmos 
para defender os nossos direitos. 

M>ramos em bairros sem a mínima infra-estrutura e serviços necessários. 
Grande parte de nós não temos casa própria, e devido a especulação imobiliária 
( alto preço de terrenos, casas e aluguéis) sujeitamo-nos muitas vezes em morar 
em favelas, sob constantes ameaças de despejo. 

As casas populares fornecidas pelo BNH, pagas com o dinheiro dos trabalha 
dores, não são suficientes, são pequenas e mal construidas, e os que ganham sal�
rios baixos não as conseguem. 

M>ramos em locais distantes do trabalho, da escola, e centros comerciais, 
principalmente nas grandes cidades. Além disso, faltam transportes, os poucos 
onibus que existem estão sempre lotados, atrasam e são muito caros. 

N:>ssa alimentação, devido a falta de recursos, e a consequente subnutri
çao, gera doenças físicas e mentais muitas vezes irrecuperáveis. 

Os serviços de medicina preventiva são insuficientes, pois o governo in-
veste somente em assistência médica nuito mal prestada através do INAMPS. As 
doenças aumentam ca<la vez mais, por não serem atacadas suas causas. Hã falta de 
hospitais, de postos ele saúde, de médicos e os remédios são caros. Mas muito / 
mais do que isto, há falta de condições sociais e econômicas que nos garantam / 
saúde. 

,, 
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Sofremos discriminação em vâTios sentidos: primeiro, somente por ser
mos joven�, os adultos já exigem nossa submissão e nos consideram muitas vezes 
irresponsaveis� os que têm estudo é que mandam nas empresas e na sociedade tam 
bêm nos submetem por sennos trabalhadores; os que somos deficientes somos tra-=-

tados como pessoa sem valor, sujeitos a melosa comapixão. Principalmente os 
de raça negra somos tratados como inferiores, sem direito em muitos casos até 
a frequentannos certos ambientes elitizados. Somos muitas vezes perseguidos pe
la policia somente por nossa aparência. 

Po
0

r isso tudo muitos de nós jovens trabalhadores, nos frustamos, re
voltando-nos com violência e busca.nos fuga nos tóxicos que nos defonna fisica 
e mentalmente, provocando também conflito em nossas familias. 

Essa situação de exploração e marginalização a que estamos submetidos 
reforça a mentalidade competitiva e individualista que nos divide, criando nui 
tos problemas de convivência. Desde crianças somos defonnados em nossa afeti vi--
dade influindo no modo como compreendemos e viverr�s a sexualidade. Além disso, 
nosso cansaço, nossas angustias e falta de tempo e recursos para lazer, geram / 
problemas de desintegração familiar e carências afetivas que se extravasam em 
viveI1110s a sexualidade dentro ou fora do namonJ e do casamento, de forma irres
ponsável. Fonnarno-nos somente a partir de nossas experiências, das quais, resul
tam valores mas também muitas frustações. 

Os meios de comunicação de massa principalmente a televisão que ocupam 
o tempo de dialogo e convivência em nossas familias, não nos mostram a realidade
da sociedade com fidelidade aos fatos. Eles manipulam nossos desejos e aspira
ções, distorçem nossos valores, defonna m nossas personalidades, fazendo-nos co_r1-
sumistas e individualistas, enfin, controlam nossas atitudes. ,

A educação que recebemos não nos fo nna integralm"nte e não os prepara 
para enfrentar a realidade. As con <lições de ensino nas escolas são péssimas. \ 
No�so �ces�o à educ�ção está cada vez mais difícil principalment� fl<?T caus� � "'pr1 vat1zaçao do ensino. As chances para entrannos nas escolas publicas J sao a1n 
da menores e para um trabalhador é praticamente impossível chegar a um curso su-=-

perior. 
Mui tas vezes deixamos de estudar por causa do excesso de trabalho, ho

ras extras, cansaço e fome, que nos tiram as condições de acompanhar o ritmo de 
ensino. 

Grande parte das escolas profissionalizantes são particulares e não / 
respondem ao número de jovens que querem ter uma profissão. Buscamos este tipo/ 
de formação corno condição de encontrar trabalho, mas além de não capacit�r-nos (_ 
suficientemente um curso tecnico deixa de lado outros aspectos necessários a 
nossa fonnação integral. 

A estrutura, o conteúdo, o méto<lo e a pedagogia de ensino são impositi 
vos e alienantes, incutindo-nos valores de individualismo, confonnismo, passivi-=
dade e obediêntia que reforçam a ideologia da classe dominante à qual estamos 
submetidos. 

Esta ideologia nos mantêm afastados de todo típo de partjcipação em 
todos os setores da sociedade., não participamos nem ,oosoo das decisões que envol 
vem diretamente nossas vidas. 

Como trabalha dores participamos ativrunente através da produção eco
mercialização dos bens que se concentram nas mãos dos que são donos dos meios de 
produção. Com tudo não nos é dado o direito de desfrutunnos destes bens e doca
pital produzido; não podemos opnar sobre o que é, para quem, como produzir e 
vender. 

Dentro dos partidos politicos, a nossa participação é lintLtada; somos 
muito mais chamados a executar· tarefas engrossar fileiras em fw1ção de .eleições 
e atividades massivas, sem que se importem com as nossas necessidades de formação 
politica, a partir de nossa realidade, aspirações e va.ores como jovens d.a classe 
trabalhadora. 
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Temos poucas organizações que defendam realmente nossos interesses de 
classe trabalha.dora, menos ainda organi:açõcs que levem em conta a importância 
de nossa participação e nossos interesses específicos de jovens trabalhadores. 

• 

Nossas organizações sindicais estão enquadradas em uma estrutura verti 
cal atrelada ao Ministério do Trabalho, fazendo com que nossos dirigentes sin-
dicais pelegos se voltem tão somente a inteTesses burocráticos e assistenciais 
e sejam conciliadores com os patrões nas lutas reivindicativas dos trabalhado
res. 

Todo esse conjunto de problemas está dificultando a constnição de uma 
organização de classe com poder político para conquistar uma sociedade onie 
todos tenha.roos trabalho e justiça e onde possamos participar e contribuir com 
todos os valores de jovens da classe trabalhadora. 

PORQUE VIVFM)S NESTA SITUAÇÃO: 

A causa principal está no modelo econom1co do país, que se caracteri
za pelo controle das riquezas nacionais por uma. minoria, a classe dominante: 
1. "E uma minoria que tem a propriedade sobre a terra e as empresas, assim, como

o co 1trole da produção e sua distri. uição.
2. A economia nacional não se orienta a responder.as necessidades da classe tra
balhadora, mas aos interesses dessa minoria que coloca o país em função do mer�

cado internacional. 
3. Abrindo-se as portas para a entrada das empresas multinacionais, estas vem

se apoderando dos recursos naturais. sem pagar impostos durante mui tos anos''·
e exploram nossa mão de obra baTata, já que nosso salârio mínimo é mais bai
xo em relação ao país de origem destas empresas.

4. A inferioridade de nosso país nas relações internacionais, provoca uma eleva
da <lívida externa e condiciona as decisões mais importantes a nível nacional
ã,s exigencias dos centros financeiros mundiais, controlados principalmente
pelos Estados Unidos.

S. Para garantir esse modelo econômico em nosso país, o regime político brasi -
leiro impede a participação dos trabalhadores e do povo em geral, nas deci -
sões a nível político blogueando todas as iniciativas de organização e mudan
ça, especialmente as operarias.

NOSSAS PRINéIPAIS REIVINDICAÇÕES_ 

Frente a esta situação de opressão a que estamos submetidos, nós jo 
vens trabalhadores não estamos oassívos, lutamos para transformá-la, por isso 
fazemos as seguintes reivindicações: 
1. PEID DIRETO AO EMPREGO E ESTABILIDADE PARA Toros os TRABALHAOORES;

RtDUçAO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 40 HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇAO 00
SALÁRIO;
EXTINÇÃO DAS HORAS EXTRAS;
CONDIÇÕES SEGURAS DE TRABAU-10 E CRIAÇÃO DE CIPAS ELEITA PELOS TRABALHAOORES;
EXJ'ENSÃO DJS DIREITOS 00S TRABALHAOORES ÀS EMPREGADAS OOMESTICAS.

2. MUDANÇA. .FoLrTICA SALARIAL DE FORM.i\ A GAR.Ai'4TIR:
SALÁRIO M!NI.MO UN1FICAOO A NIVEL NACIONAL;
AUMENTO REAL 00S SALÁRIOS:
INST1TU I ÇAO f.D SAL\RIO DESEMPREGO;
RESTITUIÇÃO 00S 10% i\L8M 00 INPC;
REDUÇÃO DAS DIFERLNÇAS SALARlAlS.

I 
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3. INFRA-ESTRUTIJRA CDMPLETA PARA Toros os BAIRROS E INSENÇÃO DE IMPOSTOS DE

ÃGUA E LUZ PARA OS DESEMPREGADJS·
'

PARTICIPAÇÃO OOS TRABALHAOORES NA POL!TICA HABITACIONAL;
ESTATIZAÇÃO 00 TRANSPORrE COLETIVO·'
PASSES DE ÔNIBUS GRATUITO PARA OS DESEMPREGAOOS;

At\1PLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO FEITO PELO INAMPS, illSPITAIS E POSTOS

DE SAODE;

ASSISfENCIA �DICA E GRATIJITA PARA OS DESEMPREGAroS;

REDUÇÃO E CONGELAMENTO ros PREÇOS DE GENEROS DE la. NECESSIDADE.

4. :B\JSINO P0BLICO E GRATUITO;

AMPLIAÇÃO E MELHORIA 00 SISTEMA DE ESOOLAS PROFISSIONALIZANTES GRATIJITAS;

FACILIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO PARA O JOVEM TRABALHAIDR QUE ESTUDA.

S. MUDANÇ.t\. NO ATUAL MODELO ECONÕMICD E 00 REGIME POL!TICO;

ELEIÇÕES DIRETAS A Toros os NIVEIS;

REFORMA AGRÁRIA COM CUMPRIMENTO ro ESTATUTO DA TERRA E RECONHECIMENTO DE

POSSES DE TERRA NO CAMPO E NA CIDADE;

REVOGAÇÃO DA LEI DE SEGURA."t\lÇA NACIONAL, LIBERDADE DE MAl'HFESTAÇÃO E DIRE.!_

TO DE GREVE;

ABEITTURA DE MAIS ESPAÇO PARA A PARfICIPAÇÃO ros JOVENS TRABAflWX)RES NAS

DECISÕES POL!TICAS.

6. REESTRUTIJRAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA E REAL LIBERDADE DE IM -

PREt\JSA.

7. LIBERDADE E AUTONQ�IA SINDICAL;

REFORMULAÇÃO DA CLT (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABAIBO);

FORMAÇÃO E REOONHECIMENTO DAS COMISSOES DE FÁBRICA;

DIREITO A FORMAÇÃO DE SINDICATO ros FUNCIONÁRIOS PÜBLICOS;

CRIAÇÃO DE DEPARfAt\1ENTOS JUVENIS .NOS SINDICATOS.

NOSSO ffiMPROMISSO 

Para continuannos desenvolvente o processo de fonnação, organização 

e reivindicação que realizamos neste OONGRESSO, assumimos os seguintes compr� 

nússos: 

1. CONTINUARM)S DESENVOLVENOO UM PROCESSO DE FORMAÇÃO, A PARTIR DA NOSSA REA-.
LIDADE DE CLASSE, VALORES E PROBLH1AS ESPEC!FIC..'OS, AVA

N

ÇANOO NA A�ÁLISE DAS

CAUSAS, AGINOO JUNTOS E FRENTE ÀS MÃS CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO E PL6

NEJANOO E REVISANOO CONSfANI'EMENTE NOSSAS VIDAS E AÇÕES.

2. CONTINUAREMJS ORGANIZAt\JOO GRUPOS DE TRABALHAOORES, ESPECIJ\L!VlENTE JOVENS, A

PARTIR 00 LOCAL DE TRABALHO; DA CATEGORIA E 00 BAIRRO; QUE ATUEM DENTRO 00

M:lVIMENTO POPULAR E SINDICAL, OJNI'RIBUINOO PRINCIPAlMEN'IE PARA A CONSTRUç:N)

DE UM SIDNICALIOO NOVO, A PARTIR DA BASE, CLASSISTA, i11ASSIVO, AUfÕN()M) E Q

NIFICAOO.
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3. OONI'INUARFM)S CRIANOO OPORTUNIDADES DE ENCONTROS, UNIFICANOO MAIS NOSSAS

AÇOES, GARANTINOO LINHAS COMUNS DE ORIENTAÇÃO E RESPEITANOO AS REAL.IDA -

DES 00 LOCAL.

4. CONTINUAREMJS AVANÇANOO NA LUTA PELA CONQUISTA DE ESPAÇOS DE PARTICIPA -

ÇÃO ORGANIZADA 00S JOVENS TRABALHAOORES EM TOOOS OS SETORES PRINCIPALME�

TE NOS ORGANISMOS DE CLASSE E NA DrnEÇÃO POL!TICA DA SOCIEDADE.

5. CONTINUAREMOS ATUANOO EM CONJUNTO (X)M TODAS AS ENTIDADES QUE LUTAM POR '

TOOOS OS OPRIMIOOS E MARGINALIZAOOS, APOIAJ\J[O SUAS AÇÕES E VALORIZANOO O

NASCIMENTO E CRESCIMENTO DE GRUPOS QUE TENBAM UMA PRÁTICA LIBERTAOORA EM

MEIO A TOOOS ESfES MARGINALIZAIDS.

OBSERVAÇÃO 

FAZEMOS UM CHAMAOO A TOOOS OS JOVENS TRABALHAOORES, 

A TODAS NOSSAS ORGA!\JIZAÇÕES DE CLASSE E AO POVO EM 

GERAL, A DISCUfIR E DIFUNDIR ESTE MANIFESTO QUE E 

RESULTAOO 00 39 CDNGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRA

BALHADORES. 

SÃO PAULO, 24 DE JUlliO DE 1983. 

Além dos 622 delegados, participam como convidados deste congres 
so: 2 Comissões especiais sendo uma do Meio Rural fonnada por 14 
jovens e outra de menores que apresentaram para o plenário do 
Congresso a sua realidade de Vida e Trabalho. 

' . 

1· 
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RECADO 

DO NOSSO BISPO 

O
ueridos irmãos todos da �ossa 
Igreja de São Félix do Ara
guaia, agora mais queridos do 

que nunca. 
Acabo de chegar da Nicarágua. 

Depois de quase dois meses de ficar 
lá, rezando, sofrendo, esperando, 
com aquele povo, tão carinhoso co
mo heróico. Tenho muita coisa para 
contar. Deus.ajudando vou logo vi
sitar todas as comunidades e pode
remos partilhar juntos essa experi
ência de fé e de irmandade. 

Vejam o que dizem os irmãos 
nicaraguenses nas cartas e mensa
gens que publicamos neste número 
de ALVORADA. Eles já se sentem 
gente nossa, como nós nos sentimos 
gente deles. Brasil-Nicarágua, .São 
Félix do Araguaia-Nicarágua. 

Eu que já havia pedido a todos 
- a todas as comunidades da nossa
Prelazia - que dediquemos, todo
mês, ur:n dia de vigília :.... oração, 
jejum, pa·rtilha, reflexão - por Ni
carágua e por toda América Central. 
Pela paz desses povos, contra a 
agressão, pela liberdade plena. 

Visitei também EL SALVA
DOR e rezei diante da tumba de 
nosso São Romero da América·. Vi
sitei refúgios salvadorenhos. Meio 
milhão de salvadorenhos vivem co
mo presos dentro de sua própria pá
tria, e outro meio milhão vive refu
giado no estrangeiro. Visitei ainda 
Cuba, onde se sente forte interesse 
pela fé cristã, pela Igreja compro
metida com o Povo, pela Libertação 
que todos nós sonhamos. 

Tive saudades de vocês, mas os 
senti muito perto. Suas cartas e 
m_ensagens e, sobretudo, sua oração 
me acompanharam e acompanham 
todo aquele povo nica, tão querido. 

Vocês foram maravilhosos 
com sua compreensão, cedendo 
sel.J._ bispo para ajudar os irmãos de 
longe. 

A Igreja é universal. Toda a 
Igreja é nossa Igreja. Toda América 
Latina e o Caribe são nossa Pátria 
Grande. América Central é hoje 
um desafio, uma cruz de morte e 
de libertação e nós todos devemos 
sentir _como carne e missão nossas 
essa América Central sofrida. 

Seu comP.anheiro e bispo, ir
mão na Esperahça que nos garante 
Jesus Cristo, o Libertador Ressusci
tado, 

Pedro 

Bispo Pedro celebrando em �stelí, Nicarágua. 

ENTREVISTA COM NOSSO BISPO PEDRO 

Alv.: Aqui no Brasil quase não temos notfcia nenhuma sobre a Nicarágua. Como 
está a situação do pafs? 

Pedro: Há um verdadeiro boicote, um cerco de informações. Nicarágua e América 
Central estão proibidas de serem notícia. 

Durante esse mês todo que fiquei rodando na montanha e pela fronteira, 
a gente se viu nas áreas mais cqnflitivas. Inclusive por 3 vezes nos encontramos 
com a "contra-revolução". Quase que nos pegam. 

Aqui de longe, temos a impressão de que tem algum combate de vez em 
quando. Não se tem uma idéia de que há uma guerra constante contra Nicarágua. 
Os do "contra" geralmente anç.lam drogados e carregam na brutalidade: matam, 
seqüestram;violam, torturam, queimam casas, povoados inteiros. 
Alv.: Qual a atitude dos bispos nicaraguenses? 

Pedro: Os bispos não apoiam a Revolução Popular. Alguns não me quiseram rece- . 
ber, outro fugiu de mim. Falta a esses bispos aproximação com o sofrimento do 
povo, aos caminhos, às mães, à montanha, à fronteira. Fui nalguns lugares onde 
nunca tinha ido um.._ bispo. 
Alv.: O que ficou da visita do Papa à Nicarágua? 

Pedro: Aquela visita do Papa foi, posso dizer com toda clareza e com muita dor 
també"m que foi lamentável. Ele não teve a sensibilidade de rezar pela paz, não 
teve um gesto de carinho como teve noutros lugares do mundo. 
Alv.: Qual a impressão mais fórte que teve na Nicarágua? 

Pedro: Foi com as mães. Assim como tem tanta mãe na Nicarágua rezando pelos 
seus filhos, me pedindo orações por eles, mostrando suas fotos. Na Nicarágua, 
as 3 palavras que mais ouvi foram: "Deus, Mães e País". 
Alv.-:· Como o povo receb.eu na Nicarágua a solidariedade de São Félix do Ara
guaia? 

Pedro: Com grande alegria. Sempre· perguntavam pelo Brasil, sobre a região, os 
(ndios, os lavradores, os conflitos com os latifúndios e a repressão. Faziam ques
tão de perguntar sobre as mães, as comadres_. 
Alv.: E o que diz da juventude Nicaraguense? 

Pedro: Tive vários encontros com jovens da Nicarágua, por exemplo, os jovens 
mutilados na luta. Visitei hospitais em que havia só juventude. Encontrei rapazes 
e moças, mestres na montanha. Lembrei nossos professores e professoras no ser
tão. Lá muitos jovens se oferecem como voluntários para dar aulas. 
Alv.: Como podemos levar nossa·solidariedade à Nicarágua? 

Pedro: Nicarágua pede em 19 lugar, ser conhecida. Que a sua causa se saiba no 
mundo. Em 29. lugar pedem atos de celebrações, atos públicos nas escolas, nas 
Universidades. Em todo lugar, principalmente, nas comunidades cristãs, se devia 
fazer em cada mês, um dia de vigília pelo povo nicaraguense e da América Cen
tral, com çelebrações, notícias e onde se assumissem compromissos. É impor
tante a criação de Comitês de Solidariedade. Precisam muita ajuda de material 
escolar, de pneus para o trabalho popular e de remédios. 



ESTADOS UNIDOS 

.. Cartas do Povo da Nicarágua 

"A D. Pedro, 

Nesta página publicamos trechos de algumas cartas que 
o povo nicaraguense escreveu à Prelazia e ao Bispo

Pedro depois de sua visita àquele povo sofrido.
Lamentavelmente não temos espaço para publicar 

todas as mensagens recebidas. Porém, podemos sentir 
o sofrimento e o desejo de paz que aquele povo, nosso

irmão, passa e deseja. 

Que uniu sua voz a nossa voz. 
Que caminhou braço a braço com o povo. Juntos, com os mesmos 
sonhos. 
Com as mesmas esperanças. 
Nicarágua lhe diz obrigado .. 
Fraternalmente, 

Daniel Ortega (Presidente da Nicarágua). 

"Com uma saudação Cristã e Revolucionária nos dirigimos ao povo 
inteiro, bispos e sacerdotes do Brasil. 
Enviamo-lhes esta humilde carta, porém cheia de amor e esperança 
de que todo� os pobres cheguemos a ser iguais no mundo inteiro, 
que essa voz dos pobres marginalizados se escute pelos irmãos maio
res como pastores que guiam suas ovelhas ... hoje a Igreja pobre se 
sente orgulhosa com a visita do Bispo PEDRO CASALDALIGA, que 
com muito amor e sacrifício veio até os últimos rincões de nosso po
vo para solidarizar-se conosco. Quanto desejamos ter um bispo como 
o bispo Casaldáliga ... "

Igreja Católica de J(caro - Nicarágua 

. "D. Casaldáliga, nós, os jovens deste povo, que lutamos por uma paz 
• verdadeira e um futuro melhor, queremos expressar nosso sofrimen
to e o de nossas mães para você e os demais organismos que represen
ta, já que você vem visitar-nos nos momentos em que centenas de
jovens de nosso povo se encontram defendendo a soberania pátria
com sua vida, com seu sangue, como demonstra na quantidade de
mortos e feridos dos quais temos alguns presentes . ... Como jovens
que lutamos por formar uma pátria de onde irradie a paz, pedimos
sua oração e que sua voz seja uma mensagem para os jovens dos de
mé\is povos do mundo que igual a nós sofrem as investidas das bestas
do império norte-americano ... "

Juventude Achuapefia (Achuapa, Nicarágua) 

"Como mães de combatentes pedimos sua oração a Nosso Senhor e 
suas palavras de alento, que vocês sejam porta-voz diante do mundo 
que nós queremos a paz e não queremos mais destruição em nosso 
povo. Sabemos que você, como um pastor que se preocupa por seu 
povo, vem visitar suas ovelhas que estão sendo feridas pelos lobos e 
que necessitam de quem venha curar essas feridas ... 
Agradecemo-lhe em nome de todas as mães e do povo que sofre, es-
ta visita ... " 

Mães de Heróis e Mártires e Combatentes do S.M.P. do municfpio 
de Achuapa, departame(ltO de Léon. 

HRASIL 

"Sr.s Conselho Pastoral da Diocese (Prelazia) 
São Félix, Mato Grosso, 
Desde estas terras convulsas da América Central queremos saudar
lhes, agora que os sentimos mais próximos e solidários pela presença 
de seu pastor D. Pedro Casaldáliga, quem em forma sensível e clara 
testemunhou a fraternidade de vocês para conosco ... " 

Cristãos de Las Sego vias, Nicarágua. 

"Obrigado por suas mensagens de paz e esperança para este povo 
ensanguentado". 

Refúgio "Domus Mariae", San Salvador, EI Salvador 

"QUEREMOS A PAZ! 
D. Pedro Casaldáliga, você escutou muitas vezes este grito do povo
pobre e humilde de meu povo: Ajude-nos a consegui-lo.
Recordaremos muito de você. Teu irmão, Luiz. Pátria libre 6 morir".
(Luiz Aguirre, animador de CEB's, motorista que acompanhou nosso 

bispo na Nicarágua) 

"D. Pedro Casaldáliga, 
Receba esta humilde presente, de uma mãe c;ujos dois filhos cafram 
na defesa �a soberania e que agradece seu gesto solidário, com a dor 
do povo rncaraguense ... " 
Zoila Rosa Dominguez (alfabetizadora. Deixou no quarto do Pedro 

uma cestinha de flores). 

"Humildemente quero fazer-te uma sugestão: antes de voltar a tua 
terra seria muito bom pastoralmente uma entrevista pela televisão 
em um tom reconciliador e testemunhal, dizendo a nossos bispos e 
"bons católicos" de dentro e de fora de Nicarágua que os que esta
mos com a I ibertação, com o povo não somos in im igôs, nem "ateus", 
nem ... , sim que os amamos, que nos dói muito não nos sentirmos 
juntos ... " 

Ricardo, sacerdote, Nicarágua. 

" ... Adeus, Senhor Bispo. Muito em breve nossas mãos entrelaçadas 
juntas cantarão ao Senhor: VIVA A.M�RICA LATINA LIVRE E 
.SOBERANA. 
Entre REVOLUÇÃO E RELIGIÃO NÃO HÁ CONTRADIÇÃO. 
Desejamos-lhe boa viagem". 

Cristãos do Bairro Triunfo da Revolução (Condega, Nicarágua). 

"Pai Deus onipotente 
dono de céus e terra, 
hoje te pede Nicarágua 
a paz do mundo inteiro 

Os pastores de tua igreja 
hoje se sentem obrigados, 
há oração e há jejum 
pela paz de Nicarágua 

Que a agressão se derreta 
como a cera no fogo, 
e a oração dos fieis 
como insenso suba ao céu. 

Talvez hoje conheceremos 
a bala da oração, 
serve de rifle e espada 
e sem nenhuma exploração. 

A bala é a fé do homem 
quando chega do coração 
a oração é a explosão 
quando chega até o Senhor. 

Vamos, vamos, vamos todos 
mortos e ressuscitados. 
formar os esquadrões 
com Jesus sacramem:àdo. 

A trinch'éira o Pai Nosso 
a metralhadora ave Maria, 
repitamos noite e dia 
Viva Jesus Maria 

Renda-se o imperialismo 
inveja, ódio e rancor 
e que se apague o furor 
do inferno e do traidor. 

( De uma comadre velha, de um bairro de Manágua) 
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Logo após o anúncio do plano de 
Reforma Agrária pelo Governo Federal, 
os latifundiários Se armaram de uma 
maneira mais organizada. Em várias re
giões foram criadas associações de fa
zendeiros que, juntos, contrataram gru
pos armados para proteger suas grila
gens e expulsar passei ros. 

Temos exemplos disto acontecen
do em nossa região: 

1. na primeira semana de junho fo
ram vistas 4 camionetas de diferentes 
fazendas, todas com policiais; 

2. no dia 16 de agosto, chegou um
ônibus com PM para pegar informações 
sobre os posseiros da gleba, da qual a 
Fazenda Santa Lúcia se diz dona; 

3. no dia 22 de agosto, apareceu
um carro tipo blindado, cor verde, com 
placa de Cotia-SP, com emblema e 
escrito "ALVORADA". Seus ocupantes 
usam fardas parecidas com as usadas 
por militares e estão todos armados. 

Ao saber desta situação, o prefeito 
de Canarana, o Sr. Francisco de Assis 
(Diá), comunicou com o comandante 
da PM em Barra do Garças e este lhe 
disse que já havia recolhido os policiais 
que estavam na área. Também disse que 
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se houvesse qualquer PM nesta região, a 
não ser a do destacamento local, estava 
sem ordem dele. 

. Estes ditos homens fardados e ar
mados continuam na região; passando 
o maior tempo nas ruas do Ribeirão Bo
nito e Cascalheira. Vários membros
das duas comunidades os têm visto e
constatam que sempre estãQ · armados
com revólveres, carabinas e já foram
vistos andando na rua do comércio com
metralhadora na mão.

Até a própria PM do destacamento 
local diz estar preocupada com as atitu
des destes agentes da firma "ALVORA-
0 A". Contudo, não tomaram nenhuma 
medida efetiva para pôr fim a tudo isso. 

Consideramos a presença destes 
homens armados, contratados por um 
grupo de fazendas desta região, como 
uma afronta à dignidade e soberania 
do povo destas comunidades e uma 
ameaça à segurança, deixando desco
berta a falta de responsabilidade da 
PM local que, depois de quase um mês, 
não tem resolvido este problema ainda, 
o que nos leva a questionar: o que have
rá por trás que até a pai ícia se sente in
capaz de tomar medidas contra eles?

. Luciara: um povo envergonhado 
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A população do município de 
Luciara, hoje é um povo envergo
nhado. O Prefeito José Liton Luz, 
no dia 9 de agosto, matou de em
boscada o ex-prefeito Sebastião Go
mes e seu filho Valdez, maior de 
idade. Acompanhava o Liton nessa 
empreita o seu filho, Pedro Rico e o 
Florismon, filho de Mariano Pacien
te, conhecido por Caju, e possivel
mente alguns outros. Sebastião Go
mes foi eleito prefeito em 76. Foi a 
partir da campanha eleitoral que co
meçou a ·richa entre os dois, que vi
nha se agravando cada vez mais, ca
da dia era um que atentava o outro. 
Sebastião Gomes teve uma adminis
tração bastante corrupta. Nenhum 
dos dois era flor que se cheirasse! 

Os culpados foram presos. Po
rém somente por alguns dias. O 
boato que corre é de que o ju íz ti-

nha um cheque de cento e oitenta 
milhões de cruzeiros do Liton. O 
povo, até os que votaram nele, já 
estava desacreditando no prefeito 
pela sua má administração. Desa
creditou mais ainda quando surgi
ram provas de corrupção - foi no 
tempo em que a Câmara dos Ve
readores tentou cassar seu manda
to. 

A população está envergonha
da e bastante revoltada, pois tem 
no cargo mais alto do munic(pio 
um prefeito que, além de corrupto, 
é criminoso 

Luciara teve seis prefeitos des
de sua emancipação. Três da fam(
lia Luz. Dois que não cumpriram 
o mandato, am·eaçados pela família
Luz e o outro que faltava era o Se
bastião Gomes.

ALTO DA BOA VISTA: 

Ao Boletim ALVORADA: 

Nós, posseiros aqui da Azulona e 
Game/eira, queremos que este caso saia 
no ALVORADA. Faz·muito tempo que 
a gente vem lutando, sofrendo, morren
do, correndo, apanhando, mas estamos 
aprendendo. Em nome do Sindicato es
tamos vencendo e nós todos unidos 
chegamos lá. 

Os posseiros velhos .e o Sindicato 
apoiamos os posseiros novos. Vamos 
morrer para os filhos viverem. Vamos 
sofrer para nossos filhos aprender. 

No dia 2 de junho de 1965, che
gou um paulista dizendo que era dono 
desta gleba Azulona e Game/eira - o 
Sr. Meloni. Ele fez muita pressão, e a 
po//cia judiou de muitas pessoas, hu
milhou, queimou muitas casas. 

Mas, os posseir.os sempre persisti
ram firmes e com coragem. O Sr. Melo
ni acabou vendendo a gleba para outros 
grileiros, Gustavo e Odilon. As dificul
dades dobraram. 

Eles entraram fazendo picadas, ti
rando madeiras. Queriam fazer a cerca, 
mas os posseiros nunca deixaram • .

A FAZENDA 

A fazenda Bandeirantes é de pro
priedade de Ailon Vieira Diniz, residen
te em Brasília. O seu gerente, Alaor Pe
drosa. Durante muito tempo os lavrado
res conheciam a fazenda Bandeirantes 
como se fosse Agropasa. Em 1983, fi
caram sabendo que aquela parte da fa
zenda constitu (a um outro lote, que era 
denominado fazenda Bandeirantes. 

A GLEBA 

O Grotão é um gleba de terras si
tuada a 2 km do vilarejo do Alto da 
Boa Vista, margeando a estrada que vai 
a Barra do Garças. Sua ocupação se 
deu. nos idos da década de 70, quando 
as primeiras famílias ali se situaram . 
Existem posses de 1 O a 5 anos. A gleba, 
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O governo desapropriou uma parte 
da área, mas a Delegacia Sindical de Ga
me/eira nunca se conformou só com 
esta parte. Queremos a desapropriação 
da área toda! Isso porque ficaram mui
té!s posseiros na outra parte, uns 
cmquenta. E todos já vinham lutando e 
aguentando as ameaças. 

Estes anos de luta foi um tempo 
de precisão, eles vinham proibindo os 
posseiros de fazeresm serviço e de plan
tarem. 

Os posseiros desta parte que não 
foi desapropriada vivem aguentando 
forte pressão. 

Os fazendeiros dizem que os pos
seiros não plantam as roças e que vão 
tirar todos de lá. Dizem que vão que
brar o cerrado. Mas nós, posseiros, não 
vamos aceitar. 

Os tais fazendeiros salram dizendo 
que foram cercados por 4 posseiros que 
queriam matá-lo na estrada. Isso é men
tira, eles queriam nos complicar e esses 
posseiros foram intimados pela Delega
cia de Pollcia. 

Moradores do Alto Boa Vista 

já há algum tempo vem sendo objeto 
· de disputa entre a fazenda Bandeirantes
e os lavradores que ali vivem. Este ano a
disputa recrudesceu. A fazenda ameaça
destruir o trabalho dos lavradores e
expulsá-los. Para isso conta com pesa
das máquinas que ficam expostas no
vilarejo próximo numa ameaça constan
te aos lavradores. São o símbolo do
poder da fazenda. E como se isto não
bastasse, o ger�nte espalha pela região
que vai tirar os lavradores de qualquer
jeito. São 20 famílias ameaçadas de
ficarem sem o seu sustento. O encabe
çador de tudo isso é o gerente Alaor
Pedrosa.

No último dia 14 de julho, miste
riosamente, nasceu um fogo e se propa
gou na, área de terra dos lavradores, _fa
zendo com que eles ficassem todo o dia
e parte da noite tentando apagá-lo.

SÃO FELIX DO ARAGUAIA: 

AGROPASA 
insiste n�s provocações 

Continua tensa a situação na G le
ba Carnaúba, onde desde 1980, um gru
po de posseiros estão em conflito com a 
fazenda AGROPASA. 

Depois do último relato de Alvora
da sobre a situação no local, novos fa
tos surgiram: 

No dia 24 de agosto reuniram-se 
75 posseiros e pararam o serviço da 
cerca e as máquinas da fazenda. Dentro 
de poucas horas chegou o fazendeiro 
SIMAO SARKIS, proprietário de parte 
da Agropasa, perguntando quem chefia
va o movimento. Os posseiros disseram 
que todos eram responsáveis. 

Em seguida, chegaram os policiais 
e levaram para a Delegacia de Polícia de 
São Félix, 14 posseiros, acusados de 
serem os "cabeças". Foram colocados 
numa sala fechada e chamados de dois a 
dois para depor, humilhados e obriga
dos a confirmar declarações que não ha
viam feito. O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais, Antônio Go
mes Cavalcante, foi barrado na porta, 
impedido de se encontrar com os pos
seiros, empurrado pelo policial DIVINO 
GOMES DE MELO. Quando, finalmen
te, o Delegado de Polícia, CID ARAÚ
JO, permitiu-Jhe a entrada, foi bastante 
insultado pelo -fazendeiro e o próprio 
delegado na sala de depoimento. 

No dia 4 de setembro, os posseiros 
perceberam que a fazenda voltara a 
fazer a cerca e novamente se juntaram 

para impedir o serviço, indo em seguida 
para suas roças. Perceberam no dia se
guinte a presença de policiais na área. 

Novamente, no dfa 13 de setem
bro, os lavradores voltaram a pedir aos 
homens da fazenda que parassem a 
construção da_ cerca. 

Diante desses fatos, ficou claro 
para os trabalhadores que: 

1 .0 - a fazenda tem interesse de 
continuar gerando tensão na área. Pro
va disso é a insistência em construir a 
cerca e a contratação de mais homens 
para "corrigir" o serviço. 

2.0 - a polícia continua dando to
tal apoio à fazenda, permanecendo na 
área e usando veículos da mesma para 
rondas. 

3.0 - as 30 famílias dos posseiros 
continuam firmes na sua decisão de 
permanecerem na área. 

O Si11dicato dos Trabalhadores 
Rurais de São Félix do Araguaia, no 
dia 17 de �etembro, publicou uma -nota 
denunciando esses fatos e solicitando 
ao Ministro da Reforma e Desenvolvi
mento Agrário e ao Presidente do IN
CRA, que tomem "medidas sérias e efe
tivas" para pôr fim a tal situação. 

JAGUNÇOS MORREM NO MANDI 

Todo o Brasi I tomou conheci
mento da morte de sete jagunços 
ocorrida no Mandi, Pará, próximo 
à divisa com o Mato Grosso, dia 31 
de agosto. 

Mas o que muita gente não sa
be é que meados de agosto, um su
posto fazendeiro, com título de ter
ra do Mato Grosso, foi àquela área, 
no Pará, acompanhado do Delegado 
de PolJcia de Vila Rica, Paterno Fe
lisberto da Silva e de um grande 
destacamento de policiais militares. 
Lá chegando fizeram todo tipo de 
pressão sobre os posseiros, para que 
desistissem de suas terras. 1 nclusive 
espancaram várias pessoas. Alguns, 
sob esta pressão, assinaram desistên
cia de posse. O fazendeiro e o Dele
gado prometeram voltar dizendo 
querer a área limpa. (Há posseiros 
com 6 anos de posse). 

Depois deste acontecimento 
que apanhou os posseiros de sur
presa, eles se organizaram e manda
ram avisar que não se atrevessem a 
voltar. 

Dia 31, os jagunços voltaram e 
encontraram a resistência dos pos
seiros. Os corpos ficaram no local 
até dia 2 de setembro à tarde, 
quando foram recuperados. 

Mesmo assim dia 3, três car
ros lotados de PM do Mato Grosso 
se dirigiram ao Mandi, mas encon
traram a PM do Pará que já contro
lava a situação. Sorte destes poli
ciai·s colocados a serviço da ganân· 
eia dos fazendeiros. Diante do 
anúncio da Reforma Agrária muitos 
estão cuspindo fogo. Para os que se 
iludiam com a suposta bondade de 
alguns fazendeiros é só abrir os 
olhos. 
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Moradores na fila do um':° P ço

Encerramos, neste número, a apre
sentação dos resultados da pesquisa 
efetuada na Vila Rica no ano passado. 
Nesta edição, as respostas ãs perguntas: 
Quais os anseios e reivindicações do 
povo de Vila Rica? O que o povo espe
ra? O que é preciso melhorar? 

As grandes reivindicações do povo 
de Vila Rica eram: Saúde, Comerciali
zação, Estradas, Luz, Agua, Escolas e 
Emancipação Pai ítica. 

12, 1 % dos entrevistados achavam 
que o problema .principal é a falta de as
sistência à saúde por parte do governo. 
Expressaram isto de diversas formas, 
dizendo que é preciso ter Fundo Rural, 
Assistência Médica, Posto ,de .Saúde, 
Sindicato (o Sindicato é praticamente 
identificado com assistência médica e 
dentária). 

A cada dia cresce o clamor por 
esta falta de assistência. Muitos colonos 
tiveram que deixar no hospital tudo o 
que colheram durante o ano. 

11,1% achavam que faltava uma 
melhor comerc'ialização dos produtos, 
preços melhores para os produtos do 
agricultor, fiscalização do comércio, ar
mazéns. Muitos achavam que e�te pro
blema seria resolvido com uma Coope
rativa. 

Nos meses agosto/setembro deste 
ano, funcionários da Coopercana estive
ram na Vila e receberam proposta de 
associação de 236 colonos. 

Outros levantavam o problema de 
estradas e pontes ruins e a falta de trans
porte, 8, 7%. 10,9% desejavam instala
ção de Bancos; 9,7% reclamavam da fal
ta de luz na cidade e 7,3% da água. 

O Bradesco já abriu agência, este 
ano, mas o povo quer também o Banco 
do Brasil. E quanto a estradas, fui e 
água, as reclamações aumentam todo 
dia. 

Mais escolas, escolas melhores. 2.0 
grau era a reivindicação de 9,3% dos 
entrevistados. 

No ano passado havia 8 escolas 
municipais nos projetos, neste ano são 
18. O 2.0 gr,Ju ainda é sonho.

6,2% desejam a Emancipação Pai (
tica da ciçiade. 

6 

Este desejo foi frustrado, não ten
do sido aprovada a Emancipação neste 
ano. 

Além destas, muitas outras reivin
dicações se .apresentaram: ter terra para 
quem quer trabalhar, mais empregos, 
m�nos exploração nos salários. Tam
bém se pedia assistência soci.il, assistên
cia técnica agrícola, financiamento para 
compra de gado. Correio, telefone, car
tório, TV, lazer e recreação são outros 
anseios da população de Vila Rica, 
captados pela pesquisa. 

PARECE QUE FOI ONTEM ... 
' 

Todos lembram com clareza quan
do o Governador Júlio Campos por 
aqui passou. A cidade transformou-se 
num alvoroço. Foram discursos para to
do lado. As-·torças de segurança destaca
vam-se com :!todo seu aparato repressivo. 
As chamadas lideranças pol (ticas busca
vam pessoas de todos os lados para re
cebê-lo. O posto do Banco foi constru (
do às pressas para o governador poder 
inaugurar alguma coisa. Houve discur
sos de alguns pol (ticos e alguns 1 (deres. 
Os discursos estenderam-se até a noite. 
A esquina estava repleta de pessoas que 
se deslocaram ou foram deslocadas de 
suas casas. Então o Governador, com 
seu discurso, findou o com(cio dizendo 
que, o que estivesse ao seu alcance, fa
ria por Vila Rica. Por coincidência a 
luz desapareceu no instante em que dis
cursava. Em cima deste incidente o Go
vernador aproveitou o lance e falou de 
peito estufado: "Da próxima vez que 
vier aqui, haverá luz da CEMAT e isso 
não acontecerá novamente". Passou o 
comício, passou a euforia, enfim, pas
sou a alegria de alguns, mas a falta de 
luz, água, telefone, posto de saúde ain
da existe. Talvez da próxima vez o 
Governador fará seu discurso de dia. 
Será melhor pr-a. discursar e vociferar 
em frente a uma população humilde 
e já desiludida, que se desloca do ex
tremo sul do Brasil em busca de uma 
vida melhor, confiando· em propagan
das de que aqui há Banco do Brasil, 
escola. de segundo grau,� luz, água. 

Quando por aqui chegam, cansados, 
não encontram nada disso e sim pés
simas estradas, malária, falta de servi
ço público de saúde e alguns pai (ticos 
oportunistas que fazem de tudo para 
andar de· bem com tudo e com todos, 
esquecendo-se de levar adiante a luta 
pela Reforma Agrária, a Constituinte, 
etc ... 

9 MORTOS NA VOLTA AO SUL 

O caminhão que ia transportando 
as mudanças de 4 famílias que retorna-· 
vam de Vila Rica para Gondai, SC, in
cendiou e 9. pessoas morreram neste 
trágico acidente. Eram pai e três filhos 
casados que se assustaram com a malá
ria de Vila Rica e não se acostumaram 
com a vida do Mato Grosso. Nem bem 
completavam 60 dias de chegada, vol
taram a0 sul e, na viagem, encontraram 
este triste fim. 

Destas famílias salvaram-se duas 
pessoas, que ficaram em Goiânia para 
se tratar de malária e dois meninos que 

, foram jogados do caminhão. Um caiu 
sobre uma touceira de capim e nada so
freu, o outro teve graves fraturas. 

CONCENTRAÇÃO DE JOVENS 

Dia 29 de setembro houve o prif)leiro 
grande encontro de Jovens de Vila Rica. Os 
jovens de todas as comunidades se reuniram 
no Projeto Beleza I para ·se conhecerem me
lhor e discutirem sobre Juventude e Família, 
Juventude e Trabalho e Juventude e Lazer. 

ASSEMBLl::IA PAROQUIAL 

Dias 5 e 6 de outubro será realizada a 

Assembléia Paroquial de Vila Rica. Nesta As
sembléia decidir-se-á sobre a Organização do 
Conselho de Pastoral e o Dfzimo. 

· Em todas as comunidades foram realiza
das assembléias preparatórias para esta grande 
Assembléia. 

PORTO ALEGRE E CANABRAVA 

SE MOSTRAM FORTES 

Dia 14 de setembro teve uma 
movimentada e animada eleição em 
Porto Alegre; foram 506 votos. Não 
foram mais porque o povo ficou 
amedrontado por causa das ameaças 
que vinham de Luciara. Todos vo
tando na diretoria da AMPACA -
Associação dos Moradores de Porto 
Alegre e Canabrava. A diretoria é 
composta de 20 pessoas: 1 O de P. 
Alegre, 6 de Canabrava, 1 do Mu
tum, 1 da Colônia Goiás, 1 do Rio 
Sabino e Ponte, 1 do Ouebradão 
e Córrego do Júlio. A diretoria 
mostrou que essa Associação já 
nasceu forte. 

Em Canabrava a eleição foi 
no dia 15 e votaram 470 pessoas. 
Aí vai a AMPACA, com muita fé 
e força! 



MULHERES do ARAGUAIA 

P 
adernas dizer que há uns anos atrás, 95% das mu� 
lheres de nossa região eram marginalizadas. A meni
na em casa, mesmo entre os irmãos, não tinha voz, 

sem direito ao estudo, a dar uma opinião. Era obrigada a 
ouvir desaforos e apanhar antes mesmo de explicar suas 
razões e obrigada a viver situações decididas e executa
das por outros. 

Quando moça, era entregue a um marido a quem 
não tinha escolhido por companheiro e passava da escra
vidão da casa paterna à do seu novo dominador .... En
tão se tornava a empregada submissa, cheia de filhos, 
prejudicando sua saúde e seu futuro ... e esses filhos, 
repetiam as injustiças que viam o pai cometer. 

Aos poucos, aqui em nossa região, as coisas come
çam a mudar. Abrem-se novos horizontes na escola, na 
organização das comunidades, grupos de jovem;, clubes 
de mães e de comadres, contribuindo para a valorização 
da mulher. A abertura para novas direções na lgreja,·na 
Pai ítica, a descoberta de lideranças, fez com que a mu
lher fosse mostrando sua capacidade e coragem para en
frentar situações em que há alguns anos somente os ho
mens tinham voz e vez. 

Essa caminhada não foi fácil: houve e ainda há 
tensões, lutas, discussões no próprio lar, onde muitas ve
zes os homens sentem cair das mãos as rédeas com que 
decidiam e governavam tudo e todos. Mas, a mulher vem 
mostrando cada vez mais a sua força, paciência e cora-
gem para mudar sua situação na sociedade. 

Agora, uma nova -situação se apresenta em nosso 
país: estamos às portas de uma nova Constituição. Não 
vamos permitir que "outros" decidam nosso destino e 
de nossos filhos, dando um passo atrás na caminhada 
que com tanto sacrifício vínhamos fazendo. Vamos exi
gir nossos direitos, pois temos capacidade e força para 
nos organizarmos, nos unirmos cada vez mais e assim, 
unidas, venceremos! 

Nosso nome é MULHER 

Desde a alguns anos, as 
mulheres do cabaré de San
ta Tere:zinha vêm tomando 
parte nos festejos da Padro
eira, assumindo as celebra
ções, os leilões, e também 
dramatizando algumas par
tes da Bíblia·. No cabaré 
funciona um grupo de alfa
betização, que muito tem 
ajudado àquelas que são fra
cas de leitura. Desde 1983 
elas começaram a fazer a 
Novena de Natal, Via�Sacra 
e formaram um grupo que 
se reúne semanalmente, on
de discutem, refletem, fa
zem abaixo-assinados, rei
vindicações e celebram a vi-
da. 

Foi por isso que se orga
n izarám, apesar das dificu I
dades, para participarem do 
Encontro da Pastoral da 
Mulher Marginalizada, em 
Belém do Pará. 

ENCONTRO DA MULHER 

MARGINALIZADA 

Em julho último, foi rea
lizado em Belém do Pará, o 
VI Encontro Nordestão da 
Pastoral da Mulher Margina-
lizada. 

O que nós queremos? 
Entre inúmeras respostas 

foi destacado: levar alguma 
coisa para as colegas e inte
grar-se no trabalho, partici
par de cursos, levar as m�
lheres a se engajarem na so
ciedade, crescer na luta até 
vencer, ajudar as outras que 
precisam de uma amiga, ser 
unidas em todos os lugares. 

Por que nós mesmas não 
resolvemos os nossos pro
blemas? Temos que assumir 
a nossa verdadeira identida-

de, para nos conscientizar
mos do problema que está 
nos atingindo. Não somos 
prostitutas, somos mulheres 
prostitu i'das. Nosso nome é 
mulher! 

Frei Leonardo Boff, teó
logo da Libertação, enviou 
uma carta às participantes 
do l:ncontro: "O que quero 
lhes dizer coni todo o cora
ção é isto: a causa de vocês 
é a causa do Evangelho. Vo
cês estão no coração da 
mensagem de Jesus. Se to
mamos a sério a palavra de 
Jesus - e devemos tomá-la 
a sério, as mulheres margi
nalizadas que crêem e ca
minham para a plena liber
tação delas e dos outros, 
chegarão antes no Reino do 
Pai, do que eu, do que os 
bispos e do que o Papa. Is
so é assim porque elas têm 
o privilégio de terem sido
as interlocutoras, junto com
os pobres de Jesus e dos
Apóstolos. O Evangelho
apresenta-se sarnente. com a
boa-notícia, quando é anun
ciado e vivido pelos oprimi
dos e quando os outros não.
·opri midos se solidarizarem
com eles e caminharem jun
tos na mesma direção ... "

Foi feito uma carta de so
lidariedade a Frei Leonardo 
Boff e todos os presentes 
assinaram. 

Para nós de Santa Terezi
nha, este Encontro foi um 
estímulo muito grande. Pu
demos ver a caminhada de 
nossas companheiras que 
estão na luta por mais tem
po e isto exigiu de nós um 
compromisso maior, assu
mindo melhor nossas reu
niões.de grupo. 



Há muito se vem falando 
pelos cantos do Brasil 
de direitos, ·liberdades 
de tudo que já se viu 
e se vem anunciando 
que tudo está mudando 
nesta terra varonil. 

Prá falar de liberdade 
para a Pátria e a Nação 
não podemos esquecer 
de fazer' uma menção 
à grande necessidade 
do campo e da cidade 
de nova legislação. 

Prá que se tenha liberdade 
de viver dignamente 
é bom se anunciar 
bem alto prá toda a gente 
que a Lei traz a ver:dade 
mas a força da unidade 
faz o direito da gente. 

D.MUNDIC.11 f A c0Nsr,ru,111r�

E por falar em direito 
chegamos ao no·sso tema 
de como resolveremos 
o nosso grande dilema
faremos um grande pleito
pela força do direito
venceremos o problema.

Este pleito tem um nome 
que a história consagrou 
seu nome é CONSTITUINTE 
o povo inglês batizou
um nome sem sobrenome
não pode vencer a fomr
se na luta não ingressou.

CONSTITUINTE DE LUTA 
temos de assim batizar 
a grande.convocação 
que em breve vai começar 
será uma grande disputa 
do pobr.e e rico na luta 
veremos quem vai g·anhar. 

Desta _luta o objetivo 
é uma LEI SUPERIOR 
é uma CONSTITUI ÇAO 
nova e de muito valor 
e o trabalhador ativo 
precisa estar muito vivo 
prá conversa do doutor. 

A- 1:,16 1.-F'IIIA ? 
"ºu'f'A 01Jl � e-otAll'o�6. 

�N\ c,AfA, t-l •__,-

O QUE 1: UMA CONSTITUIÇÃO? 

CONSTITUIÇÃO É A DECLARAÇAO DA VONTADE 
POLITICA DE UM POVO, EXPRESSA POR UMA LEI 
SUPERIOR A TODAS AS OUTRAS LEIS DO PAfS. 

D.MUNDIC4 ê A. CONSrtTU1NrE 

-------- CHICÍk>1 5U 

�511)(1 P€AJS!1,NDO �()UI: qvt:M 
-,.4 e.o..., ,q !Vii/ô N,q M�5fil't � �UE: 

COIJSTRÓI • CCA/<!0�/)14 CO/rllt,O 

Isto quer dizer que a Constituição deve conter a vontade 
de todos, e não apenas de alguns poucos em prejuízo para 
a maioria. 
Dizemos que é a Lei Superior, a Lei mais importante do 
país, pois as outras leis como o EstatUto da Terra, a Lei da 
Previdência Social, as Leis Trabalhistas, devem estar subor
dinadas à Constituição. 
Ela é o conjunto dos direitos fundamentais, indispensáveis 
para que cada pessoa e cada organização possam viver dig
namente. 
A Constituição estabelece também a forma de governo que 
o povo deseja.

Nisto não há novidade 
não há muito aqui de novo 
que uma CONSTITUI ÇAO 
é pinto que sai do ovo 
é uma necessidade 
de expressar a vontade 
pai ítica de um povo. 

Mas o povo é todo mundo 
trabalhador e patrão 
e quando se junta tudo 
ocorre um grande azarão 
trabalhador fica mudo 
o patrão mandando em tudo:
morreu CONSTITUIÇÃO.

Prá que isto não ocorra 
quando tudo for juntado 
representantes autênticos 
trabalhador deputado 
tem que puxar a gangorra 
pro lado que o povo corra 
para não ser tapeado. 

Ao lado de tudo isto 
temos aqui que avisar 
qu(:l por mais que se consiga 
quase.nada vai mudar 
se depois de tudo visto 
não se tiver já previsto 
como se garantirá. 

Oue o direito do pobre 
trabalhador brasileiro 
não seja enganbelado 
pelo rico e o grileiro 
por mais que a gente cobre 
na hora de ver o cobre 
o do rico vem primeiro.

Por isso queremos ver 
muita organização 
no campo e na cidade 
pra que a CONSTITUIÇAO 
venha mesmo prá valer 
já é hora do pobre ter 
um pouco de decisão. 

Fonte: Suplemento "Cadernos do CEAS" n.0 34. 
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A P R E S E N T A Ç Ã O
======:================

Noééa Senhona e-0tã pnehente na vida do.é

cni.t>tão.t>. 

Ela ê a Mania de no44a.6 devo��e.6, de na.t>hah

Romania.6 novena� e ten�o.6.

Ne.t>te.6 mê.6 de maio, dedicado ã devoção de

No.t>.t>a Senhona, a Coonde.nação de Pahto4al

coloca na.6 mão.6 dah comu.nidade.h e..6te 6olheto

de 04ação e Re6Lexão. O texto não e no.6.60, E

do Movimento Popu.lan de Mu.the4e4 do Pa4anã.

são 12 Encontno.6 blb�ico.6 .6ob4e a Mu.lhen.

No.64a 4u.ge.4tão ê qu.e .tie.Jam ap4ove.itado.& com·

c4iatividade: 

a) Encontno.6 alte4nado.6 : u.m dia com e.6te 

éu.biZdio, o ou.t4o com a Reza do Te4ço ou.

Ladainha; 

ou 

b) Tnê.6 e.ncont4o.6 ,emana.ih de 04ação e

Re6lexão . (Em 4 he.manah .6e completa4ia

o mêh e .6e 4e6leti�ia Oh 12 Tema.é).

O e.nce.44ame.nto 4e 6a4ia com a Co4oação e.

Con4ag4ação da Comunidade. ã No44a Se.nho�a.

Qu.e e.6te mê4 .ée.ja de 04ação e Lou.vo4, ma.é

tambim neple.to do comp4omih.60 p4o6êtica e

libe.4tado4 cantado po4 Ma�ia no he.u.

Magni6icat. 
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PARA RF2PLTIR: 

JESUS 

NÃO.DESPREZA 

'l'FXlOO: · Jo 4, 4-18 
. Jo 4, 27-30 
.Jo 4, 30-•2 --

A MULHER 

l - ler o texto 2 vezes ( 1l' vez uma pessoa:;: 21\1 vez dialogando)

2 - Quais as pessoas?
3 - O que diz e faz?

1 - Jesus fala can UIB mulher e � Sanaritana. 

NI 02 

A própria mulher se admira: "Caro é que tu, judeu, {X)des dar de beber a mim, que sou 
samaritana"? 
Também os discípulos se admiraram �e Jesus fale can urra nulher: 
Por qpê? No terpo de Jesus a m.llher não tinha valor, ela era considerada proprie-
dade do harem, não pcx:lia ser testemunha, não tinha voz na sociedade. Jesus não con
corda can essa situação, ele sabe que a mulher tem valor. 
E ooje .•. ? 

·· Será que a mulher acredita no valor da mulher ou ainda acha que o haran é satpre
nelhor?

- E os hanens ••• ?
Têm ainda a wentalidade dos terpos antigos?

CARID: Nossa alegria é saber que um dia ••..•..•. 
2 - A Samritana acredita.em J� e se torna missicriária. 

* Não foi fácil para a San'aritana entender o que era a água viva que Jesus oferecia.
Mas ela não desiste e continua perguntando e buscando.

* Ela não escoooe ·a verdade diante de·Jesus, r�nhece a sua situação-errada.

* Jesus a encoraja: "Disseste bem ••• nisto dissestes a verdade11

• 

E ela se torna missionária:
- "Deixou p cântaro, foi a cidade e disse aos harens: · Vi.roe ver um h:rrem que

me disse tudo que tenho feito".
- "Mw.oos foram 6s Sanaritanos que creram IX)r causa do que a nulher dissera

sobre 4esus".
J ·: �_,, . 

- QJ.al é a nensagem que a 1T0.1lher samaritana� para nós hoje?

Q.1N.l'O: Louvado Seja Meu Senhor... • • . . . • . • . • .• 

**************************************************************************************** 
• .

. 
* 

* * 

: 
11 A Esperança traz algo de Maria dentro de si, ou seja, a presença nova de : 

: Deus e os serviços feitos por airor 11
• : 

* \ * 
··············�·········································································

,,- -·
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·11uutER .••

• • • SAL DA TERRA ..• . ' 

• • • E LUZ DO f'\UNno·
. . . ' 

• 

1EX10: Mt 5, 13-16*******************************************************************!
• . . . * .
fi Vós sois o sal da terra. 'Ora, se o sal se tornar insosso, cem que o salgàréros? Pa-: · 
! ra nada IM is serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos hcmms. . ! 
: Vós sois a luz do nundo. Não se pode escoooer urra cidade situada sobre um rron,-! 
: tanha. Nem se aceooe uma lârrpada e se coloca debaixo do alqueire, rras oo carrlela-: 
! bro e assim ela brilha para tooos os que estã6 na casa. Brilhe do iresrro rrodo a vos-!
: sa luz diante dos harens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiqurnt!
! vosso Pai que está nos céus. ! ·*****************�*************************************************�*****************

-A�: Jesus na sua pregação, para dar a sua rrensagrnt, costurava usar sírrbo
los conhecidos caro: pão, água, sEm?nte, luz, sal, etc ... 
QuE!ll não conhece a função do sal na e.unida? E a luz de uma larcpada na 
escuridão? 
Varros partir destes dois símbolos, para descobrir a rrensagrnt que está 
por tras destas palavras de Jesus! 

(Colocar na rresa urra Bíblia aberta, urra vela acesa, um pratinho 
pessoas a olhar os símbolos que estão na iresa,:e provar o sal). 

IEl'lUl 1 - Reler o versículo 13 na Bíblia. 
= Para que serve o sal? 
= Quando é que estraga a canida? 

"Vois sois o sal da terra" ... 
= Eu, rrulher dou sabor ao.que? 

== Quando, cato e onde faço isso? 
(Parar para conversar) 

� 2 - Reler os Versículos de 14 até 16.

can sal, convidar as 

= Para que serve a luz? Quais são as situações que precisam ser iluminadas 
pela mulher? 

= Se eu, mulher do grupo, não ih.nnino, não oriento outras mulheres, muitas 
irão ficar na escuridão e nunca irão ter voz e vez na sociedade. 

= Se o neu conhecirrento fica só para mim acaba de ser luz ••. 
Se diz: "O dan srnt doador não é ITiêlis dan" • 

í\ifil:WDRA: NÓs nulheres conscientes, dos grui.:os organizados, cato podem::)S este ano 
1988 viver estas duas palavras: vós sois o sal da terra 

vós sois a luz ao·nunao? 

NÓs µ:rlaros esquecer que neste ano o nosso ser luzeeser sal se refere tam
bém para a conscientização política: ter idéias claras, participar dos rrovirrentos, 
orientar, esclarecer os outros, não se deixar enganar por falsas praressas, favores 
dos tempos de eleições.· 

Eis a nossa rrússão de mulher. 

= Cc11cluir can a ORJ',,Ç1S,o ESPONTÂNEA 

�IlU: A escolha ao·grupo. 

DA 

JAMAIS 
SERA 

151\DA. 

• 1 
i 

1 
. ! 
1 

_,_..:..,.._;_ ______________ .....:.,. ________________________ �� 



Nt 04 

MULHERES, 

DISCtPULAS DE JESUS 

¼********* •' I.c 8 ' 1-3 *************************************************************** •* . , ,,,� . ** - - *: Logo depois Jesus amava por cidades .e aldeias, pregando e anunciando a Boa-Nova: 
:oo Reino de Deus. AccJtpmhavam-no os doze e algumas rulheres, que· tinham sido cura-:· 
:das de espíritos nalignos e ,enfenni.dades: Maria, chanada Madalena',· de quem tinham: 
:saído sete dem3nios, J�, nu,lheF, pe ,OUZa, administrador .de Herodes, Suzana e nuitas:

• . • . 1 ' · ···· .·,. . * . :�tras que os serviam can seus bens, .. -" , · · ·· . • * . . . . . * 
***************************************************************************�***********

- Ler o texto 2 vezes tlo vez pessoalmente, 20 vez em voz alta}
; ,_., 

2 - Quais as pessoas nareadas no texto e ó :que fazem? 
3 - Qual é a rrensagem para nós hoje?

PARA RF..FLEl'IR: 

1 - Quando Jesus foi anunciar o Boa-Nova nas cidades e aldeias�levou consigo nãoos 12 discípulos mas tai-mém nulheres. 
Ninguém t� visto uma·coisa igual11naquele tarpo. Os irestres só tinha.'n .hamns
caro discip.tl.os. · 

. . 
Jesus ca11eça un jeito rovo de valorimi:: a� e de fomer as.�:·

• 
' l , .. � . � 

• . 

nntlheres "tinham.sido,çuradas de espíritos 

O QUE QUER DIZER ISIO? · · 
Não quer dizer que estas nulheres eram pecadoras etinham o daronio 
O número 7 (sete) significa "Plenituà.eª , isto é, elás tinham todas as 
as cruzes, as lutas, que se possa pensar. 

QUE MUI.HElIBS mAM? 

,rraligoos e 

no corpo. 
dificuldades , 

Mulheres do povo, ,sofredoras, que não se ehtregavarn, mas lutavrun1 
lhar o que tinham e o que sabiam fazer. 

sabiam �i-

E nós? Será.que saros menos·dci que elas? 
Porque '·será que continuanos dizendo:. "eu não sei,· eu não posso ••• 11 

Quando alguém . nos pede d� �riÍenar. une reunião, um grupo,· de ·assumir· u;.1 serviQO 
de car.unidade? , 

· ·· 

· o que mis nos ensina este trecho do Evangelho?
Jesus veio tarrbém para libertar a nulher dos rredos, de se sentir inferior, acanha-
c:la.. . • . • • .• 

can Jesus ·careça um numdo ;�··onde harens e nulheres sabem o seu valor e juntam 
,as forças para nelhorar. 

CAlffll: Nossa alegria é saber que um dia ••• 

1 
' 

! 

·i

l 
1 

, _ .. __________________________________________ _
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MULHER 
CURADA 

:************'********************Mt 9,20-22******••···································· 
!

\ln., nulher, que a doze anos 5?fria de hero�agia, se�� por tras e i _ * lhe tocou a ponta do manto, dizerrlo para s1 rresrra: so can lhe tocar o mm- * 
: to ficarei curada. · · · : · 
: Jes!:9 virou-se e, 7'endo, lhe disse:"Filha, tem confiança, tua fé te sal.;. : • vou • E a nulher f 1.cou curada naquele m:uento. . - - ·· . * ··········

-
·············••****************•***'*******************••·········· ............... :

1 - Ler o texto 2 vezes _ ( 1 vez cada uma por conta; 

A 2 � vez t.DTa pessoa em voz alta) • 
2 - Q.Jais as pessoas nareadas no texto e o que fazem? 
3 - Qual é a rrensagem para nós mul�res.hoje? 

l\l' PARA Rm'.Bl'lR �"'ms 
1 - A mtlher sofre de males 

--
Quais os nales que a rmtl.her sofre ooje?

- A nulher do Evangelho sofria de \ln fluxo de sangue, e talvez não
gem nem de eatentar, _ por isso acha que tocando o manto de Jesus 
Não é verdade que tem males, desgostos que não se podem canentar 
São i;:roblemas da minha família, da minha pessoa,, do neu marido,
ficar quieta. 

·-

tinha cora
vai sarar • 

can qualquer? 
que prefiro 

Mas a mulhea:·· oo Evangelho confia em Jesus, nesno sem contar, can · o gesto de 
tocar a veste, acredita nele e fica curada. ____ _ 
Os nossos nales podem ser confiados a Jesus e nele ireros encaitrar a·- cura. 
Os nossos males podem ser confiados a Jesus 'e- ?lele irem,s encaitar a cura cem:>: 
luz, força, coragem para encontrar saídas das nossas preocupações. 
PoderÍairoS contar algurras experiências da nossa vida onde I! encontram:.>s em 
Deus, ou nas pessoas amigas esta força e luz para resolver os nossos males.

CANJD: ü,uvado Seja o rretÍ'.i�r ••••••••••• -• ·•·. 
2 - A nul.her acredita e fica curada 

A fé abre o coração da pessoa para a obra de Deus e aí- pode acontecer o mila
gre "Ãnim:> minha filha a tua fé te cur:ou". 
Jesus elogia a fé da mulher, caro meio de salvação para ter saÚda _ e vida. 
Não� verdade que a fé e confiança �'Deus ajuda a'curar 0$ nossos wales? 
Não e verdade que desaninando, se entregando, os nossos males se tornam rronta
nhas, inl)OSsíveis de ser superados? 
Ter fé an neus· é acreditar � wtros téllli:m. an Deus e nos oo.tnJa a1CD1txo a
minha salvação. 
Eu, milher, caro sinto a minha fé,· na pessoa de Jesus Cristo e nos outros? 
Sihto de confiar os meus �le� e sentir-rre acolhida nos m.:irentos de baixa e 
de dificuldades .•...• •••.•• 
O que levo para casa de força, de mensagan? 

<:alcluir can una oração espontânea no Deus da nossa vida, confiando os nossos 
males (em voz alta, ou no silêncio) e terminar can urra·Ave Maria à Nossa Senhora -
rrulher e nê.e de todos nós! 
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TÇt'ID: 1 Rs 17, 7-16 

. . ; 

UMA VIUV.A�/. 

-- PARA SALVAR O PROFETA 

2 - �f''o texto, rcai� urra vez';'e se possível dialogando 1
'· 

3 - (,).lais as pessoaê narea�� rio texto e o que fazem?
• :l, ,\ -·;-. ;_ . �-

4 - Qual a rrensagem para nós mulheres, hoje?
. '• ·� - •, ' 

��-w", 

1\ni.nedor - Qual a situação q� viúya de Sarepta?. 
Mulher - pobré ,�,,viúva·' - nem o" seu nare f icàrros sabendo 

- Ela acreditou na' .Palavra de Elias, rresm::> san nada, oferece o pouco que· tem,
qual foi o resultado?

leitor 1·· -- �Íias·.�ittque a Palavra de Deus estava se réalizando. 
leitor 2,�;. Eli��-.- �hcontrpu 'abrigo a um exenplo de disponibilidade que deu ânino para a 

·· i · sua missão. 
· · ·· 

leitor 1 .. "A vasilha de farinha não se esvasiou e a jarra de azeite não se esgotou .•• 
e careram durante rruito terrp)". 

leitor 2 - "Os caminhos de Deus não são os nossos".
Caro,. e�tender o jeito _de ·0eus de escolher urra pobre viúva,. :sem nada para 
sustentar e animar o profeta?' Deus conhece o coração do pobre: aberto, dispo

. nível, capaz de · partilhar. Por isso escolhe e está ao lado do pobre. 
Aninador - Alguém tem experiência que isso acont�e rresro?

- Hoje tenos pessoas çaro a viúva de Sarepta?

CANIO: E todos repartiam o pão,; e não havia necessitados entre eles •.• • • • i, • •  

�: Concluim:>s· rezando 3 Ave nerias pa�a todas as mulheres _pobres, que
partilhar para.que nunca falte a fe e a: confiança que e "�do que f:® 

leitor 3 - DE OUI) FM ELIAS 

Coitada da viúva: 
só lhe sobrou uma broa 
para o seu garotinho carer. 
Mesrro assim ele norreu. 

De que? 
doença? fraqueza? fane? 
'Garoto pobre norre a toa. 
Quando não rrorre ... 

será que el.e vive rresno? 
O ricaço quer mais terra, 
mais, nais, mais, setpre.= trais.

Para conseguir, · · '' · 
- rrente, nata, rouba� ... '· ..

Diz que é para defender a . ·, ,· , ; . 
religião. 

Está na Bíblia. -, .. ,..,, 
Está no jornal.Elias enxerga 
Ele é hanem de Deus.
Está do lado dos pequeninos .. 

1 - . .. -.- ---� .. , •• 

Aprende deles 
precisa deles 
caminha caneles 
defende a sua ca\lSé!, 
apanha junto caneles. 

,Elias é um harem ·ca:co nós: 
têm desânim:>s, tenffraquezas; 
Busca urra força de Deus: 
u,m só Deus, o verdadeiro. 
Eiias, pobre, corajoso, bem, 
de Deus, profeta, prepara 
o caminho para Jesus.
Está na Bíblia.
Está no Jornal.

. ·� 1\FffllE{ .IE . ELIAS? 
:... • .r- ·,, • � / �;; -� _.,, . .... 

VN03 � JESW? 

sabem 
recebe"� 



AS LEIS DO POVO DE DEUS 

OS DEZ PIANDMENTÕS 

1' - (JJB TAL cae;AR CllNmSARD? 

-..: d - --
- <l --

- :i)lUS ._- Quem nos ensinoo os Dez mandarrentos?

- caro você explica quando. a criança lhe pergunta?
"Maê o que são os Dez Marxlamentos? 

. :-: A quem servem os Dez Marxlamentos? 

----- -

2 -:'· � VJME LER NA BÍBl,IA onde estão escritos os Dez Mrux1amentos e para que servem. 
LEI'lmA 1 - Os Dez Mandarrentos estão no livro do bodo cap. 20 de 1 a 17. A BÍblia· . diz que Deus os entregou a ?wt>isés depois que libertou o seu povo da escra-

vidão do Egito. 

Isto aconteceu e:n torno de 1250 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus 
não anulou esta lei. Ele veio carpletá-la (Mt 5,17). 
Esta lei vale até hoje para todos os que acreditam em Deus. 

O camimho para que? 
19 - Para o povo nunca mais voltar a viver na escravidão. 
2Q --Para o povo conservar a liberdade que conquistou sáindo do :Egito. 
)Q - Para o povo viver na justiça, na fraternidade e na partilha. 
49 - Para o povo ser um {X'VO organizado, sinal de Deus oo IYl.lnOO. 
59 - Para o povo chegar a pratica perfeita do anor a Deus e ao proxiJ'to.

3 - (1Jf.M É (1JE PE'L ESm. LEI PARA O P<NCP. ) ., •• " � 
lEJ.'BJIIA , - 7i Deus' quarxlo

ti' I I I / ... • --
\ \_ 4't ,�- { EU SOU JAVt ��� -----

... · TEU DEUS 
l ��- QUE TE FEZ SAIR DO EGITO, 

DA CASA DA ESCRAVIDÃO! 
V 

/ /''l/._...__,, 
(alguém leia na BÍblia estas palavras: txodo 20,2) 

4 - Será que Deus tem autoridade para fazer urra lei para o povo, ptU"a nós?
(quem quizer pode dar sua opinião) 
Ler de oovo: � 20, 2 

LEl.'.ltEA 2 - Caro vinos, Deus faz questão de dizer que ele dá esta lei ao seu povo por
que ele foi o l..ibertaror do seu pcwo fazemo-o sair do Djito., 
Deus quer continuar a libertar tambén o povo de hoje • 

. 5 - Será� nós precisaxros ser libertados de alguma escravidão? 
Qual e hoje a casa da escravidão que nos tira a verdadeira liberdade?
(deixar falar e no neio das colocações cantar:) 

Van Senhor, van Senhor, ve:n libertar o seu povo

6.- AVAIJN;NJ do Encontro: 
1 - Valeu este encontro sobre os mandam:?ntos? 
2 - O que aprendesros ou ficou mais esclarecido? 
3 - o que nudaria na sociedade se todo Il1.ll1do observasse os Dez Mandàmentos?
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MULHERES 
TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO 

Mt 28, 1-10 

·�s o sábado, ao raiar do prill'eito dia da sana.na, Maria Madalena e a ootra Maria
vieram ver o sepulcro. E eis que ouve um grande terrenoto: pois o Anjo à:> Senhor, descendo 
do céu e arpoxirnaooo-se, rerroveu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era caro o do 
relârrpago e a sua roupa, alva c:aro a neve. Os guardas trereram de rredo e ficaram caro nor
tos. Mas o Anjo dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: "Nãõ temais! Sei que estais pro
curando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, p:>is ressuscitou, confonre havia dito. Vin. 
de ver o lugar onde ele jazia. Ide contar aos discip.tlos que ele ressurgiu d::>s nortos,e Cl',lt! 
ele vos procede da Galiléia. Ali o vereis. Vede bE!n, eu vo-lo disse! Elas, part.i.nà:> de
pressa do túnulo can rredo e grande alegria, .correram a anunciá-lo aos seus discíp.ilos. 

E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: "Alegraí-vos". Elas, aprox.imancb
se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se dianté dele. Então Jesus disse: "Não teraist. Ide 
anunciar a rreus irmãos que se dirijam para a Galiléia; lá ire verão". 

1 - Ler 3 vezes o trecho 
2 - Quais as pessoas nareadas neste trecho? 
3 - O que cada um diz e faz? 
4 - Qual é a rrensagan para nós hoje? 

CCl:lm: cristo Ressuscitou •.•..• ••• f I 

Pl\RA REFLErIR MI\IS,: 

A - No tarpo de Jesus a mulher não podia prestar teste.mmho porque sua palavra não tinha 
validade. 

- No Evangelho veros que as mulheres foram as prirreiras a reconhecer J�us Ressuscitado.
Ele as manda a anunciar sua ressusrreição para os discípulos.

- Jesus achava que a nulher era digna de confiança.
* E hoje, rm, acreclitarros em nós rresmas?
* Toooe têm confiança na lll.llher? .;. 

B - Jesus disse às nulheres: 
"Ide e antIDCiai aos discÍEXJlos que eu ressuscitei" 
* Qual é a missão que Jesus ressuscita� confia hoje às rrulheres?

�: wuvado Seja rreu Senhor ••• 

PARA ama; m::x::tfflm: 

Mé 16, 1-11 Lc 24, 1-11 Jo 20,1-2; 11-18 



JlA ALEGRIA DA VIDA NOVA 

DO CRISTO RESSUSCITADO 

T�lO: �o 20, l-18 
BOA CAMINHADA "ULHERES, 

NOS GRUPOS! 

1 - Ler devagar, tcdo o texto; 
2 - Ler outr� vez, os �is prirreiros versículos e gravar bem.

O..mü: Cristo hessustitou ••••.••••••• 

J\niJr.aõora: O texto nos ilumina sobre a Ressusrreição do Cristo, nos ajuda a desco
brir quem por prirreiro �rcebeu que o Cristo tinha ressuscitado. 
Q'...:er.1 o viu, caro o Cristo se apresenta?· 

Leitor 1 - Tenté.Jros imaginar o que aconteceu aquela manhã de Páscoa.· (Contar a his-
tória de Maria Madalena). 

leitor 2 - Maria Madalena,no pri.Ireiro dia da sarana de manhã cedo, foi ao sepulcro. 
i-4:lria Madalena levanta cedo, se interessa do que está acontecemo ao seu 
redor,não pode ficar fechada an casa, vai ver o lugar orrle sep.iltaram Jesus. 

Leitor: 1 - Maria Madalena vi� a pedra ttmJVida percebeu que algo tinha acontecido, 
se preocupa, se pergunta o que fazer, i.rragina que o roumram e taNi deci
sao. 

Leitor 2 - Maria Madalena corre para avisar os discÍp.tloo não (J\lM'da para 
mento novo do fato, corre, não fica. duvidando, fechada,�rcel::le 
de novo tinha acontecido, vai avisar, despertar os disc1p,llos 
da: anos ver o que acart:eceu!

PARA REFLETIR: 

.An.i.rncdm:a : 

a - Qu�l-·a.�sa.gem que Maria Madalena traz para nós mulheres, hoje? 

si o ele
que algo 
e convi-

b - NÓs m.ilheres saros as pri.Ireiras an descobrir os sinais de Ressusrreição, a vida 
nova das pessoas? 

* VNOS D� JUN'l'AS AS A'I.TI'UDES aJE Cl\Rl\CI'flUZAM A VIIlA llr\ KllllER DE lllJE!
1 - A mulher é atenciosa, se preocupa dos fatos, das pessoas, não só dentro de casa,

mas lá para fora. 

2 - levanta cedo, é a prilreira que percebe as coisas. 
3 - Tem olhos e coração de mãe, que nada passa despercebido. 

� - Percebendo o valor da luta não fica parada e calada, corre, avisa, convida, se 
organiza. 

5 - Tem o carisuo, o jeito de cativar as pessoas, anirra.nõ:>, estim.llaroo caro Maria Ma

dalena fez para cem os discípulos. 

6 - Saros rrotivo de esperança, ajudando a perceber sinais de vida� de vitória. 
Vh�DS OON'l'INUAR DESroBRINOO AS ATITUDES DAS ?-UUIERES 00 N:>SSO �uro, N.J\S SITUl-\ÇOES 

cx:N:RE"rAS ! 
rfili.I1a<l.ora : 

- Conclu..úros assumiroo um carpranisso an cc:murn que-forataleça o oosso
de luta e de organização.

, . esp1.r1.to 

- Para concluir, interiorizruros tudo 'o que o Espírito sugeriu dentro de nós cem a
sua Palavra, os fatos da vida, e rezanos juntas:

"O Deus nosso Pai, por rreio do teu Filho Ressuscitado no rreio de nós, toma-nos sensí
veis caro Maria Madalena, para percebemos que hoje também tem sinais de vida, de 
i::essusrreição, que é preciso descobrir, anunciar a todo o Povo. Daai-oos coragem de 
sair correndo, anunciar e fazer tudo o que leva a crescer na tua vida caro filhos. 
Te pedinos isso p:)r m?io de tua Mãe Maria. 
Rezar 3 Ave-�arias 
Cl\NIU: a escolha. • . . . . . •. 
OUiroS TiXIOO &.mE A RFSrumREIÇÃO 

,Jo 20, 19-29; Lc 24, 13-3.2; Mt 28, 1-15 
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·OBRIGADA PELA VISITA•

�= Lc 1, 

**************************************************************************************** 

"Maria visita Isabel. Naqueles dias Maria pÔs-se a caminho e foi apressadarrente as non
tanhas para uma cidade de Judá. Entrou em casa· ·ae Zacarias e saudou Isabel. e aconteceu 
que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estresreceu-lhe no seio, e cheia _do 
J:spírito Santo exclarrou em voz alta: "Bendita és tu entre as nulheres e Bendito é o fru
to do teu ventre! Donde rre vem a honra de vir a mim a nãe do rreu Senlx>r? Porque assim 
que ecoou em rreus <XIVidos a voz da tua saudação, a criança estrem:ceu de alegria em seu 
Seio. Feliz aquela que teve a fé no C\Jil\)rirrento do que lhe foi dito da parte do Senhor. 
**************************************************************************************** 

1 - Ler 3 vezes o trecho; 

2 - Quais as pessoas nareadas neste trecho? 

3 - O que cada urra diz e fez? 

Cl\N'ID: Maria de Nazaré.. • . •• 

PARA REfLEl'J.R: 

Qual é a rrensagem deste texto para nós? 

1 � Maria visita Isabel e fica canela para ajudá-la num rrarento de necessidade. 
2 - Maria visita Isabel porque ela também precisa ser ajudada e enterx:Jer rrelhor o que 

o anjo lhe havia anunciado: "ser a rrãe do Salvador". ·

J - Isabel reconhece as maravilhas que Deus está fazendo através de Maria· e se alegra 
dizendo: "Bem aventurada aquele que acredita, porque vai acontecer o que o Senhor 
lhe prareteu. 
* 

tUF.M.E JIG:JtA <nNmSI\R ENIRE KS: 

1 - O que nós levanos e o que nós receberos-das visitim que fazaros? 

., - Os nossos encontros, as visitas nos ajudam descobrir e acreditar nais nos dons que 
Deus nos dá para o bem da família - carunidade - sociedade? 

Concluir cantando ou rezaroo ••• 

As iresrras palavras que Maria proclarrou na visita a Isabel. 

ta: o Evangelho de Lc l, 46-56 oo 

�: Virá o dia an que tcx:los. • • • •• 

.;. 

�===================================================================-== .===-�. ======= -==
TIRÁ O DIA EM� '1ax:G NJ LE.VAID'AR A VISfA 
!EREM)S NESTA TERRA REINAR A LIBElIDADE ••• · 

,,. 

-- Minha alma engrarrlece o Deus libertador / se alegra o rreu EspÍri to em Deus ireu Salvado 
dor, pois ele se lerrbrou do seu povo oprimido e fez de sua serva a mãe dos esquecidos. 

- Irrenso é seu arror, san f !ffi a . sua bondade / prá todos que na terra, o seguan na humil
dade/ ben forte é nosso Deus, levanta o seu braço/ espalha os sobert:ios e destroi
todos os nales

------=------------------------r----=---�----=-----=-=-------�-�--=------2--=-===·=-m=--.

., 
'' 

' 
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t1ts DE MAIO. 

I 

MtS DE MARIA, 
MtS DAS MÃES 

t(s DE MIO, 

HtS DE NOSSA SENHORA 

E 00 DIA DAS HÃES ••• ••• 

j ; r, 

\ 

--

1 . ,----------
Que tal olhamos para Maria nas Bcxlas de amá? 

1 .. Vanos ler . o Evfllgelho de são João, cap 2, 1-12 
i - Deste fato• [X)dêros · �tacar 3 part:os:

1 º - l-\).ria percebe a situação: ''Não têm rrais vinho"; 

29 - r,'l.aria assme an prineira ,Pe:3soas o problema e hlSC'a \EB solução; 

1, )Q - Maria tem fé absoluta an Jesll,s. 

, VAMOS APOOFUOr\R ESTES. � ·roN'IOS: . 

i 
l 

·i·i - Maria 1=€rcebe a falta de vinho, percebe o rral estar, enxerga o � está faltando
para a festa ficar mais carpleta e oonita. 

* Esta atenção de Maria, não é una característica da mulher? Será que os tarens têm 
a rresma facilidqde de perceber algo que não está l:rin, que o arrbiente está pesado, .
que algo está faltando •.. ? O que nós acharros? 

* Qual é o nvinho" que hoje está faltando rrais para o bem estar e a alegria do lar,
da C'Crlunidade e da sociedade? 

2� - Não SÓ Maria percebe a situação, nas assune o problema e busca una solução. Não 
tira o corpo fora acha,ndo que os noivos deviam ter providenciadoo rreloor ••• ela as
surre e vai f!lar cem Jesus. 

* Será que frente aos problemas só ficarros em queixas, em críticas, achan&:> que ootros
devem resolver ..• ou nós arregaçarros as nanga� para encontrar una solução? 

CfJE TAL FAZE:Rr-U, UMA m:::rnAÇ1'i,ü CUE EXPRESSE ESTES OOIS M:xx:>S DE ENFRFNI'AR CM � 
. PRC>BLEMA: 

- Grupo 1 - só fala, critica e fica de bra�s cruzados;
- Grupo 2 - vê, fala, critica e,b..lsca urra solução. 

Jo - Maria diz aos servos: "Fazei tudo o que ele vós disser". 
Maria tem uma fé absoluta em Jesus, 'tem certeza de que ele pode dar \l'll jeito. 
Maria é irulher de fé, não se deixa· abalar nem pelas dificuldades que .o próprio 
Jesus coloca. 

• O que nos ajuda a ter urra fé tão viva que nem a fé de Maria?

** Antes de terminar podenos pedir a Maria para sernos no nosso lar, na carunidade, co-
, m::, foi Maria nas bodas de caná **



. , 
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MARIA ESTÁ PRESENTE 
NA HORA DO SOFRIMENTO E DA 110RTE 

t.:,H,-&.i\#1••***•** TEX'fO: JO 19, 25-27 •••••••.••****••••******•**************************!
! Entretanto estavam de pé junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irrrã de sua Mãe, Maria :
: mulher de Cléofas e Maria t1:lc:alena. Jesus. ve� sua Mã

7 
e. junto. del� o disc��o !

. : que ele anava, disse a sua mae: Mulher, eis ai o teu filho. Oe(X?l.S disse ao disc1.- :
* µilo: Eis aí a tua Mãe. E desta hora por diante, a levou o discíµ.uo para sua casa.:
: , .  ' . 

*************************************************************•************************* 

,1 - Ler três vezes o trecho 
2 - Quais as pessoas nareadas neste'trecho? 
3 - O que cada uma diz e faz? 
4 - Quar é_a nensagem para nós ho�e?

: ] ; . � 1 

PARA REFLErlR Ml\T�:

\ 

"' \ > 

�a-)_; .A mulher ·muitas v
_

---
-
��es está '�resente no rrare�to do sofrurento· e da norte 

�(r10 · - _ )- Contem alguns casos.. _

'-tJl r, � "if b) Maria aos pé� da �ruz recebe a ·missão de �laoorar para formar·

fli "-Y .:. 
� al�e�. , · · _

- E hoje, a irulher cx:m:> colabora'para fazer crescer a carunidade1

\\
\.. , A

.'.. Está valori�àda por aquilo ,que faz? ·

ORAÇl\O: Rezar 10 Ave Marias, colocando a cada uma; uma intenção. 

· · Para rub:os eocontros: tt 15 � 40-41.
Ic 23,- 17-31
1c 23, 50-56 
Lc 24, 1-12 

·, . ' 

Para cada,trecho seguir�� _ponto� acima: 1 - 2 - 3 - 4 

::::::::::::::����llllllllll////�i',_,___��-'1
_
/l

�
/l/1//I/I/////////I 

- Você sabe encontrar um trecho na Bíblia?

- cada livro da BÍblia é dividido em �Í'IUU)S (número grande) e cada
. dividido em VERSÍ� = frases ( rníreros pequenos) 
- Exençlo: Mt 5,3 = Mateus, Capítulo 5, V�rsículo 3.

' , ·, .. . ; Mt 5, 3-6 = Mateus, capitulo 5, Vers1culosde 3 ate .6...
Mt 5, 3.10, = Mateus, capítulo 5,:VersÍculo 3 e 10 

capítulo

Pede-se treinar para que todos a�re�. :, · · 
l//l,(//III/I/I//I/II/II///I/II/II/////III///II/II///III/II/I/I/I/II/.I/I//IIII/I/II/// ,, 

, ., ' ,.. ., ·� �
1 .  

"' 

J.:,
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MARIA 

ffüLHER 

$ IA& Mil 

COMPANHEIRA 
PA NOSSA 

CAMJNHAPA 

DO SEU TEMPO 

No wês de maio refletirros, rezarcos, olhairos 
para Nossa Senhora, caro m:xlelo, C'a1D rrãe, 
caro mulher. Quereres encerrar este rrês,des
tacando algurms atitudes de Maria, que gosta 

; -

n.arros que as tornassem nossas. ·_ 

- O que nós diz a Palavra-de Deus sobre Maria?

leitor 1 - "O anjo do Senhor foi enviado por
Deus a uma jovem casa.dá can urri . ho
rrem que se chamava José, e o nare 
dela era María". (I.c 1,27) 

leitor 2 - Maria era uma jovem sirrples, humil
de, pertencia a classe :p:,bre, sentia 
na carne a injustiça que o p::,vo pas 
sava e esperava o Libertador. E 
Deus escolhe Ela para colaborar na 
obra da Salvação. 

leitor 1 - "Smu a serva do Senhor: faça-se em 
mim segundo a tua Palavra11 (Lc 1,38) 

Leitor 2 - Maria é a_ mulher que se considera' serva, pobre por isso é a criatura . 
rrais livre do rrundo, para fazer a 
vontade de Deus. 

leitor 1 - "Maria deu à luz, seu filho pr:µrogeni 
to envolvendo-o em faixas, reclinou-Õ 
num presépio, tx)rque não havia lugar 
para eles na hospedaria" (Lc 2,7) 

Ici.tor 2 - M:i.t-ia sofreu as injustiças do temro, fez urra 'viagem de 120 km, num m:rrento 
para --ela rruito pesado. Em Belém ninguém tan lugar para o filho de Maria, SÓ 
um lugar usado para animais, se nbriu para o filho de Deus. 

leitor 1 - "Meu filho, teu pai e eu te procuráva.ws aflitos.' •• Ele responde; 
- Não sabeis que eu devo rre preocupar canas coisas do rreu Pai? E Maria guar
dava todas estas coisas em seu coração trediatando-as". (Lc 2, 48)

Leitor 2 - Maria se preocupa do seu filho, não entende o mistério que está nele, mas 
guarda e rredita todos estes fatos, palavras, gestos, no seu coração. 

o o o o 

l{l_t(( {fri L-

,. 

a) NÓs nrulheres dos grupos, das ccmunidades, o que terros para aprender de Mari�.?

b) NÓs nães,sent:irlos, caro Maria a preocupação dos filh<?s, -ª dificyldade 
?
de atenclê

los, de dar para eles o estudo, a educação, urra proflssao, um futuro l:x:m. 

e) Maria era uma nulher sinples, pobre, nas aberta e atei:ita aos outros •. E\:.0
�

caro xre sinto quando _assurro algo nos gnipos, na cam.uudade, na as�1.aça · 

·• OD=luÍnaJ i;ezandc;' 1 O AVE MARIAS e um canto a N:l,Sl\ SFllatA (a escolha) •

nulher, 

.•
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BOLETIM NACIONAL 

p_erá_ria 
ANO X-NQ 42 Comissão Nacional de P.astoral Oper6ria - linha 1 - setor leigos - CNBB MAIO -· 1887 

EDITORIAL---------�-------........... � .. 
.. 

LIBERTAÇÃO · ROSA A DESABROCHAR 
Na caminhada histórica da Pastoral Operérisi já 

ficou claro que o objetivo maior da luta política é a 
• libe.rtação (ação que liberta) integral da classe

trabalhadora. Mas libertação de que? Da opressão
política, da exploração econômica e-da alienação
ideológica. São três lados da mesma e única camínhaçla
de libertação.

' . 

Por muitas vezes aprendemos e reaprendemos que 
a classe trabalhadora não é um muro que vo� vê, .' _.,. 

• conhece, mede e pesa a torto e a direito. Esta. não é
simples. Mas também não é simplesmente uma
_categoria(*) de análise que revelá a sociedade dividida
entre os que trabalham e que detêm o controle do
exercício do poder e ó,.do saber e os que não detêm-o
controle do exercício do poder e o do saber.

Embora sabendo da divisão da.sociedade em 
classes sociais isso não quer dizer, por outro lado, que 
nos damos conta de todà a sit'uação dos trabalhadores· e 
das trabalhadoras. Por quê? Porque estes vão pra lá das' 
categorias de análises. Pra lá no -sentido de que a vida do 
João a da Maria, á da Joana,· a do And ré"a do Pau lo, a 
do H

1

enrique, a da Irene, a da Francisca, enfim, a vida " 
dos homens e das mulheres, que trabalham, é complexa 
por si mesma. 

,I 

Por isso mesmo não pode ser reduzida e · . · 
submetida unicamente ao nível das categor,ias de análises 
sociais. Estas categ9rias revelarn a reálidade conflitiva, 
·mas não dizem tudo. Aqui,é preciso ouvir mais do que
nunca o que os próprios trabalhadores têm a dizer a 
respeito de · si_ mesmos .. As categorips e teorias científicas 
não podem abafar a voz dos próprios sujeitos da 
,libertação. ,. 

Essa reflexão quer nos conscientizar da 
complexidade básica e fundante que está_-na raiz da 
própria vida dos (as) trabàlhadore� (as). De rn;nt_r_o dessa 

--visão ninguém tem autorização, seJa grupo político, 
partido bu pessoa�, a deter exclusivamente o controle do 
exercício do poder nem o do saber. 

Neste contexto, os diferentes grupos políticos 
com suas diferentes práticas políticas dei/em ter a 
humildade e a solidariedade de uns em relação aos 
outros. Não adianta querer ter o domínio de um sobre o 
outro. Pretender e praticar isso é alienação. 

. ' .,, · Donde vem esta convicção? É simples. Na raiz
fundante.da vida existe uma sabedoria que não aceita

domi'nação de quem quer que seja. A vida nasceu e 
existe para ser'livre e solidária·. 

Esse olhar profundo que brota da vida e <;la 
liberdade 'deve permear nossa luta política. Inspiradas 
·nessa compreensão, â vida e a ·I iberdade não nos
perguntam se.o fulano de tal é cristão, ateu, atoa ou
marxista. O que a vid9 e a liberdade nos perguntam no
atual contexto híst,órico brasileiro de exploração,
dominação, plienação e de lutas por libertação, é se a
nossa prática pai ítica está ajudando positivamente a
construir pessoas com vidas e de vidas livres.

Esse é o desafio colocado a nós trabalhadores e 
trabalhadoras que acreditamos e queremos ver 0 reino 

· de Deus desabrochar no canteiro de rosas do projeto
pai ítico alternativo da classe trabalhadora.

•A palavr� ;'categoria" aqui .no te><tO n§o significa categoria pro'flalonal 
(metalúrgioo, bancério, _etc.). mas princípio de análise. 

,. Zézinho - Góiânla - CPO Nacional 

, 
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� - PASTOIIAL OPERARIA 

NACIONALISMO·. E MORATdRIA 

. Na ·decretação unilateral, pelo governo 
br.asileiro, da recente moratória há duas ver
tentes que interess11 examinar para uma abor
dagem objetiva do· problema. 

A primeira tem suas raízes na insolvên
cia do Brasil, enquanto a segunda procede do 
alinhamento do governo brasileiro com· as 
propostas apresentadas por dirigentes do Par
tido Democrata dos Estados Unidos pá_ra re
formular a dívida internacional. 

A MORATÓRIA TÉCNICA 

. O presi�ente José Sarney, ao a�unciar a 
disposição de não pagar os �5 milhões de dó
lares correspondentes à parte dos juros c;la d (
vida externa brasileira se propunha agitar os
sentimentos patrióticos e nacionalistas que
ele sabe existirem na sociedade brasileira. 

Seu discurso teve muito sucesso em Bra
sília, particularmente entre parlamentares do
PMDB que esperavam uma repetição da per
formance· do Plano .Cruzado, garantia da vi
tória esmagadora do governo nas eleições de
15 de novembro passado .. 

Sabe-se que J.osé Sarnev é manipulador 
hábil,· e cerca-se de gente competente, mas 
na questão da moratória nacionalista esbarra 
com uma realidade mais forte que as declara
ções ge intenção. Ouarido a moratória acon
teceu ás condições já estavam reunidas para 
que, em vez do sucesso esperado, viesse/o 
desgaste. 

A moratória é assunto explosivo que, 
tratado.em tom emocional, pode criar una
nimidade e render prestígio, como aconteceu 
realmente no Peru, com Alan Garcia. Entre-

.- tanto, a moratória, nas condições em que foi 
decretada, é apenás o reconhecimento for· 
mal da falência econômica dos governos pre
sente e passados. 

O governo brasileiro reconheceu fatos já 
conhecidos, como o desaparecimento das re
servas internacionais, a queda das exporta· · 
ções, provocando déficit do balanço de pa
gamentos e o crescimento contínuo da dívi

,da que já tinha chegado a 109 bilhões de dó-, 
lares em julho de 1986, segundo estimativas 

· do Banco Central. 
Com reservas cambiais a zero, resultado 

negativo no balanço de pagamentos, queda 
nas exportações e descónfiança generalizada 
dos banqueiros internacionais a situação é 
cr{tica, inviabiliza o atual sistema de manejo 

<la dívida, e pede uma avaliação séria do regi-· 
me pelos movimentos populares. 

_ · Até o finai' do ano o Brasil terá de pagar 
14 bilhões de dólares apenas a título de 
amortização de parte de unia d (vida externa. · 
Além disso, deverá desembolsar 12 bilh15es 
de dólares para pagamento de juros dos em
préstimos e outros encargos. Como em 1986 

, o Banco Central do Brasil só pagou 25% do 
total das ·amortizações por não ter dinheiro 
em caixa, em 1987 poderá sair para um calo
te geral, tentando empurrar montanha acima 
a bola de neve que 'poderá virar .al,/alanche. 

s�gundo aspecto a considerar nas propostas 
apresentadcts por .políticos -democratas dos 
Estados Unidos, cujo breve histórico faze
mos a seguir. 

A dívida' externa brasileira foi contraída 
basicamente no circuito europeu de divisas, 
onde cifculam os euro-dólares, em operações 
que escapavam ao controle das autoridaaes 
monetárias americanas, nas décadas de 60 e 
70, quando havia grande disponibilidade de 
capitais em· busca de boas oportunidades de 
investimento. Na época o governó brasilei·ro, 
precisamente o r;iacionalista João Goulart, 
adotou uma legislação liqeral favorecendo a São 26 bilhõês de dólares em 1987 a tí· 

tule de amortizações e-juros, compromissos 
que, não honrados,irazem multas e outras re· 
taliações, �ngrossando á dívida futura. 

, toada de empréstimos no exterior. 

Ouanto rt1ais dinheiro novo o governei 
conseguir levantar no exterior piores serão 
as perspectivas, pois as empresas estatais e 
órgã'os oficiais não pagam ninguém, tendo 
um endividamento de 92,5 bilMes de dóla· 
res no exterior, engrossado contin·uamente 
por novos empréstimos. · 

Enquanto isso as perspectivas do balan
ço· de pagamento sa'o sombrias, com um dé· 
ficit previsto de 2,8 bilhões de dólares, cau
sado sobretudo pelos resultados negativos 
do balanço comercial · e o crescimento dos 
gastos com ser·viços. 

O pequeno resultado positiyo consegui
do pelo Brasil no comércio interna9iona+ no 
mês de fevereiro deste ano, 261 milhões de 
dólares, e!TI lugar dos 628 milhões de dólares 
de fevereiro de 1986 é um indicfdor seguro 
da necessidade de continuar toman-do novos 
·empréstimos e aumentar os n(veis de endivi· ·•
damente, uma gestão tradicional da dívida 
que interessa aos ba

.
nqueiros e, ao _mesmo 

tempo 'os apavora, quando se imagina que 

Foram criados consórcios bancários e ou
tras instituições, operando em Londres-, Pa· 
rrs, Frankfurt, Geílt;bra e alguns pequenos 
paraísos financeiro5- livres de qualquer con
trole, ao mesmo tempo que, nos Estados 
l:Jnidos, os severos controles das operações 
bancárias incitavam os gré!ndes banoos ame: 
ricanps a internacionalizar suas operações, 
cri.ando uma vasta rede de operações com, 
euro-dólares, realizando empréstimos que, a 
l0ngo praço, se revelariam de alto risco, sem 
possibilidades de recuperação. 

AS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 

·Neste momento os banqueiros am;rica· 
nos estão tentando ao mesmo tempo evitar 
um possível colapso do sistema monetário 
internaciona 1; enfrentar i!S restrições comer· 
ciais ,que paralizam as importações america
nas, inibindo o crescimento econômico dos 
países do terceiro mundo; conter as perspec
tivas alarmantes de uma recessão mundial. · 

A C_ONVERGl:NCIA CAPITA�ISTA 

Banquei;õs ligados ao Partido Oemocra, 
ta atrayés de parlamentares q�e os repres�n-

, tam nó. Congresso dos Estados Unidos têm. 
apresentado projetos que, introduzindo uma 
reforma na legislação americana facilitam a 
solução do problema da dívida. 

• O projeto mais abrangente apresentado·
até agora é o do ·congressista John La Falce, 
representante democrata do el!tado de Nova 
forque. 

Seu projeto autorizária o governo amei'i· 
cano a abrir rodadas de negociação com os 
países credores para propor ao Fundo Mone
tário Internacional a criação de uma carteira 
espécia! do Fundo, encarregada de comprar 
os créditos dos bancos privados, aplicando 
em cada caso uma taxa de desconto que cor
responderia à taxa de risco de cada pais. Por 
exemplo, c�a dólar da dívida do México se
ria comprado por 60 centavos de dólar, cada 

a situação atual do Brasil poderá vir a ser a 
dos 15 principais países em desenvolvimento 
devedores, cujas dificuldades acumuladas, 
em conjunto, provocariam a ruína do atual 
sistema financeiro internacional. 

· dólar da dívida do Peru seri!l comprado por 
- 20 centavos de dólàr, enquanto um dólar da 

dívida boliviana valeria apenas 7 centavos de 
dólar. 

A RESPONSABILIDADE-DOS 
BANCO.S INTERNACIONAIS 

E m�ra â decisão política de suspender
o pagamento da dívida externa tenha sido 
forçada pelas -dificuldades de caixa, há um 

Os recursos para operação dessa carteira 
vi-riam em primeiro lugar dô próprio Fundo, 
mais. a garantia do Banco Central de cada um 
dos países credores, em tese diretamente in
teressados na solução do problema. Outros 
recursos seriam levantados no mercado 
aberto. 



O sistema funcionaria desde que um de· 
terminado país devedor solicitasse à-Carteira. 
Especial q1,1e comprasse a dívida dos bancos 
credores com o desconto relativo à taxa de 
risco desse país, ·cobrando o desconto do 
país solicitante. A dívida assim diminuída se
ria renegociada com prazo mais longo e con-

. dições novas. 

A justificativa do congressista La Falce 
e seu projeto é de que o estancamento da 
economia dos 15 principais países devedores 
do Terceiro Mundo é o principal responsável 
do resultado negativo da balança comercial 
americana, 1 �O bilhões de dólares em 1986.

Depois de estar no Brasil, onde mantive 
conversas com os nacionalistas para afiar ar· 
gumentos na defesa das• teses democratas o 
ex-senador Gary Hart, d�clarou: "Se ajuda
mos· o crescimento das economias latino
americanas, em vez de asfixiá-las podemos 
a4mentar as exportações americanas para a 
região, ao mesmo tempo que fortalecemos 
suas democracias e a segurança dos Estados 
Unidos".' 

No caso presente a �etórica de Sarney é 
d.e nítida inspiração Jafaclana, via Gary Hart; 
e pede na realidade uma reestruturação do 
sistema· de operação do Fundo Monetário In
ternacional e não vai além disto, sendo pois 
uma posição bastante conservadora, para não 
dizer inconsequente diante da enormidade 
da crise. 

O drama da democracia americana e do 
nacionalismo peemedebista é Ronald Reagan, 
depois de se aconsefhár com seus secretário& 
da 'rea financeira e com os dirigentes do 
FMI declarou que se opõe a qualquer modifi· 
cação nas atuais regras do jogo, insistindo na 

' velha tecla de que os devedores devem nego
ciar diretamente com os credores D.Ois ·:se os 
devedores perceberem que podem dar calote 
impunemente nunca irão abandonar os ve
lhos costumes que causaram toda essa confu
são". 

Reagan é defensor intransigente do P.la
no Baker, elaborado ,por seu secretário de 
Tesouro que prevê aumentos de créditos 
para as principais nações devedoras desde 
que elas adotem planos de CC?nten1rão de in- · 
vestimentos, saneiem suas finança� e reestru
turem suas economias. Enfim, adotem as ve· 
lhas receitas do FMI, que causaram toda essa 
confusão. 

Em. resumo, a fala nacionalista de José 
Sarn·ey não é nenhuma manifestação de re· 
beldia bakuniriista, apenas mais um balão de 
ensaio de um setor liberal da burguesia ame·· 
ricana que propõe a reestruturação da dívida 

. e a revisão dos rígidos critérios de operação 
do FMI como saída para os graves problemas 
da balança comercial dos Estados Unidos. 

Castro Alves - CEDAC 
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·A· GREVE GERAL -DE. S. PAULO
Em julho de 19f7, uma greve geral 

paralisou completamente São Paulo • 
O, conflito iniciou-se com_ greves 

nas fábricas têxteis, ainda ·no mês de 
junho. Reivindicava-se melhores salá
rios e melhores condições de trabalho. 

A greve estendeu-se a outras fábri
cas. No dia 9.dejulho, à porta da Te
ceiagem Mariângela, do gr.upo Mata
razzo, a Força Pública reprimiu violen
tamente uma concentração de operá
rios. 

Foi assassinado o sapateiro Anto
nio Martinez. Dia 11, · no enterro, o 
povo se manifestou violentamente 
contra a polfcia e g movimento se ge
neralizou. Organizou-se o Comitê de 
Defesa .Proletária. A greve geral rece
beu a.des(Jes de trabalhadores do i(Jte
rior paulista, além da solidariedade da 
Federação do Rio. O número de gre
vistas chegou a 50.000. O Governo 5.s
.tadual pediu reforços para a repressão 
ao Governo Federal com o desloca
mento cfe tropas do' interior ·e à vinda 
de dois navios de guerra até as docas 
de Santos. · 

' 
Desencadeou-se nas ruas verdadei

ra revolta popular. Sç1ques a armazéns, 
ataques a autoridades, piquetes, comf-
cios e pancàdarias. 
. Garotos depredavam os lampiões 
de gás, deixando as ruas às escuras, en
quanto grupos de jovens invadiam os 
bondes e convenciam os motorneiros a 
âlterar o trajeto. 

Os bairros operários tornaram-se 
verdadeiras fortalezas de resistência; 

· barricadas e esconderijos impenetrá
veis espalharam-se pelos cortiços e ·
becos.

A burguesia industrial percebeu
que -a pura repre$são não acabaria com
o conflito. Uma Comissão de jornalis
tas serviu de mediadora. 

A greve terminou no dia 15: os 
-opeládos conseguiram 20% de aumen
to e garantia de emprego aos grevistas.

·· O governo comprometeu-se a fis-
calizar as condições de trabalho, o pre

.. ço e a qualidade dos gêneros ali,:nentf
cios e a libertar os grevistas presos. 

(Calendário do Povo 
Latino-Americano, 1986; CEHILA

Popular, Edições Paulinas) 

PELA_- R.EFORMA URBANA 
Conseqüência ' direta do êxodo ru

ral provocada pela extr:._ema concentra
ção da terra em poucas mãos, as ques� 
tões urbanas; materializadas na exis
tência de milhões de favelados, na 
multiplicação dos cortiços, na genera
lização ·da violência urbana e nas pés
simas condições. de vida a que está 
submetida a maioria da população das 
cidades, está intimamente relacionada 
com a luta pela Reforma Agrária. 

o aumento recente do número de
"invasões" não é certamente fruto das 
maquinações de um cérebro maligno 
que trama cont�a a propri�da�je priva
da. Este fato reflete as carenc1as ,estru
turais de um sistema. econômico que 
há muito fez sua opção preferencial 
pelos ricos e que eni nada mudou com 
a nova República. M�s que agora, cQm 
o descongelamento geral dos preç_os,

. consegue piorar a situação na medi?.ª 
em que dispara os preços .dos alugueis 
e termina por reduzir d rasticamente o 

número de pessoas com direito a morar. 
As formas de enfrentar esta situa

ção são variadas. O povo, a seu modo, 
'vai encontrando caminhos, se organi
zando em associações as mais d iferen
tes e inclusive partin·do para. o exercí
cio de seu direito de· propriedçide, o 
que as vezes passa pela leg (tima ocupa
ção de área ociosa e acintosamente a 
serviço da especulação . 

A n·ível da Constituinte nossa luta 
é para que a nova Constituinte aprove 

/- - :.... - ·- - ..,... - - -/\ 
/ � \ ./ 

/ ... \ 
,,/ / \ \ 

/ L � \ 
/ / \ \. 

:/ . / \ \ 
,,_ -- .... -- - - - - - _,, '-. \ 1 1 1--· 

., 

1=:::.:1 r:.:::::-r· 1 ..----i-
1=: :·' 1:_----·.I r ! ,1!1-:---'J 1-1---I 1 
,-----r ,-- ---, l I l 

1---1. �---, -1 t 1' 
.:::::.1 �------·t J 1 1 t 

I 
1 

J 
1 
1 

I I li 
r 1 1 1 !. 
- -·---,._ - -... -- J.,., ... , ,, l .,. t-.L--•.!__. .... ,. 

� p ...... , t.� �"' � - . .  
.-:--· ' . 

� ;-· 

o imposto progressivo sobre imóveis
· ,ociosos, a desapropriação por interesse
público, a decretação de área de utili
dade pública, o direito real de conces
são · de uso · e outros instrumentos le-· 
gais que permitam a realização de uma 
profunda Reforma ·urbana. 
· , · I rma Passoni

(Deputada Constituinte --PT-SP)
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O POVO DECIDIU OCUPAR TERRA! 
' ' 

. A sit_µação do Povo na imensa pe
riferia - de São Pau ló como, aliás, no 
Brasil tod9, é dramática. São Paulo re
trata, na carne de sua gente; dois pai'· 
ses: Biafra da fome e a Suíça da fartu-

. 

ra, db esbanjamento. De um lado, os 
ricos, os privilegiados do sistema só
cio-econômico-po_lítico opressor; do 
outro lado, a grande massa dos empo
brecidos! Espremido pela vergonhosa 
alta dos aluguéis, morando em corti
ços e favelas, diante da criminosa 
omissão dos governantes, o Povo não 
teve outra alternativa: começou a·ocu
par terrenos de particulares, no Esta
do e Município, onde o capim cresce, 
abrigando não aos filhos de Deus, mas 
a ratos e baratas! 

A Igreja na Região de São Miguel 
tem na TE-R RA a ser purificada do 
pec�o, da injustiça, sua 1? priorida
de pastoral. �este setor, t�m�s nos or
ganizado, u(11ndo e consc1ent1zando o 
Povo. Nas ocupações - são 32 n:iil fa
mílias ocupantes - não estamos nem 
atrás nem à frente, estames COM o 
Povo

1

! "Ó Verbo se fez Carne e habi
tou entre nós';·(Jo 1, 14) .. A serviço_do 
Sistema a velhaca guarda Metropolita
na de Jãnio _Quadros investiú· contra 
um dos numerosos acampamentos. 
Saldo: um- trabalhador morto e alguns 
feridos. E o povo resiste pacificamen
te! CriÓu raízes na ter'ra ocupada (Não 
se arranca o homem da terra pois sua 
carne, sua vida, precisam desta TER
·RA que deve ser transformada em
terra de I RMAOS_ porque de DE1.JS!). 

ASSINATURA ANUAL -Cd 100,00 
ASSINATURA DE APOIO-Cd200,00 
APARTIRDE10ASS.-Cd 80,00 
PARA O EXTERIOR- US$ 10. 
AVULSO-CaS 10·,00 

Envie ..,. coi,lrlbulçlo para: 
SECRETAAI#. �� 
DA PASTORAL OPERARIA 

/ 

. Av. PNs. Kennedy 1881/11 
25.020-Duque de Caxias - RJ -teL: 771·3459 

Quando atiram em nosso rosto, a 
afirmação do direito à propriedade 
particular, nossa Pastoral da Terra res
p�de qtJe este direito para, ser leg(ti
mo, deve ser. de todps, não de poucos 

.• 

às custas' dà éspo Hação de muitos. E 
citamos as iluminadas palavras de Pau� 
lo VI, na "Populorum prÓgressio", 
n9 23: "A terra foi dada a todos e não
somente aos ricos. Quer-dizer que a 
propriedade privada não constitui um 

Caros Companheiros, 
' 

A razão desta,. é encaminhar a 
vocês algumas denúncias de fatos grà� 
ves que vêm ocorrendo em nossa re
gião com os tJabalhadores (coisa que 
não é mais su;presa!). 

, Em virtude da última ·greve dos 
operários do Porto de Santos, 48 
companheiros foram demitidos por 
justa-causa, sendo que todo_s os, 48
eram lideranças em seus locais de tra
balho. Depois de muito jogo pol(ti
co, en volveado parlamentares de vá
rios partidos, os companheiros· foram 
readmitidos, porém sem as poucas vi
tórias que· a categoria teve. Nem mes
mo o gatilho! Na COSIPA, após a 
greve nesta siderúrgica, 1� _co"!pa_
nheiros, a maioria da opos1çao smd,
ca( foi afastada sem remuneração, 
po; tempo ihdeterminad(?, além de 
inúmeros espancamentos, a que os 
trabalhadores foram v(timas da ROl(
ciar por ocasião do movimento. 

Os professores da Universidade 
Católica entraram em greve pois .dire
ção da Universidade aumfN!tou em 
mais de 10(1% as mensalidades, sem 

direito ,incondicional e absoluto para 
ninguém. Ninguém tem .o direito de 
reservar para seu uso exclusivo aquilo 
que é supérfluo, quando a outros falta 
o necessário, Numa pfJlavra, o direito

· de propriedade nunca deve exercer-se
em detrimento do bem comum".

Neste tempo de ocupações, reali
zamos duas memoráveis Assembléias 
reunindo,· mesmo debajxo de chuv1:1, 
perto·de 20 mil pessoas, em cada uma 
delas! O Secretário da Habitação do 
Estado de São. Pau lo apresentou ao 
Povo, a resposta do Governo: constru
ção imediata de 20 mil casas! É bas
tante, mas é muito pouco diante da si
tuação! Por este motivo, comemoran
do a VITÓRIA, continuamos mobili
zados para que t_odos tenham terra, 
para que todos tenham casa. Na luta, 
somos animados pela certeza de que o 
Senhor da História, o De.us dos ·Peque
ninos, vendo· aflição de seu Povo, vem 
para libertá-lo (cf. Ex 3,7�12). E, "se 
Deus está com a gente, quem poderá 
derrotar-nos?" (cf. Rom 8,31 ). 

D. Angélico Sândalo Bernardino

Santq_s, TQ de abril de 1987 

contudo aceitar dar aumento aos 
companheiros professores, e 'a reito
ria continua intransigente. 

Mas, o fato. mais grave, é o do 
companheiro metalúrgico da COSI
PA, afastado- por "feocopenia" 
(doença provocada pela contamina
ção pelo benzeno, que reduz_ os gló
bulos brancos e a resistência do orga
nismo a outras molestias), que força
do pela emprf!Sa a voltar a trabalhar, 
se suicidou no último dia 24. Mais 
uma v(tima do conflito ''capital e 
trabalho". Como dizia Marx, no seu 
manifesto O Trabalho AlienadÓ: " ... 
O trabalhador. afunda até

..,
um nfvel. 

de mercadoria, e uma mercadoria das 
mais deploráveis, e a miséria do tra
balhador aumenta, com o poder e o 
vo{ume de sua produção ... ". 

Espero que possam divulgar estas 
denúncias nos buletins da CPO, colo
cando-nos à disposição,. 

um abraço fraterno. 

Até'a vitória, companheiros, 

, Otávio César da Silva . 
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. EDITORIAL 

AVANÇANDO A LUTA POLÍTICA 
Na atual etapa da conjuntura Constituinte, 

já é possível fazer um balanço e redefinir 
táticas para� etapa futura da luta 
democrática no país. Tudo aponta no sentido 
de que a influência da sociedade na nova 
Constituição, em·termos de conteúdo e de 
mudanças,· será pequena. O principal está 
determinado pela sua composição·política · 
conservadora, com hegemonia de centro
-direita. E o que-ocorreu até agora, etapa 
de trabalhos de si$tematização. Podemos. 
afirmar que, enquanto fato jurídico, 
desembocando numa nova Carta Magna, o 
Congresso Co0stituinte está decidido. Não 
somos pessimistas, apenas acreditamos que 
alim2ntar ilusões conduz a desilusões e, 
neste caso, a curto prazo. • · 

Trata-se, então, de continuar a luta no 
campo social, das pressões pcipulares, 
campanha da_s 30 ·mil assinaturas, caravanas, 
etc. Contudo, desde já; criar as condições 
para um salto de qualidade: acumular for�as 
com o objetivo de preparar a etapa pós
-Constituinte. O povo está desencantado, é 
um fato. Cremos, também., que o atual 
Governo está findo, acabou. Se não morreu 
ainda, no falar de Guimarães Rosa, "se· 
encantou". Neste momento, limitar-se-á 
-refletir o estágio atual, é legitimá-lo.

Desde o início, entendemos a Constituinte
como um meio e não como �-fim-em-si-mesma.
E, ou foi, um fi� para legitimar a

·"t:ransação" conservadora, pois a transição
está definida. Sem dúvidas, a nova
Constituição vai traduzir a consolidação
conservadora. A visão estratégica tem como
eiio a luta pela constit0ição política do
póvo brasileira. Tomar a Constituinte
enquanto processo político, cheio de
possibilidades, aberto para o futuro.

Não·defendemos uma desmobilização da 
política atual de lutas em torno da 
Constituinte, pelo contrário, avançarmos a 
partir destas lutas. Permanecer na 
realpolitik é cair no realismo ingênu,o, no 
imediatismo, ficar a reboque da hegemonia 
liberal-conservadora. A linha estratégica 
aponta no sentido de buscar a capitalização 
do acúmulo de forças da luta constituinte 
e, seguir com a pressão e.a mobilização 
populares (garantir o çalendário.âas 
assinaturas.e 8aravanas), agora, para levar 
adiante uma nova etapa, isto é: a luta 
pelas DIRETAS enquanto forma de avançar a 
luta pela democracia e pe1a soberania .. 
Contudo, é apenas a forma, o conteúdo 
devendo centrar-se numa campanha de mais 
fôlego

7 
em torno de questões que são 

inerentes ao movimento social no seu 
conjunto: DIVIDA EXTERNA, REFORMA AGRARIA� 
POLITICA ECONOMICA (salários, congelamento 
real, etc.), REFORMA URBANA: 

1 
Cláudio Nascimento. 

23 de Junho de 19f7 



' ' 

2 - PASTORAL OPERARIA 

o �OME DE .DEUS NA NOVA CONSTITUIÇÃO oa··.NICAR4GUA

AGEN - "No dia 9. de janeiro de 
1987 foi proclamada a nova Consti
tuinte da Nicarágua, com esta intro
dução: 

Em nome do povo nicaraguense, de 
todos os partidos e organizações de
mocráticas, patrióticas e revolucioná
rias da Nicarágua, de seus homens e 
mulheres, de seus operários e campo
neses, de sua gloriosa juventude, de 
suas heróicas mães, dos cristãos que a 
partir de sua fé em Deus se compro
meteram e se inseriram na luta pela li· 

. bertação dos oprimidos, de seus inte· 
lectuais patrióticos, de todos os que 
com seu trabalho produtivo contri· 
buem para a defesa da Pátria, .e dos 
que lutam e of�recem suas vidas dian
te da agressão imperialista para garan
tir a felicidade das novas gerações. 

Nunca na história da América Lati
na houve uma discussão tão profunda 
e um resultado tão lúcido como -
aconteceu na Nica�água - a respeito 
da introdução ou omissão do nome 
de Deus na Constituição Política do 
país. Os conservadores queriam a todo 
custo que àparecesse o nome de Deus. 
Os liberais e marxistas queriam que 
f·osse omitido. Mas, num momento de 
lucidez profética, a Assembléia tomou 
consciência de que tanto o Deus de
fendido como o negado não eram o 
Deus quê havia inspirado a luta dos 
cristãos pela libertação·dos oprimidos. 
A luta entre conservadores e marxistas 
era sobre um Deus que não o Deus dos 
cristãos revolucionários. O deus discu
tido pelos. assim chamados crentes e 
ateus era um Deus abstrato, metafísi
co, intranscendente. O Deus dos cris-. tãos revolucionários da Nicarágua não
tem nada a ver com esse Deus. A fé 

cristã. é 'atéia' a esse Deus, e o conside· 
ra um {dolo criado e fabricado pelo 
sistema dominante. O Deus que final
mente .entrou· na Constituição foi o 
Deus bíblico, o Deus·de Jesus, o Deus 
verdadeiro, o Deus dos pobres, o·que 
luta pela vida e pela justiça. 

É muito curioso constatar que a 
maioria. dos cristãos conservadores 
(inclu(do alguns bispos) se opunha a 
que se introduzisse o nome de Deus na 
Constituição, para evitar que se mani
pulasse o nome de Deus por parte do 
Governo. Os marxistas tradicional
mente também se opunham, claro que 
por motivos diferentes. Mas, nessa dis
cussão· entre conservadores, sejam cris
tãos ou marxistas, ninguém se pergun
tava finalmente sobre qual Deus se es-
tava discutindo. Desd� há muito tem
po na Teologia da Libertação se tem 
dito que o problema de Deus, na Amé
rica Latina, não é a existência de 
Deus, como esse Deus é e onde está, 
quais são suas opções e como nós o 
representamos. Não é mais significati
vo. que alguém diga que crê em Deus. 
Deve especificar em qual Deus crê. 
Tampouco é significativo que alguém 
diga que é ateu. Deve espedficar de 
qual Deus é ateu. O problema teológi
co fundamental na. América Latina 
não· é demonstrar a existência de 
Deus, mas discernir o Deus de Jesus 
dos falsos ídolos. O problema não é o 
ateísmo, rnas a idolatria,. Tanto a ido
latria que substitui o Deus verdadeiro 
por outros deuses (o deus dinheiro, o 
deus mercado, o deus prestígio, o deus 
poder etc.) como a idólatria que per
verte o sentido de Deus, que deforma 
a imagem de Deus ou o invoca em vão . 
É maravilhoso constatar que esta dis-

cussão teológica sobre·Deus, tão pre
sente nas Comunidades Eçlesiais de 
Base de todo o continente, tenha sido 
a discussão que se deu na Assembléia 
da Nicarágua. Foram fundalmental
mente os deputados sandin istas os que 
defenderam que se introduzisse o no
me de Deus na Constituição, mas que 
se falasse de um Deus Histórico, d�se 
Deus que havia interferido historica
mente na libertação dos oprimidos e 
dos quais os crentes revolucionários 
haviam dado testemunho. o que se de
cidiu no último instante, na discussão 
na Assembléia, foi a léitura, por um 
deputãdo sandin ista, 'ae uma carta que 
um rapaz escreveu ao pai ant�s de 
m9rrer na guerra, na qual ele lhe con
tava a r.espeito de sua fé em Deus 
como fonte decisiva de fortaleza para 
defender a Pátria. 

O d ia 9 de jç1nei ro de 198.7 ficará 
_ como uma data importante, não so

mente na histór-ia da libertação da 
América Latina,'como também na his
tória teológ_ica de nosso continente. É 
uma data que mostra a importância da . 
fé no Deus de Jesus. que está no inte
rior dos processos de libertação. Sobre 
esta importância, uma vez mais a revo
lução sandinista deu testemunho. Com 
isto, a revolu-ção tem sido conseqüente 
com o comunicado oficial da Direção 
Nacional da FS LN, de outubro de 
1980, sobre a Religião. Ali se dizia: 
... os sandinistas afirmarnós que nossa 
experiência demonstra q'!e quando os 
cristãos, apoiados em sua fé, são capa· 
zes de· responder às necessidades de 
seu povo e da história, suas mesmas 
crenças os impulsionam à militância 
revolucionária. 

Existe na Nicarágua não somente 
uma revolução econômica e política, 
mas também uma revolução espiritual 
que está se enraizando profundamente 
na ·alma do povo nicaraguense. A pro
clamação da nova Constituição não 
poder.ia deixar de dar testemunho des
ta profunda revolução espiritual." 

Pablo Richard 

PARA REFLETIR EM GRUPO 

1. O que significa para nós, trabalha:
dores cristãos, a inclusão do nome
de Deus nas cédulas do cruzado?

2. O qu(l está por trás da pressão de a/-·
guns grupos sobre os Constituintes
para que incluam o nome de Deus

. na futura Constituição brasileira? 
3. O que a inclusão do nome de Deus

na Constituição da Nicarágua nos
ensina?
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CALHA-NORTE· SEGURANÇA· OU. ·AMEAÇA? 
Em meados de março, o CIMI (Conselho 

Indigenista Missionário), juntamente com· a 
CNBB Regional·Norte I (AM, PA, AP, RR), 
CPT, Cáritas Brasileira entre outras entida
des lançaram uma campanha nacional pela 

. suspensão do Projeto Calha Norte. 

O QUE É O PROJETO CALHA NORTE?

O Calha Norte é um projeto de natureza 
bélico-militar e desenvolvi.mentista. Ele está 
em andamento secreto desde 19 de junho de 
1985. Foi elaborado na calada da noite; sob 
inspiração dos Conselho de Segurança Nacio
nal, pelos ministros militares, do planejamen
to, do interior, da fazenda e do exteJi,Íj)r.

Visa ampliar a presença militar e sócio
econômica do governo federal na desembo
cadura norte dos rios Amazonas e Solimões. 
Abrange uma faixa de fronteira de 6.500 km 
entre Tabatinga (AM) e Oiapoque (AP), atin
gindo 14% do território nacional, na frontei
ra do Brasil com a Venezm;la, Colômbia, 
Suriname, Guiana Francesa e República 
Cooperativista da Guiana. 

Projeto estimaflo em 1 bilhão de cruzados 
(45 mil dólares). Até 12 de novembro passa, 
do já contava com verbas liberadas da or.dem 
de 220 milhões de cruzados, dos quais 100 
milhões para o Ministério do Exército, 50 da 
Aeronáutica, 20_ para a Marinha, 10 para ci 
Interior e 35 para a Secretaria do Planeja
mento. 

Segundo o general-de-brigada Rubens 
Bayma Denys, secretário geral do CSN, o 
projeto se propõe a: 

- aumentar a presença militar na área;
- demarcar definitivamente as fronteiras;

- redefinir a política indigenista para es-
ta região;

- construir estradas e hidroelétricas;
- implantár projetos econômicos e pólos

de colonizaça:o.

CONSEQUÊNCIAS PARA A AMAZÔNIA E 
SUA POPULAÇÃO 

As entidades que lançaram a campanha 
esta:o preocupadas com a "filosofia" .do 
Calha Norte e com suas "reais conseqüên
cias" para a populaça:o amazônica, transfor
mando a Amazônia em "um recurso disponí
vel ao apetite de empresas nacionais e trans
nacionais, reserva do governo para o paga
mento da dívida externa e campo de mano
bra da geopolítica militar". ·segundo as enti
dades que lançaram a campanha, o Calha 
Norte poderá "abrir caminho para a destrui
ça:o do meio ambiente, não menciona ·as 
populações ribeirinhas e de seringueiros, 
prendé-se a grandes estruturas e acena com
investimentos do grande capital,,.

Na área do Calha Norte vivem cerca de 
50 mil índios (22,8%) dos 220 mil· que ain
da habitam o solo brasileiro. Essa invasa:o 
dos seus territórios e a já divulgada remoção 
das tribos envolvidas para outras áreas da 
regi[o arr_ieaçam profundamente essas nações. 

� 

APELO 

As entidades da Campanha apelam·: 
"A população da Amazônia quer decidir 

o seu futuro e ter participaç!ro nos projetos
que lhes dizem respeito. Nós recusamos as
'novas bandeiras' que desconsideram os
povos da Amazônia e sua cultur�; Não po.de
mos continuar assistindo i,assjvos �o saque
da Amazônia."

"Por isso, em defesa dos povos indígenas, 
do meio ambiente e da populaçll'o amazônJ
ca, pedimos a todos que enviem mensagens 
de repúdio ao Projeto, e'Xigi,ndo sua imediata 
suspensll'o, às seguintes autoridades: 
• Pre5idente Josê San:ey - Palácio do Pla

nalto -70.150 - Bras11ia - DF -Telex
061.1451

• Gen. Rubens Baymá Denys -Conselho de

UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA 

-Segurança Nacional -Palácio do Planalto
- 70.150 - Brasília - DF .:. Telex
061.1160

• Ministro do Planejamento -Secretaria de·
Planejamento -70.063 - Bras11ia -DF -
Telex 061.2207

• Ministro Abreu SÕdré - Ministério de
RelaçOes Exteriores - 70.170 - Brasl1ia
-DF.

• Dr. José Paulo Setulzeda Pertence -Pro
curador Geral da República -Av. L 2 -
Sul Q. 603 - 70.200 - Brasl1ia - DF -
Telex 061.1144.

CONTATOS 
CIMI NORTE I - Cx.'Postal 984 -69.000 
Manaus - A«.- Fone (092) 233.5020 
CIMI NORTE II - Cx. Postal 1454 -
66.000 Belém-PA-Fone (091)229.3191 

GRANDES QUILOMBOLAS DO BRASIL 

E is uma lista bastante su�erficial de 
alguns dos grandes quilombo las ou 1 (
deres de quilombos no Brasil. Na reali
dade brasileira, eles são seguidores de 
Moisés, que procurou I ibertar o seu 
povo da escravidão do Egito. A dife
rença é que este màvimento libertador 
não chegou a ser bastante forte para 
der-rubar o poderio dos "faraós". Mas 
os quilombolas são da raça de Moisés e 
sua memória deve ser preservada. Eis 
alguns: 

- Zumbi; o mais famoso, que morreu
no d ia 20 de novembro de 1696,
em Alagoas;

- Ambrósio, que morreu em 1746,
em Minas Gerais;

- Manoel Congo, do Rio de Janeiro;
-,Isidoro, que foi torturado até a 

morte em 1809, em Minas Gerais; · 
- Pedro Cosme, que morreu em 1841,

no �aranhão;
- Lucas, de.. Feira de Santana, que 

morreu em 1849, na Bahia;
- Manoel Balaio, que morreu em

1 S39, no Maranhão.,

Os quilombolas provaram uma coisa 
muito importante para todos os que se 
interessam pela alimentação do povo 
brasileiro: os habitantes dos quilom
bos passavam muüo bem, mesmo sen
do cortados do abastecimento que vi
nha das cidades e das fazendas. 

Os quilombolas provaram que o 
Brasil é um pa(s rico, que pode facil
mente alimentar seus filhos -por suas 
próprias forças, sem necessitar de nin
guém de fora. 
. Os quilombos mostravam a todos 
fartura de ai i mentas, de árvores frut (-

. feras, de roças bem feitas. 
Os quilombolas adiam assim colo

car nas feiras da redondeza o exceden
te de suas produções agrícolas. 

Houve milhares de quilombos no 
Brasil'e diversos bairros atuais de gran
des cidades brasileiras nasceram como 
quilompos: Por exemplo: rviorumbi, na 
cidade de São Paulo; Catumbi e Catete 
no Rio de Janeiro e outros. 

(Calendário do Pol/0 
Latino-Americano, 1986, CEHILA

Popular, Edições Paulinas) 
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CONFLITOS DA. TERRA HOJE 

A Pastoral Operária se fez presente na 
regiâ"o chamada "Bico do Papagaio", por · 
ocasião da 1{1 Celebração do mart<rio do Pe. 
Josimo, dia 10 de maio pp. 

os mil assassinatos ocorridos no campo, no� 
últimos 20 anos, que tiveram processo judi
cial instaurado, somente dois foram julgados, 
e ambos conclu(ram pela absolvição dos cri
minosos. 

· A esta impunidade, acrescente-se ainda a
falta de vontade política do governo em rea-

lizar a ·Reforma Agrária. A inércia e a omis
são das autoridades está deixando no aban
dono e levando ao desespero 10 milhões de 
lavradores.sem terra, hoje, no Brasil. 

Em meio a esta dolorosa constatação, ver
dadeira vergonha nacional, há µm terceiro

aspecto da realidade que nâ'Ó pode ser omiti'
do: os lavradores não se intimidaram. 

É animador ver crescer a organização e o 
número daqueles que resistem a esta situa
çã'q. O Movimento Nacional dos Trabalhado· 
res Rurais Sem Terra e os Sindicatos da CUT 

_ conquistaram a credibilidade dos lavradores 
como seus legi'timos representantes classistas 
e como· única força poli'tica capaz de fazer 
avançar o processo de libertação do homem 
do campo. 

Esta análise, mesmo superficial, desembo
ca necessariamente no seguinte desafio: os 
trabalhadores rurais e urbanos, como um to
do, sã'o chamados, com urgência, a r�forçar 
sua organização de classe, para opor resistên
cia ao evidente avanço da direita, nitidamen
te hegemônica na atual composição das for
ças políticas. 

Pe. Armindo Cattelan 

Essa. extensa regi.To qu·e se situa na con
fluênciíl dos rios Tocantins e Araguaia, esta- . 
do de Goiás, juntamente com a zona vizinha 
do Sul do Pará, é um dos focos de maior 
conflito na luta pela posse da terra, hoje, no� 
Brasil. Lá nasceu o Pe. Josimo Morais Tava
res, la exerceu seu ministério sacerdotal, in
teiramente voltado para a defesa dos lavrado
dres, e lá veio a ser martirizado, dando seu 
sangue àquefes a quem tinha emprestado sua 
voz, comprometido sua cor negra e dedicado 
toda sua vida. 

- � 1"a. cio.�

A celebração, promovida pela CPT Aegio
nal e intitulado "Celebraçâ'o da Libérta�o", 
no seu conteúdo e no seu contexto, teveloú 
uma tríplice realidade. 

Em primeiro lugar, a cada dia que passa 
recrudesce a luta no campo. Os conflitos da 
terra 'se multipli

0

cam e os crimes do l�ifún
dio contra lavradores e posseiros sâ'o sempre 
mais freqüentes e mais bárbaros. Há um fato, 
ainda não muito conhecido, que mostra bem 
a gravidade da situaçã'o. Enquanto um bando 
de jagunços exec·utava o despejo de algumas 
famílias de posseiros (como sempre, não res
peitando os m{nimos requisitos da lei!), a· 
pol(cia mantinha de joelhos homens, mulhe
res e crianças, voltados para os barracos, 
obrigando-os a presenciar calados a queima 
das suas casas e a d_estrui�o dos seus roça
dos. Tudo isto ao longo de um dia inteiro, 
sob um sol causticante, sem co·mer e sem 
beber. 

Está comprovado que os fazendeiros e la
tifundiários estão ferozmente determinados 
a manter seus privilégios a qualquer preço, 
não importando o número de vidas que ve
nham a ser sacrificadas. 

Em segundo lugar, não há mais como dis
farçar a vergonhosa conivência dos Poderes 
Públicos, inclusive o Poder Judiciário, com 
este verdadeiro "sindicato do crime". Entre 

ASSINATURA ANUAL - Cz$ 100,00 
ASSINATURA DE APOIO - Cz$ 200,00 
A PARTIR DE 10 ASS. -Cz$ 80,00 
PARA O EXTERIOR - US$ 10. 
AVULSO- Cz$ 10,00 

Envie su'a conVibuiçl!o para: 
SECRETARIADO NACIONAL 
DA PASTORAL OPERÁRIA 

Av. Pres. Kennedy 1861/11 
25.020 - Duqu&de Caxias - RJ -
Tel.: 771-3459 

e 

Salvador, 13 de abril de 1987 

Caros amigos da Pastoral Operá
ria, como vão vocês? Nós aqui na 
Bahia estamos caminhando. Como 
sempre é tanto frtJco. A nt'vel de al
gumas paróquias estamos nos articu
lando. A única categoria, em Salva-· 
dor, apoiada pela Pastoral Operária é 
a das lavadeiras. As domésticas tam
bém têm uma boa· caminhada a nr'vel 
da diocese:" 

AGONTECIMENTOS 

- No dia 8 de março tivemos urri
encontro sobre sindicato com os tra
balhadores de ·camaçari e Salvador. 
Al nasceu a idéiç1 de um outro encon
tro para pensar alguma coisa para o 
19 de Maio. Este encontro aconteceu 
no dia 29 de março. Marcamos outro 

· encontro, que será um seminário no
dia 17 de maio. O.assunto a ser dis
cutido será a conjuntura·atual, dando
mais prioridade para qprofurdar a
questão da situação econômica no
Brasil e algumas colocações sobre ou
tros assuntos como o gatilho salarial.

- As lavadeiras fizeram uma outra
assembléia. este ano no dia 22 de

março, tratando do assunto das tabe
las novas que saiu este ano feita pelas 
próprias lavadeiras, com a ajuda de 
alguns agentés que acompanham o 
movimento. Elas.já estão pensando 
na próxima tabela depois do aumen
to salarial. Mas para fazer isto, acham 
necessário um trabalho mais sistemá-

tico, e se pensou em sindicato. Mas 
com a orientação de algumas pessoas 
que já têm alguma experiência, viu-se 
que antes do sindicato, seria necessá
rio um passo menor, como no caso 

"uma associação para arrumar as coi
sas melhor. A idéia é se criar um no
vo modelo de associação. Elas pen
sam' formar um grupo· de mulheres 

:ànde discutam juntas os seus proble
mas de vida, INPS, aposentadoria, es
colas para os filhos etc. 

- Alguns grupos por áreas estão
preparando peças. teatrais com casos 
concretos, relacionados ao trabalho 
para o 1Q de Maio e o dia das Mães. 

- Alguns jovens da Pastoral da
Juventude do Meio Popular (PJMP) 
estão se interessando e se engajando 
no movimento sendo que alguns são 
filhos de lavadoras. 

- O Movimento ·de Defesa dos Fa
velados (MDF) continua se articulan
do cada vez mais. O interessante é 
que é organizac/o é levado a frente 
pelos proprios moradores das áreas 
de ocupação. 

São estas as novidades. 

Envio o meu abraço a vocês, com
panheiros de luta, e que possamos 
nesta Páscoa ressuscitar com o nosso 
povo oprimido e morto e pelo peca
do social. 

Felicidades, 

l�mã lzabel - S.S. Família

/ 



· DIA 19 DE DEZEMBRO

Assembléia

das Comissões 

CAMINHANDO 

Fi"nal de ano . É hora de refletir. avaliar e. 
também planejar um novo ano de trabalho. 

Todas as Comissões Diocesanas estão

convidadas. 
Local: SEMINÁRIO PAULO VI

Hora: 08 às 13 horas 

NOVA MESQUITA 
NO REGIONAL I 

O Conselho Regional II (Prata, 
Belford Roxo, Piam, Cruzeiro 
do Sul, Heliópolis, Jardim Gláu
c:a, Santa Maria e Lote XV), em 
sua última reunião do ano plane
jou o trabalho pastoral de 1988. 

Entre as prioridades apresenta
das, optaram como tarefa regio
nal, para o próxinfo ano: Familia

e Círculos Bíblicos. O Regio
nal se dedicará também a aprofun
dar o tema "Igreja Católica e �s
sociações de Moradores''. 

Sebastião Çosme, Coordenador. 
da Região II, aproveita para agra
decer o apoio das paróquias do re
gional. Deseja a todos um FELIZ

NATAL! E convoca as comuni
dades para estarem finnes na ca
minh�, aµo que vem. 

REGIONAL 2 
PREPARADOS 

PARA ENFRENTAR 88 

Depois de �onsultar os regio
nais 1 e 4, o Consellio Presbiteral 
aprovou a transferência da paró
quia de São José Operário, de No
va ·Mesquita, que passa da Região 
JV para a Região I. 

Nova Mesquita já havia partici
pado do Regional 1. Mudanças 
nos regionais, há alguns anos, fez 
com que optassem pelo Regional 
IV. Da Região IV participam a
paróquia de Edson Passos, as .2
paróquias de Nilópolis e as 2 de
Olinda.

Agora Nova Mesql!ita vem se 
juntar a Mesquita, K-11, Cate
dral, São Jorge, Santa Eugênia, 
Califórnia, Rocha Sobrinho e aos· 
curatos de Jacutinga e BNH. Au
menta a Região I e diminui o Re
gional 4, que passa a contar Ape

nas com as paróquias do Municí-
pio d� �il��l_is .......... , .

I • <' I' • 

... .
.... ... .. 
.. . ..... .. .. . ....

INFORMATIVO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇ:U 
-

ANO I - N<:> 12 - DEZE.\t1BRO DE 1987 

A qRDENAÇÃO DO 
NEGRO AILTON 

Não vou reportar a ordenaçâ<.> 
sacerdotal do Ailton, na Catedral 
de Nova Iguaçu. Tem coisa que 
não dá para descrever. Nossos ní
veis profundos são irreportáveis e 
a própria fotografia só capta a ex
terioridade. E de forma bem está
tica. Na celebração eclesial daque� 
la sexta-feira à noite, atingiram-se 
níveis bem mais profundos e es
senciais do que a mera preocupa
ção jornalística. Foi um daqueles 
raros momentos· de ·harmoniosa 
convergência entre tudo o que pos
suímos de mais ·puro, de mais pa-

. recido ao modelo original de feli
cidade, segundo o qual nos ensi
nam que fomos criados. 

A pessoa foi criada com níveis 
diferentes de possibilidades exis
tenciais. Níveis mais superficiais
e níveis mais.profundos. Na busca
da alegria ou, se quiserem, da fe
licidade, atravessamos momentos 
de vibração, os quais curtimos 
através das atitudes apropriadas: 
cantamos, dançamos, assovia� 
mos, batemos palmas. SaÍIJ?.os do 
esconderijo de nós mesmos, por
que perdemos o medo, no senti
mento de sermos irmãos. Pois 
bem, tais atitudes não apenas se
intensificam mas mudam de es
sência, quando produzidas pelo 
nível profundo da religiosidade. 

Aí, tendência e n�cessidade da 
alegria bate à porta de sua própria 
fonte. 

Plantamos as raízes de sua ale
gria nas terras divinas do seu nível 
religioso, o ser humano faz cami
nhada de volta, que o aproxima à 
humanidade original, pura e feliz 
como Saiu das mãos do Criador, 
naquela manhã do sexto dia. Um 
destes momentos de graça foi in
tensamente vivido na Catedral de 
Nova Iguaçu, durante a ordenação 
sacerdotal do negro Ailton. Ailton 
negro e pobre, descendente de-es
cravos. Tudo o que nossa Igreja 
tem de melhor, mais forte e pode
roso reuniu-se, em seu máximo 
esplendor, por causa e em função 
do Ailton pobre e negro, alçado 
agora ao trono do qual os poderes 
foram, em sua cegueira, derruba
dos. 

O Ailton pobre e negro, agora 
glorificado em sua ordenação para 
o serviço ao Povo de Deus, con-
firma profundas intuições. Não é
o grande que liberta o pequeno.·
Não é a burocracia eclesiástica·
que vai libertar o Povo de Deus.
Não são os códigõs formais que
abrirão as portas para o Povo de .
Deus passar. Passos à frente se
rão dados, se o Povo oprimido de
Deus der passos à frente. Na litur
gia e nas celebrações, serão con
quistados espaços, se o Povo ini-

bido de Deus, em sua criatividade 
e inoéência, atropelar os fÓn:oaJ. 
mos bem comportados e estéreis, 
afim de fazer valer sua esponta
neidade e a riqueza de seus senti
mentos, de sua música, de sua
dança. Nessa hora, não são os
profissionais da religião, mas o 
Povo santo de Deus que diz pre
sente! 

O acontecimento eclesial da or
denação do Ailton traz muitos re
cados a nós, burocratas religio
sos. Lembra a imensa responsabi
lidade da Igreja oficial, quando 
ela impede que passos li� 
res sejam dados; que a liturgia se
ja expressão da alma do povo; que 
a alegria espontânea, abrindo as 
portas do melhor de nós mesmos,
seja impedida de comparecer à 
festa, pela presença impiedosa 
dos ritualism�s formalistas. Eslies 
têm mais a ver CODt Dl8Jlfdnlçio 
de poderes e menos com povo 
oprimido celebrando a libertaçlo. 

Não entendo como -a adminisan
ção central de nossa Igreja não 
percebe isso, não vê o pecado que 
estamos cometendo: por causa de 
formalismos autoritários, impedi
mos que o Povo espoliado de 
Deus tenha acesso ao serviço li-

. bertador de mistérios, menos difi
cultados pela ânsia insensata de 
patrulhamento em cima do Espíri-, 
to. (FLT-) 

Acampados de Morro Agudo 

sofrem violência policial 

No Brasil todo, multiplicam-se 
aceleradamente os casos de ocu
pações rurais e urbanas. 

Em Nova Iguaçu, acontece mais 
um mutirão para ocupação da terra 
para morar. Foi no começo de no
vembro. Cerca de 100 famílias 
ocuparam terras em Morro Agudo. 
Na proximidade de dois outros 
mutirões vitoriosos e estabelecidos: 
Jardim Iguaçu e Metropolitano. 

Mas, "alegria de pobre dura 
pouco''. Policiais militares e ho
mens em trajes civis,Jnvadiram t, 
acampamento. Puseram ·abaixo 
tudo.o que havia sido construído. 
Espancaram com violência quem 
ousou questionar a invasão. Qua
tro pessoas foram presas. 

Um dos acampados contou que 
dormia, juntamente com a mãe e a 
irmã, qu.ando os policiais chega-

ram, obrigando-os a sair e, em se
guida, derrubaram o barraco, fei
to de madeira e coberto de plásti
co, e jogaram· seus pertences na
fogueira. 

As famílias estão apavoradas: 
Continuam a sofrer pressões e 
ameaças de policiais e desconhe
cidos ligados ao suposto dono das 
terras. De madrugada, muitos car
ros rondam a área. 
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O irmão-bispo ·D. Adriano: 

2_1 anos servindo à Baixada-
Funcionários e seus familiares, agentes 

de Pastoral, padres, freiras, seminaristas e 
amigos de D. Adriano celebraram, no sítio 
de Tinguá, os 21 anos da chegada do ir
mão-bispo à Diocese de Nova [guaçu. O 

• churrasco de confraternização reuniu cerca,
de 250 pessoas. Foi um momento de en
contro e de descontração, one se comemo- ' 
rou também os 82 anos de vida de Monse-

• nhor Arthur, vigário da Paróquia de São
Sebastião, em Olinda. 

Depois do almoço, o bispo cortou o bo
lo comemorativo dos seus 21 anos·de Dio
cese. Os funcionários do CEPAL oferece
ram a ele, como presente uma estola. 
Emocionado, D. Adriano agradeceu, a ho

_menagem. 

SUA CHEGADA, UMA 
BENÇÃO PARA O POVO 

,.. 

Dom AdriílllO chegou à nossa Diocese, 
em 6 de novefQbro de 1966. Nomeado pe-

· 1o Papa Paulo VI corno 3� bispo de Nova
Iguaçu, D. Adriano - que até então era 

bispo au,ciliar de Salvador, na Bahia -
encontrou, em sua chegada, uma Igreja 
que não se preocupava muito com as con
dições em que o povo vivia. Urna Igreja 
fora da realidade, que falava bonito, mas 
de pouca ação. 

A passagem de D. Adriano por nossa 
Diocese tem sido marcada por transforma
ções: aumentaram o número de cómunida
desrn, nas reuniões, o Evangelho ilumina 
os problemas de cada dia, eleições. demo
cráticas têm marcado a� mudanças de lide
ranças em Conselhos e Comissões, cres
ceu a participação dos leigos nos serviços 
e ministérios. As grandes decisões foram 
tomadas em Assembléias, onde a maioria 
dos participantes eram os cristãos engaja
dos. E ultimamente, o I? Sínodo Diocesa
no tenta repensar nossa transmissão de fé 
e propor caminhos pastorais que melhor 
atendam às necessidades do Povo de Deus 
presente na Baixada. 

UMA MAIORIDADE 
FELIZ E SOFRIDA 

o anúncio e a denúnciaproféticá',-as
sumida pela Diocese, custou a D. Adriallo-. 

um seqüostro, com espancamento e amea
ças de morte, em 22 de setembro de 1 �76. 
E em 20 de dezembro de 1979 uma bomba 
destruiu o sacrário da catedral e profanou a 
Santíssima Eucaristia. 

Mas se a Igreja mudou com a chegada· 
do bispo em Nova Iguaçu e com o compro
metimento da Diocese com a causa do po
vo bom e sofrido da Baixada, o mesmo ' 
não aconteceu a nível político e social.�
gundo D. Adriano "a situação da Baixada 
continua a mesma. Há fiuta de seguran
ça". E'o momento político brasileiro é 
"vergonhoso". 

A FESTA CONTINUA 

No próximo ano mais duas comemora
ções marcarão a vida de Dom Adriano e da 
Diocese. No dia 18 de janeiro, o bispo faz
70 anos e em fevereiro celebra o seu jubi
leu de prata episcopal. 

Todz a Diocese se une em orações e se 
alegra ( orn seu bispo. Desejando que o Se
nhor o >roteja, guarde e o conserve como 
pastor, úlllâo e �uia de nossa Diocese e do 
povo da Baixada. 

Posseiros de Babi pedem ajuda 
As 32 famílias que, há cerca de dois 

anos ocuparam uma vasta extensão de ter
ras, na localidade de Babi, estão na emi
nência de serem despejadas. 

As terras ficam próximas da antiga linha 
de trem "Maria Fumaça", que ia de Bel
ford Roxo à Xerém. Antes da ocupação es
sas terras serviam de lixeira. Aí os possei
ros encontraram até restos de cadáveres 
humanos. 

Ocupada a terra, apareceram logo os su
postos propri,etários. As famílias busca
ram, então, auxilio de entidades que con
tribuírnrn com remédios, alimentos e ma
terial para construir as barracas. E os pos
seiso se revezavam na construção de bar
racas, da cozinha comunitária e no serviço 
de vigilância, impedindo assim que as bar
racas fossem destruídas. 

Semanas atriís os posseiros foram como-

nicados que a Ação de Despejo estava 
prestes a ser executada. Desde então, o cli
ma no Mutirão rural de Babi é de apreen
são. Tudo o que foi plantado está em ponto 
de colheita: mandioca, milho, banana, 
quiabo, feijão ... Além disso, existem as 
casas, construídas com material fabricado 
pelo próprio movimento. 

Os posseiros pediram ajuda à Diocese, 
através da· Comissão Diocesana de Justiça 
e Paz. Procuraram auxílio do Estado na 
Secretaria de Assuntos Fundiários. E ago
ra buscam ó apoio e a solidariedade, de to
dos os que compreendem como é impor
tante possuir um pedacinho de chão para 
morar e para plantar. 

Corno Alexandre e Chicó - que se di
zem donos das terras -, se mostram dis
postos a dialogar, é possível que se encon
tre uma solução que beneficie os compa
nheiros de Babi. 

Natal 
do Povo 

Natal do Povo de Deus: 
- <la criança abandonada 

que na esperança da acolhitla es1entlc
a mão. 

- do homem trabalhador 
que luta para ganhar o pão. 

- <la m u 1 her de todas as classes 
que esperam por igual<la<le. 

- <lo preto que. por causa �a cor.
é sempre marginalizado.

- <lo índió sem terra para plantar. 
sem saú<lc e sem lar. 

- <lo mendigo esquecido. 
4ue todos passam sem olhar. 

- <la Reforma Agrária 4ue todos cspcrnm
e preêisam acreditar. 

- <lc tu<los os que morreram. 
por causa da verJa<le. 

- daqueles que se doam 
para o povo evangcl izar.

- Enfim. Natal para todo o Povo de Deus.
que no sofrimento aprendeu a amar. 

(Maria da Cooce,içiiQ M- I?��i.r{l .-:
Paróquia de Santa Maiia - N. [guaçu) 

,, 

Ocupações de terra 
e justiça social 

PALAV
R

A DO BISPO Adriano, Bispo Diocesano

E
m nossa Diocese, em nosso Estado do Rio de Janeiro, em to
do o Brasil têm acontecido inúmeros casos de ocupações ou 

invasões de terras abandonadas,- tanto do Governo como de parti
culares. 

Por que acontecem as ocupações? 
O motivo mais profundo é a insegurança social, é a crise econô

mica, e a recessão que tomou conta do Brasil nos últimos tempos. 
O Povo humilde dos assalariados, que recebem de um a dois salá
rios-mínimos, vê-se obrigado a fazer funcionar seus humildes e 
pacíficos insh11mentos de defesa. 

Que instrumentos são estes? 
Muitos operários fazem bistates em sábados e domingos, as

sumem horas-extras, vendem as férias. Em muitas famílias de 
operários as mulheres assumem também toda espécie de trabalho, 
para fortificarem o orçamento familiar. E não são raros os Ca.§.OS

de colocarem também os filhos, em tenra idade, a fazer toda espé
cie de trabalhos. 

Esses instrumentos não bastam para enfrentar os constantes au
mentos de aluguel, de gêneros alimentícios, de serviços públicos, 
de escola, de remédios, de roupas. Os aumentos salariais são sem
pre inferiores à taxa oficial de inflação, uma taxa média que não 
corresponde à realidade concreta do trabalhador assalariado. Daí 
por que, na fantasia criadora do pobre, ele procura descobrir ou
tros "instrumentos de compensação e de defesa. 

Em nossa região muitíssimos operários vieram das zonas agrí
colad do país: do Norte fluminense, do Espírito Santo, de.Minas 
Gerais e, sobretudo, do Nordeste. Vieram tentar a sorte. Vieram 
atraídos pelas condições mais humanas de vida, que nunca encon
traram no atraso feudal das regiões agrícolas. Como se trata, ge
ralmente, de operários sem qualificação profissional, a maioria 
acaba na construção civil. Acontece a recessão, ao sabor das me
didas improvisadas do Governo que nunca sabe muito bem o que 
quer: esses operários são jogados na rua da amargura. Moram nos 
bairros da periferia, do Grande Rio. E aqui vêem com olhos gulo
sos as muitas terras abandonadas, antigas fazendas de café ou la
ranjais, hoje entregues ao mato ou a algumas cabeças de gado. 
Terras que, sem cultura, causam enorme prejuízo à economia na
cional. Que surpresa ver com os olhos gulosos de terra boa, e com 
o coração oprimido pela miséria crescente se acendem de desejos:
ocupar a terra abandonada, seja de quem for, e pelo trabalho pro
dutivo levar a fartura aonda só existia a carência?

O Povo humilde que ocupa áreas abandonadas, quer trabalhar. 
Quer, pelo trabalho, sobreviver dignamente. Quer, pelo tamanho 
das terras abandonadas, fomentar a produção de gêneros alimentí
cios para si e para os outros. Quer, pelo casamento da semente 
com a terra, contribuir para o progresso do Brasil. 

Contra estes irmãos nossos, homens e mulheres que ocupam 
terras abandonadas sem pesar nada ao ·Estado, justamente porque 
não querem pesar sobre a sociedade, cai, esmagador, o pedo da 
propriedade privada, mal entendida, acionado pela Justiça anti
quada, pela polícia acionada pela Justiça dos homens, e pelos ja
gunços alugados ou forçados pelos grandes proprietários. Contra 
o irmão pequeno, com o qual se identifica Jesus Cristo (basta reler 
o capítulo 25 do Evangelho·de S. Mateus), se aliam violentas e
solidárias as elites do poder: Justiça, Polícia, proprietári�, em
presários, grandes jornais e revistas, televisão e rádio.

Se visitarmos uma dessas ocupações, logo no início,'veremos 
no rosto sofrido destes irmãos e irmãs nossos,)filhos do mesmo 
Pai, mas cidadãos de segunda ou terceira classe a alegria dos pu
ros e a esperança dos profetas. Por que não ajudá-los na procura 
de uma solução justa e cristã? Humana e social? 
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Miguel Couto acolhe 
menores de rua 

Igual .à maioria das paróquias 
de nossa Diocese, a Paróquia de 
Miguel Col}to se localiza em área 
de profundo abandono e pobreza. 

Entre as muitas crianças que 
lhe batiam à porta pedindo ali
mento, algumas -se tomaram fre
guesas assíduas do alm,>ço na 
Creche Comunitária. 

Veio a inquietação e a pergun
ta: O que fazer por essas e ou
tras crianças que ficam ná 
rua catando papéis, latas, fer
ro-velho, pedindo esmólas e 
até roubando? 

Faltava uma pessoa que quises
se reunir essas crianças, que apa
reciam para almoçar e, com elas, 
tentasse algo mais do que saciar
lhe a fome. Apareceu Rosângela, 
muito jovem ainda, mas disposta 
a organizar a turma. 

PARTILHANDO OS 
DONS E OS BENS 

No começo eram apenas 3 ou 4 
crianças. Após uma acolhida e um 
tempo de diálogo para entrosa
mento, participavam do almoço. 
Em seguida eram encaminb�

para a escola. Out;ra tarefa era a 
de organizar o trabalho e o lazer. 

A turma foi aumentando. Ago
ra são 16 menores, com idade en
tre 10 e 14 anos. Oito deles parti
cipam diariamente. Os outros ain
da estão num processo de vai-e
vem. 

Às 8 horas da manhã começam 
as atividades. Após os primeiros 
cumprimentos, ajudam a varrer o 
qujntal da creche. Tomam café e 
fazein, juntos, o programa do 
dia. 
· E lá vão eles, ganhando a rua

? 

vendendo picolé e balas. Outros
vão para a horta e, algumas vezes,
catar latas e ferro-velho para ven
der.

O produto do trabalho de cada 
um' é entregue à Rosângela, que, 
no final da semana, reparte entre 
todos. 

Após os trabalhos, tomam ba
nli.o e almoçam. Brincam um pou
co e vão para a escola. À noite 
voltam para jantar e se despedir. 

VIDA SOFRIDA, MAS 
C�IA DE ESPERANÇAS

À noite e nos fins-de-semana, 
estes menores de rua ficam com a, 
. família. Para muitos deles, a mãe 
e os irmãos são as pessoas mais 
importantes. É para ajudar a mãe 
e os irmãos, que eles trabalham. 
Mas mostram-se profundamente 
revoltados contra o pai. Alguns 
chegam a cha,nar o pai de ' 'vaga
bundo". 

Os menores de rua de Miguel 
Couto, como tantas outras crian
ças, têm sonhos. O primeiro dese
jo de todos é ter uma casa bonita e 
uma profissão. Alguns até dizem· 
que profissão querem ter: moto
rista, cobrador, carpinteiro·, 
cantor ... 

Segundo Irmã Maria, as estru
turas para este serviço, por en
quanto, são quase nenhuma. Dis
se-nos ela: "Estamos tentando 
ajuda de todos quanto senti
rem que o trabalho com me
nores é alguma coisa que vale 
a pena, para o Brasil e para o 
mundo". E concluiu: "Sabemos 
que D. Adriano estava pen
sando num Centro Profissio
nalizante para Menores. 

Catedral superlota na 
festa dos Reis Negros 

Ó, que coisa bonita/ Ó que coisa bonita/ 
.acolher negro-innão, sem discriminação/ 
Q, que coisa bonita. 

Nada melhor que uma estrofe desse can
to, que foi o inicial, para expressar a ale
gria e beleza que foi _a ordenação sacerdo
tal de AILTON IZAlAS DA SILVA, ne� 
gro, 33 anos, e pertencente a Congregação 
dos Missionários do Sagrado Coração. O 
acontecimento realizado na Catedral de 

. Santo Antônio, Nova lguaçu, no dia 20 de 
novembro - Dia Nacional da Consciência 
Negra·- atraiu cerca de duas mil pessoas 
que se emocionaram com o desenrolar da 
festa que teve vários destaques: dezenas de 
grupos de cultura afro-brasileiras, padres 
de várias regiões do país, o Bispo Diocesa
no Dom Adriano Hipólito e o Bispo Orde
nante Dom José Maria Pires, antes conhe
cido por "Dom Pelé" e agora carinhosa
mente apelidado "Dom Zumbi", numa 
alusão ao fato pe dedicar sua vida à luta 
dos negros, como ele. 

Desde o início se percebia que esta or
denação, geralmente uma coisa, cheia de 
formalidades, seria diferente. A medida 
em que se desenvolvia a celebração o povo 
ia se contagiando çom o ritmo, a alegria, o 
calor humano que se irradiava pelos ares 
gerando um clima de verdadeira KIZOM
BA, palavra africana que significa confra-
ternização. 

"DEUS OUVE O 
CLAMOR DE SEU POVO" 

Obertal Xavier, seminarista e membro 
do Grupo de Agentes de Pastoral Negros 
da Baixada, afirmou que "ganhar um pa
dre é motivo de·festa para a Igreja; ganhar 
um padre negro é motivo de festa duas ve
zes, para uma Igreja que quer e precisa 
tanto assumir o clamor do povo negro". 
Com relação as dificuldades que o Movi

mento Negro vem enfrentando na Arqui
diocese do RJ - onde inclusive não se 
adotará o lema oficial da Campanha da 
Fraternidade-88, que abordará a questão 
do negro - Obertal respondeu: - "A or
denação de Ailton, no Dia de Zumbi, e 
com a presença de Dom José Maria Pires, 
não representa um ato de desagravo, mas 
estamos com isso dando uma lição na Ar
quidilocese do Rio de como se viver um 
clima de fraternidade, de partilha, com to
dos, vivendo a dimensão da fé como ir
mãos''. __ -

Na homilia Dom Zumbi lembrou que 
"para o negro: ontem era a escravidão, h?
je é a discriminação. O preconceito, qu� nao 
é uma coisa provocada pelo negro, esta en
tranhado na sociedade em que vivemos, vol
tada para o )ucro e o l?razer. U�a situação 
iníqua, presente também na lgreJa. Na ver
dade, a escravidão não foi abolida em 1888 .. 
Ela persiste ainda hoje. Ou MI? �o �v�� 
os que sobrevivem com um salário-mmuno? ,· Finalizando. o Arcebispo da Paraíba fez· 

vibrar toda a assistência quando afirmvu: 
- "Deus ouve sempre o clamor de seu 
povo. No passado, escolheu �oisés p_ara 
livrar os Hebreus da escrav1dao do Egito. 
Hoje, ouvindo o clamor do povo neg�, 
Deus escolheu Ailton, para lutar pela li
bertação de seu povo". 

FRATERNIDADE QUE 
SUPERA INJUSTIÇAS 

"Tá caindo fulô/ Tá caindo fulô/ lá no 
céu, cá na terra/ ê, tá caindo fulôl ... Can
tava a multidão, no ritmo forte dos ataba
ques, enquanto o novo padre, dançando, 
era cumprimentado pelos colegas mais 
antigos. Muitos destes não resistiam e, 
embora um tanto desajeitados, ensaiavam 
uns passinhos, o que levava a multidão ao 
delírio. No final da celebração, de fonna 
apoteótica, Ailton recebeu emocionado a 
maior ovação de sua vida, com as duas mil 
pessoas gritando freneticamente Ailton, 
Ailton... 

Na recepção que se seguiu os comentá
rios eram unânimes: a Igreja de um modo 

. geral e, a de Nova Iguaçu particularmente, 
nunca mais será a mesma após esta festa. 
Além de ganhar mais um padre, ela recu
perou á alegria da vida no canto e na ginga 
do povo negro. O Deus da libertação mos
trou que a fraternidade supera as injustiças 
e que, como innãos, estamos na mesma 
luta: a construção de seu Reino, a partir do 
amor ao próximo e da igualdade. 

====:=---=====iiiiiiT 
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UDR decreta: Morte 
a Padres e Bispos 

A União Democrática Ruralista 
(UDR), formada por grandes fa
zendeiros, com dois anos de exis
tência, já se espalhou por 19 Es
tados brasileiros. Sãq 132 regio
nais e 150 mil sócios. 

Equipada com três aviões, a 
UDR está percorrendo o Brasil, 
convencendo___Qs pequenos pro
prietários de que a Reforma Agrá
ria trará prejuízo para eles. E os 
convoca a se associarem à entida
de. 

A UDR tem também seus re
presentantes na Constituinte. São 
deputados e senadores, filiados ou 
simpatizantes das idéias desses la
tifundiários. Estes constituintes 
estão lá para garantir o direito de 
propriedade e impedir a Reforma 
Agrária. Segundo o fazendeiro 
Ronaldo Caiado, presidente da 
UDR, ''Governo Democrático é 
aquele que faz o que 'nós'' que
remos e até impomos, e não o que 
nos quer ditar normas". 

Além da guerra organizada 
contra a Reforma Agrária, a UDR 
decretou guerra contra a Igreja. 

Uma nova tática foi pedir que as 
mulheres interrompam a missa e 
conteste o padre, toda vez em que 
se falar sobre problemas de terra 
na Igreja. 

Por ordem da UDR há 45 pa
dres e 12 bispos marcados para 
morrer, com nomes e endereços. 
No Estado de Goiás, pistoleiros já 
têm até tabela de preços: A vida 
de um sindicalista vale apenas 50

mil. Advogado ou freira militan
tes morrem por 100 mil. E um pa
dre, quando aparece alguém que 
se arrisca a matá-lo, morre -por 
300 mil. Um lavrador ou pessoa 
sem prestígio social, religioso ou 
político, é morta até por mil cru
zados. 

A UDR realiza leilões milioná
riós, com o obj�tivo de angariar 
fundos para suas matanças e im
pedir a Reforma Agrária. 

E se não bastasse há uma cam
panha, organizada· por militares, 
contra as Comunidades Eclesiais 
de Base (CEBs) e o que é pior, 
apoiada por certos bispos e pa
dres. 

QUEM GOVERNA ESTE PAÍS 

A Reunião Mensal de Pastoral, na 1 � 
terça-feira de novembro, no Centro de 
Fonnação, contou com a participação de 
Jorge Luiz Carrera, do Centro de Ação 
Comunitária (CEDAC). Na ocasião o jo
vem historiador, apresentou uma síntese 
da Conjuntura Brasileira, que repartimos 
com os leitores de ''CAMJNHANDO' '. 
* O Brasil é a 8� economia do mundo e o
3� exportador de llffil3S. Mas não consegue 
resolver seus problemas por causa da Dívi
da Externa.
* O Governo <JUe aí está não é de ninguém: 
Não é do povo, porque nasceu de acordo 
político com empresários, militares e lati
fundiários. E nem é de Partidõ" nenhum. 
* A Constituinte é conservadorã. Mas a
Comissão de Sistematização conseguiu al
guns avanços na área social. Há grupos 
tentando derrubar no Plenário as conquis
tas feitas. Estão querendo invalidar todo o 
trabalho já realizado com novo substituti
vo frito ,por políticos de centro.
* A questão do Parlamentarismo é, na ver
dade, uma luta por poder. A mudança no 
regime de Governo não visa o bem dc,
povo. É fruto da ambição política.

. .• 

* O Povo, por sua vez está se organizando: 
os Movimentos Populares, muito mais que 
os sindicatos. .
* Os sindicalistas não conseguem reunir os
trabalhadores, justamente num momento 
em que a situação da classe trabalhadora é
uma das piores da história. 
* O Movimento Popular, que antes só sa
bia denunciar, agora faz propostas: reivin
dica, exige, apresenta solução e até geren
cia os projetos.
* Uma grande massa popular ainda está
fora desse processo de união e organização 
popular. Só as chamadas ''igrejas eletrô

nicas" já têm i-o milhões de seguidores, 
Financiadas com dinheiro americano,
usam o nome de Deus para manter o povo 
na opressão.
* Mas há os que tentam bloquear a parti
cipação popular. Quando o ex-Presidente 
Figueiredo lança nota sobre o atual Gover
no, não está criticando Sarney. Está criti
cando e zombando da sociedade civil. Está 
dizendo que os militares são mais capazes 
de governar o Brasil, do que os civis. Pro,.
cura, assim, fazer a população se desacre
ditar em si mesma. 

' . . .  . . .
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Uma Igreja dividida 
) ou unida ·na diferença? 

"Há· diversidade de dons e 
mistérios, diversos modos de 
agir, mas é o mesmo Deus
que.realiza tudo em todos" 
(lCor 12,�6} 

Cada Diocese tem sua linha 
pastoral, CJ,.Ue não é a única opção 
possível. E necessária uma liber
dade criativa, mas é preciso tam
bém, um mínimo de unidade.· 

Diante de algumas tendência_s, 
pronunciamentos e ações ,ecle
siais, se (JCrgunta: A Igreja está
dividida; ou unida na diversi
dade? 

• Num momento em que as As
sociações de Moradores, mem
bros de Comunidades e até
comerciantes, se unem contra os
desmandos da Prefeitura de Nova
Iguaçu, uma paióquia destaca no
programa da festa de suá Padroei
ra, uma homenagem especial ao
Prefeito Paulo �ne. Será que o
Deus Libertador se tornou.
cúmplice dos opressores do po
vo? Nossa Senhora que anunciou:
o Senhor "derruba os tronos,
os poderosos e eleva os hu
mildes", agora deu de abençoar
quem maltrata seus filhos?
• Em várias paróquias há grupos
"carismáticos". Eles reconhecem
que há, na vida do povo, proble
mas de doença, de fome, de dro
gas. Mas separam Fé e Vida.
Frustram as esperanças. Ignoram
as raízes sócio-político-econômi
cas dos problemas. Apelam para
milagres, expulsão de demônios e
curas maravilh•. · Juntam-se a
eles os que ai*lam para "apari-

ções" de Nossa Senhora, que só 
aparece em países ricos. Mas, se
rá que Nossa Senhora está queren
do mandar recados aos seus filhos 
empobrecidos, através dos pode
rosos, causadores da fome do 
Povo? 
• A Arquidiocese do Rio de Ja
neiro faz sua Campanha da Frater
nidade de 1988 diferente da Con
ferência dos Bispos (CNBB) e das
outras dioceses brasileiras. A Ar
quidiocese do Rio considera que
"o material distribuído pela
CNBB, acirra o racismo". O Rio
conservou o tema '' a Fraternidade
e o Negro''. Mas em vez do lema
''OUVI O CLAMOR DESTE
POVO", terá por lema "Várias
raças, um só Povo". A Arquidio
cese terá texto-base, Via-Sacra,
cartaz, filme para TV, adesivos e
camisetas próprios.

Seria tudo isto uma divisão na 
Igreja? Ou seria "manifestação 
variada do Espírito em vista do 
bem comum" (ICor· 12,7)? 

A diversidade de ações não nos 
pode afastar da unidade nem de 
princípios fundamentais, que mo
vem a vida da Igreja. Somos Povo 
de Deus. Fizemos uma opção pe
los pobres. E, professamos a fé no 
Deus Libertador e Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, nosso salva
dor e nossa salvação. 

Nossa atuação pastoral - mes
mo quando faz anúncio e denún
cia no campo social - não se ba
seia em ideologias. É a Fé quem 
orienta a nossa ação. E aí já não é 
possível divisão. O que transmiti
mos é o que recebemos do Senhor. 

Calendário Pastoral 

. DEZEMBRO DE 1987 

O 1 (terça) - 09 horas - Reunião Mensal da Pastoral - CENFOR 
- 15 horas - Comissão de Vocações, Missões e Mi
nistérios - CEPAL

03 ( quinta) - 19:30 h - Comissão de Catequese - CATEDRAL 
04 (sexta)- 15 horas� Equipe Diocesana de Clube de Mães -. CEPAL 
05 (sábado)-.07:30 h - Comissão da Família- CATEDRAL 

- 08 horas - Equipe Diocesana de Crisma - CEPAL
- 09 horas -·Equipe de Comunicação - CEPAL

- Comissão de Justiça e Paz -. CENFOR
__:_ 15 horas - Comissão de Juventude - CEPAL • 

- Comissão de Círculos Bíblicos - CEPAL
P6 (doniingo) - 14:30 h - Região Pastoral 3 
08 (terça)'- Feriado na Cúria Diocesana 
11 (sexta) - 19:30 h - Região Pastoral 1 - CATEDRAL 
15 (terça) - 09 horas-' Reunião do Clero - CASA DE ORAÇÃO 

- 19:30 h - Região Pastoral 1 - N[LÓPOLIS-Conê:eição
17 (quinta) - 09 horas - Conselho Pastoral ----:- CEPAL 
18 (sexta) - 19:30 h - Região Pastoral 7 
19 (sábado) - 08 horas - Assembléia das Comissões -

SEMINÁRIO 
22 (terça) - 09 horas� Conselho Presbiteral - CEPAL 

- 19:30 l.t- Região Pastoral 6 - CABUÇU
25 (sexta)- NATAL 

·- .. , ,  , ' 4  ,- • 

Um olhar sobre a Baixada 
MORRO AGUDO, O MUTIRÃO CAÇULA 

Frei Luis Thom�z 

D e uns anos para cá, vêm acontecendo coisas.
Parece que se esvazia o balão da sacralidade da 

propriedade privada. No Brasil todo, murtiplíéam
se, aceleradamente, os casos de ocupações rurais e 
urbanas. Freqüentemente motivadas pela fé no mes
mo Deus, usado antes para justificar a situação dos 
destituídos. Entra em recesso a pregação de céu e 
inferno e, em seu lugar, entra a de Egito e Terra 
Prometida; opressão e libertação; indignidade ina
fiançável em história pessoal que não se repete ou 
cidadania plena, neste único mundo e nesta única 
vida que Deus nos deu como sendo dela a geografia 
única. 

Parece tão pouco, mas quanta luta até a vitória! É 
quase nada, mas quantos passos foram dados para 
chegar até ali. Aparentemente insign�ficante, mas 
portador de insuspeitadas mudanças. E muito mais 
do que mudança de endereço. No processo, escon
dem-se largos passos de aproximação ao Brasil dife
rente; ao, povo brasileiro menos desrespeitado; ao 
mundo novo ou, se quiser, ao Reino de Deus. Se 
quiser·mais ainda, aproximação à propriedade como 
direito e necessidade de todos; moradia e segurança 
ajudando a realizar às famílias, e não algumas famí
lias. A propriedade, de fato, é sagrada, por isso pre
cisamos lutar para que todos tenham acesso a ela. 

Em Nova Iguaçu, sucede mais um mutirão para 
ocupação de terras para morar, este agora em Morro 
Agudo. Na proximidade dos mutirões de Jardim 
Iguaçu e Metropolitano, ambos vitoriosos e estabe
lecidos. Visitando o mutirão caçula, na manhã do · 
terceiro dia, alguém lembrou do Egito, na véspera 
da partida; ou de Israel, no dia da chegada: as formi
guinhas do povão de Deus enfiando estacas no meio 
do capinzal, sem ligar para ameaças, os olhos bri
lhando na determinação de ter conquistado a chance 
de realizar o direito fundamental de possuir casa pa-

Reafirmo: nestes mutirões populares· de ocupa
ção, estão acontecendo coisas muito importantes. A
limitação do espaço obriga a apenas fazermos enu
meração, que pode ser posteriormente explicitada. 
O povão, em suas organizações muitas vezes rudi
mentares, está atropelando a legalidade burguesa 
cartorial. A legalidade não é mais buscada em peda-

- ços de papel, mas no direito de todos. Os mutirões
de Nova Iguaçu simplesmente avacalham os separa
tismos humanos em nome das igrejas. Esvaziam as
pretensiosas ortodoxias particulares, destituindo-as

ra a família. Debaixo dos plásticos, a alegria de es
tar morando, finalmente, no que é seu. 

da condição de critério para afirmar o que é verdade
e o que não é.

HOMENAGEANDO 

NOSSO BISPO· 

Os funcionários do Centro Diocesano de 
Pastoral (CEPAL). na comemoração dos 
21 anos da chegada de D. Adriano à Dio
cese, ofereceram a ele. como presente. 
uma estola. Mas. aproveitando a home
nagem, fizeram também uma pequena brin
cadeira. Entreg.;1ram-lhe uma pistola de 
brinquedo e uns -versinhos, que explica
vam a razão do presente: 

Fui à loja pra comprar 
Uma estola pra você. 
Quando disse: - É pró bispo'! 
Uma pistola me fizeram 'trazer. 

Do poder sacerdotal 
O símbolo é a estola. 
Mas na violenta· Baixada, 
Tu precisas de pistola. 

Se o puder na Baixada $ofrida 
se mostra com a pistola. 
Tu, com a tua estola
Mostras o quanto essa gente é querida. 

Pistola rima com estala
isto é fáci I perceber. 
Mas, se a pistola mata os homens, 
tua estola os faz viver. 

Todo teu "poderio" se abriga. 
sabemos, é na estola! 
Com 21 anos de Baixada 
Nós ti damos é a pistola! 
Feliz e emocionado, D. Adriano aerade

ceu a homenagem. E para alívio de todos. 
guardou os versinhos, aceitou a estola. E 
a pistola ... a pistola ele a devolveu. 

COLUNA DO CARLITUS 

· * Nossos parabéns a Dom Adriano pelos • SINO ... DO Natal em Bclford Roxo! A
21 anos de Baixada. Nossa Diocese tem Comunidade de São S�o. em Belford 
um bispo de maior idade, que ganhou seu Roxo. vai ress�-i badaladas na noite 
último brinquedo de adolescente com festa do dia � comemorando o Dia de Na
e bolo em Tínguá. O programa foi apre- taI_;,Pe·. Pedro. pode anotar em sua agenda 
sentado pel.;1 nossa Hebe Camargo Lúc� mais esse compromisso sinodal. 
Bertolini. 

* Padre Germano tomou posse-em Belford • Apesar de tudo ... a Escola de Samba da 
Roxo dia 25 de outubrg 1füimo. As Comu- Mangueira aderiu à Campanl)a da Fratemi
nidades· de Solidão e Matriz não perder.un dade no Rio. Eis o tema:" 100 anos de Li
tempo. Antes da posse (às 16 hornsl. ofe- berdade. Realidade ou Ilusão". Sintam 
receram uma farta feijoada para testar se o um pouco da poesia do povo do Rio-Cida
novo padre era de ficar de olho vivo ou de Fraterna. 
olho sonolento em sua prirneirn missa. 

• Na Catedral. um ,;rupo de senhoras cari
dosas c.:harnava atenção do Pe. Agostinho:
··Padre, a roupinha do Menino Jesus caiu
nos braços d.: Santo A[ltônio ... " E c.:orn 
muita classe o Pe. Agostinho então res
pondeu: "Deixem o menino NU' Deixem 

· o menino NU' Ele não é um menor aban
donado não!!! 

* Pe. Fernando mais gordo. Santa Eugênia
festejou seu aniversário e no dia seguinte. 
dia do recolhimento da Congrega�ão. de
dicou a sua oração matinal ao almoço, lan
che e jantar festivos que a Comunidade lhe
presenteou.

·· ... Pergunte ao Criador/ Quem pintou es
ta aquarela/ Livre do açoite da senzala/
Preso na miséria da favela. Sonhei ... que
Zumbi dos Palmares voltou./ A tristeza do 
Negro acabou/ Foi uma nova redenção.
Senh0r. Eis a luta do bem comra·o mal/
Que tanto sangue derramou/ Contra o pre
conceito racial..."

* Parabéns ao nosso innào e diácono Ail
ton, que assumiu. no dia 20 passado. Dia
de Zumbi. às 20 horas. o seu sacerdócio
em nossa Catedral. Dom José \llaria Pires 
(Bispo de João Pessoa foi o Ôrdenante
com o nosso Povo de Deus).

. Até logo 
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SAIU NOS JORNAIS---------Fome nos

EUA atinge 
Pobreza - "Essa é 

..uma análise dos Estados 
Unidos de hoje: podemos 
observar um lado brilhaf'te, 
rico e florescente e outro 
que sequer aparece nos grá
ficos econômicos_ Um país 
onde muitas pessoas traba
lharam arduamente e agora 
estão famintas", explica o 
relatório, que atribui tal 

. tendência ao fracasso da 
. política econômica do presi
dente Ronald .Reagan em 

Inflação deste ano será a maior 
da história para o Dieese:400% 

BRASÍLIA - O programa de 
estabilização econômica brasileiro, 
em vigor há 20 meses, não deu 
certo_ A conculsão é do Depar
tamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Sóc io-Econômicos 
(Dieese), gue prevê para o ano de 
1987 a maior taxa anual de inflação 
da história do país: 400%. 

Até o mês de outubro a taxa 
acumulada do índice do Custo de 
Vida do J?ieese alcanç_ou v��5,24º1> 
para a faixa de 1 a 30 salar1os m1-
nimos. O índice oficial de inflação 
também poderá ultral)assar os 
350% este ano se a inflação acu
mulada em novembro e dezembro 
for superior a 24,5%. 

Em estudo distribuído ontem, o 

Dieese COll!Para os programas 
clássicos do fundo Monetário Inter
nacional, adotados no Brasil durante 
o regime militar, e o plano de
choque heterodoxo, introduzidos 
com o cruzado. Em 1983 e 1984, a 
política do fundo resultou em uma
mflação oficial de 887,07%. Em 1986 
e nos dez {)rimeiros meses de 1987, a 
taxa de mflação acumulada é de 
600,91 %. "As políticas antiin
flacionárias · promovidas pelosf.lanos-

cruzados, como as do FM , não 
foram capazes de promover a 
manutenção da t-axa de inflação em 
patamares baixos, e nos últimos 20 
meses a taxa de inflação acumulada 
já se encontra J;>róxima do valor 
registrado no per10do imediatamen-

te anterior", constata o estudo. 
Segundo o Dieese, o crescimento 

da inflação comprova o fracasso da 
aplicação de medidas de redução do 
salário real como instrumento de 
combate à elevação do custo de vida.· 
A estimativa do órgão é de que, de 
março de 1986 a 31 de outubro deste 
ano, os trabalhadores tenham 
per1MC? 49,88% , de seu µoqer 
agms1t1vo. A proposta dos sm
d1catos, conforme afirma o do
cumento, é a adoção de medidas que 
garantam a recuperação dos salários 
reais para -promover o desenvol
vimento econômico e ao mesmo 
tempo, o ataque a problemas como a 
dívida externa e interna, "formas de 
apropriação exorbitante de renda" 

Trabalhado�_ conquista 
direito� que assustam 

político c·onservador 
Maria Inês Nássif 

"Que fará uin trabalhador braçal durante 15, dias de férias? ó 
lar não pode prendê-lo e ele procurará matar as suas longas ho'ra.s 
de inação nas ruás. A rua provoca.com fr'eqüência o desabrochar 
de vícios latentes e não vamos "insistir nos perigos que eia 
representa para o trabalhador inativo, .inculto, presa fácil dos 
instintos subalternos que sempre domiem na alma humana, 111,<\S 
que o trabalho jamais desperta". 

O trecho é de um memorial lançado pela Fiesp em 192'.l, l[o 
qual a associação do empresariado paulis,ta condenava a conceSSftO 
de férias de 15 dias aos trabalhadores. E a arma que o deputa<to 
Nelton Friedrich (PR), do grupo progressista do PMDB, semP,�!:l 
saca de sua pasta para calar os cónservadores, quando advertt;IJl 
que os avanços permitidos pela Comissão de Sistematização, o,a 
'área trabalhista vão desorganizar o sistema produtivo. "N;i 
abolição da escravatura, a classe dominante dizia que o pobre,dp 
escravo iria morrer de fome. Contra o 13° salário diziam qu�-il 
economia não ia agüentar - ê foi normalmente absorvido''., 
recordou. 

(T. da Imprensa 12.11.87) 

Capitalista moderno - ·Para o deputado AlééQi 
Guerra (PFL-PR}, todávia, a fórmula aprovada foi justamente o 
meio-termo entre a total falta de garantia do emprego existeti� 

_ hoje e a estabilidade abSQluta. "Ela vai impedir, por exemplo, q_Üe 
o erro de um gerente de marketing de uma indústria automobilístl
ca recaia sobre trabalhadores que têm famílias para sustentar'�. 
Dono de uma empresa urbana e outra rural, Guem, partidário_� 
que chama "capitalismo moderno", não tem dúvida de que a
economia assimilará rapidamente as inovações introduzidas pa 
Constituição. "A hora extfa em dobro levará os patrões a cria�m 
outros turnos e a igualdade de direitos entre trabalhadores rurais°'e 
urbanos obrigará a propriedade rural a se modernizar. Eu, �r
exemplo, trato de forma igual os meus empregados no campo e !lil 
cidade - e não levo prejuízo algum", afirmou. 

Para Alceni, a jornada de 44 horas - segundo ele apenas.o 
reconhecimento de uma conquista obtida pela m;uoria das catego
rias profissionais em acordos coletivos-, aliada à hora extra ppi 
dobro, ajudará a criar 1,8 milhão empregos que o país deve ter,a 
mais, anualmente, para absorver a mão de obra que ingressa,no 
mercado de trabalho." 

Século XIX - "Em comparação ao que já existe•nà 
legislação trabalhista da Itália e dos Estados Unidos, o quf 11 
Comissão de Sistematização está fazendo é apenas tomar o Bwll 
contemporâneo do passado destas nações", ironizou o (Jeputé;ldO 
Paulo Delgado, para quem os princípios acatados nesta etapa 'qa 
Constituinte apenas "fizeram furor no início do século ��:. 
Delgado lastima, contudo, terem s�do mantidos os princíPJ.QS 
rigorosos de organização sindical, que datam da década de Jp: 
"Agora não é mais possível acusar M�lini ou Getúlio Vargas. 
A Constituinte de 1987 manteve a mesma estrutum faor..ict,. Ac. 

orpção sindical atre� ao �:·· '(JB 24.10.87) 

, . 

operanos 
BOSTON - A "fome es

tá se tornando um fenôme
no freqüente entre um nú
·mero cada vez maior de
trabalhadores americanos, 
adverte um estudo prepara
do por 23 pesquisadores e 
médicos da Faculdade de 
·saúde Pública da Universi
dade de Harvard. "É cada
vez mais significativo o nú
mero de trabalhadores que
já foram produtivos e que.
agora estão recebendo ali

·mentos gratuitamente", diz
o relatório.

Intitulado de- A Fome
:AJcança a Classe Operária 
'-dos Estados Unidos: uma 
J?..ecuperação Desiquilibra
da da Economia de Servi
ços, o relatório de 65 pági
nas analisa uma grande va-

. riedade de dados sobre em
pregos e salários e faz uma 

· comparação com o desen
volvimento dos programas
de alimentação de emer
gência nos estados do Te_
xas, Louisiana, Ohio, Iowa,
Pensilvânia, Califórnia,
Minnesota e Virgínia.

Retrato 

·teduzir os impostos. Segun
do análise dos especialistas,
as pessoas com mais recur
sos puderam aumentar seus
, investimentos., mas as van
tagens decorrentes desta
madida não atingem as fai

,xas socias de menores ren
'das.

Calcula-se que cerca de
20 milhões de americanos

· enfrentam problemas de so
brevivência. "Dos 13 mi
'thões de novos empregos
·criados nos últimos 10 anos,
, 8 milhões 200 mil são de
. pagamento inferior a 7 mil
,dól�res por ano e o nível de
pobreza estabelecido pelo

'governo para uma família
com dois filhos é de 9 mil 69
ôólM�s. salienta o respon
:s�vel peja pesquisa, Larry
Brown. (JB 7.11.87)

do Brasil: uma 
mãe esquelética, 

num hospital 
no interior 

cearense disse: 

"Tive U filhos, 

mas Deus levou 9". 

(T. da Imprensa 15.10.87) 

Melhores n1otnentos da Guerra do Paraguai-
Uma das atrações do ··wander

gleyson Show" é um compacto 
com os melhores momentos da 
guerra do Paraguai, com senas ex
traídas de um livro "para ler e co
lorir", publicado pela Biblioteca 
do· Exército em 1964. Sob os 
acordes de música épica. a pri
ineira imagem mostra uma repro
dução do quadro de Pedro Améri
co sobre a independência do Bra
sil. que se funde com a de um pas
to gaúcho_ A música de fundo tor
na-se bucólica, ouvem-se trinados 
de péÍs�aros. quatro ou cinco va-

- cas entram em foco e a voz de um
locutor f'stilo Alberto Curi inicia a
narração:

·· 1848. O Cone Sul passa por
um momento de grande tensão
geo-pol ítica' '.

são. gritos de dor. 
Narrador: ··o Brasil é obrigado 

a auxiliar nossos irmãos para
_guaios a se libertarem do jugo do 
insaciável ditador Solano López. 
E assim foi deflagrado o conflito 
que ficou conhecido cmo a Guerra 
do Paraguai". 

Entre uma cena e outra. comba
tentes recebem uma torta na cara. 

Narrador: · ·o Brasil dispunha 
então de um vasto poderio bélico 
e pôde testar contra o exército ini
migo terríveis annas biológicas''. 

Depois de olhar por uma lune
ta, um oficial vira-se para trás e 
grita: · 'Tragam os canhõés'' ! 

De trás de uma colina surge uma 
fileira de mulheres horríveis, que 
avançam em direção aos paraguaios. 
de braços estendidos, aos gritos de 
"vem cá, meu bem", "Vamos fa
zer uma coisa gostosa", "siri n1 
toca'' etc. 

Tomada geral. tempo nublado.
dois pequenos canhões. um vira- .
do de frente para o outro. Em vol
ta, alguns soldados fazem �uerra

.e!� trà�t;s.seir�s. Ru(<lo �e ��l?lo.-
No meio da batalha, um senhor 

.• v�stido de Caxias está �entaçio. 11u,�.

ma escnvanmna cnc::1a uc: papeis e 
carimbos. trabalhando compene
tradamente. 

Narrador: "As tropas brasileiras 
eram comandadas pelo grande Ca
xias". 

Grupo de pesi;oas, com paletós 
sobre os ombros, como que saindo 
de um escritório. no final do expe
diente. Um deles bate no ombro de 
Caxias. 

Funcionário: "Grande Caxias!" 
Caxias: "Tamos aí na batâlha ... " 
Secretária (insinuante): "Vamos 

tomar um chopinho, seu Caxias?'' 
Caxias: · 'Não dá. Eu tô por aqui 

de trabalho._." 
Todos: "Esse cara é muito CA

XIAS". 
Numa clareira, tropas paraguaias 

perfiladas, sob o comando de um 
general vestido de malha preta com 
os dizeres "Vamos ao teatro". 

Narrador: "Mas o exército pa
raguaio estava bem prepara�o e 

havia contratado um general de 
vanguarda para dirigir o teatro de 
operações··. 

O general explica como os sol

dados devem atuar: "Você tá 
muito preso, Gimenez. Tem que 
se soltar mais. E você, Ramon, 
você não entrou no personagem. 
Trabalha mais, tá" 

A outro soldado com uma lança 
trespassadà na barriga o general 
recomenda: "Você, então, tá um 
horror. Você- tem que trabalhar 
mais o corpo. A guerra é uma coi
sa visceral. V� tem que sentir lá 
dentro, entende?" 

O grupo de soldados segue as 
instruções como se fosse uma aula 
de expressão corporal.· 

General: ·'Agora vamos fazer
um exercício. Todo mundo rela
xando. Vamos fazer de conta que 
vocês são flores 'no alto da colina. 
Vocês estão desabrochando, cres-

cendo, abrindo suas pétalas. Ago
ra começou a bater uma brisa. 
Isso, assim, sinta o vento. _ess:1 

. coisa roçando o seu caule'·. 

Um soldado: "Uuuuuuuu"'� 
Narrador: "E foi neste momen

to que as tropas brasileiras se apro
veitaram da situação e fizeram mal 
ao exército paraguaio' ' . 

Corte para cena de despedida em 
estação de trem. Soldados para
guaios grávidos se despedem do 
trem chorando e agitando lenços. 
Música grandiosa. Vozes gritam 
"adiós", "se fuera hombre se lla
mará Roberto Carlos", "Caram- . 
.ba". Corte para um general de pi
jama,--deitado na cama, com lágri
mas nos olhos. Sua mulher apare
ce na porta com uma bandeja n�,mão, e diz: "Avelar, o médico ji 
disse que você não pode assistir� 
essas _coisas". (T. da Imprensa

23.10.87) . ' , 
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SAIU NOS JORNAIS 

Criança, 
acaminho 
da morte 

o que existe, na verdade,
é embuste para cobrir a tragédia 
da mortalidade infantil em nosso 

país· que, dia a dia, cresce de 
maneira assustadora. Ninguém 
precisa ir ao Nordeste· para ver 

-· , . 

a m1ser1a.

Edrnar Morei 

Criança-esperança! O certo seria, criança 
a caminho da morte. 

Mesmo que os resultados da campanha, 
sob os auspícios da Unicef, tenha relativo 
sucesso, representa uma gota d'água no 
oceano. A propalada assistência da Unesco 
aos povos subnutridos aparece como uma 
imensa obra social dos norte-americanos, 
quando, na verdade, os próprios brasileiros 
pagam os alimentos que recebem, inclusi
ve, ·o leite do FISI. O Brasil, em certa épo
ca, por não ter pago a cota de milhões de 
cruzeiros, foi ameaçado de ter suspensa a 
remessa do produto essencial à saúde da 
criança·. 

Tudo conspira contra a indefesa criança 
brasileira, o futuró da pátria ... 

As estatísticas apo�tam a fome como a 
principal causa da mortalidade infantil. 
Que pode um trabalhador, que ganha o mi
serável salário-mínimo de 2.600 cruzados, 
comprar de gêneros· alimentícios para sua 
prole? Só o transporte leva 22%. O INPS 
fica com 8 1/2%. No campo assistencial � 
infância tudo serve para desonestidade. O 
leite enviado pelos Estados Unidos, pago 
através do FISI, é acompanhado de um 
comprimido de vitamina, que a maioria 
dos postos distribuidores no sertão vende à 
parte. 

O médico Oscar Meira, do Pará, denun
ciou que várias crianças flageladas adquiri
ram a cegueira.em virtude do consumo do 
leite sem o comprimido de vitamina. 

Em plena campanha Criança-Esperança, 
o pediatra Jamai Weh�a, da Escola Paulis
ta de Medicina, durante o XXV Congresso
Brasileiro de Pediatria, realizado_ em São
Paulo, revelou que de 10 a 15 milhões de
crianças morrem antes de atingir 5 anos de
vida, sendo que 50% das mortes são causa
das por diarréia, doença provocada por ali
mentos deteriorados e água sem nenhum
tratamento. Os outros 50% são conseqüên
cia da fome. São 5 milhões de crianças
desnutridas.

A mortalidade infantil no Brasil cresce 
horizontalmente, enquantÔ o Brasil se or
gulha de possuir obras faraônicas. 

Não existe, na verdade, uma estatística 
que mostre exatamente o índice da mortali
dade infantil em nosso país. 

Fazenào uma cobertura jornalística no 
Norte, em 1964, durante uma seca, na ci
dade de Capistrano de Abreu, distante 120

quilômetros de Fortalezl, alarmado com os 
enterros de recém-nascidos, ·perguntei ao 
coveiro: 

- Quantos anjinhos são enterrados por
dia? 

_:_ De vinte para cima.
Nenhum sepultamento tinha o registro 

civil. 

Na seca de 1964, senhoras da sociedade, 
sedentas de publicidade, organizaram um 
show para que cada família flagelada rece
besse uma· sacola com dez quilos de arroz, 
feijão, macarrão, leite e óleo, como se fos
se possível estancar a fome com migalhas 
de alimentos. Lembrei-me de um diálogo 
que mantive em lguatu num hospital, ao 
lado do médico Gouveia, com uma mãe es
quelética: 

- Quantos filhos?
- 11 e Deus levou nove.
Nenhuma campanha alc,·nçará o objeti

vo de salvar a criança da morte certa se o 
mal não for atacado pela raiz. O bebê oasce 
sob os cuidados de uma parteira, de um 
modo geral, sem a mínima n9Ção de higie
ne. Nasce e vive na sujeira. A mãe que não 

Impunidade de alto a baixo 
l'Para miin não· dá mais". Foi 

·exatamente ·cdm esta frase que o
promotor Raphael Cesário começou·
o !documento · em que pediu de
sligamento da comissão encarregada· pela Procuradoria de Justiça de
apurar os ci'i1pes ligados à con
trijvenção. E com estas mesmas
palaVJ)'às ele abr\! o prefácio escrito
pará Avestruz, A(Ua e Cocaína, do
amigo Vaf ério Me mel. A repeticão
P.rocede. Os entraves que o trabalho
ela comissão encontrou pela frente,
alguns deles inexplicáveis, fazem
bem o clima do hvro, em que a
relação entre o cr,ime e o bicho é
mostrada às claras.

Também é · por Isso que o pro
motor Cesário é um dos de
batedores1 que, lad

� 
a lado com o

ex-secretario Nilo , atista, com o
iurista Virgílio Donn cd e o Capitão
Sérgio Miranda, aqµ.cle do caso
Para-Sar, vai djsct1tir o tema
"Crime e l'llPUT iade", que ocorrerá
par:1lelo �·· lar. nento do livro, ho
Centro(', ·ral índidp Mendes.

·• -?\;1 contrawni;ão em si. se nos
)janitarmos apenas :_io jo�o do bj�_ho,
Raphael não vê problema nenhum.
"�eria até o caso de legalizar um
fogo que já .faz parte das tradições
populares. "E em sua ligatão com o
crime organizado, como pode cons
tatar nos mais de cem sequestros e
·homicídios levantados, pela comis
são em que trabalhou, que a con
travenção tem que ser duramente
.c.omb.atida, na opmião do prómotor. ·

- o problema para mim é muito
mais grave. A certeza de im
punidade nos traz essa onda de,
violência a que assistimos quasi!
impotcntes. A ligação' do,bicho

�
c�m. 

a droga, por exemplo, · e daq elas 
coisas que todo mundo sabe, m· 1e 
que .não se tem provas ,concr

;

as. 
Agora eu perg-unto sera que um 
Escadinha teria condições fi an,.,
ceir11s de trazer da ílolívia part das 
de cocaína, financiar o refiqo ein 
laboratórios daqui'? De I ondi. em
todo este dinheiro'!. 

l'or out:-o lad9,. ele <tcptorâ � 1 

aquelé� ,que con�eguiram se dar. 
bem, ganharam dinheiro, não im.
ºorta 1como. Este� critérios, segun
ilo Cesário, colocam o traficante no, 
topo Ida lista, i:omo figur

�
' até 

atraente às jovenis de classe édia 
que •ultimamente vêm tom ndo 
conta:do noticiário do jornal por seu 
envolyimento co}Il bandidos. ' "E
ainda por cima, têm aquela aur� de 
enfrentar qualqufr perigo, o �ue
lhes dá um tooue de romantismo' ... - _ 

Tudo isso, -!}ara Raphael Cesárío, 
tem ainda relação estreita com a 
_çrescénte d_es!"otalização da s, 
c1edade bras1le1ra.·. .. ' 1 

- Acompanharnós tantos eséfi .·
aalos financeiros s.ern punição!::!. ...
gue, ao contrário,· muitos res� 
sáveis aparecem· hoJe CO.!V!) ;�sso 
i�teligentes. e be�"\Suc�ct;i�ruij,;C}), 
vivemos, . como .. c<>�seqü�nc��r.�, 
m_odelo Gei:son:. gost;ini.�-.Htl.�Yl .vantagem em tudo, aç)tffl':,q 

· pr�cisa ser enc�ntra�a. �N� - ..
, ur�cnt� n.ara .1.Wlo 4$so�; _ ....

(T,·� Imprensa, 'r/;1,0.'7), 

tem leite alimenta o bebê com pirão de 
mandioca. A água,_ quando tem, é tirada do 
riacho que é o escoadouro do esgoto. 

A Unesco fixou em 3,3 quilos o peso' 
ideal para o recém-nascido; entretanto, 
90% das crianças nascidas nas regiões ca
rentes não pesam dois quilos. 

A miséria não reside só nos sertões:-Em
São Paufo, o coração da economia do país, 
60% da população não têm rede de esgoto. 
No Rio o problema é maior e mais grave: 
72% da população não têm esgoto e, nas 
favelas,' com mais de 2 milhões de habitan
tes, falta o principal: a água. 

Não mudou nada nesses últimos anos. A
criança continua abandonada e morrendo 
de fome. Primeiro falta trabalho para o pai 
de família. Existem 5 milhões de desem
pregados. Falta_ tudo. Alimentos e postos 
médicos para atendimento e orientação às 
mães. 

A demagogia oficial atinge as raias do 
cirusmo, quando a TV anuncia que a mor
talidade infantil está diminuindo graças ao 
plano social do ºgoverno. O que existe, na 
verdade, é embuste para cobrir a tragédia 

. da mortalidade infantil em nosso país, que 
dia-a�ia, cresce de maneira assustadora. 
Ninguém precisa ir ao Nordeste para ver a 
miséria. ' 

Na área interna da Associação Brasileira 
de Imprensa, no Centro do Rio, homens, 
mulheres e crianças comem o lixo do res
taurante instalado no 11«? andar. O epispdio 
não é único. Quando as feiras-livres termi
nam, bandos de famintos arrastam tudo o 
que podem - frutas e legumes estraga
dos - e ali comem o lixo. Os órgãos assis
tenciais da ONU, que recebem grossas 
parcelas de pagamento pelos alimentos 
''doados'', pouco ou nada fazem pela in

fância que nasce para morrer, um problema 
que aflige o mundo. 

Milhões de brasileiros passam fome, 
pois o salário-mínimo é de 2.600 cruzados 
e não permitindo que a criança tome leite, 
coma carne, frutas e legumes. 
• Um pediatra, salvo engano, Rinaldo De

Lamare, bradou:

·_ - A criança, no século XX, no Brasil,
nasce para morrer.
(T. da Imprensa 15. 10.87)

Filho· da classe 

média · tem medo 

de sair sozinho 

"As crianças estão com fobia de 
saírem sozinhas" - alerta o psicana
lista João Batista Ferreira, diante de. 
um fenômeno recente verificado nos 
consultórios: o medo de assaltos. Se
gundo o psicanalista, tais crianças ten
dem a se tornar adultos desiludidos. 
pouco ousados na política, nas artes e 
no trabalho. Do outro lado da guerra 
das ruas, os pivetes geralmente têm 
raiva dos_Mauricinh,os, como chamam 
os, meninos da classe média. Eles 
gostam de camisetas . da Company, 
tênis All Star e enfrentam os adver
sários com facas. · (.IB 7. 11. 87) 



Nossos militares -

Desci no aeroporto dos "Confins" pen
sando em Jakson de Figueiredo, que não 
era "nenhum esquerdista, muito pelo con
trário, talentoso líder da direita católica, 
que converteu Tristão de Athayde: - "Não 
há em nossa história figuras mais ridícu
las do que as dos �ossos militares que se 
fazem políticos" (Políticos e militares") 
vocês devem estar se lembrando de Costa 
e Silva, Figueiredo. Infelizmente não fo
ram só os dois, mas dezenas, centenas de
les. 

Ridículos e nefastos. Deram o golpe 
de 1964, tomaram o poder, fizeram o que 
quiseram do país em 20 anos e acabou 
nisso aí. A nação entalada numa terrível 
crise econômica, social, política e moral, 
da qual não conseguiu sair apesar de todas 
as esperanças, promessas e discursos da 
Nova República. Não se raspa em dois 
anos a lama acumulada de uma ditadura 
militar de duas décadas. Ainda há muito 
lodo para remover. (Tribuna da Imprensa 
18.11.87) - S. Nery. 

F rácassa mais uma tentativa de
reduzir a inflação no Brasil. O 
índice oficial que mede a varia- · 

ç.'lo de preços superou os 9% em 
outubro e aponta para um petcentual 
de . dois dígitos para novembro. O 
mercado financeiro, que pode ser 
considerado o termômetro da econo
mia, reitera estas expectativas e 
sinaliza o futuro com taxas de juros 
que atingem 1.000% ao ano. 

O painel atual da economia não' 
'debql dúvidas. Mais um plano eco
nômico não deu certo. Diante desta 
evidência, o governo se desespera. E 
busca no que ainda não ocorreu 
(recuperação salariaD•as causas do 
que já está ocorrendo (aceleração da 
inflação). 

Este é o sentido do documento 
divulgado no final da semana passa
da pelo Ministério da Fazenda. Atri
buir aos trabalhadores a responsabi
.lidade pela desorganização de nossa· 
economia. Ao mesmo tempo, o gQ
verno parece manter alguma espe
rança de reestabelecer o controle 
sobre os preços ao tentar impedir que . 
os assalariados venham a obter 
reajustes que incluam a inflação de 
junho. E argumenta: "A brusca 
.redução da taxa de inflação ocorrida 
a partir de julhú mais do que 
compensou a exclusão da inflação 
acima mencionada''. 

Uma vez que o próprio ministro da 
Fazenda admite que suprimiu o mês 
de junho dos cálculos dos reajustes 
salariais, não vemos necessidade nP. 
reaf..rmar nossas posiçôes. Estas s .. v 

cqmparlilhadas inclusive pela Justi
ça do Trabalho, que tem julgado de 
forma favorável os recentes dissídios 
coletivos, concedendo a recuperação 
integral dos salários. Nossa preocu
pação neste artigo será a de compro
var as perdas salariais sofridas pelos 
trabalhadores, em virtude desta e de 
outras medidas, e justificar a proce
dência das atuais reivindicações do 
movimento sindical. 

Primeiramente, cabe ref,ponder à 
tentativa feita no referido documento 
'de desqualificar as informaçôes so
bre as perdas salariais fornecidas 
pelo Dieese, sob a argumentação de 
que estas "estimativas precipitadas" 
foram efetuadas levando em conta 
apenas a aplicação estrita da política 
salarial, desprezando os aumentos 
reais determinados pelo mercado eril 
função do forte aquecimento econô
mico ocorrido no ano passado. 

Decididamente não entendemos es
ta crítica, pois o que se pretendia 
com tais estimativas era justamente 
avaliar as perdas decorrentes da 
simples aplicação da política salarial 
do Plano Cruzado (gatilho de 20% 
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Diretor roubava SAIU NOS JORNAIS---
combustíveis de O P,ovo vai estourar
Pen.;tenc; �n·as Estamos navegando em águas ·turvas li � e não acredito, sinceramente, que a esta 

Le altura as autoridades ditas constituídas muel Santos de Santana, exo- possam evitar o que já está acontecendonerado da direção da Penitenciária no Brasil. Estamos mergulhados em umMuniz1Sodré há dois dias, e o diretor plano ·diabolicamente arquitetado para
da Divisão de Tráh 1portes do Desipe·, levar o país a uma convulsão social de
Eliel Dias Pires, fJram denunciados conseqüências imprevisíveis, ou calcu-

ladamente. previstas. na Justiça por roubo de combustível, o país entrará num período de pro-assim · como jrês agentes penitenciá- fundas reivindicações política e sociais
rios e um motorista. Só em maio tão violentas, até certo ponto aceitáveis
foram desviados 7 mil 725 litros que não vai ser possível frear sem um
de gasolina, 2 mil 614 de álcool e grande desgaste nas lonas de freio já tão

. . gastas dos responsáveis atuais de man-563 de óleo diesel. Um ex-diretor do ter a ordem neste país. Tenho convicDesipe, Valneide Serrão Vieira, des- ção �solu� do que afirmq, s�rá apenas
cobriu o roubo �ue era feito com O uma q?estao de tempo. E so �sperar.

d , ' (Otacilio Vasconcelos Ribas - Rio de ]a-
USO o numero e placas de carros .neiro. cm Cartas 11.1 I.87) desativados. (JB 29.10.87) 

A culpa �ão é dos s�lários 
WALTER BARELLI E F ABIA.TUMA 
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JANEIRO A DEZEMBRO/1986 

l'!fflle: SEP- Çonv�oSeade/Dieese/Unicamp 

num contexto de inflaçãoexplosiva) 
e do Plano Bresser (supressão da 
inflação de junho, parcelamento dos 
resíduos e aplicação das URPs). Se 
as perdas não foram tão grandes, 
como quer fazer. crer o ministro 
Bresser Pereira, efetivamente não 
foi mérito do governo. 

Os dados apresentados no doéu
mento do Ministério da Fazenda para 
avaliar a situação real do mercado 
de trabalho foram os índices de 
salários nominais da. Fiesp deflacio
nados pelos íridices de custo de vida 
da Fipe. Sobre o trabalho empírico 
desenvolvido a partir destas infor
maçôes, nos limitaremos a levantar 
apenas duas críticas que são suf�cien- . 
tes para questionar suas conclusôes. 

A primeira refere-se à série utili.._.
zada de salários nominais, que ·cor
responde à massa total de salários 
pagos na indústria. O correto seria 
trabalhar-se com dados de salários· 
médios, procedimento que excluiria 
os efeitos dás oscilações do nível de 
emprego. Causa-nos perplexidade 
tamanho descuido no tratamento 
destas informaçôes, principalmente 
quando se sabe.que a fonte consulta-: 
da dispõe dos dados adequados. 

A segunda diz respeito ao método 
de deflação que é usado para se 
chegar aos salários�is. Reafir- · 
mamos nossa opinião de que os 
salários referentes at trabalho efetu
ado num mês é gasto no próprio mês. 
Seja porque grande parte dos traba
lhadores da indústria e do comércio, 

JANEIRO A AGOSTO/1987 Meles 

principalmente, recebem antecipa-. 
ções (vales) no meio do mês, seja 
porque seus gastos em cooperativas e 
supermercados conveniados com su- · 
as empresas são realizados ao longo 
do mês, a preços· correntes, para 
desconto posterior em folha. 

Na realidade, o trabalhador gasta 
antecipado o salário que ainda está 
para receber. Mesmo o pagamento 
do aluguel que hoje consome uma 
parcela expressiva de seus rendi
mentos- e é efetuado, geralmente, 
assim que é recebido o restante do 
salário, corresponde ao mês que 
· passou e não ao que virá. O mesmo 
·raciocínio vale para os gastos efetua
dos com educação. O pouco que_
sobra, pàra o cigarro ou pará o 
transporte do dia-a-dia, até _o recebi
mento da' próxima ai,t�ipação salll
rial não nos parece justificar a. 
metodologia de deflaciohar o �lário.
nominal de um mês pelo índice de 
inflação do mês subsequente ..

As informaçôes sobre rendimentos
médios mensais da população assala
riada da Grande São Paulo-,�

· das pela pesquisa reali7.ada' ·- pelo:;
convênio Seade-Dieese-Unicamp ��
velam uma realidade bastante �
ta daquela apresentada no traba�
que ora comentamos. Logo após·
terem alcançado um crescimento de'
cerca de 11 %, desde a decretação de>,
Plano Cruzado ém _março de 86 até 
outubro de 86 (quando a inflação,·
volta a acelerar), os salários sofrem 
uma queda vertiginosa. · 

Em agosto de 1987 a média salarial 

\. 

Collor diz 
que Sarney 
envergonha 

, 

o pais
Os governadores reagiram com firmeza 

à declaração do presidente José Sarney de 
que a partir de agora quem optar por cinco 
anos será considerado inimigo. O mais 
veemente foi o governador de Alagoas, 
Fernando Collor de Mello. 

- O Brasil não pode ser tratado por uma
pessoa que não tem estatura para dirigir o 
país. Segundo -Collor de Mello, "é uma 
vergonha estar num país em que um presi
dente age assim": (T. da Imprensa 13. li 87) 

SALÁRIOS REAIS 
MÉDIOS 

- S.16rlohal
(Effl.CIIS
qo!l7)

Índice de 
S.16rloRNI 
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de 1915 ::i 100) 

A���tl� ·--l�,o.-9. 102,� 
Feverei.ro 13.975 95,0 

�- ,....!4.868 l01,0 
Abril 16.010 108,8 
M� 
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,S.891 108,0 � 

Junho 14.-475 98,4 
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lt.;:m 1\0,1 
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Fevereiro 13.443 91.3 

� Í2.938 &7,9 
Abril 12.030 81.7 

Moto 11.240 76,l 
Junho 10.466 71,1 

Julho l0.:lt5 70,0 
Âgosto 10.364 70,4 
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i, �/Mar-86 .. , ....... •30,3 
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Fonte: SEP - Coovênio Séade/Dieese/Unieamp 
lnffator ptilizodo: ICV do Oieese 
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l( 
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já se encontra reduzida a cerca de 
70%, se comparada à média de 1911,5 
ou mesmo aos níveis vigentes ení 
março de 86, refletindo uma perda· 
próxima de 30%. Se o salário real 
daquele mês for comparado com o 
mesnio do ano anterior a pérda é 
ainda maior, chegando a 38%. Ape, 
nas na última variação mensal, de 
julho para agosto de rfl, é que se nota. 
um ligeiro crescimento de 0,5%. 

Aí está à real situação do mercacjp 
de trabalbo,_ incorporados in_clusiv� 
Al8 aumenla(S4lariais que porventura 
'f.enbani �nidc>. Não é estranhllt 
�nto. que os trabalhadores es� 
-jailn reiviQdi�ndo reajustes mínimdS

· de., 45% para �uperar o pod�
aquisitivo de seu,s - �lá!ios. . Mailt:
·estranha DOS. parece a ms�t�1_1c1a �: 
se impor uma perda def1rutiva a� 

· -�dos, q,uando mais uma. vei;t 
. clêmànsp-ada ·a 'ineficácia do � 
sablrial como instrumento de combà-· 
tea�. _· 

WALTIR aABUI. ,9. economista, é dl...tor·� 
41o o, .... (Departamento lnterslndical de Estatlstk:D •1 
lstudos Sódo-Ec:on6mico5) e professor do Programo • 
Mntrado da PUC-SP. 

fAata TUMA, 30, economista, mestra pela Univenl·· 
..i. Eatoduol de Campl_o:ia• (Unlcamp). 

(F. de São Paulo 1. I
°

l .87) - . -· . . 



Crime e 
impunidade 

Valério Meinel 

· Não se pode mais aceitar a de
fipição, romântica de que o jogo do
biclro e apenas um traço cultural do
nosso povo. Justamente sob esse
disfarce age o crime organizado.
Mais do que .cinemato�áfico, o furto
de um processo do tribunal de júri,
em que poderos� banqueiro-de,
bicho era acusado de homicídio, para
se.r queimado em uma bandeja de
�rata, em um bar no Recreio dos
Bandeirantes, durante uma festiva
reunião de contraventorE!'s, tem a
marca indelével da impunidade.
Refeito o 1,>rocesso, ·com a lentidão
característica de nossa Justiça
realmente cega e sem recursos,
perdidas provas importantes e
desaparecidas testemunhas que
antes haviam prestado depoimento,
o réu-contráventor foi absolvido. 

Há menos de dez anos um juiz 
disse em entrevista que a última 
conquista tecnológica da Justiça.
fora a máquina de escrever.· E 
praticamente nada se alterou em
quase uma década. Ainda hoje nas
varas criminais, de família e cíveis
os processos são costurados

1 
abEjrtos

e novamente ,recosturados a medida
que as parte's juntam documentos
aos autos. 
• · Mas o emperramento burocrático
da Justiça e mero detalhe na im
punidade que, efetivamente, vem'se
convertendo - mais do que o jogo do 
. bicho · em traço característico deste 
·país. Uma impunidade que irassa à.
s.ombra da corrupcão policial e da 
própria Justiça; do tráfico de in
teresses e de- acordo com os desejos 
dos que manipulam o poder. 

1 O repórter que há cerca de dois 
anos denunciou em um vespertino
do Rio de Janeiro a existência de um
cassino de propriedade de um po
deroso contraventor deste estado, 
M humilhado e coagido pelo próprio 
JUIZ encarregado do processo no
m

i
mento da tomada do depoimento

d importante testemunha: 
Não faz mais sentido, hok.

perguntar-se onde estão os assas
sinos de Cljíudia Lcssin, de Arac1•1i.
ou;\dc· Môni�a Granuzo. Sabc-s� quP
passados tn!ntos anos desses ermws,
eles ainda não foram julgados;
Porque são· pode·rosos e de famílias
ricas e influentes. Como também se
sabe que os porteiros de um edifíci<
gue _ seguestraram Denise fora•.�
jul_gaóos·e exem"plarmeiite punidos·
J>ojque eram pobres. 

Hoje importa mais perguntar pela
impunidade do crime organizado. Se
os contraventores _do passado ti
nham a preocupacãó de acobertar o
jog-o do· bicho cóm alguma outra
atividade, ôs bicheiros do presente, 
ao contrário, valem-se da con
travenção para, encobrir atividades
criminosas realmente dolosas, como
o contrabando, o tráfico de drogas e
a exploração de jogos de aza como o
videopÔquer. 
· . E em que processo foram pu
mdosJ 

Pouco se pode esperar de uma
assembléia constituinte ern uma
nova república que convi':'e com um
dos ma10res.abortos da ·ditadura - a
Lei Fleury, que continua a garantir
aos ricos e poderosos o direito de
J00!ª1'<J.ar.em seus julgamentos em
liberdade - e de em liberdade re
correrem da sentença condenatória, 
rara - sempre 9ue forem primários. 
Uma lei que so protege ·os ricos. O
pobre é primário porque só tem o
curso primário - quando consegue 
c�mctmr o pri.meir�, g"fau. No�sas,
cadeias- e pemtenc1ar1as .. estão en-
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Padre da UDR 
• 

continua a 
,,,,, 

pregaçao 
Desta vez a coisa virou 

bate-boca: até ruralista 

· o considera reacionário

Ricardo Kotscho 

S 
ÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - De 

. batina cinza até os calcanhares,-como há 
muito tempo não se via mais, o padr� Eduardo
Rebouças de Carvalho, 75 anos, mais conhecido
como "o padre da UDR", acabara de fazer mais
uma pregação em defesa da propriedade, quando
um homem sentado na cerca do curral da Fazenda
das Irmãzinhas - uma propriedade de 30 aJquei
res das Irmãs de Maria Imaculada arrendada à
Cooperativa dos Pecuaristas de São José dos
Campos - pediu a palavra. 

Os cerca de 100 fazendeiros presentes a mais
um "Dia de Campo" - promoção da regional da
UDR no Vale do Paraíba para ensinar a fazer
"cerca elástica" e conhecer o {ladre amigo - não
puderam acreditar no que ouviram e quase engas
garam, mal dando tempo de tirar o espeto de
churrasco da boca. 

- Eu não sou comunista - foi logo falando
o homem. - Sou brasileiro, acima de tudo, e não
posso ficar em silêncio ouvindo essas coisas,
q_uando _sabei:nos que 90% da população da Amé
nca Latma VJvem em condições sub-humanas e· a
maioria do nosso povo passa fome. 

O·que era apenas mais uma festa de confra
ternização da UDR regada a cerveja gelada e com
muita carne .macia acabou· se transformando num
acaJor�do bate-�0<:3 co�o se, de repente, o
�le�áno _da Co�1ssao de Sistematização da Cons
litumte tivesse sido transferido para essa fazenda 
na est�ada vicinal que liga_ �ão José dos Campos �
Jacare1, a menos de 80 quilometros de São Paulo.

- Marajá, Marajá! -protestaram em coro
os outros comensais, à medida que o homem se
entusiasmava com seu discurso a favor dos traba
lhadores oprimidos, "aos quais nós pagamos um
salário de fome, e isso ninguém pode negar". 

O hpmem xingado era Roberto Vilela 54
anos, . aJto funcionário aposentado da Petrobrás 
que recebe CZ$ 120 mil por mês e é dono de um�
propriedade rural de 15 aJqueires em São José dos
Campo_s. 

tulhadas de homens e mulheres· que
pertencem em sua totalidade às
.c.amadas·mais pobres da população.
E; nesta massa carcerária, O-maior
percentual é de ne�os. 

Talvez porque a Justiça seja cegà
e não consiga ver onde .estão os
criminosos ricos e brancos. 

Este estado de imoralidade,. de
corrupção institucional, é fácilmente 
comprovado todos os anos, quando.
respeitáveis juízes de direito se 
permitem assistir aos desfiles das 
escolas de samba instalados em
cama�õtes comprados a peso de ouro
por poderosos contraventores do
Jogo do bicho. Que isenção terão.
esses juízes, para condenar, mais 
tarde, o bicheiro anfitrião - se é q_úe 
algum dia este contraventor ui
sentar-se no banco dos réus? ·

. Há menos de um mês o Secretário 
de Segurança de Minas Gerais 
romAeU um acordo feito .com os
bicheíros do seu estado e que
permjtia · a exploração do jogo em
troca de recursos financeiros para
obras sociais. O secretário de Se
gurança de Minas Gerais passou a 
perseguir a contravenção, ao tomar•
corihedmento de que os contraven
torés do seu estado estavam se.
associando a banqueiros do bicho do·
Rio de Janeiro. A autoridade jus
tificou sua atitude, afirmandó: "Não 
vou tolerar aqui o \ crime or7
Jr-3:nizado." 1 

Çf. da Imprensa 27.10.87) 

E o padre não é um padre qualquer: ao se
apresentar, vai Jogo informando que foi colega de
Dom Agnelo Rossi - "o terceiro homem da
Igreja na_hie�arquia do Vatican�.

,
d�pois do pap�"

-- na pnmeira turma do Ponlifíc10 Colégm Pio
Brasileiro de Roma, em 1934. Ex-diretor arqui
dioéesano de ensino religioso da capital paulista, 
em 1944, e vigario de Barra do Pirai, no Estado do
Rio, o "padre da UDR" não se fez de ro�ado
quando Vilela contestou sua pregação. E o diálo
go que se seguiu é típico do Brasil da Nova
República. 

Padre-Você já falou, agora me deixa falar: 
Vilela - Espera aí. Eu faço parte das

equipes de Nossa Senhora e estive recentemente
na Europa, onde as Irmãzinhas com quem me 
encontrei me falaram da miséria em que vivem os
trabalhadores brasileiros ... 

- Devem ser as Irmãzinhas do Politburo ...
- retruca Ana Maria Ferreira Leite Pinto, a
primeira mulher dirigente da UDR no país, que
preside a regional do Vale do Parafüa. 

Fazendo sinais de deixa para lá com as mãos,
padre Rebouças caminhou em direção a Vilela de
dedo em riste. 

Padre-Escuta aqui, eu só quero saber quaJ 
é a solução que o senhor me apresenta. Não 
adianta nada eu dar as coisas que tenho para os
pobres, porque serei apenas mais um pobre. Sou
filho e neto de fazendeiros, conheço a luta dessa
gente. 

Vilela - O problema é que vocês da UDR,
pelo que o senhor falou, estão lutando para
manter a situação injusta que está aí. 

· Pad,re - A UDR não defende a proprieda
de, mas o produtor rural, � o senhor tem que
entender que tem muitos comunistas agindo nesse
setor-e nós temos um governo corrupto. 

Vilela - Mas o senhor sabe que o pobre é
injustiçado no nosso país e vocês não fazem nada
contra isso. 

Padre-A injustiça contra o pobre é grave,
m�s contr� o rico também. Por acaso, agora é
cnme ser nco? Minha.tmprega�, que está,comi
go há 32 anos, ganha CZ$ 4 ITill por mês. E fácil
distribuir por aí dinheiro dos outros, como fazem
esses padres progressistas. Mas eu já .criei 13
�anças, que não são parentes, com meus p� 
pnos recursos. . "'"' 

Vilela - Tudo bem, mas Deus quando fez� 
mundo não repartiu a terra do jeito que está-, 
dando muito para uns poucos e nada para- a
maioria do povo, como n6s estamos vendo hoje 
no Brasil. 

Padre - O senhor per acaso estava lá
quando Deus fez o mundo1 Então, como é que
fala? O_ senhor por acaso é proprietário rural? 

Vilela - Eu sou, mas ... 
- Mas não produz nada - aparta nova

mente Ana Maria, já perdendo a paciência. -
":ocê é um marajá qu� tir�va 300 litros de leite po_r_ 
d1a e acabou com a cnaçao porque achou que não
dava dinheiro. Vou indicar sua propriedade ao
qovemo p_ara fins de desapropriação porque elf(é, 
1mprodut1va. 

- [:ala aí q'!anto você ganha da PetrobfAf {
seu maraJá, mentiroso - desafia António Gomes
de Oliveira Filho, economista e herdeiro de
tradicionais pecuaristas da região. Ao ouviP'a 
r�posta de Vilela, dizendo que ganha CZ$ 12Õ
mil por mês, e/e não se conforma, sai gritando: �
Aqui ninguém ganha isso e n6s somos chama� 
de latinfundiários. Minha fazenda este mês teve
uma renda bruta de CZ.S J(i) mil e não tiro 5% 
disso. Faz as contas, seu marajá. 

Diante do quiproqu6, o churrasco acaba 
antes da hora e padre Rebouças se retira, indigmr
do com o bate-boca: 

- Deixa ele para lá. 
E sai caminhando ligeiro em direção à resi

dência das Irmãzinhas, que o esperam com �/J 
mesa de legumes e verduras: ele é vegetariano: ·-

(JB 29. i0.87) 

, 

E a avacalhação total? 
Estd na hora ite o presidente .Jose ·.\amey provar que 

.governa o país e que no Braiil existe lei. O acaso pode 
permitir ao presidente ,demonstrar que as multinacionàis 
também podem ser atingidas pelo braço da legislação, 

que não vale, por exemplo, para que os automóveis 
fabricados pela Auto/atina tenham as mesmas 

especificações de segurança dos exportados para os 
Estados Un.idos e Europa. A Ford·e a Volkswagen 

colocam no mercado brasileiro carros que·não passam. 
nos testes mais rudimentares fora do país. Agora; um 

;idadão alemão desafia todo um governo -e· as leis de um, 
_país como se estivéssemos na Idade Média. Volta para_ 

. Berlim, Woljgang Sauer, e tenta enfrentar os teus 
;c·onterrâneos. O sorriso de confiança estampado ontem, 
>la primeira página de '0 Globo', em telefoto da própria 

Autolatma, mostra que Sauer tem aliados muito 
poderosos no front interno. Mas, a posição dos 

governadores de cinco dos estados mais importantes da 
Federação em não ac{!_itar as normas ditadas pela 

multinacional somada 4 decisão do ministro Bresser de 
romper o cartel e abrir o mercado automobilístico Pª"" 
indústrias japonesas móstra que pode existir uma luz no 
.fim do túnel, que hoje mais parece uma locomotiva em· 
sentido contrário. Ou Sarney dá o murro agora ou não 
ter<!, condições nem· de cm1.�eguir um cafezinho na copa 

tio Palácio. (T. da Imprensa 11.11.87) 
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Oficiante: Leitura na Epistola - I Corintios 13, l a 9
CÃm'ICO �: "l4arav1lhos:, Jlfflor l • - Coral da Igreja Prcsbi ter,iana de Ratos 
Palavra dos MoviJnentoll de Não Violência na América latina 

Adolfo Perez Esqu.ivel - Primio Nooel da Paz 

Oficiante: Leitura no Evangelho - Mateus 5, 1 a 12 
Palavra da I� 

l. Paaton lblângela Soares de Oliveira - Metodista 
cJINrlCO CCIIAL - Oonjmto "Magnificat" - da �taral de Jwentude -Vicariato S\blrbano. 

,2. teniel de castro - Padre catóu.co 
cJINrICD JOlfM - "*-'1to Novo" - Conjunto de Jovens da 2a, 'Igreja Presbiteriana da� 

3. Putor Rolf se:tu-.i - Luterano 

V - p R E e E s o E I N TE R e E s s A.o 
PREPlWOIO PAM o Jm:) - c»ral da Igreja Prellbiteriana de Ri9ro5 
Of1ciante: Para qua, aJ110 Igreja de Cristo, na qual 11C11DS chamados a servir no meio do p::NO, 

íanlfestmgs a no_. fidelidade a Deus na busca de forms ocncretas, a fim de que a liber
taçiío do halal - walize - t:cda - plenitude, � NJ SEN}Qt ••• 

TCll061 SEMCll, E9CUl'A A !U1SA PRfXE. 1 

T
te

• 
�la lll!IIIDl"ia de Dan OBcar Acmero e dos outros mártires dos movillentos de libertação

s p0110a oprillli.dos, para que os seus ideais e suas lutas não tenham si.do em vão, e que un 
dia possanDs viver na América Central e na América Latina a justiça plena, livres eh fane, 
da doença, da violência e da miséria a que saros subnetidos, CIIEMlS NJ SE}l}Ol. ••• 

TaX:61 �, ESCIJl'A A K:6SA PRB:El 
Ôfictante: Para que as naQÕea mais desenvolvidas e poderosas do mtndo se oonvertan e respeitsn 

o dl.rêito doa pows mais fracos de se autodeterminarEm, om-a; NJ SDH:R ••• 
1".XX>S1 SDIICR, ESCUl'A A K:6SA PRD:E l 
Oficiante: Pela �ação rápida do Sr. Presidente da República, CR. TAN:'Rl:DO [E AIME:Ill1\ 

NÊÍJÊS, para que asSUllil de fato e o mais rapidallente suas fun<;Ões, uia vez que tantas espe
rmças aruJllillll os c:oraQÕes brasileiros, na espectativa de novas qx>rtunidadee, alEMJS NJ 
SENR:R ••• 

'laXlS: SENl:'R, ESCUl'A A !OiSA PRB:El
Õficiante1 Pelas perspectivas do l'lClll'O 0:7.rerno do Pais: para que de fato se façan u nudanças 

capazes de :i:epczan •·dignidade de vida doll nossos patrlcioe, tão atingida nestes anos passa
b1 para que� cada vez mais seus direitos e sua capacidade de decidir sobre o pró
Jrio destino e oonstrua a Nava República do Novo Brasil, CfflofJS NJ SD!lU ••• 

'!!!2!1 . SENR:R, E9Cl1rA A !OiSA PRB:El 

TCll06 CANTA•t: "Pra não dizer que não falei das flores" 

Qninhando e cantando e seguindo a canção 
Somos tooos i<JUIÚ.s, braços dados ou não 
Nas esoolas, naa ruas, canp:,s, oonstruQÕes
Cam1nhanib e cantando e seguiJdo a canção

V!M, VNO:l l!.MOCIIA Q{E ESPERAR NÃO ! SABER 
(l(.E1 SABE FAZ A JOA, NÃO ESPERA ACX:NID:ER 

P9los CaDp)8 a fane em graooes pl.ant.aQÕes Pelas ruu marchando indecisos c:ordôes 
Ainda fuem da flor seu maia farte refrão 
B acreditam nas flores venoendo o canhão 

VEM, VA"U DB::R..I\. (JlE ESPERAR NIio t SABER 
_ Qll!M SNI!: FÃZ A IDIA, NÃO ESPERA l'tCXNT.Ell:R

IIÍ aoldados ADllldos, àMdoa ou não 
()-. todos perdidoa de armas na não 
Moa �is 11- ensinam antigas lições 
Da marrar pela Pátria ou viver 8El1I razões 

VEM, VN«E � (1E ESPERAR NÃO ! SABER 
QtDI SAIE FAZ A K:JRA, NIio ESPERA ACCN1'F.X:ER 

Os lll1DX'eB na 11111\t:e, as flores no chiio 
A oerteza à frente a hist.ór ia na lllio 
Caminhando e cantaldo e seguindo a canção
Apre11da11à:> e -1nanoo 1ma na\111 lição 

V!M, VNa; fMllCllA (1E ESPERAR NÃO t SABER 
Q(n. SABE FAZ A !DIA, NÃO ESPERA 1CCNIBCER

VI - RITOS FINAIS

Palavras de Agradeciaento. 
TOCOS: A Oracão do Pai Nosso Bênção AoostÓlica 
cmrt'CD CXIW.: ·�eluia! - Coral da liT9ja Presbiteriana de Ramos 

CE LEBRAÇÃO E CUMl:N ICA D E  AÇÃO DE GRACAS 

PELA VIDA DOS MÃITTIRES QUE LUfARN-1 PELA LIBERTAÇÃO Dffi rovos OPRIMI

DOS DA �RICA LATINA. 

roo>LO DA IGREJA PRESBITERIANA DE RJM>S 

Daningo, 24 de março de 1985 

o r i e n t a ç ã o 1 i t Ú r g i e a



I - AC O.L H IDA 
Prelúdio M.Jsical - "Cllegada" • pelo Conjunto Jovem da la. Igreja Presbite riana da Penha 

Oficiante: Meus innãos em Cristo: estamos aqui reunidos para celebrar a vida de mártires que 
se dêram pela libertação de povos oprimidos, Profetas de nossos dias que morreram no cunpri
mento <lc sua missão. A data marca o martírio de um dos·maiores,entre eles, IXM OSCAR RCMERO. 
O Deus revelado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é um Deus que liberta. Ele fala na 
História, no nosso mundo. Ele fala de sua preocupação c om os oprimidos. Ele fala através de 
seus Profetas. No passado Ele falou através de Moisés, de AmÔs, de !saias e de muitos outros. 
Hoje, no século XX, Ele nos vem falando através de Mart in Luther King, do Mahatma (",3nJhi e 
de outros profetas da 1 ibertação. . 
Esses homen� do nosso tempo são sinais visíveis da Pal�vra de Deus.Procuremos /scuta-los e 
nao fechemos nqssos ouvidos diante de suas pal.avras e de seus testemu!'11os. Est na Jog1ca das 
fars:a5 repressivas que a 'V'OZ do profeta deve ser calada. Apesar dos martires, entretanto,es
tas vozes são cada vez mais presentes nos corações, nas vidas e na prática do povo, que fiel 
a Jesus Cristo, -pensa em suas respcnsabilida�s, cantancb: 

TODOS CANTAM: Que estou fa zendo se sou �ristão? 
Se Cristo deu-me o seu peraão . 
Há muitos pobres sem lar à sem pão, 
Há muitas vidas sem salvaçao; 
Meu Cristo veio pra nos remir, 
O homem todo sem dividir 
Não só a alma do mau salvar 
Também o corpo ressuscitar. 

Há tanta fome no meu Pais, 
Há tanta gente que é infeliz 
Há criancinhas que vão morrer, 
Há tantos velhos a padecer. 
Milhões não sabem como escrever, 
Milhões de olhos não sabem ler, 
Nas trevas vivem sem perceber 
Que são escravos de outro ser. 

Há tant� fome:.no meu pais, 
Há tanta gente que é infeliz, 
Há criancinhas que vão morrer 
Há tantos velhos a padecer. 
Aos poderosos eu vou pregar, 
Aos homens ricos vou·proclamar 
Que a injustiça é contra Deus 

E.a vil miséria insulta os céus.

II- A T O  P E NITE NCI AL 
Oficiante: Senhor, perdão para nos cristaos, pastores e canunidades, que muitas vezes SOl"Os 

levados pelo nosso carodisno e por isso ficaroos indiferentes às injustiças que são careti
das não só em nosso Pais, cem:> taircél, em outras nações, especialmente oan os nossos povos 
irmãos da Arrérica Central . 

TCOOS: Perdoa-nos, Senh;)r. 
Oficiante: Senhor, perdão pela nossa oovardia. Muitas vezes soo o pretexto de una falsa pru

dência, nos anitimos e calamos diante da tirania, do autoritarismo dos poderosos que dcmi
nam pela força e pela violência. 

"I'CLOS: Perdoa-nos, Senhor. 
Oficiante: Senhor; perdão para nós que nos dizemos =istãos, mas que na realidade, nem serrpre 

temos a caraqem e a coerência, a exerrplo de.Osc:ar Ranero, de levar o nosso CCJYt>ranisso e
vangélioo até as Últimas oonseqõências. 

'ItXX:6: Perdoa-nos, Senhor. 
Õtkiante: Perdão por este desejo que não vem de ti, par este amor ccnstruicb fora de tuas 

maos, mas ao qual nós nos agarrarrqs, por sermos pecadores. 
'IUXS: Perdão por t ermos amado algo que não podiam:>s amar e por nos termos distanciado de 
-rr;�r. 
Oficiante: Perdão por não sermos no.,os cada manhã, transparentes a cada rosto que oolocas 

em nosso caminho. 
�: Perdão par não crermos que sabes percbar e renovar e retanar tudo em ti. Perdão por 

pensamos que estaros sós, quancb estás bem perto de oos. 

TODOS CANTAM: �e sofrimentos te causei,Senhor; 
Se a meu exemplo o fraco tropeçou, 
se em teus caminhos eu não quis andar. Perdão, Senhor! 

Se vão e fútil foi o meu f alar, 
Se a meu irmão não demonstrei amor, 
Se ao sofredor não estendi a mão, Perdão, Senhor! 

Se indiferente foi o meu viver, 
Tranqüilo e calmo, sem lutar por ti 
Devendo estar bem firme no labor, Perdão, Senhor! 

Escuta, oh! Deus a minha o ração 
E vem livrar-me de incertezas mil 
Transforma este pobre pecador. Amém, Senhor! 

Oficiante: o Deus Cnipote nte, nosso Pai celestial, que, i;or sua_grande misericórdia, prarete 
_

->�- todo ,,,.,.ntos oan sincero arrependimento e viva fe, para Ele se voltam, vos per 
o peruau a s -.-· , 

f 1 todo O bem e vos faça 
doe e liberte de todos os vossos pecados, vos ccnfinne e orta eça em 
perseverar em fidelidade, nediante Jesus Cristo, nosso Senha:. 

'ItXX:6: J\rném ! 

cJINTICO CORAL - "Cio da 'lerra" -Coral "Magnificat" (da Pastoral de Juventude cb Vicariat o  
Suburbaro" 

III R I T O D E C O N S A G R A Ç Ã O 

Oficiante: Somos o teu povo, Senhor, e queremos te servir. Nessa esperan
ça, nós nos dispomos a trabalhar. Colocamos nossas vidas a serviço 
do Reino. 

TODOS: Queremos viver a nossa vida com espírito de dedicação e serviço pe
---la causa do Reino. Repartindo a esperança de um novo tempo. Para nos

s as comunidades. P ara nosso P resbitério. Para todo o povo. 

TODOS CANTAM: " A  Oferenda dos Sentidos" 
(durante o cântico serão levantadas ofertas para o Concilio) 

Mil línguas eu quisera ter para proclamar o teu amor, 
e celebrar com gratidão o teu louvor, 
Mil línguas eu quisera ter pra denunciar a escravidão, 
as injustiças sociais e protestar. 

Mil olhos eu quisera ter pra ver no ceu, no mar, na flor, 
a tua face salutar e Te adorar. 
Mil olhos eu quisera ter pra te encontrar também na dor 
dos desolados e sem lar, e protestar. 

Ouvidos mil quisera ter pra ouvir contrito a tua vo z, 
e no siléncio da manhã ficar feliz. 
Ouvidos mil quisera ter pra ouvir também o teu clamor 
no grito amargo da opressão e protestar. 

Narinas mil quisera ter pra perceber o santo olor 
do incenso bom e do jardim, e respirar. 
Narinas mil quisera ter pra perceber na poluição 
a inimizade e a frustração, e protestar. 

Oh! Quem me dera ter mil mãos para o Evangelho carregar, 
pra te aplaudir com emoção e te tocar. 
Oh! Quem me dera ter mil mãos pra nosso mundo transformar, 
unindo-as todas, e, afinal, o libertar. 

só Tu nos dás mais de um milhar de ouvidos, olhos, línguas, mãos; 
Só Tu nos podes convocar pra Te servir. 
Só Tu nos dás mais de um milhar de dons,de forças, de razão, 
pra nosso mundo transformar, ao Te servir. 

CJlt.rrICO JOVEM � "Seu Nane é Jesus Cristo" - Conj. Jovem da 2a. Igreja Presbiteriana da Penha 

PR OCLA M AÇÃO D A  P ALAVR A DE DEUS IV 

Oficiante: Leitura no Velho Testanent<;> - exodo 3, 7 a 10 

Palavra cbs 'loV:iJTentos de Não Violência dos-Estados l.hicbs 
Pastor Brady Tisscn - Metodista ' 

CÃNI'ICO - Música Afro-brasileira - Conjunto Agbara Dudu (cbis rníieros) 

Palavra dos Z-t::>vimentos de Não-Violéncia da Europa. 

Jore Schravesande 
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Fun0.ad0. em 28 de .Ago:Ti:io ,.'.e 1983

Co'.r�)a.11.heiro Fic�.el Cc,stro 
Coman1iante em chefe c1a D.evolução Cubana 
Compan.heiro Robe:;_-to Veiga 

CUT 

Sec:,...etário Ge:;,:·al ( a Central ô.os Trabal]1aCo�-es de Cuba 
Companheiros da Presidência 
Cou1pru1heiros e compru1l1.eiras sincJ.icalistas o.a América Latina e Co C.s.::'i be 

Em nome c1e 12 n:ülhÕes de operário:::; e camponeses representados no "'on 
g:refJf".:O c1e funCação ra Cen·01-a1 Única dos ·.r:ra7jalhac�ol�es tenha a honra C::e lhes 
c.1irj_0i:i.'' a paL_ .. ;;-:;:a.

fl. CUT é f'ilJJ_a r·:_as lJatalhas t1--iavac1as 11.0 i11te1.-iior das fábi .... icas do co:_·r, ,.::-:,o 
ins1�w:i:irial Co B:;.:as:, .. l e ,::Cas ocupações o:.·c;2w.üzadas das terras c1o latiftÍ:i· -j_o 
nos catnpos ria nocca Pátria e

Noc;sa primeira palavra é ele sauCação a todos os companhei:i:os e conp.§: 
n.heii-·as p1�esentes a esta Confe:: .. -ência Sinéd_cal sobre a c1Ívida externa, ef.3pe 
cialmente aos comprumcü:;:os ·-�ª Central üo;_, ·.rrabalhadores de Cuba, a q_uem col"'. 
be a histÓric a tarefa de convocar e so<.1ia:;:- esse evento. 

-

Zntendemos q_ue a pl�esença massiva e a representativic7.ade dos diric;enter.:, 
aqui l�eunic1o s significam um compromisso Ge luta e Ce uni O ade da classe tra 
balhac1ora c1e toé"a América Latina e do Caribe f:;:-ente à trem(mda crise econô 
rn.ic a, social e política que se abate sob:te o noEso continente. 

A Conferência Sinc1i cal d.os Trabalhac.1o:;_'es da Lmérica Latina e Caribe é 
c7.e SLUlla importância para o avanço e a unificação c"'as nossas lutas. Vemos es 
:�a Conferência como o fator detonru1.te t":e ,":ml tiplas iniciativa que haverfo· 
:�.o :-:o Cosdobrar em futuras ações conjuntas contra o inimigo comum de nossos 
povos, o imperialir.:;,i1.o. 

:s, p::;:·ccir-.;ame_;1cc 9 er::tariios convencj_cJ.os (le que a luta e ontra a 
r , , 7 :, • · n •  , t 1 ' ·cerna conver-cera n1.,irn2 ,->ru1.c.e1ra que un1:c1 .. cara oco:::. os povo:-, e o 
aue são submetiCos a uma polÍ tica nco-colonialista c"".e e::::torsão 

Companheiros e Compxlheiras: 

f -Ívida e�,. .,,._ 

c ont:;_nonte 

.-�cp:rcscntamo::.: aqui wna po.rcela sic;n::U:icativa dos t:-cabalh;7.,dore:s Cc um 
..., , , . , , C:t:Jl1.t..c pais. Um paic gitantesco. Ate no::-_; seus problemas. 3 nor,, trabc:·,lhac1.:2_

3:-c s b� o.silei:;:-o s, a p:0 :rtir e' as lutas oue travamos c_1i2. a c7:i.a, vamos ale 7.J.1Ç :JJ.1 
lo a consciência clCG:a c"".o, c\imensÊÍ..o Ccs:--:cs problomo,s e c1a responsabj_:::_�_ ·· 7/

0

0

q_uc temo E nJ. t'.r:-c:í: a C.o apresentar ao povo ·c:::·abalhador de nossa pátria e, e.:·, 
-

:minho c1a sua sup :::raç ao • 
., , . :, A L,1v1ca c::;�i:ic::.:-11.2, que 21 anos de rt-caCu1-a militai� lançaram sobre os 0:::1 

b:coc Ca classe t:,.."abo.,lhaê.o:ra brasilei:ro.. ol c ZJ.11Ç a hoje a c ifJ:-a astronômica (e

1-) r , • 11, - � � 'l 
1 ' · · ' ê' t- 1 • ' 1 b · l ' -:-- 01 i1.ocs ele c,o a:ccs. A c(ivi:,a e um;,. IOJ..�ça ao pocerosa que Ja nos úo, ::,_ 

, ,. - ' B ·1 , . .  t a' ·ª ' 1' . .,-·cuau1O :e.ó a C!l zor que nao e o ro.SJ.. q_uc alUillln s -:ra ;:i, .l vic..a, mas e a o.i v::i_, 3,

que administra o :c::..�asil. 
Pai�a q_ue o:::, compru1.hc i:;:-o s e c ompanl:i.oi:;_'o.,c possam dar-c;c conta do vulto da. 1 ,...., , . ·1 :1 cri��c cue nos onvo vo sao nccess&"".'::Lo::: ::1lc;uns cu1c,os: 

cm 196ti., quando os militarc:s assumi:céJ.i:1 o :9or7cr, a c1Ívj_,:c1 externa corres 
.: :'-.. �ia a 15% à.o PJ.."Oc.7uto IntGrno Brn-co; hoje, corresponde a 46, Y;f, d.o PIB; 
no período ontrc 1973 e 1984 o Brasil pac;oL:. 68 bilhÕoc (:e c1Ólaros somc1ri:ic 

. . � d' • a e-< , 7 , .  
-1-- · 1 cm Juros e soj:viços ca 1 VJ_ca. ,->O os oru1co s crcco:;'.'cs i:;i vcssem manuJ_cos a 

.;no:3ma taxa de ju::;_"or:? cJ.e 1973, cq_uiv.-:J.. ncc a 6 9 6&/ ao ano, que a taxo., l"eal, 
ho,vcríamos pao;o 30 bilhões de dÓl;:,.:ro::-_; a :-·::mos. 



, 
Que nome damou o. esta opcraç ão, compo.nhoiros o compa.nhciras? Isso '.J �t·ou 

bo l :Csso é cstclion2.to internr1 .. ciónal ! 
Vejai110s "-'. c:ro. o que significa p3.Ya o povo trabalhaL:or uo Brasil 

c2x 56 bilhÕos óc üÓla::cos em jui�os do umn c7 Ívido: que não foi por, ele COiL

da� zj_gnj_fica que 114 milhões de brasileiros tivGram que trabalhar um : ·J
g:;_�atui-cruncnto para p:co,�uzir esse volum8 1: e 1°iqueza� 

Que nome danos a isso 9 companheiros? SÓ há uma palavra para Definir: 
c:�.AVTJÃO •. _ 

_, , f r 
l'Tcw ha contu0o� urn.2. divida c:;�tcrna ospocificamonte brasileira. Ela e 

pa:-cte Oc rnn g:,_ anCo jogo que contrapÕG os_ po.Ísos capitalis ta industrializado:.:; 
aós países do 3º Liundo, p8Xticuln.rmcntc oc :�a .América Latina e Caribc. O ao 

' '. 1 � 1' . ' ' b ·1 . ·, • ,.;i  , 1 :pcc·co p2:j:··cicu ar c,a C lVJ_ca o:�·cc:;.·na raEl cJ_:;_�o, rcsic.e apclli:'"'cS na voraclL,aCc Cta 
:;_�ap.in2c;cm do impo:tL::üismo e no servilismo absoluto elo. c1i tadu:ca militar e dos 
nocso::., r.o::.:vidorcs c�as classes c1omin2ntes, c,c; ou.2.s oxigôncio.s. 

A dÍ vicb .. o:::tc:cna ô.o nosso país co:c1° cspon. e atu:.:lmcnto a mais do 25�:, do 
-�o coJ_ c"'ovido pela .ArnÓ:;_"ica. Latina.

e' 
. r 

- t 1 r ' . l .,�cg31Ilos a osso. ci:J:ra al:-'rman- e graç2.s ao procGsso po rcico que se e.e
r<üVOJVeU 11.0 paÍs a pO..:Ctir do golp8 mili"CC'..:i'.' ele 1964. Ü moo.ola econômico que 
s _; im:plnJ1.tou consistiu basic amcnte na oi�cr;c 01T�o dcsn �ci on2,lizaç-ão da ocono 
·::i_-1, brasileira com sue, total intcgraç)io o suborclinaç ão aor: i.nto:ros::::;os do c a
pito.l in-ccrnaciono.l. Inton1:::u:nontc 9 sof:;_�omos a mais 'Violento, conccnc·'.';1,çêí,o C::.o 
I'onc1a Co to(:os os tempos. 

l\T . ,__
_ . , d r ., -, nr. , . ' , . -, - 7 1-.0 inicio Cta ·oca"-a co v.; 1 com o rocrt1c'.oscimon-co an c::cJ.f::;o inu:::1c,i.-..c e a 

' . ..., . , r d ., 
1 ·t . . coii::ociucn-co insolvcncJ_;7., c,os paiscs ,ovo:;_�g1_0�,:-os 9 os c:;:ec.o:;:ces in crn,�c:,_onaJ_s

passaram o.. oxizj_:;_� éos governos progro.m.2,s {'.o :;::.08..justcs 11 oconômicoc· 9 quo 5 na 
política nõ.o si&i'liiico..m outro. coisa q_uo a imposição de m:1.io:-ces sacrifÍc:=.o(; ?t
e lo.,s�,o trab,üh:7.cJ o:r o.. 3cE=;os 11 rcajustes:: busc r:i;;ram e busc ::un gorar s8ldo s v:. ____ :. ::.1 

cü-,is favoréÍvci:_:; p2:.:a cvito.r o. insolvôncj_:,_ bsoluta. 
O li'unc�o Honc.:tfu.�io Intcrno.cional· _foi acio:hctd.o para coo�:c�cnar as ncgoc�.�-

,...., 
. 

.,.. , �-ç oc s atuando COLlQ "::::orif o:, do um pro j�, to t;lü1Jol, o Fl'1I impoc VJila polrtic o. L,o
' ., , t· , <-- .-f ... , 1 l i r cor-ccs ,ras· icos som o.:coffGo.r paro. as GS}-1CCl ici(,,o,cos c,o cnc,2.. pn,i::3. 

Bo..starin. monsion"r apC;ni-:.s um do.do pCICl. C::u1.,.1os cont2. do.. si tu.ação a quc .. l 
foi lovoilo o nosso coi: rc:Lnonto � segundo a Comissêí.o EconÔmic a pro"'a a .A.mé�cic ,"'e 

Lc:l;ino. (CEPAL) 1 entro 1982 o 1984- nos:::;os p2.Íocs pagn.ram mo.is ê'.c 109 bilb.Õ,;::; 
de ju�cos Ca dÍvic1n e:c, i.iornn. o c3.ivic7onc.�o:: (oc investimentos ost:;_�ci,ngei:;.:o s. ;:.,o 
descon.-c:,,:r·mos a cnt:rc.i.,c'a ,�'.o l"' c:cu>.GOS do 36 bilhões 00 dÓl2rc;-:; no mesmo peTÍ9_

do 9 tl'cu1.sfel"irr10E., lü:ui e.mente prr;_�a o o::::·co:;_�ioi." 7 3 bilhões C_; dÓl::1.rcs. Somc;_1co 
o B:r".sil pagou 35, 9 bilhÕ os co1i1 umc.. tr2.r1r3f c:..:ênc ia lÍquic" n. do 1 1 1-, 6 bi lhÕc s.
Este Ó o vo1�gonhoso po.:rado::o de Ulilél ro5i�o :9obrc o c:::,rcn-i.ic q_uo onvi2. m2..ci
ç ·= s rocu.::r.:.;o .,. aos p2..Íc e:::; ü1.(ustrializac�o::-;.

Es ca polÍ-ti c,1, •:'.(; vcunpirismo 9 que vcrn ;:;o r}oscnvol vendo cm nos f;a p�t:ria o 
' . , • ..L. t , . ., ! :, • ç;uc cnoon:cra nos p�.ogi�am-:--,s Ge :to::1Juc ucc seu pon o ma:amo cc con-crQc,.iç20 com 

,-. :·:· l. ·n·'·c-� "'e "'C S C�O "' -'-,�n 10· "11" � ..:i, or ç·, e V,._; ...:..1. lJ J. l,: Q k,.} • � 1---- UJ.. ( . ., ,_., J..1. ... l.,. 1::> 

te o scc;uintc quc1,d�:'o p:;_"'odu �i vo 1 

' 1 · r , J 7 o., agricu cura ec·ca cS"cci.910." o. 9, açucnr:;

o d;::,_, so�)o:;.:-cw.üo.·1;10.c:i..oncü, nprosont2 Qtu2,JJ11cn
pecr:J. ci ·c;J,r apcn":.s o.,lgunr::_; c::zomplo E: 

1 :, ·i ' -, , ......., l 
C.ücg�nc.o o. c,Gci�cscor no CG.so ,,o C1.1:-:-:oc :1.0 o c,o

o scto:;: ngro-ine:.ur:;l;rinl o st6. e omplccar,,.cffcc cont:rol:-',C.O pc l;-,.s o;n;:rc:: - ;::; trrns 
110.,cj_onc..is ;. 
7 . 11 - � ,. '1 · ' - . t lt. . 

ffiJ_ 100s CéC :e o.mi i,1,:c_; co.mponc:sas es·ccto r�cm ·coi"'r8. 9 c-1qu2n -o as mu ir:c::c1.o
n3is cont1�01:u.11 r:u2.sc 50 milhões de hocto.:-c"' cr.:.:

9 
num crcsccnto processo cJc d·'_l 

no..c iorw.liz '.lÇ Õ.o 7 . 1 . ,. 1 ' 
ci, cccno O&,J.:1. _:,STico a o totalmente dcrlcrt:�011tc insumos industrializado r': 



�o� tacl.o� e proG1.,1z]_c. ... _0;3 pclr\s tI"l2t.11.sn:.cj_oi1nio. 
Dosoo.. form7, 1 o quo.c1::co so cio..l n3.o pol-,::,_·:í_2., r-__;o:r outro: 

7 ,') ' ... 11 - e• , _. _:· "1' "1... ,.., 1. --, • l . --, ., --, e 1 
' . , __ , ""l- .. lOC,:, 00 CJ_.L ,:J.1Ç, .. ,,. ,_,Oc: .. üCOil, .. l· ,u 1 SOfl (:u::,, qucr -clpü. ClC

-;:;:·e:�� "-;_e 20 milhÕo s 1�c ctnfilf "'..bcto s1 
e:u2.sc 11 ,:Ji lhÕcs Ce: c1os:::mprce;o.dos ou L,ub-o.;11p:;_0 cgn,dos; 

o,ssistênc j_:-., 7 

;-,, ccst'7. b0.sico. mcn;-:; o.]_ ê::c CJ:limc::ntos p:<.::b. Wil:l fCllilÍlia no Brasil custo. cerco. 
\.; ÚJ dÓl:::..rcs (um milh?:í.o (lc cruzoi:'cos). O sc.l::írio mínimo ci ocrctn,do pelo e;o 

vc:i.'no no Últim o lº de !12,io Ó r"1c 333 mil Cl"Uzciros 9 ou scjc. 42 ê1Ól".:co:::; 
-

112õ fu.:cCt rurcl c1o I:o:c-c1cstc 4 milhões e 600 mil trnbru_hn.::'o:;:-03 Tn:.:- �- ··;cm Uiilo,-, · 1 · �-r- · l' · 1 
• 

' ' n2 3c. .. - ' :i.�cn_
. C\. igu:J. ou uu.:crio:i.� ü um sCt o.rio filljl'..i..i'TlO �. rcproscnc 8.IlC'O o , ,·' ·_ - ·. ;uo.o-c�e 

-obro. C::,, rcgiQo.
:-::;ll'ccn c�11oc que coIJl o.. dc:_rubo..c.1o. dor.; Yl; 0iIJ.c,s milit::-i..rcc o impori2.lisn10 ·usco.

,, 7 d , - t , . -- , � , r d A, , • nov-:-:.:-:: Io:;_-m::,,s L•.c omino..ç.'.l..o tem se rn,c�uzH·.O no coilJUU-uO cos pc11scs o. dD.c:;�J_CC\.
L:::i:t:�· ... _l::'.. e to Co.ribc cm p:i'.'oposto.s c�c p2.ctof� polÍticos-:-_o ciais com os tr:7,�J· :_-_.:,
à.o:_ 2G. 

No }J:cnsil9 cs:;i-..:c ií ic ;-'il::nto 
9 

o pctcto polÍtic o p:i.''O:'.JO sto pelo novo gov. : 
.-, 1 ·'--'"l, . ' 11 l"""I =1 .. ,. ·, r· , 

.•, -.,7'� -,; r 'l"'J 1 , ' • ,...., • / 1 • ./_ 'l _,, rl '""'! r, "flT • ao" nc • � ,-· .., 1··, ,,OS u.l.8,,8, 1,,CO.Ll..:,� O Q 0��p.L-..;SSO.O pO l'tlC c... . 9 
Q lllVC lnu'-'L10, �-,su 0Al 0 l._,,:_. " 

FuüC:!o J'.�onctfu .... io Li-cccnn�ionül. Em out:i::,,:::; p2..lo.:vras� so os tro.�Jalh2clor8s i�cc;,_:·. 
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CPO INFORM.A 
15.06.87 'COMISSAO NAC. DE PASTORAL OPERARIA Nº 107 

CPO NACIONAL ENVIA.NOTA SOBRE CF/88 

A Comissão Pastoral Operária Nacional enviou, à toda Igreja do 
Brasil, à todas entidades, movimentos e pastorais, a seguinte nota 
sobre a Campanha da Fraternidade de 1988:

A CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil) definiu , 
em agôsto pp., como tema da Ca� 
panha da Fraternidade para o 
ano de 1988 " A FRATERNIDADE E 

O NEGRO". Este tema foi uma con 
quista dos movimentos negros � 
xistentes no Brasil e de todos 
os que lutam pela causa dos ma� 
ginalizados da sociedade brasi
leira, principalmente negros 
índios e os assalariados. 

A CPO (Comissão de Pastoral 
Operária), já no ano passado,c� 
mo signatária da solicitação da 
CNBB para o �ema"Fraternidade e 
o Negro" não pode fugir ao dever 
de estar ao lado do negro.

Segundo a CPO, 1988, sendo o 
Centenário da Abolição da escr� 
vidão no Brasil, será manipulado 
através de eventos promovidos p� 
la classe dominante que escondem 
a rea 1 necessidade e situação da 
comunidade negra na sociedade 
brasileira, encobrindo assim, � 
través de espasmas, a grande dl 
vida que a raça branca,_descen
dentes de colonizadores, tem p� 
ra com a raça negra, descenden
tes dos escravos que, durante 
mais de três séculos, viveram 
sob o regime da escravidão e 
ainda hoje, são vítimas da dis-

criminação e marginalização so
cial, política e econômica. 

E dever de toda Igreja no 
Brasil levantar sua voz consci
entizadora a fim de contribuir 
no processo de resgate dos valo 
res culturais e religiosos da 
comunidade negra colQcando o n� 
gro no papel de grande partici
pante e construtor da sociedade 
brasileira. 

Para que a CF/88 aconteça re 
almente convém lembrar qüe: 
- foram 450 anos de brutal e di
reta escravidão, violentação de
seres humanos ( lembre -se aqui de 
modo especial violentação às m�
lheres negras), com desaraiza -
menta cultural, social e reli -
gioso dos diversos povos afric�
nos que para cá.foram transpor
tados;
- são atualmente cem anos, após
a oficial abolição da escravi -
dão, de total descaso, abandono,
discriminação e marginalização
impostos aos negros que foram e_!!
purrados para as favelas e su -
búrbios das cidades sem direito
de fato a um salário justo, ed�
cação, moradia digna e respeito
à sua cultura;
- hoje ainda, os trabalhadores
mais explorados são os de raça
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negra que, esquecidos pelo sis
tema de ensino e educação, se 
tornaram os mais desfavorecidos 
dentre os desfavorecidos traba
lhadores, todos vítimas do pro
jeto sócio-político-econômico � 
xecutado nestes quase cem anos 
de República. 

Para que a Campanha da Frate� 
nidade de 1988 seja, realmente, 
um oportunidade especial em que 
a sociedade brasileira se redi
ma da culpa na escravidão do n� 
gro e; a Igreja não continue na 
atitude dé conivência, ausência 
ou silêncio frente a problemátl 
ca negra, a CPO aierta para que: 
- a Igreja assuma a herança cul
tural negra expressa através de 
manifestações típicas afro-bra
sileiras arraigadas na ttalma tt 

brasileira como: estilo musical 
costumes, cultura, etc; 
- as reflexões e discursos eli
minem o tom conciliador que não
deixa claro a real problemática
da sociedade para com os negros,
procurando, em contrapartida,r�
cuperar a dimensão histórica da
comunidade negra negada ou au -
sente em todos os textos e dis
cursos de ótica branca e elas -
sista. Dentro disto, deve-se e

liminar também todos os restos 
de servidão que relembrem ou e� 
notem o serviço escravo; 
- na reflexão teológica deve-se
ter cuidªdo com a falsa teolo -
gia do sofrimento na qual se a
pela ou.promove o sofrer pelo
sofrer. A teologia deve refle -
tir corajosamente sobre a igual
dade de todos os homens, denun
ciando e condenando como contrá
rio ao projeto de Deus toda for
ma de escravidão, todo sistem�
político segregador de �aça e

toda filosofia que mantenha de
terminada classe subalterna a 
uma outra; 
- no trabalhq pastoral é ncess!
rio denunciar preconceitos en
raizados no subconsciente em
que o negro é vlsto e entendido
como subraça ou raça inferior à
branca .. E necessário denunciar
e condenar conteúdos preconcei
tuosos latentes que desvalori -
zem, ou menosprezem e discrimi
nem a população negra. 

NEGRO CLAMA POR JUSTIÇA! E o 
que a CPO de todo o Brasil quer 
proclamar para a Igreja e toda 
a sociedade brasileira. 

Executiva Nacional da CPO. 
Duque de Caxias, maio de 1.987. 

ACIDENTES DE TRABALHO 

O ano de 1986, da euforia do 
Plano Cruzado, aumentou também 
as estatísticas negativas no 
Brasil. Com a explosão de consu 
mo registrada no ano passado -;
as fábricas trabalharam a todo 
vapor e, com isso, aumentaram os 
acidentes de trabalho: estima -
-se que, durante o ano passado, 
cerca de 800 mil trabalhadores 
tiveram suas mãos mutiladas. Es 
ses acidentes, além de terem cus 
tado cerca de US$ 8 bilhões, ma
taram diariamente, no ano passa
do, 29 pessoas. 

-

RECAGO DA PAST. OPERARIA 

A Pastoral Operária das comu 
nidades de Santa Angela e Imacu 
lada Conceição, de Vila BrasilI 
na, setor Imigrantes, na Região 
de Ipiranga-SP, promove reun.ices 
com os militantes todo 2º e 4º 
domingo,·das 15 às 17h, Mesmo 
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pequeno, o g�upo de Pastoral Op� 
rária procura, atualmente, "apr_g_ 
fundar a questão histórica das 
origens da organização da classe 
trabalhadora e o sindicalismo no 
Brasil para entender as causas 

A çeflagração de um dia de p� 
ralisação de âmbito continenta� 

no próximo dia 23 de outubro e 
uma das principais propostas em 
discussão na Conferência Sindical 
Latino-Americana e Caribenha so
bre a Dívida Externa, aberta dia 
19/05 às llh na Universidade Es
tadual de Cam'pinas (Unicamp) ,São 
Paulo, com a participação de re
presentantes de 37 centrais sin
dicais de vinte países da região. 
A proposta de greve geral é de -
fendida pela Central única dos 
Trabalhqdores (CUT), que convo -
cou a conferência juntamente com 
a Central Geral dos Trabalhado -
res (CGT), a Central Obrera Bo�i:_ 
viana (COB) e a Central Uruguaia 
Plenário Intersind1cal dos Trab� 
lhadores/Convenção Nacional dos 
Trabalhadores (PIT/CNT). Os sin
calistas tentaram definir um pr_Q 
grama de ação que pressione os 
governos do continente a rejeit� 
rem o pagamento da dívida exter
na nos termos exigidos pelos ba.0_ 
cos dos países credores e pelo 
Fundo Monetário Internacional -
(FMI). "Precisamos uni!i7ar o m� 
vimento sindical da America Lat..!_ 
na para fortalecer a defesa, com 
intransigência, da liberdade e 
soberania desses países sufoca -
dos pelo pagamento injusto e de:sumano da dívida", disse o pres..!_
dente da CGT Joaquim dos Santos. 
Entretanto �s dirigentes sindi
cais preci�arãb discutir muito� 
ra chegar da teoria à ,prática. O 
próprio "Joaquinzão" disse à Fo-

das questões atuais e, a partir 
daí, criar uma consciência críti:_ 
ca sobre os problem3s enfrenta -
dos pela classe trabalhadora e 
organizar uma sociedade onde o 
salário e as condições de traba
lho da maioria da população são 
aviltantes à sua condição de se
res humanos criados à imagem e 
semelhança de De,us; onde a libe_!:. 
dade não pode ser entendida como 
tal cnde a injustiça social é

uma'constante". Os missivistas � 
firmam a possibilidade de trans
formar tal realidade "por acredi:_ 
tarmos na força do homem que te� 
ta construir uma Nova Terra" e 
porque ela não é est�tica. Com�
ni-cam ainda que no dia 3 de maio 
foi celebrada missa,para recor -
dar o dia lº de Maio, na qual 
"se traçou um paralelo entre a 
criação do mundo e do homem_e o� 
problemas vivenciados, de ha mu..!_ 
to tempo, pela classe trab�lhad_Q 
ra. Além disso, por ser maio 
mês de Maria, mulher simples e 
trabalhadora, mas, forte e senpre 
presa,te, foram também levantados 
os problemas enfrentados pela m� 
lher na nossa sociedade� 

Os membros da Pastoral Operá
ria dessas comunidades concluem 
a sua mensagem com uma frase de 
dom Hélder: "Quando a gente sonha

sozinho não passa de um sonho 

quando a gente sonha junto é a 

realidade que c6meça". 

(Jornal O São Paulo - 22 a 2'8/0.5/.877 

·1ha que considera difícil a rea
lização de uma greve de âmbito
continental. A CGT, segundo seu
vice-presidente Ricardo Baldino,
não se oporá à tese da CUT. A
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proposta de um dia de paralisa-
ção tem o apoio da Central Obre 
ra Boliviana, que também defen-:
derá "outras alternativas de lu 
ta " durante a conferência. o
secretário de Legislação.Social 
da CDB, A�bert Echazu, disseq.J2 .. 
a.COB esta sugerindo um boicote
dos trabalhadores contra produ
tos de países.- credores ou de-:
vedores - que não se movimentem
para uma revisão da atual conta
bilidade da dívida externa."Che
ga de encher a barriga dos ban-:
queiros, precisamos encher a
barriga dos trabalhadores", dis
se o presidente da CUT, Jair Me
neguelli, no encerramento da 
sessão de abertura. 

A Pauta da Conferência Sindi 
cal sobre a Dívida Externa teve 
três itens básicos: l)os efeitos 
econômicos e sociais na vida dos 
povos da América Latina e Cari
be; 2) propostas de soluções pa 
ra o problema; e 3) propostas
de formas conjuntas de luta con 
tra a dívida e xterna. O evento
teve circuito interno.de TV e 
serviço de tradução simultânea 
e a edição de uma revista espe
cial e de um almanaque sobre a 
dívida externa. Além de ceder o 
local para a conferência, a Uni 
camp deu uma contribuição acade 
mica,ao debate dos sindicalis -:
tas: o reitor Paulo Renato Sou-
za apresentou as conclusões do 
seminário sobre a dívida exter-
na real�zado pela universidade. 
(Aconteceu n2 410 - Maio/87) 

: ... ... , ., ..................... :::.:::::::: ::::::: :::�:::::: 

CPO - Secretariado Nacional 

Por ser menor, mão-de-obra ba 
rata, lucrativa e sem fiscaliza-:
ção, ele torna-se alvo de explo
ração. 

Em Blumenau e Joinville o me
nor operário tem maior expressão 
devido, principalmente, ao gran
de número de indústrias nestes 
locais. 

A rotina do trabalho infantil 
sofre o .descaso de uma fiscaliza 
ç�o falha. 110 menor está protegi 
do pelas normas especiais de tu� 
tela do Trabalho. A CLT - uma le 
gislação feita em 1943 - ded"ica-
13 artigos ao assunto, chegando 
a limitar a idade do menor entre 
12 e 18 anos de idade. E ainda ci 
ta que adolescentes com até 14 anos" 
de idade tem garantida a frequência à es 
colae só poderão executar trabalho de n-;; 
tureza leve". 

Ocorre porém, que o mercado de 
trabalho (formal e informal) ab
sorve a mão-de-obra do menor e 
desconhece a legislação. A jorna 
da de trabalho, ultrapassa muit;s 
vezes 48 horas semanais. Menores 
trabalham entre as 22:00 e 05:00 

•da noite o que é contr�rio à Lei.
Desse modo as crianças vão conhe
cendo a dura realidade dos inde
fesos. Filhos da pobreza entram
na competição e na luta pela so
brevivência abreviando a própria
infância, se é que as tiveram.
(Boletim Informativo do Regional Sul IV

N2 26) 

Av. Pres. Kennedy, 1861 - Sala 11 
25.020 - Duque de Caxias - RJ. 
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O GOVERNO ITAMAR E A 
REFORMA AGRARIA 

N
o final de fevereiro, o presidente Itamar
devolveu ao Congresso a chamada "Lei
Agrária", que havia sido aprovada pela
Câmara dos Deputados em 27 de janei
ro e que, desde outubro de 1989, já de

veria ter sido concluída. Na realidade, a lei em 
pauta regulamenta os artigos da Constituição Fe
deral de 1988 que dizem respeito à reforma agrá
ria. A novidade do processo de tramitação do 
projeto de lei refere-se a dois pontos básicos: a) a 
própria votação da lei (ao contrário do ocorrido 
na Constituinte) significou um avanço no proces
so de negociação; a obrigatoriedade do cumpri
mento da função social para o exercício da 
propriedade privada no campo é um ponto fun
damental na peça legislativa; b) da forma corno 
foi encaminhado o processo, sobretudo na sua 
passagem pelo Senado Federal e pela última roda
da na Câmara antes de chegar às mãos de Itamar, 
a grande massa de pequenos e médios produ
tores rurais foi preservada. Conseguiu-se, tam-

bém, isolar os representantes parlamentares dos 
segmentos mais reacionários no campo. Este argu
mento pode ser comprovado pela redação final 
do projeto de lei e pela participação "destoante" 
dos líderes mais conservadores. 

A apreciação que o Palácio do Planalto fez 
do projeto implicou na sanção da maior parte dos 
artigos e no veto a outros seis, em boa parte 
atendendo às reivindicações das entidades 
comprometidas com a democratização no campo. 
Da mesma forma, a justificativa dos vetos sinaliza 
o espírito da equipe agrária que assumiu o
INCRA. Entre os artigos vetados destacam-se
dois: a) o artigo 14, que previa a permanência do
desapropriado até a conclusão da ação judicial; b)
o parágrafo único do artigo 17, que estabelecia o
território nacional como parâmetro para
desapropriar as terras ociosas. Este dispositivo
impedia que terras com menor grâu de
ociosidade, nos estados do Centro-Sul, fossem
utilizadas para O assentamento de (continua"ª página 4) 
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1 O ANOS DE CAMPANHA, 

500 ANOS DE 

Em 28 de abril de 1983, na 
Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), várias entidades se reuniram 
para lançar a Campanha Nacional 
pela Reforma Agrária (CNRA). 
Eram seis: a linha 6 da 
Confederação Nacional dos Bispos 
no Brasil (CNBB), a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), a 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), a Associação Brasileira 
de Reforma Agrária (ABRA), o 
Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (Ibase) e o 
Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI). 

Centenas de pessoas 
participaram do ato, lembrando que 
aquela campanha era apenas a 
continuidade de uma luta que 
vinha de muito tempo. 
Reafirmava-se a atualidade da 
questão da terra e a necessidade 
imperiosa de realizar uma reforma 
agrária como condição básica para a 
existência do desenvolvimento e da 
democracia no País. 

Nesses dez anos a Campanha 
cresceu, ampliou das seis entidades 

LUTA 

HERBERT DE SOUZA 

Sociólogo, secretário-executivo do /base 

iniciais para quase cem. Travou 
várias batalhas importantes em 
vários campos: legislação, 
solidariedade concreta com as lutas 
pela terra, denúncia das violências e 
da violação dos direitos humanos, 
propostas de programas 
governamentais, mobilização da 
opinião pública nacional e 
internacional. 

A Campanha viu as 
promessas e decepções do governo 
Sarney, a impostura do governo 
Collor e se vê agora diante de novas 
possibilidades no governo Itamar. 
Assiste também o agravamento da 
pobreza e da miséria no Brasil, em 
grande medida resultado da 
inacreditável concentração das 
terras e da expulsão de milhões de 
pessoas para as grandes cidades, a 
coexistência incrível de terras 
usadas para gerar a riqueza de uma 
minoria e de terras ociosas usadas 
como patrimônio de uns poucos ou 
arma de pura especulação. 

Ao longo de nossa história, o 
Brasil se transformou num grande 
território cercado de arame farpado 
por todos os lados, garantindo o 

privilégio de uma fantástica 
minoria! 

Nessa luta não faltaram 
aqueles qtie afirmavam ser 
desnecessária uma reforma pelo 
fato de nossa economia ser 
urbano-industrial, de nossa 
agricultura ser capitalista e 
moderna e por ser a reforma na 
verdade um tema ultrapassado, 
enterrado na história. 

E, no entanto, a questão 
permanece moderna, viva, urgente, 
decisiva para a própria 
sobrevivência do Brasil como 
Nação, como sociedade organizada 
e civilizada. 

Nada mais moderno hoje do 
que a democratização da terra em 
todas as suas dimensões: fundiária, 
agrícola, ecológica, social, política, 
científica e cultural. Nada mais 
decisivo, para mudar o rumo desse 
grande Titanic em direção ao 
desastre, do que a democratização 
ampla e profunda da terra, esse 
espaço planetário apropriado por 
cercas, preconceitos, dilapidadores 
da natureza, senhores de um 
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MUITA TERRA PARA POUCA GENTE

8� Z DA ÁREA PRÓPRIA PI AGRICUlTURA
SAO PffOPRlf DADES COM MAIS UE 100 Ua
f Pf RTf NCf Nff S A 16 Z DAS fAM(UAS RURAIS

NO BRASll, EM 
BDO MllUÕES 
OE Ua UE TERRAS 
PRúPRIAS PARA 

as DONOS DA TERRA 

AGRICUHURA , O lATlf úNDIOS OCUPAM
70Z DO TUTAl _;_= 420 MllUÕES DE Ha

1.-.,a,L!I 

mundo que já não pode mais ser 
contido nas escrituras 
enlouquecidas, onde uma empresa 
ou pessoa se diz proprietário de um 
território equivalente a um país! 

Num mundo onde o ar, os rios 
e mares são públicos, onde o uso 
social e econômico da terra se 
afirma em meio a avanços e 
contradições, onde a dimensão 
planetária passa a ser uma 
referência obrigatória, não é mais 
possível deixar de rever em 
profundidade tudo que já fizemos 
sobre a terra: o que é ser 
proprietário de terra, as funções 
produtivas, privadas e públicas da 
terra, os limites mínimos e máximos 
da terra, os usos, a proteção global 
ao meio ambiente (terra), as 
grandes cidades e tantas outras 
dimensões. 

A democratização da terra não 
pode mais ser vista como uma luta 
em tomo de escrituras, que 
garantam o caráter privado da 
propriedade, mas como uma luta 
em tomo dos usos sociais, públicos 
da terra como um patrimônio 
comum da humanidade. 

Pensando a terra dessa forma, 
parece absolutamente anacrônico 
sobrevoar o Brasil de hoje e verificar 
todo um mundo isolado pelas 
cercas, vazio de gente nos campos, 
enquanto a miséria se expande e se 
concentra nas grandes cidades. 

A luta contra a pobreza e a 
miséria no Brasil passa pela 
democratização da terra e por sua 
transformação num grande 
instrumento de desenvolvimento e 
surgimento de uma nova sociedade 
fundada em novas relações entre os 
seres humanos e a natureza. 

É preciso reafirmar que a terra 
é de todos e que todos devem 
participar dessa obra comum, de 
dar-lhe um sentido comum, 
fecundo e democrático. 
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(continuação da página 1) de famílias, visto 

que as terras da região N arte 
apresentam um aproveitamento 
menor das áreas. 

Entretanto, é bom lembrar 
que o Estatuto da Terra, editado 
em 1964, tornou-se letra morta 
durante o período ditatorial e 
que a recente lei agrícola teve o 
conteúdo dos seus artigos 
vetados colocados em prática 
nos três pacotes subseqüentes. 
Assim, com base na lei, é 
necessário que o governo 
apresente um programa mínimo 
de trabalho que atenda às 
demandas mais urgentes na 

área: consolidação do processo 
de assentamento das famílias 
que já ingressaram nos projetos; 
assentamento de novas famílias 
e disponibilidade orçamentária 
para tanto; elaboração de um 
cadastro de imóveis rurais que 
subsidie a identificação de 
imóveis ociosos; 
descentralização administrativa 
e operacional da política agrária, 
aproveitando convênios com 
órgãos situados na esfera dos 
governos estaduais e 
municipais. 

Nunca é demais ressaltar 
que uma proposta séria de 

democratização da terra, vital 
para o desenvolvimento 
nacional, deve ser pautada por 
uma sólida pavimentação 
política. 

Só assim poderemos sair do 
desastre que caracterizou o 
governo Collor, esboçar um 
programa de médio prazo para 
o setor e assegurar condições
político-institucionais que
permitam aos órgãos públicos
competentes executar um
programa formado a partir da
consulta às organizações da
sociedade civil diretamente
envolvidas.

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMOCRACIA NA TERRA 
NOME:_-'---------------,-----------------

ENDEREÇO: ________________________ _ 
BAIRRO: ____________ _ CEP.: ____ TEL.: ____ _ 

CIDADE: _________________ _ ESTADO: _____ _ 

PROFISSÃO/ ATIVIDADE: ____________ _ DATA / / 

Envio anexo: Vale postal D Cheque nominal ao IBASE/CNRA O

ASSINATURA ANUAL 

Brasil ! Individual: CrS 100 .000,00 ! Institucional: CrS 150.000,00
Exterior !Individual: USS 30,00 !Institucional: USS 60,00

Rua Vicente de Souza, 29 - Botafogo - Rio de Janeiro - CEP.: 22251-070 - T els.: (021) 286-6161 / (021) 286-0348 
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Você já deve ter Oúvido falar muito sobre Refo;ma Agrária. 
Talvez tenha ouvido conversas como estas: 

- O Governo está só enrolando os colonos!
- A maioria que recebeu terra já vendeu adiante!

dos! 
- Não existe colono sem terra,existem colonos vagabun-

- Reforma Agrária é coisa de comunista!
- Os acampamentos são grupos aproveitadores!
- Sou a favor de Reforma Agrária, mas sou contra invasão

de terra! 
- A Igreja tá se metendo onde não devia!
- Estes colonos não querem terra, só querem agitação!
- Não adianta dar terra para vagabundos!
- Quem tem terra é porque trabalhou. Não acho justo tirar

destes e entregar para vadios! . ,
I 

- Tem política por trás destes movimentos. Tem gente se
aproveitando! 

- Estes colonos são massa de manobra de grupos radicais!
Nas rodas de conversa, nas horas de chimarrão, nos bares,

nas festas, saem conversas deste tipo. Mas você já teve uma infor
mação clara, serena, tranqüila e verdadeira sobre o que é mesmo a 
_tal Reforma Agrária, como acontece a luta parc;1 conquistá-la e co
mo é a vida dos que já conquistaram terra e hoje estão assenta
dos? 

Tem gente que pensa que a luta pela Reforma Agrária come
çou agora há pouco tempo. Está enganado. É uma luta já de mui
tos anos. 

No século passado, quando.se lutou muito para acabar com 
a escravidão negra no Brasil, exigia-se junto com isto uma melhor 
distribuição das terras. 

Em 1950, vendo o rumo que estava tomando a situação dos 
pobres no meio rural, um Bispo, chamado D. Inocêncio Engelke, 
de Campanha, Minas Gerais, disse: "Com nós, sem nós ou con
tra nós,. será feita a Reforma-Agrária no Brasil''. Desde esta época 
muitos cristãos enxergaram a necessidade da Reforma Agrária. 

. O início dos anos 60 conheceu vários Movimentos organiza-
dos que exigiam a Reforma Agrária (Ligas Camponesas, Sindica
tos de Trabalhadores Rurais, Movimento dos Agricultores Sem 
Terra do RS, etc.) Em 1963 foi apresentada uma emenda à Cons
tituição da época que permitiria realizar a Reforma Agrária·, mas 
foi derrubada pelos políticos latifundiários. 

Foi o próprio Governo Militar do Marechal Castelo Branco 
que aprovou, em 1964, o Estatuto da Terra que permite a desa
propriação de latifúndios, cria medidas de seguro rural e garante 
pagamento dos custos de produção, mão-de-obra e mais 300Jo de 
lucro no preço dos produtos agrícolas dos colonos. Estava aberto 
o caminho para se fazer a Reforma Agrária que favoreceria os
sem terra e os pequenos proprietários. Mas isto não saiu dq papel.

Em 1979, com o 3? Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais, os Sindicatos levantaram de novo esta bandeira. D� lá pa
ra cá, a busca de·uma verdadeira Reforma Agrária, para atender 
os sem terra e pequ�nos proprietários, só avançou e se reforçou. 

•H (, •;� 
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Hoje, os pequenos proprietários estão em situação cada vez 
mais dificil. Mais de cem mil pequenos proprietários perderam 
suas terras nos cinco estados do sul nos anos de 1986 e 1987. Os 
baixos preços dos produtos agrícolas e os altos juros bancários es-
tão estrangulando os pequenos agricultores. 

Por não terem condições de pagar financiamentos bancários 
com estes juros absurdos, honestos agricultores estão sendo colo
cados na cadeia. 

Se a vida dos pequenos proprietários está dificil, imagine 
quem trabalha em terra de outros dando metade do que produz 
ou ainda mais quem trabalha de peão, ganhando por dia. A vida é 
de miséria para queJ:I?. trabalha na terra e-não tem terra. São hoje
mais de 140 mil famílias sem terra no Rio Grande do Sul. E atrás 
destas, vem uma enorme fila de jovens, filhos de pequenos agri
cultores que querem ficar na terra, mas seus pais não tem condi-
ções. 

Ao lado disso existem alguns absurdos: 
- O povo na cidade passando fome.
- Grandes projetos de colonização que querem jogar de no-

vo os gaúchos no meio do mato, no norte do Brasil com falsas 
promessas. 

- A maior parte da terra está concentrada nas mãos de pou
cos e além do mais Jllªl aproveitada. E o pouco que é aproveitada 
é com trabalho de peão mal pago. 

As propriedades com menos de 500 hectares somam 
94,6% das propriedades do Brasil, mas só ocupam 25,2% da "

área; enquanto as propriedades com mais de 500 hectares so
mam apenas 5,4% das propriedades, mas tem na mão 74,8% 
da área do país. · 

Ficar lamentando não adianta. O- jeito é buscar saidas. A 
Grande saída é REFORMA AGRÁRIA que distribua a terra a 
quem precisa dela para trabalhar, que garanta o crescimento à pe
quena propriedade e alimentação para o povo da cidade. 

Para conseguir isto, existe outra forma a não ser se organizar 
e lutar? 

Os pequenos proprietários, no ano passado fecharam ban
cos, bloquearam estradas e derrubaram a correção monetária. 

Os "sem terra" formaram acampamentos onde se organi
zam em pequenos grupos, comissões de saúde, negoçiação, bar
racos) alimentação, etc. Tudo se decide com participação de to
dos. E-uma forma dos sem terra se juntar e organizados conseguir 
seus direitos. E com isto.conquistaram o assentamento de 1060 fa
milias em 23 áreas no RS, nos últimos anos. 
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Tem gente que não acredita que a Reforma Agrária funcione 
mesmo. 

Mas a pequena propriedade, com toda uma política agrícola 
contrária,.continua produzindo e alimentando as cidades. Caso 
recebesse mais atençãQ e incentivo, produziria muito mais, não 
estaríamos importando alimentos como feijão e arroz e haveria 
bem estar social para mais gente. 

E tem exemplos que a vida melhora mesmo. Em muitos lu
gares, como forma de enfrentar a exploração, pequenos proprie
tários formam associações comunitárias, trabalham em mutirão, 
compram máquinas e insumos em conjunto, vendem seus produ
tos direto para a cidade. Estão melhorando de vida, tirando o pé 
do barro. 

Os que já conquistaram terra e hoje estão assentados, estão 
melhorando de vida. Pegam no pesado para valer. Procuram tra
balhar em conjunto. Lutam por recursos para produzir melhor. 
Nos 23 assentamentos que já existem, o povo melhorou devida e 
fez as terras, antes abandonadas, produzir alimentos. Lá você en-
contra comunidades fortes, gente animada e contente, gente que 
viveu anos em terra alheia, meses e meses embaixo de barraco de 
lona, e hoje, tem sua casa., cultiva sua terra e alimenta seus filhos. 

Os agricultores estão provando na prática, que as técnicas 
impostas pelas multinacionais estragaram sua saúde, a qualidade 
dos alimentos, destruíram a natureza e ajudaram a empobrecer o 
pequeno. Estão buscando novas formas de cultivar a terra e pro
duzir alimentos sadios sem uso de venenos. 

Outra prova é que países hoje desenvolvidos e com grande 
produção agrícola, antes, fizeram Reforma Agrária. Assim foi na 
Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão. Está na ho
ra do Brasil fazer.o mesmo. 

V]UA. COMPARE. 
A Produção, as pessoas vivendo bem, a vida comunitária na 

Fazenda Itaíba, em Cruz Alta, antes e depois do Assentamento. 

ANTES HOJE 
PROPRIETÁRIOS 1 87 

MORADORES 3 453 
PRODUÇÃO 800 reses 800 reses - 800 suínos 

-6.000 aves
300.000 litros de
leite/ano
107 .000 sacos de
grãos/ano
1 grande silo-graneleiro 

25 colheitadeiras 
90 tratores 
21 caminhões, muitos 
carros. 

COMUNIDADE nada 3 escolas 
1 capela 
1 clube 

mercado 
posto de gasolina 
campos de esporte 

\ oficinas 
25 hectares de reserva 

1 
1 

__ •_A _um_e_n_t_o _d_a_p_ r_o _d _u _ç_ão _a _g _rí_co_I_a _; ____ ___.I,

• Melhores condições de vida para todo o
povo;

• Eliminação da f orne em todo o Brasil;

• Desapropriação de gra�des propriedades;

• Assentamento de verdadeiros agricultores
sem terra e f"dhos e de pequenos
proprietários; 

• Apoio à pequena propriedade;

• Preço justo para os produtos agrícola�;

• Seguro agrícola verdadeiro;

• Financiamento com juros acessíveis;

• JUSTIÇA SOCIAL

1 florest� 
-- -- ,1 .t .. ·-'· ·•. .. ...
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• A Reforma.Agrária verdadeira, que nós queremos_ e pela
qual estamos lutando vai beneficiar diretamente o pequeno pro .. 
prietário. 

• A Reforma Agrária que nós queremos não vai mexer na
te:ia dos médios proprietários, considerados até 500 hectares. A· 
média propriedade no Brasil cumpre com uma importante fun-
ção social. 

• O que não se justifica é a grande propriedade.
• Porque ela gera graves problemas sociais.
• Porque ela é injusta.
• Porque ela é, na maior parte, herança de sesmaria, doa

ções do tempo do império ou até antes. 
• Porque muitas grandes propriedades foram conseguidas

por meios desonestos. 
• Porque ela impede o desenvolvimento do país.
• Porque ela produz muito pouco.
• Porque ela aproveita mal a terra.
• Porque ela não produz alimentos básicos para o povo

Brasileiro. 
• O ALVO DAS DESAPROPRIAÇÕES É A GRANDE.

PROPRIEDADE. COMEÇANDO PELA GRANDE PRO
PRIEDADE QUE PRODUZ POUCO, QUE É MAL APRO
VEITADA. 

Veja a utilização de 10 
hectares de te1111 numa 
grande e numa pequena 
propriedade 

Grande propriedade com gado 
Em 10 hectares: 8 cabeças de gado. 
Grande propriedade com soja 
Em 10 hectares produz 250 sacas de soja, numa produção de 
25 sacas por hectare. 

Utili:m�o de 10 hectares numa pequena 
propriedade.' Produção num ano. 
Gado: 8 cabeças. 
Suínos: 10 cabeças. 
Batata Inglesa: 1 O sacas 50 kg 

;_ A Retõrma Agrã.ha que nós queremos vãi trazer grandes beneficios para vócê e vai dar tranqüilidade quanto ao futuro dos seus filhos. 

Os colonos, · permanecendo na roça e com terra para plantar, não irão para a cidade engrossar as favelas� as vilas e nem ocuparão o lugar dos ope
rários, que lutam para conseguirem se manter nos seus empregos. Além do 
mais o trabalho do operário será mais valorizado e bem remunerado; Isto só 
acontece com uma Reforma Agrária realizada pelos próprios trabalhadores. -Além de acabar com o êxodo rural forçado, a Reforma Agrária gera 
mais empregos tanto na indústria como na agricultura, pois quanto maior a 
produção, mais se precisará de mão-de-obra para transformar e industriali
zar estes produtos. Quanto mais alimentação existir no mercado, menor se
rá o preço da mesma. 

A Refõrma Agrária que nós queremos vai proporcionar a �rmanência dos filhos de agricultores na terra. Nas cidades não haverá excesso de mão-de-obra barata, pois o mercado de trabalho ficará para o Jovem da Cidade e a terra para o Jovem da z.o:..na Rural. 
O próprio comércio e a indústria serão beneficiados com a redistribui

ção da terra. Às vezes é difícil entender isto. Mas é fácil provar �m fatos. 
Vejam um exemplo: 
- Ai cidades, onde predomina a pequena propriedade, se desenvolve

ram extraordinariamente nos últimos anos. As cidades, onde predomina a 
grande fazenda, fazem séculos que foram fundadas e estão do mesmo jeito. 
C-Ompare o desenvolvimento de Santa Rosa, região de pequena proprieda
de, com-Tupanciretã, região de grandes fazendas. Há 50 anos, Santa Rosa 
estava recém começando e Tupanciretã já era cidade feita. Hoje, Santa Rosa 
é duas vezes. maior qlie Tupanciretã. 

Vejam outro exemplo: 
- Depois do 3? ano de plantio na terra conquistada, os assentados de · Erval Seco, RS, melhoraram de vida e, graças as economias feitas em conjunto resolveram colocar algum conforto dentro de casa, pois ninguém nas

ceu para sofrer a vida inteira. No fi- Foto: Rq.lna Vlldla 

nal de dezembro de 1987 eles esta
vam pesquisando preços para com
prar 15 geladeiras para as familias assentadas. Se eles estivessem tra
balhando à meia ou de peão, estas 
geladeiras não seriam vendidas e 
estes colonos estariam na miséria. 
E os comerciantes de geladeiras da 
região, mesmo que antes tivessem 
até falado contra estes colonos, se 
mostraram muito interessados em 
vender as geladeiras. 

Batata doce: 200 kg. 
Abóbora: 450 Kg. 
Mandioca: 1.000 kg. 
Arroz: 12 sacas 60 kg. 
Feijão: 14 sacas 60kg. 
Milho: 150 sacas 60 kg. 
Soja: 80 sacas 60 kg. 
Amendoin: 20 kg .. 
Melado, Chirriia e açúcar de cana: 80 kg. Agora você imagine uma coi-sa. Que tal a gente multiplicar
Galinhas: 80. exemplo como estes? 
Mel: 60 kg. E além disto. Que tal melho-
Cebola·. 20 tranças rar de verdade as condições de vida 

l
'e de trabalho dos pequenos pro-

Alho: 10 tranças prietários que hoje estão estrangu-
f, �./ �Hartí(�lh'tlta.� � .. d, , , • V , t , ., 1.., •q ji �- ....... ;(, " H < ,, ;, h· v. � Ml
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'ffiABALBAOCR RURAL PASSAM A 

'll'R "™lS D.l.RE1.1ni 00 URBAN) 

Por 92 votos contra o do deputado Ricardo 
Fiuza (PFL-PE), a Comissão de Sistematiza 
ção estendeu ontem aos trabalhadores ru: 
rais os mesmos direitos �os trabalhadores 1
urbanos. Em tese, com a prooulgação da 
nova Constituição, os bóias-frias deixa
rão de existir, já que está praticamente 
assegurada a estabilidade empregatícia. 

"I: um ganho importante para os trabalhado 
res do campo", disse o professor de Dire,! 
to Constitucional, José Afonso da Silva, 
que assessora a liderança do Pt-OB no Con
gresso constituinte. Embora esteja implí
cito que os direitos são os mesmos para 
"os t:rabalhadores", Afonso da Silva afir
mou que a decisão de explicitá-los, legi
tima a conquista. O deputado Plínio de 
Arruda Sampaio (PT-SP) disse que a emenda 
r,aposta pelo deputado Paulo Paim (PT-RS) 
tem como principal mérito igualar os ava� 
ços dós trabalhadores. Apesar de ter con
quistado muitos benefícios no Estatuto do 
Trabalhador Rural, a norma constitucio
nal amplia os ganhos. "I: una grande con
quista", declarou Plínio de Arruda Sam
paio. Com a aprovação da estabilidade no 
emprego, pela primeira vez na história do 
Bra3il os trabalhadores rurais terão esse 
direito. Além de ganhos do ponto de vista 
do contrato de trabalho, como a possibil.!. 
dade de seguro-desemprego (caso seja man
tida a proposta de Cabral), o trabalhador 
rural terá avanços na parte previdenciá
ria e acidentária. O serviço de Previdên
cia Social do trabalhador urbano será es
_tendido ao.rural, substituindo o Funru
ral. Segundo Arruda Sampaio, não será.po.§_ 
sível a existência de dois tipos diferen
tes de assistência social com a aceitação 
desse novo preceito constitucional. (FSP 
- 8/10/87}

A Conferência Nacional dos Bispos do Bra
sil (CNBB) quer eleições em todos os ní
veis, logo após a promulgação da nova 
Constituição. Esse é um dos seis pontos 
para o "pacto político" que a CNBB rela-
ciona na nota "Golpe contra a democra-
cia", divulgada ontem, onde a entidade 
ataca o "comportamento desesperado" do g.Q_ 
verno. O Executivo, segundo o boletim da 
CNBB, encontra-se "deslocado das institu.!_ 
ções e dos partidos" e "isola-se num pro
grama próprio de mera sustentação de gru
pos que disputam entre si o poder num 
afastamento dos objetivos da transição e 
num golpe contra a democracia". A CNBB 
mostra-se preocupada também com a Consti
tuinte. "Demonstração de desrespeito à 
Constituinte é a permanente ameaça que o 
Executivo lança contra a soberania do pr_2. 
cesso constitucional, difundindo que se 
aprovado o regime parlamentar irá arguir 
no Supremo Tribunal os limites do poder 

I 

constituinte para deliberar sobre a ques
tão". E espera que não se distancie o "5� 
premo da vontade popular expressa na eme� 
da constitucional de convocação da Constl_ 
tuinte". "No jogo forte que hoje se tra- · 
ça, envolvendo os 9overnos estaduais, go-
1,'€.cno federal e parlamento", afirma o bo
letim, "a única saída que se firma como a 
mais próxima à retomada do processo de 
transição, rompido bem antes da desagreg� 
ção atual da Aliança Democrática, é a fo!_ 
mação de um novo pacto político". A base 
·desse novo "pacto" seria: as eleições 
após a promulgação da Constituinte; a· 
real possibilidade de participação direta.
da população nas decisões constituintes; 
a supressão do regime de exceção ainda 
mantido pela Lei de Segurança Naciona�t 
uma nova política econômica, voltada para 
o fortalecimento do mercado interno e na
organização de nova política agrícola; r!:_
forma agrária; e, por fim, a garantia de
referend� popular para as questões mais
controvertidas da Constituinte. (FSP
12/10/87} 
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Trabalhàdores If�rais 

REEüRMA AGRÁRIA TEM VffiBl\S 

RIDUZIDAS EM 67% PARA 88 

A reforma agrária, considerada como pro

grama prioritário do governo, teve seu

orçamento para o próximo ano reduzido em 

67%. A proposta orçamentária feita pelo 

Ministério da Reforma e Desenvolvimento� 
grário (Mirad), com base em custos . de

abril passado, previa para 1988 um total

de Cz$ 45,8 bilhões, para o assentamento

de duzentas mil famílias de agricultores.

A meta de assentamento foi mantida. Entr�

tanto, o projeto de lei orçamentária, re-

metido ao Congresso Nacional em agosto

último, destina ao ministério Cz$ 30,7 

bilhões. Para atender apenas às ações de

reforma agrária, o Mirad havia solicita

do, na proposta original, Cz$ 37,8 bi
lhões. Segundo o orçamento previsto para 

1988 o Mirad terá apenas Cz$ 19,8 · bi-
' 

!hões, o que significa uma diminuição de 
52% nos recursos para o cumprimento de 
sua atividade. O presidente José Sarney, 
há exatamente dois anos (20 de outubro 
de 1985) aprovou o Plano Nacional de Re
forma Agrária (PNRA), através do decreto 
n2 91.766. Ele determinava que os ministf 
rios e

0

nvolvidos deveriam definir em seus 
orçamentos os recursos necessários às 
ações complementares exigidas pela refor
ma agrária. Ainda no ano passado, o pres.!_ 
dente da República instalou a Comissão 
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Interministerial de Desenvolvimento Ru
ral (CIDR), composta pelos quatorze minis 
térios envolvidos com a reforma agrária-:
A CIDR deveria consolidar todos os orça
mentos, prevendo as despesas com as 
ações complementares ao programa. Entre
tanto, com exceção dos ministérios dos 
Transportes e da Agricultura, nenhun ou
tro destinou recursos, em seus orçamen
tos do próximo ano, ao programa de refor
ma agrária, como determinava o decreto 
do presidente José Sarney. Até agora, o 
governo desapropriou 2, 1 milhões de hect� 
res, que representam uma capacidade de 
assentamento para 59. 186 famílias. Isto 
significa que dois anos após a aprovação 
do PNRA foram cumpridos apenas 2,2% da me 
ta de desapropriação e provavelmente ben; 
ficiadas 13,1% das famílias previstas pa-:
ra o mesmo período. (FSP - 10/10/87)

1 AM,r\16 li •a FMI! M � 

"Se a reforma agrária concentra a renda, 
como concluiu levantamento do BNDES (Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômíco 
e Social), então o latifúndio, que é a 
concentração de terras, democratiza a rei! 
da." O comentário foi formulado em tom de 
blague por um dos coordenadores da cam

panha Nacional pela Reforma Agrária, o so 
ciólogo Herbert de Souza, a propósito de 
pesquisa do BNDES publicada na edição do 
JB de domingo, dia 4. A publicação dos re 
sultados do levantamen-�� do 1/,!i_'IES - q;; 
ainda não chegou ao fim, como admitiu seu 
responsável, o economista Márcio Henrique 
de Castro - deixou revoltadas as 10 enti
dades que participam da campanha pela re
forma agrária, que se reuniram para deba-
ter a questão. Passamos por um momento· 
muito delicado - disse o sociólogo Her� 
bert de Souza - correndo o risco de ter,I 
na nova Constituição, uma reforma agrária· 
que fique aquém até mesmo do Estatuto da 
Terra, da época do general Castelo Bran-' 
co, e das legislações posteriores, como a 
da época do general Costa e Silva, que da 
va prazo de 48 horas para posse da terra� 
Como um levantamento feito em um· período 
superado, antes das mobilizações popula
res, pode chegar à conclusão de que a ·re
forma agrária é prejudicial ao homem do 
campo,! uma conclusão absurda, até por
que nunca existiu reforma agrária no 
país. Un dos vícios da pesquisa, segundo 
o coordenador da Campanha Nacional pela
Ref��ma Arrár5., é o fato de que o BNDES
trabalhou com a idéia de que os assenta
mentDs teriam de ser auto-suficientes.
"Não existe agricultura auto-suficiente
em sistema capitalista, e em países como �o Japão e os Estados Unidos ela é subsi
diada, cqmo teria que ser a nossa." Outra 
crítica feita por Herbert de Souza é que 
o BNDES afirma que a renda dos parcelei
ros do Incra foi baixa, sem referir-se ao

que ganhavam antes do assentamento. "A 
partir de um estudo de 26 casos em um uni 
verso de renda baixa ��o se pode concluir 
que a reforma agrária concentra renda. 
Além do mais, o próprio ·estudo do BNDES 
diz que dos casos examinados, só 30% rec� 
beram crédito do governo. Para ele, a pa,!'_ 
tir das informações relacionadas em seu 
levantamento, o,BNDES apresenta argumen
tos contra a reforma agrária sem, no en
tanto, ter demonstrado a existência desta 
reforma e sem ter qualificado o signific� 
do desses assentamentos feitos durante o 
governo do general João Figueiredo. 11 0 
que há", comentou ele, "é uma articulação 
d� dados truncados do ponto de vista ciei! 
tífico e do político". O�tro ponto de le
vantamento do BNDES contestado pelos coo.E_ 
denadores da Campanha pela Reforma Agrá
ria é a afirmação do Banco de que "caipi
ra não conhece agricultura", o que signi
fica, segundo eles, que apenas a agricul
tura altamente tecnificada pode dar cer
to. Isto é falso - argumenta Herbert de 
Sou?a - porque, no Brasil, os pequenos 
orodutores usam menos_ insumos, produz�� 
70% dos alimentos consumidos, empregam 
mais gente e recebem do governo menos cré 
ditos. As propriedades com mais de 100 
hectares gastam mais agrotóxicos e ferti
lizantes, empregam menor número de pes
soas comparativamente e destinam a maior 
parte de sua produção ao mercado externo. 
Estas constatações, segundo ele, não sig
nificam que a Campanha Nacional pela Re
forma Agrária defenda a agricultura primi 
tiva, sem tecnologia. "Nós achamos ape-=:
nas", diz ele, "que o pequeno produtor 
brasileiro tem revelado uma capacidade de 
sobrevivência que desafia toda política 
praticada até agora pelo governo". (.:B -
11/10/87) 
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tVTA OC �CDENTO AO POVO 

Nós, Bispos Diocesanos da Região Araguaia-Tocantins, denunciamos mais uma vez 
publicamente a grave situação de violência perpetuada contra os trabalhadores.rurais e 
seus aliados. 

Situação de Violência 

Somente no ano de 1987, de 1º de janeiro a 8 de setembro, na Diocese de Concei
ção do Araguaia/PA, foram mortos 18 trabalhadores rurais, por questões possessórias e 
trabalhistas, 115 espancados, 80 famílias despejadas e 32 casas queimadas ou destruídas. 
Em várias ocasiões, nos últimos anos, foram entregues às autoridades, listas de ·trabalha 
dores mortos nt;sta região e até hoje os responsáveis por estes.crimes continuam impunes� 
A omissão e a conivência do poder público com o latifúndio propiciam um clima de impuni
dade tal, que favorecem aumento da violência. Enquanto não se detêm pistoleiros e seus 
mandantes, 112 posseiros foram presos este ano. 

1 - BELA VISTA 

Destacamos o conflito da área Bela Vista, Conceição do Araguaia, como un exem
plo que qem ilustra essa realidade

1 
onde vivem e trabalham, há 8 anos, aproximadamente 

400 famílias de trabalhadores. O proprietário, Jurandir Gonçalves Siqueira, desde o fi

nal de abril de 1987, implanta o terrq.!:_entre os camponeses. 
Houve a morte de um pistoleiro que dizia ter sido contratado para matar 8 lavr� 

dores. Após esta morte, a PM e o gerente da fazenda, sob as ordens do próprio Jurandir, 
praticam muitas arbitrariedades e chegaram a torturar 12 lavradores. Entre os 12, encon
tr�-se Antonio José Sabino e Oity Farias Leite, que permaneceram presos injustamente por 
42 �ias. Ambos estiveram internados 5 dias no Hospital do Estado, em Conceição do Ara
guaia, por causa dos atos de crueldade. Posteriormente constatou-se, através de laudos 
médicos, que Antonio José Sabino tinha uma vértebra fraturada, sendo necessário manter
se engessado por 20 dias. Queimaram 19 casas, roubaram objetos de valor, além de proibi
rem o trânsito no rio Araguaia, daquela região. 

A violação do direito constitucional de ir e vir provocou a morte por tétano, 
no dia 9 de maio de 1987, de Maria Goretti de Sousa, de 4 anos, por falta de assistência 
médica. O fazendefro e 9 soldados estiveram na casa do posseiro João Moreira de Sousa, 
casado, 12 filhos. Fizeram muitas pressões e ameaças aos familiares presentes. Em virtu
de desse ato, Mary Rosa Mendes, sua nora, grávida de 6 meses, sofreu aborto. Foi trans
portada numa rede através da Fazenda São Luiz, porque o trânsito no caminho mais curto 
estava fechado pela policia, o que ocasionou o aumento de perigo de vida. João Moreira 
de Sousa, que vinha sendo ameaçado por Jurandir, saiu da área e foi alcançado no municí
pio de Arapoema, Goiás e no dia 13 de agosto de 1987, assassinado barbaramente a paula
das. O posseiro Raimundo do Nascimento Moreira, 37 anos, casado, teve a mesma desventura 
dois dias d�pois. Seus familiares, com a participação de dezenas de lavradores, só cons� 
guiram enterrar o corpo 8 dias depois, porque os pistoleiros mantinham emboscadas pron
tas a matar quem se aproximasse. 

Por volta do dia 9 de setembro de 1987, o fazendeiro abandonou a área, e segun
do informações, teria vendido as poucas cabeças de gado, o que ele dizia serem suas e co 
locou fogo na roça dos lavradores, causando graves prejuízos. O fogo se alastrou incon- · 
trolavelmente, atingindo pasto dele próprio. 
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• Ameaça de Morte

4 
O latifúndio da eliminação física de pais de família, lideranças sindicalistas, 

agentes de pastoral, advogados comprometidos com trabalhadores rurais, procura amedron
tar, através de constantes ameaças de morte. �.esta região do sul do Pará há pelo menos 
65 pessoas que correm risco de vida. Nestes últimos dias, as campanhas de difamação, a
meaças, perseguições, vem se intensificando, inclusive através da Rádio Regional do Ara
guaia, que repetidamente insiste que um grupo de 6 (seis) tem que ser eliminado. 

Sandinistas 

Foram feitas denúncias levianas a respeito da presença de sandinistas guerri
lheiros no sul do Pará. 

Acusações destituídas de quaisquer provas ou indícios de ve.racidade. Tais acusa 
ções não ofendem apenas um sacerdote, mas ·ofende-se desta forma, o povo e o governo da 
Nicarágua, pois que mantém relações diplomáticas amistosas com o Brasil. 

Repúdio 

Rejeitamos as calúnias feitas em relação ao Padre Ricardo Rezende Figueira, 
Sacerdote da Diocese de Conceição do Araguaia·é Coordenador do Regional· Araguaia-Tocan
tins da Comissão ·P:asto;.al da Terra (CPT). Há muitos anos o conhecemos e acompanhamos 
seu trabalho; teste�unhando -sua atuação evangélica, sempre em comunhão conosco, de acor
do com orientações da Igreja.a serviço dos oprimidos do campo. Manifestamos nosso total 
apoio e sólidariedaáe act_ Padre Ricardo. 

ConlJromisso e Apelo 

Afirmamos que apesar das graves ameaças de mo_rte a alguns de· seus agentes de 
pastoral, a Igreja não abandonará seu compromisso de apoio ao povo camponês, oprimido e 
massacrado desta região. 

Contiruamos juntos para que os trabalhadores conquistem, neste país, uma verda
deira reforma agrária, sem a qual não haverá paz no campo. Apelamos às autoridades compe 
tentes a tomar providências urgentes para a sequrança devida de nossos irmãos ameaçados 
de morte, evitando mais derramamento de sang, ,,·. Para que isso seja possível, é necessá
rio que a justiça torne-se mais ágil e inicie por apurar cada caso de morte violenta na 
região. 

Neste momento, queremos retomar as palavras do Conselho Permanente da CN88. 
de 28 de agosto próximo passado: nossa fé opera na caridade comprovada no sofrimento 
se alimenta de grande esperança. Temos certeza de que Deus caminha conosco e nos confir
ma em nossa missão evangelizadora. A força da ressurreição pulsa no meio de nosso povo. 
Nossa Senhora Aparecida, Mãe e Padroeira do Brasil, especialmente neste Ano Mariano, nos 
ampare na insistente busca da justiça e fraternidade. 

Convidamos todos os católicos a participarem, no Dia:Nacional de Oração Pel� 
Paz, 12 de Outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, rezando o terço pela superação ca 
violência em nosso ,querido Brasil. 

Conceição do AraÇ1.)8ia, 18 de seteri)ro de 1987. 

D. Patríci.o José Hanrahan, e. SS. R. - Bispo de Conceição do Ara�ia - PA
D. Frei Jaire Antonio SchJck, O. F. M. - Bispo de Cristalãndia - QJ
D. Jaime Collins, C. SS. R. - Bispo de Miracema - GO
o. Frei Celso Pereira de Almeida, O. P. - Bispo de Porto Nacional - GO
o. Pedro Disaldáliga, C. M. F. - Bispo de São Félix do Arag.aia -··.:n-
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Memorendo 
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15 10 87

fíJJJ)H 
SE�VIÇO JE INTERCZ�OIO NhCl��AL 
Cx.rostal .581.25;6·00.retr�pol is/,1J 

Comisoco hrquidio.cesana ele São Luís 

Rua �edro li, s/nº

65.000 - ,.. ... 
·-'ªº Lu is. - MA. 

O F hTO: 

O COMITÊ DE LUTA rELA �EFa<Mh AGRÃRIA a deDais enti

dades querem tornar p�blico o seu mais veem3nte rep�dio �s violências 

fÍsicas o morais sofridas por ��is de 25 posseiros dos povoados de "JI . 
- .

ÇiUli�I, :sr.o r<AIMUNDO, ARé�IS", e ao presidente elo Sindicato dos}raba.

lhadores í<urais ·de Santa ;<_ita, Sr. Clovis ,:.fvGs d0. Souza, prQ-i::icadasp3 

lo Delegado de rolÍcia cl2quele municÍpio,.Sr •. Francisco Cantanhede Cor 

d3iro e v�rios policiais-militares, no di2 30 �!timo, �s 9:30, 

Momento êln-tes---dessas viol8r.cias, esses levradores, a 

comp2nh�dos do dirigente sindical, comparecorar;, naquela delegecia de po 

IÍcia p.:::re pr-3star depoir.1Gnto a respeito oe conflito de terrc na região 

em que vivera e trabalham. Na presença do Delegado Sindical, policiais-

mi litêlreo �assaram a provocar e insultar os lavradores e • ! • , mp•3c11 r 

presidente do sindicato assistisse seus associ�clos� logo depois, 

qu,3 O l

ess2-s 
A N r< policiais passaram a praticar toda a sorte de violencias a egrcssoesr1 

. , , 

sacas, 2trav3s de pauladas, pontapas, murr2.cias, empurrõe·s. '.O De I e.gado 

l 
i 

de Pof1foia-·aind� disparou um tiro no chão, quase atingindo os p�� do 

dirigen·te sindical e do L:wredor Tom; Ferreire. Resultado desse panca-\ 

dariéi dê:! pol feia: o Fresiclen·ce do Sindicato e os posseiros Fi lorr:-eno Fe!:
;

reira Santos e Elpidio �ereira saíram muitos machucados, com �erias es 
. ,., 

cor,açoes. 

1�uererr.os repudiar tamb�m o ê.:·centado ao direi to ele r� 

presentaç5o do dirigente sindical, Jmped�o ilegalmente de assistir os 

• ' d  " d" t d"" · - � ,' · · · ' G
associados o s1n tca o nas �u 1anc1as na �o teia e ex191r Go ovarno 

Cafeteira a apuração dos abusos e violências o a punição rigorosa do 

arbitr�rio delegado de polfcie. 

Queremos finalmenta danunciar que, apesar cl0 compro-1 

• :J d • d f · • 1 '" . t . -1 m, sso e , o 1 @curso o Governo Ca ete Ira, e ,- o I c1 a con I nue senc.io uma 

forç2 cla apoio ao latif�ndio e a sarviços de grupos polfticos. 



A refonna sai de campo 

O ,;onho acabou. Pelo menm
essa é a sensação que fica depois
cio decreto cio presidente Samey
sobre os .novos mmos que pre
tende imprimir ao seu arremedo
de refonna agrária. O decreto, às
vésperas ela votação da Sistemati
zação sobre o tema, sinaliza clara
mente os limites admissíveis ao go
verno. Com o agravante de signifi
car uma clara aliança do governo
com as correntes mais conserva
doras do País, sobretudo a UDR. 

Essa foi a conclusão do presi
dente da Confederação dos Tra
balhadores na Agricultura (Con
tag), José 'Francisco da Silva, após
rc11ni.io de toda a diretoria, na
quinta-feira, 21. Ele declarou que
o presidente "está tirando a más
cara" e que, mais que a UDR, "é a 
direita que se está confünclindo 
com o governo e formando sua 
nova base de sustentação". 

O clecreto presidencial - um re-
' 1 ruo em rclaç.-io ao substitutivo de 

Bernardo Cabral - incorpora boa 
parte das emendas apresentadas .
pelos deputados Rosa Prata,Jorge 

Viana e Cardoso A1ves, todos do
PMDB, responsáveis pela dem1-
hada do relatório de Severo Go
mes, na Comissão da· Ordem Eco
nômirn. Além de levar em conta as
sugestões cio próprio ministro da
Reforma Agrária, Jáder Barbalho,
que desde a posse enfrenta a resis
tência e a desconfiança dos traba
lhadores mrais. 

O decreto foi apresentado
como uma derrota da UDR, por
excluir a possibilidade de desapro
priação das propriedades cujo ta
manho não ultrapasse 250 hecta
res (sul-sudeste) e 1.500 hectares
(norte). Isso seria um passo no
sentido ele esvaziar o movimento
de resistência à reforma que coop
tou os pequenos e médios pro
prietários. O que não se diz é que 
_já havia essa disposição na lei, pre
serv�do as pequenas proprieda
des. Só que os limites eram infe
riores. Não se diz, támbém, que os 
conflitos mais graves, como os elo
Bico do Papagaio (GO), ocorrem,
justamente, em áreas da nova di
mensão excluída ele desapropria
ção. 
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A UDR amarga sua "derrota"

O detalhe de excluir da desa
propriaç.10, em áreas de até dez
mil hectares, 2.5% das terras, à es
colha do proprietário, está st>nclo
interpretado pelos adeptos da re-

. fonna como um golpe no con-·
ccito de função social ela terra. A
mesma acusação se f.u à exdus;io
para fins de desapropriação clt>
áreas cm produção, mesmo <len
tro de propriedades desapropria
das. 011 sc:ja, a refom1a agrária de 

! 
� o

i 

St.NIIOR/'IH • nrn1;M·, 

Samey fará t11clo, menos altt·rar
eletivamente a estmt11ra limrli;íria
cio País. O latifünclio, em qual
quer hipótese, será privilq�iarlo,
seja pela manutenção ele até 2.500
hecrares para qualquer fim. inclu
sive cspcClllaç.10, seja porqur 11111
simples rlesmatamento, na a11sc·n
cia de outros critérios, o caracteri
zará como produtivo. 

O direito de uso real, que im
pedir., os benefici:,rios da refom1a
agrária de negociar, penhorar 011
dar qualquer destinação as suas
terras, foi considerado um "socia
lismo só para os pobres". ele n·z
que os latifundiários continuam li
vres para f.uer o que bem enten
derem. Além ele que config111.1 um 
duplo ordenamento jurídico para
o direito de propriedade no País.

A extinção do Incra e sua ab
sorção pelo Mirad servirá somente
para tirar ao órgão exerntor ela re
forma agrária a ílcxibilidacle e aii
tonomia características de uma
autarquia. E a criaç.10 <lo Inter
(Instituto Jurídico das Terras Ru
rais) para ·rniclar elo aspecto juri
dico ela reforma contradiz com a
intenção anunciada pelo governo
de unificar todas as suas procura
rlorias jurídicas. 
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Trihuna determina decisões 
terça-feira, 27/10/� 

na Sistematização 
Partidos formam grupos 
de especialistas para 
orientar voto do plenário 

Aglaé Lavoratti 

B RASÍLIA - Ninguém melhor do que/os grupos ideoló-
gicos e os partidos que integram a Cgtnissão de Sistema

tização para saber que é preciso "dançar d'onforme a música", 
como reconheceu o deputado, hoje ministro, Prisco Viana. 
Por isso, a cada item do projeto posto em votação, entram cm 
campo os parlamentares especialistas em cada assunto, que, 
mesmo sem voto, têm voz na Sistematização. Eles formam 
uma espécie de linha de frente devido ao profundo conheci
mento sobre o que está sendo analisado. 

Não foi por outro motivo que, no capítulo referente aos 
direitos dos trabalhadores, os empresários Afif Domingos 
(PL-SP) e Albano Franco (PMDB-SE), de um lado; e os 
sindicalistas Luís Inácio da Silva, Lula, (PT-SP), e Paulo Paim 
(PT-RS), do outro, monopolizaram as atenções do plenário. 
Afif e Albano defendiam emenda dos empresários gaúchos 
que acabava com a estabilidade e tinham como reforço o 
deputado Darcy Pozza (PDS-RS), especialista em economia 
da ala conservadora. 

Enfrentaram a tropa de choque da esquerda, capitanea
da por Lula e Paim, ambos da CUT. "O Lula estava jogando 
tudo. O problema é que o trabalhador do ABC não é o 
trabalhador brasileiro", disse Pozza. Lula jogou tudo e melhor 
que os conservadores. Ganhou. O capítulo referente aos 
direitos dos trabalhadores incluiu todas as suas propostas. "O 
Afif não soube articular, ficamos perdidos", admite o depu
tado Ricardo Fiúza (PFL-PE), da ala conservadora. 

Cronograma - A necessidade de contar com os 
especialistas levou os partidos a fazerem um cronograma para 
os trabalhos de plenário. No PT, por exemplo, a deputada 
Irma Passoni (SP) ainda não apareceu na Comissão de 
Sistematização. Ela é a especialista do partido em reforma 
agrária e atuará na Comissão de Sistematização junto com o 
deputado Plínio de Arruda Sampaio (SP), quando chegar a 
hora. 

Irma e Plínio, trabalharão com os especialistas do PCB e 
PC do B - deputados Roberto Freire (PE) e Aldo Arantes 
(GO) - e ainda com o deputado Osvaldo Lima Filho 
(PMDB-PE) e os deputados Nelton Friedrich (PR) e Vicento 
Bogo (RS), da dissidência pemedebista MUP (Movimento de 
Unidade Progressista). O grupo prepara uma proposta que 
assegura imissão imediata na posse da terra desapropriada. 

Os especialistas das esquerdas enfrentarão no plenário o 
batalhão de frente dos conservadores, entre os quais se 
destaca o deputado Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP), que 
até agora �penas passeou pelo plenário, sem intervir nos 
debates. "E claro que atuarei na reforma agrária, porque 
estão querendo acabar com a propriedade produtiva", justifi
ca Cardoso Alves. Para o mesmo assunto, o PFL terá os 
deputados Ricardo Fiúza e Alysson Paulinelli (MG). 

Rodízio- Os partidos respeitam, em cada assunto. a 
tendência natural de seus integrantes e fazem um rodízio de 
especialistas. No PDT, por exemplo, quem brilhou na votação 
do capítulo dos direitos individuais e coletivos foi o deputado 
Lysâneas Maciel (RJ), que cedeu lugar para o deputado 
V1�aldo Barbosa (RJ) na questão da organização partidária e 
eleitoral. Quando a reforma agrária e a ordem econômica 
entrarem em pauta, Vivaldo abrirá caminho para o deputado 
Am�ury Mul_ler (RS), que cederá seu lugar para o deputado
F1onceno Patxão (RS) na questão previdenciária. 

No PT, Lula e Antônio Paim atuam nas questões dos 
trabalhadores, os deputados Paulo Delgado (MG) e José 
Gcnoíno (SP), na questão eleitoral e partidária e Forças 
Armadas; os deputados F1orestan Fernandes (SP) e Gumer
cindo Milhomem (SP), no sistema de governo; e o deputado 
Olívio Outra (RS), nas áreas de comunicações, ciência e 
tecnologia. 

No PDS, não existe urna organização rígida. "Respeita
mos os conhecimentos de cada parlamentar na sua área", 
afirma o deputado Adylson Motta (RS), que começará a atuar 
com mais freqüência quando entrarem os ternas administração 
pública, saúde e prrevidência. O deputado Gerson Peres (PA) 
é o constitucionalista coordenador do PDS, enquanto os 
deputados Bonifácio de Andrada (MG) e Victor Faccioni 
(RS) passarão a atuar no sistema de governo. 

Mesmo um partido pequeno como o PC do B,_ com

direito a somente um voto na Sistematização, faz questao de

trazer especialistas para o plenário da �istematização: depu

tada Lídice da Matta (BA), para questao eleitoral; deputado

Edmilson Valentim (RJ), trabalhadores; deputado Eduardo

Bomfim (AL). sistema de governo; e deputado Aldo Arantes,

organização econômica e reforma agrária. O líder da bancada,

deputado Haroldo Lima, ficou com o tema Forças Armadas e

com a coordenação geral. 
a liderança do PMDB, existe um grupo coordenad9

pelo deputado Nelson Jobim (RS), que distribui o t�abalho. E

composto pelos deputados Antônio Brito �R�), Pimenta da

Veiga (MG), Nelson Wedekin (SC), Antomo Manz_ (PB),

Jorge Hage (BA) e Octávio Elísio (MG) - os dois ult1mos

representando o MUP. Para cada assunto a ser tratado, o 
grupo reúne-se com os especialistas, que são, entre out:os. o 
deputado Jutahy Jr.(BA), para organização do Estado: o 
senador Severo Gomes (SP), ordem econômica; o dcr,:tJdo 
Artur da Távola (RJ), ciência e tecnologia; o deputado Líyd10 
Ferreira Lima (PE), sistema de governo; e Octávio Elisío. 
educação. Discute-se o mérito do que entrará cm vot,,ç;,o e a 
opinião do especialista determina a atuação do grupo no 
plenário. 

Convencimento - A presença dos especialistas, 
mesmo que eles não votem, é considerada fundamental 
porque, ao usarem a tribuna, podem modificar votos de 
indecisos e esclarecer o assunto em discussão. Foi o que 
aconteceu quando o deputado Prisco Viana, especialista cm 
legislação eleitoral, alertou os companheiros moderados que 
os partidos políticos poderiam receber recursos do estrangei
ro, se fosse aprovada uma emenda do senador José Richa 
(PMDB-PR). O próprio autor da proposta não havia percebi
do isso e pediu "clemência à Mesa porque o entendimento que 
havia era outro". A Mesa, sob a prt>sidência Jo senador 
Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) não só deu "cle
mência'', mas acabou passando por cima do regimento e 
atendeu ao pedido de Prisco. 

A especialista nas questões da família. dcputad;i Sandra 
Cavalcanti (PFL-RJ). por interpretação divma 1.L1 do ckpu
tado José Genoíno. foi à tribuna e defendeu com vcc-mê11cia a 
emenda do deputaJo pelista, que transforma a censura ele 
espetáculos e programas de televisão em classificatríria, rior 
idade. Virou os votos dos deputados Edme T;ivarcs (PFL-i

°

'fl) 
e Ricardo Izar (PFL-SP), da ala conservaJora, a favor de 
Genoíno. 

Arquivo 8/12/86 
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Padre da UDR continua 
Desta vez a coisa virou 

bate-boca: até·ruralista 

_: b. considera reacionário 

Ricardo Kotscho 

S 
ÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) - De
batina cinza até os calcanhares, como há 

muito tempo não se via mais, o padre Eduardo 
Rebouças de Carvalho, 75 anos, mais conhecido 
como "o padre da UDR", acabara de fazer mais 
uma pregação em defesa da propriedade, quando 
um homem sentado na cerca do curral da Fazenda 
das Irmãzinhas -uma propriedade de 30 alquei
res das Irmãs de Maria Imaculada, arrendada à 
Cooperativa dos Pecuaristas de São José dos 
Campos - pediu a palavra. 

Os cerca de 100 fazendeiros presentes a mais 
um "Dia de Campo" - promoção da regional da 
UDR no Vale do Parafüa para ensinar a fazer 
"cerca elástica" e conhecer o padre amigo - não 
puderam acreditar no que ouviram e quase engas
garam, mal dando tempo de tirar o espeto de 
churrasco da boca. 

- Eu não sou comunista -foi logo falando
o homem. -Sou brasileiro, acima de tudo, e não
posso ficar em silêncio ouvindo essas coisas,
quando sabemos que 90% da população da Amé
rica Latina vivem em condições sub-humanas e a
maioria do nosso povo passa fome.

Q que era apenas mais uma festa de confra
ternização da UDR regada a cerveja gelada e com 
muita carne macia acabou se transformando num 
acalorado bate-boca como se, de repente, o 
plenário da Comissão de Sistematização da Cons
tituinte tivesse sido transferido para essa fazenda, 
na estrada vicinal que liga São José dos Campos a 
Jacareí, a menos de 80 quilômetros de São Paulo. 

- Marajá, Marajá! -protestaram em coro
os outros comensais, à medida que o .homem se 
entusiasmava com seu discurso a favor dos traba
lhadores oprimidos, "aos quais nós pagamos um 
salário de fome, e isso ninguém pode negar". 

O homem xingado era Roberto Vilela, 54 
anos, alto funcionário aposentado da Petrobrás, 
que recebe CZ$ 120 mil por mês e é dono de uma 
propriedade rural de 15 alqueires em São José dos 
Campos. 

E o padre não é um padre qualquer: ao se 
apresentar, vai logo informando que foi colega de 
Dom Agnelo Rossi - "o terceiro homem da 
Igreja na hierarquia do Vaticano, depois do papa" 
- na �rimeira turma do Pontifício Colégio Pio
Brasileiro de Roma, em 1934. Ex-diretor arqui
diocesano de ensino religioso da capital paulista,
em 1944, e vigario de Barra do Piraí, no Estado do
Rio, o "padre da UDR" não se fez de ro�ado 
quando Vilela contestou sua pregação. E o diálo
go que se seguiu é tipico do Brasil da Nova 
República. . 

Padre-Você já falou, agora me deixa falar. 
Vilela - Espera aí. Eu faço parte das 

equipes de Nossa Senhora e estive recentemente 
na Europa, onde as Irmãzinhas com quem me 
encontrei me falaram da miséria em que vivem os 
trabalhadores brasileiros ... 

- Devem ser as Irmãzinhas do Politburo ...
- retruca Ana Maria Ferreira Leite Pinto, a
pri�eira mul?er dirigente da UDR no país, que
preside a reg10nal do Vale do Paraíba.

Fazendo sinais de deixa para lá com as mãos, 
padre Rebouças caminhou em dire.ção a Vilela de 
dedo em riste. 

Padre_- Escuta aqui, eu só quero saber qual 
é a soluçao que o senhor me apresenta. Não 
adianta nada eu dar as coisas que tenho para os 
pobres, porque serei apenas mais um pobre. Sou 
filho· e neto de fazendeiros, conheço a luta dessa 
gente. 

Vilela - O problema é que vocês da UDR, 
pelo que � se�h(!r. falou, estão lutando para 
manter a s1tuaçao m1usta que está aí. 

Padre -A UDR não defende a proprieda
de, mas o produtor rural, e o sanhor tem que 
entender que tem muitos comunistas agindo nesse 
setor e nós temos um governo corrupto. 
. . '(ilela -Mas o senhor sabe que o pobre é
m1ustiçado no nosso país e vocês nãe fazem nada 
contra isso. 

Padre -A injustiça contra o pobre é grave, 
mas contra o rico também. Por acaso, agora é 
crime ser rico? Minha empregada, que está ,comi
go há 32 anos, ganha CZ$ 4 mil por mês. E fácil 
distribuir por aí dinheiro dos outros, como fazem 
esses padres progressistas. Mas eu já criei 13 
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a pregaçao 
São José dos Campos (SP) - Murtlo Menon 

crianças, que não são parentes, com meus pró-
prios recursos. 

Vilela -Tudo bem, mas Deus quando fez o 
mundo não repartiu a terra do jeito que está, 
dando muito para uns poucos e nada para a 
maioria do povo, como nós estamos vendo hoje 
no Brasil. 

Padre - O senhor por acaso estava lá 
quando Deus fez o mundo? Então, como é que 
fala? O senhor por acaso é proprietário rural? 

Vilela -Eu sou, mas ... 
- Mas não produz nada - aparta nova

mente Ana Maria, já perdendo a paciência. -
Você é um marajá que tirava 300 litros de leite por 
dia e acabou com a criação porque achou que não 
dava dinheiro. Vou indicar sua propriedade ao 
governo para fins de desapropriação porque ela é 
improdutiva. 

- Fala aí quanto você ganha da Petrobrás,
seu marajá, mentiroso -desafia Antônio Gomes 
de Oliveira Filho, economista e herdeiro de 
tradicionais pecuaristas da região. Ao ouvir a 
resposta de Vilela, dizendo que ganha CZ$ 120 
mil por mês, ele não se conforma, sai gritando: -. 
Aqui ninguém çanha isso e nós somos chamados 
de latinfundiános. Minha fazenda este mês teve 
uma renda bruta de CZ$ 160 mil e não tiro 5%, 
disso. Faz as contas, seu marajá. 

Diante do quiproquó, o churrasco acaba 
antes da hora e padre Rebouças se retira, indigna
do com o bate-boca: 

- Deixa ele para lá.
E sai caminhando ligeiro em direção à resi

dência das Irmãzinhas, que o esperam com uma 
mesa de legumes e verduras: ele é vegetariano. 
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Uma experiência para 
os pequenos produtores 

Um dos principais problemas 
enfrentados pelos pequenos agri 
cultores de todo o país, é a di
ficuldade em comerciafüar o seu 
produto, precisando ·sempre de 
passar a safra para o intennediá
rio, perdendo muito do lucro. 
Em Bela Vista, próximo de Goiâ
nia, um grupo de agricultores, 
pensando em evitar a presença 
dos intennediários, resolveu criar 
a Associação d_os Pequenos Pr� 
dutores de Bela Vista. 

A Associação tem pouco mais· 
de um ano de existência e já 
deu resultados que mostra que a 
experiência é válida. Antônio 
Alonso, da diretoria da Associa
ção, disse que a Associação está 
muito no começo, mas os resul
tados mostram que este é um 
bom caminho para os pequenos 
agricultores. Com este pequeno 
tempo de vida a Associação já 
garantiu o aumento da produtivi
dade da safra deste ano. Outr:i� 
expenencias também estão 
sendo feitas na área de agricultu
ra alternativa e trabalhos com 
hortas comurú tárias. 

TRABALHO 

Através de uma entidade na 
Holanda e com a ajuda da Paró
quia local, os agricultores adqui
riram um trator pequeno, uma 
máquina de beneficiar arroz e 
um caminhão para transporte. O 
pessoal que trabalha com os ma
quinários é da própria Associa: 
ção e também é remunerado pe
lo serviço que presta. A Associa
ção tem em tomo de 120 filia
dos e hoje os associados estão 
pensando em adquirir outro tra-

A míq uina de beneficiar 

Um pouco do est0que de arroz 

tor, porque só um é pouco para 
a demanda que existe. Quem uti
l iza o trator paga pela hora de 
trabalho, que fica em torno de 
CzS 300,00 (metade do preço 
cobrado pelos grandes fazendei
ros). 

Repoin01 na horu comunitária 

Depois da colheita a safra vai 
então para a máquina de benefi
ciar e os associados combinam a 
forma de pagar o trabalho que 
pode ser através do pagamento 
de uma porcentagem em dinhei
ro ou com uma parte da própria 
safra. Desta fornrn a Associação 
tem sempre na máquina de bene
ficiar um estoque de arroz que é 
comercializado para a população 
local. Também neste caso o pre
ço do produto é mais barato do 
que o que é vendiclo nos super
mercados. 

O trabalho Jesenvolvido nas 
hortas comunitárias també111 nas
ceu com a Associação dos Peque
nos Produtores. Ex is tem duas 
áreas - uma no terreno da má
quina de beneficiar arroz e outra 
no campinho de aviação - que 
são utilizadas para desenvolver 
pequenas hortas. Grnnde parte 
dos produtos das hortas são doa
dos para o programa de alimen
tação escolar, mas os agricultores 
também podem fazer a feira na 
horta. O pessoal cultiva vários ti
pos de verduras e legumes como: 
tomate, pimentão, vagem, alface, 
repolho e outros. 

Antônio Alonso disse que 
apesar do trabalho ainda estar no 
começo já existe uma discussão 
com outras cidades para que elas 
também criem suas associações. 
As principais discussões estão 
sendo feitas com Itapuranga, Sil
vânia, Goiatuba e algumas ou
tras. Segundo infonnou Alonso, 
o grande objetivo dos pequenos
produtores é criar uma associa
ção para todo o Estado a fim de
fortalecer a luta contra o esque
ma dos latifundiários. 

Companheiro 
injustiçado 

O Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de Bela Vista está de
nunciando a injustiça cometida 
com um trabalhador da Granja 
Saito S.A., que tem uma filial 
no município. ldumar Simião Pi
res trabalhava há quase dois anos 
na empresa e tem sérios proble
mas de saúde. Um dia ele foi ao 
médico que lhe pediu uma radio
grafia, mas ldumar não tinha di
nheiro para pagar o exame e o 
médico não quis dar o atestado 
para ele. ldumar foi repreendido 
na empresa sofrendo suspensão 
ele sete dias. Logo depois ele foi' 
cham3do na secretaria e ouviu o 
seguinte: "se você pedir suas 
contas você recebe. senão nós te 
mandamos embora e você não 
recebe nada". O Sindicato está 
pedindo explicações para o fato 
senão o companheiro ldumar 
não vai assinar sua demissão. 

Homenagem aos 
mártires dos 

trabalhadores 

Dezenas de caixões repre
sentando nossos companheiros 
assassinados estão sendo confec
cionados pela Pastoral de Juven
tude da Arquidiocese de Goiâ
nia. Esses símbolos serão carre
gados em uma procissão no dia 
dos mortos, 2 de novembro, 
pela cidade de Goiânia, com pa
radas, encenações sobre a situa
ção de violência contra os tra
balhadores. Ao final, uma cele
bração com a presença de D. 
Antonio Ribeiro, D. Tomás 
Balduino e D. Pedro Casaldá
liga. Com o evento, a Pastoral de 
Juventude pretende manter viva 
a memória dos companheiros 
mortos, exigir a punição dos cul
pados e alertar as autoridades: 
o povo não está cego diante da
Justiça.



15 a 21 de outubro de 1987 

Cartas/Op,.nião 
A campanha do "Estadão" contra a. lgr"eja e os índios 

BISPOS DA AMAZONIA, ,. 
DENUNCIAM A FARSA 
Bispos da CNB B da Amazônia redigiram um 
documento onde denunciam· que a cainpanha 
contra a Igreja e os índios tem objetivos 
claros: não permitir que constem da nova 
Constituição leis que defendem as terras 
e os demais direitos d;s povos indígenas. 
Para alcançar esse objetivo, é válida 
até mesmo, a falsific_ação de documentos. 

.-1':_, 
' -�. ' 

.' ....

A carta responde às denúncias feitas ao 
CIMI pelo "Estadão". Jullo Mesquita Neto 
negou que Mauro Nogueira fraudou os  

. documentos. Mas  a CPI presidida por 
Cardoso Alves e que tem como relator 
Aonan Tito, comprovou a fraude. 

neste encontro com vocês cu faço de 
. todo coração, em nome do Senhor. 

xistc .11ma gra!Jdc c_ampa·_. quan40 _ ficamoJ assistindo · passiva- os pequenos; da falsificação e manipu- Que a vocês, cujos an"tcpassados foram 
nha contra os povos indí-. mente a morte de muitos povõs '<1:i '- lação de documentos. ( ... ) os primeiros habitantes desta· terra. · 
genas e contra a Igreja, . Amazônia. Por esses erros· humilde- Diante de tudo isto, reafirmamos o · 
1sto 1evou os bispos da· mente pedimos perdão e ... > nosso compromisso de apoiar e defen· . -A Igreja reconhece o 

.- CNB B. Regional Norte 1 _.,, der a vida particularmente a -vida . d' 'to d $ 'Indígenas• reunidos cm Assembléia A campanha visa impedir ameaçada dos povos indígenas. irei o 
c-m M a  n a u s  {21 a A eles renovamos a nossa solidarie- tendo sobre ela um particular direito 

"27/@/87 ), a refletirem SO• leis de defesa da terra dade na defesa de seus direitos. Aler- ao longo de gerações, seja rcconhe• 
brc o significado desses tamos para os perigos de uma integra- cido o direito de habitá-la na paz, na 

. acontecimentos. Concluí-· A_ Igreja, cm particular o Conselho ção forçada na sociedade brasileira, serenidade, sem o temor, verdadeiro 
mos que é nossa obrigação esclarecer· lndigenista Missionário (Cimi), tem onde fatalmente se encontrarão em pesadelo, de serem 'desalojados cm be
as comunidades cristãs e toda a popu- acompanhado com aíliç,io e denun- i:ondições de inferioridade, e estimula- neíicio de óutrem, mas seguros de um 
lação, o seguinte: · do, nos últimos vinte anos, a invasão mos as comunidades indígenas a se or- espaço vital que será base, não so
• as agressões contra a Igreja: calúnias, violenta de .dezenas de territórios indí- ganizarem, sempre melhor. mente para sua sobrevivência, mas 
ameaças, expulsões de missionários, gcnas, por estradas, fazendas, garim- Aos missionários manifestamos para a preservação de sua identidade 
visam a invasào,.ocupação dos últimos pos, projetos de mineração, hidroelé- nossa admiração e apoio e fazemos_ um como grupo humano, como verda
redutos territoriais das nações indíge- tricos, e outros, destruindo seu patri- apelo para que, em nome de Jesus deiro povo, como verdadeira nação". 
nas e seu extermínio, por parte de po- · mônio, semeando a morte tisica e cul- Cristo liberta(jor, não desanimem, não D. Moacyr Grechi • Rio Branco / 
de rosas empresas capitalistas. tural e transferindo suas terras para a se deixem intimidar e apesar de o_rdens AC (Pres. CNBB - Reg. Norte I); D. 
• solidários com estes membros da grande empresa privada· ou estatal. ·arbitrárias não abandonem seu traba- Clovis Fraincr • Manaus / AM; D. 
Igreja \ingidos e particularmente com ' ( ... ). ll

i

o. · 
Walter 1. de Azevedo - S. Gabriel da 

os povos indígenas, afirmamos com o A campanha que vem sendo feita A sociedade envolvente, em espe- Cachoeira/ AM; D. Aldo Mongiano. 
apóstolo Paulo: "Se um membro sofre agora, ataca sobretudo o trabalho mais cial aos pobres da nossa terra, pedimos Boa Vista/ RR; D. Jorge Marske_ll -
todos os membros compartilham o seu positivo da Igreja e tem lima finalidade que não. se deixem iníluenciar por · llacoatiara / AM; D. Adalberto Marzi 
sofrimento"(! Cor 12,26) ( ... ) .'. muito clara: não deixar entrar na campanlias contraospovos indígenas e . Alto Solimões/ AM; D. Adriano J. 

_Nos 350 anos de presença missio- Constituição brasilcira·le_i-, que defen- contra a. Igreja e que mantenham o M. Veigle. Borba/ AM; D. Luiz Her
nária na Amazõnia, a Igreja fez consis- dam as terras e os demais direitos dos espírito de Jesus Cristo que nos faz to- bst • Cruzeiro do Sul /AC; • D. Gu-
tir a evangelização não só na transmis- povos indígenas. · dos irmãos. 

· 
temberg F. Regis • Coa ri / A M; • D. 

são da palavra de Deus e no conheci- Para alcançar seus objetivos Finalmente queremos relembrar e Mario Clemente Neto. Tefé / AM; D. 
mento de Jesuf Cristo, mas também na servem-se dos MCS, que facilmente fazer nossas as palavras que o Papa José M. da Silva. Porto Velho/ RO; 
defesa da saúde, educação e cresci- tem seus espaços mais abertos à men- João Paulo II dirigiu aos povos indíge- D. Miguel D'Aversa - Humaitá / AM; 
mento cultural. Reconheceanos que tira e à falsiclade do que à busca da nas, ·em Manaus, no dia 10 de_ julho de D. Geraldo Verdier - Guajará Mi rim/ 
durante essa longa caminhada houve verdade; do aliciamento ele lideranças 1980: "Confio aos poderes públicos e RO; D. Antonio Possamai - Jí-Paraná / 
erros, principalmente por omissão, indígenas, provocando a divisão entre . outros responsáveis, os vot<ls que RO, 

O governo_ federal 
cortou o. PNRA 

D 
s mímeros do orçamento do ano 
que vem mostram que o discurso, 
que faz· da reforma agrária uma 
preocupação central do governo 

não passa de retórica. As metas do Pro
grama Nacional de Reforma Agrária/o· 
ram redimensionadas drasticamente. Ini
cialmente, o governo prometia assentar 
900 mi/famílias de J.986 a /.988, e mais 
500 mil em 1.989,completando 1,4 milhão 
de famílias · beneficiadas pela- reforma 
agrária. Ô PAG (Programa de Ação de 
Governo), recém anunciado por Sarney, 
·reduz e$sas. metas pa,:a 280 mil fa1!1.ílias_
assentadas até . J .988 e I ini/l1ão . até
1.991. Isto é, 400 mil famílias ficaram
inapelavelmente-de fora.

A redução das metas é acompanhada 
por semelhante corte 110 orçamen!o :!º
Mirad, que pretendia Cz$ 45,8 b1/lwes 
para assentamento de familias de agri
cultores em J .988,e terá apenas Cz$ 30,7 

bilhões, 67% do que foi pedido pelo mi
nistério. Para as ações de reforma 
agrária, o Mirad havia prev(sto 37,8 bi
lhões mas ficará com /9,8 bilhões, 52% 
do que julgou necessário para o o c11111-
primento de sua atMdacle. 

A dotação orçamentária parece conso
lidar o ritmo lento da reforma agrária. 

· Até agora, o governo desapropriou 2 ,/
milhões de hectares: capazes de assentar
apenas 59.186 famílias. Isto é, em seus
dois anos de existencia. o Plano Nacional
de Reforma Agrária cumpriu apenas

2 2% das metas de desapropriação e be
n�fl;iou apenas /3,1% das familias pre-
vistas originalmente. 

A situação atual revela que "há um 
erro técnico que se consubstancia na.au
sencia de um programa", d(z Paulo 
Couto Teixeira, secretário de planeja
mento do Mirai Para ele, os cortes nas 
metas e no orçamento dcio a" impressão 
de que a reforma agrária já não é priori
dade". 
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�t" SEM'TffflmA 
Resumo do documento 

Hoje, a lula dos pequenos agricul/ores é 
pela sobrevivência. A política agrária e agrí
cola do governo con1ribui para a concentra
ção da terra e dos meios de produção. As so
luções técnicas que evitariam a continuidade 
dessa situação não são difíceis e foram apon
tadas por diversas vezes. Entretanto. falta ao 
governo a decisão de fazer o que é preciso, 
respondendo às necessidades do pequeno 
agricultor, que é responsável por 80% da pro
dução de alimentos e constitui a grande maio
ria dos produtores rurais do Brasil. 

Entre as exigências básicas do pequeno 
agricultor estão: 

Crédao Rural - assegurando aos pequenos 
agricultores, que trabalham em até três módu
los rurais, disponibilidade de recursos, sem 
burocracia, tanto para investimentos, como 
para custeio, com taxas de juros e correção 
monetária subsidiadas e vinculadas à evolu
ção dos preços dos prodlllos financiados. 

Preços de Comerc1al1zação dos Prod11tos 
Agropecuários - Preços mínimos devem ga
rantir uma justa remuneração e devem ser de
finidos a partir dos levantamentos de custos 
de produção da pequena propriedade, onde 

seja assegurada a participação do Movimento 
Sindical dos Trabalhadores Rurais. 

Seguro Agrícola - Instituição imediata de 
seg11ro agrícola para os produtores, indepen
dente do crédito rural, e que garanta o custo 
da produção real, inclusive a remuneração do 
trabalho familiar e cobrindo todos os prejuí
zos decorrentes de situações que comprome
tem o desenvolvimento de atividades agrícolas 
ou pecuárias. 

Ass1stênc1a Técmca e Extensão R11ral -

Reorientada no sentido de melhorar a renda 
familiar do pequeno agricultor e que os servi
ços de assistência técnica e extensão rural 
prestados pelo governo atendam só os que 
trabalham com até três módulos rurais. 

- Eles também reivindicam a realização de
pesquisas voltadas para a necessidade do mer
cado interno e à pequena propriedade, além 
de controle rigoroso dos insumos, implanta
ção de cooperativismo, garantias de armaze
nagem, priorização do mercado interno e o 
direito do Movimento Sindical dos Trabalha
dores Rurais nas decisões sobre a política agrí
cola, inclusive no Conselho Monetário Nacio
nal. 

Resumo do documento 

11\lf, No documento entregue à embaixada
norte-americana é denunciada a exploração 

i que as empresas, bancos e a própria moeda 
1 dos Estados Unidos submetem toda a Amé

rica Latina. Além disso, uma grande articu
lação conservadora, embebida com recur-
sos econômicos daquele país, tenta impor 
ao Brasil uma Constituição retrógada, con
tando com o apoio de parlamentares do 
PDS, PFL, PL, PTB, PDC e PMDB. 

Mais de 60% da dívida externa brasileira 
são relativos a bancos norte-americanos. 
De 1949 a 1986 entraram no· Brasil 135 bi
lhões de dólares em empréstimos. Neste pe
ríodo, pagamos 127 bilhões, mas continua
mos a dever 110 bilhões. Por isso, no docu
mento, os trabalhadores rurais protestam 
contra o que chamam de "colonização mo
derna'', que está levando milhares de brasi
leiros ao desespero, pela fome e pela explo
raçüo desenfreada. 

O documento menciona, ainda, o caso 
do navio "Nobistor", que foi detido em 
1986, no Rio de Janeiro. Ele estava repleto 

de armas e tripulado por mercenários nor
te-americanos. O 111aterial bélico misrerio
samente sumiu. Segundo denúncias da i!ll
prensa, ele foi parar nas mãos de 111e111hros 
da UDR. A tripulação foi presa. Ma; Jú
giu, reaparecendo em ,\fiami, onde alegou 
ler escapado com apoio da embaixada. 

Solidários 

Os trabalhadores rurais brasileiro; .,âu 
contra as invasões militares americana; 1•111 

outros países e conrra o pagamemo da r/11·1-
da externa. Eles defe11de111 a luta do povo 
nicaragiiense e dos trabalhadores d.:· Li S,:!
vudor, pelo fim do i111perialis1110 11or·1,·
americano. 

Alé111 da solidariedade' à luta dos pu:·os. 
pela liberdade e independência, o dorn
mento informa, ainda, que apoia i1111·.�ra/
mente os acordos de Paz assinados recenre
mente na Guatemala e exige que nüo seja 
aprovada pela Congresso dos t.stados Uni
dos a ajuda de 270 milhões de dólares ás 
tropas a11ti-sandi11isras na Nicarág11a. 
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{� Resumo do documento 
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Os Trabalhadores Rurais Brasileiros orga
nizados nos seus Sindicatos, Federações, 
Contag, Movimento dos _Trabalhadores Ru
rais Sem Terra, Central Unica dos Trabalha
dores e acompanhados pelas Entidades da So
ciedade Civil engajadas na Campanha Nacio
nal pela Reforma Agrária, estão em Brasília 
exercendo um direito de cidadania ... 

No último ano 594 mil brasileiros foram en
volvidos na luta pelu posse da terra, disputan
do uma árt?a de 12.615.847 hectares. Essa é 
apenas uma das múltiplas faces da i-iulência 
contra os trabalhadores que inclui desde a ex
ploração de mão-de-obra escrava, co111 46 ca
sos denunciados e111 Só, aré o assassinato de 
201 trabalhadores, entre eles muitos dirigentes 
sindicais e de co11111nidades. Os conflitos tra
balhistas se 111u/1iplica111, envolvendo 203.561 
1rabalhadores. Esses conflitos não têm sido 
resolvido pelo diálogo ... co1110 ocorre nas so
ciedades civilizadas. Os latifundiários, os gri
leiros de terra buscam resolver o conflito pela 
eliminação física ou pela exclusão forçada dos 
opositores. Assi111, estão incluídos nas denún
cias de conflitos trabalhistas a exploração de 

Resumo do Documento 

É grave a questão agrária no Brasil. Au
menta a concentração da propriedade rural 
nas mãos de uns poucos. Cresce também a 
concentração do crédito e dos incentivos a fa
vor de uma minoria de privilegiados - os 
grandes proprietários de terra. Menos de 4% 
dos proprietários rurais detém quase 70% da 
terra cadastrada no País. São os próprios da
dos oficiais que indicam a existância de 162 
enormes latifúndios, com área superior a 100 
mil hectares, totalizando mais de 36 milhões 
de hectares. Enquanto isso, 2 milhões e meio 
de pequenos proprietários de áreas inferiores 
a 25 hectares, detém menos de 25 milhões de 
hectares. São 12 milhões de trabalhadores ru
rais vivendo com suas famílias na mais abso
luta miséria ... 

Nas duas últimas décadas, mais de 20 mi
lhões de pessoas foram expulsas do meio ru
ral, inchando as cidades e aumentando o de
semprego, a miséria, a fome e a violência no 
campo e na cidade. O poder econômico e polí
tico está concentrado nas mãos de uns pou
cos. Ainda assim, sem uma política agrícola 
justa que os apóie, são os pequenos e médios 

mão-de-obra escrava, a prisão, a tortura, as 
ameaças de morte e o assassina/o de trabalha-
dores rurais. 

Depois de enumerar as formas de l'iolên
cia, os trabalhadores encerram o documento, 
formalizando suas exigências pela pa� no 
campo: 

I - Apuraçüo imediara de rodos os casos 
de assassinatos de trabalhadorC's rurais. cu111 a 
abertura de inquéritos dos crimes m;o esclare
cidos ou e111 que a Justiça ,o/ie11 <1lg1111! ripu 
de coaçüo; 2 - P1111içtio 111:ediuw paru "' 

mandantes e assassinos de trahallwdores ru
rais; 3 - Des111w11ela111e11to d:11· :1:i!ic·fils ,:r-
111adas dos latif1111diá11us; -1 -- !n,·c>sti�q cio 
sobre as atividades das E111pffsa.1 d<' Se;·11ra1:
ça Privada e 111aior rigor na expediç·úu de a/rn
rás para a abertura dessas e111presas; 5 - Coi
bir a utilização do aparelho pulicwl co,:tr,: 
trabalhadores rurais; 6 - Rigorosu invi:stigu
çüo nas fazendas onde existem denúncias da 
prática de trabalho-escravo; 7 - Dirnlgaçüo
do inquérito efetuado pela Polícia Federal 110 
caso do navio "Nobislor". 

proprietários, meeiros e parceiros com menos 
de 100 hectares que produzem 88% da produ
ção de mandioca, 79% da produção de feijão, 
68% da produção de milho, 66% da produ
ção de algodüo, 47% da produção de soja e 
37% da produção de arroz ... 

Em 10 de outubro de 1985, o Governo 
aprovou o J .º Plano Nacional de Reforma 
Agrária da chamada "Nova República" ... 
Decorridos 2 anos de aprovação do Plano, o 
Governo desapropriou tão somente 2 milhões 
de hectares ... (Após enumerar suas seis exi
gências míni111as, q11e começa com a reivindi
cação de que "a propriedade da terra não seja 
privilégio de poucos mas um direito de todos 
que nela trabalham ou queiram trabalhar", os 
trabalhadores encerram seu documento com a 
exigência): 

Na sua soberania, cabe à Assembléia Na
cional Constituinte não permitir nenhum re
cuo em relaçüo às conquistas já consagradas 
na legislação atual e gara111ír os avanços exigi
dos em praça pública pelo povo brasileiro e 
pelo sangue derramado dos mártires da Re
forma Agrária. 
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JÁ NÃO 
BASTA PERSEGUIR 

LAVRADORES 
A tática da direita contra os 

trabalhadores rurais está se en
riquecendo. Além de perseguir 
certas lideranças dos lavrado
res, agora eles tentam isolar os 
setores que lhes dão apoio. Foi 
assim com o CIMI, acusado 
de atentar contra a soberania 
nacional. A denúncia foi pu
blicada no jornal O Estado de 
S. Paulo, com base cm docu
mentos falsos. Agora, a direita
quer atin1:ir a Igreja, através
da CPT. Para isso, a UDR foi
buscar o apoio do juiz Eronil
des de Souza P.rimo, da co
marca de Conceição do Ara
guaia, que acusou o padre Ri
cardo Rezenc!c, coordenador
da CPT Araguaia/ Tocantins
de ter levado para o sul do Pa
rá "quatro guerrilheiros nica
ragüenses para treinar possei
ros a invadirem fazendas".

Quando o padre Josimo Ta
vares foi morto, a 10 de maio 
de 1986, em Imperatriz (MA), 
o padre Ricardo Rezende en
cabeçava a lista das pessoas
que, naquele momento, esta
vam ameaçadas de ter o roes-

mo destino: ser assassinada, a 
.mando de algum latifundiário. 

Por isso, o padre .Ricardo en
cara as denúncias contra ele 
como parte "da tentativa de 
me desmoralizar perante a 
opinião pública, com o objeti
vo de diminuir o impacto de 
minha .morte". 

A irresponsabilidade do juiz 
Eronildes de Souza Primo l<:
vou logo o diretor da Polícia 
Federal, Romeu Tuma, a dar 
declarações· à imprensa de que 
iria mandar investigar o caso, 
ameaçando intervir com força 
federal no sul do Pará. 

O juiz Eronildes Primo fez a 
acusação na sede da UDR, em 
Brasília, ao lado do fazendeiro 
Jurandir Gonçalves Siqueira, 
pretenso dono da fazenda Bela 
Vista, em Conceição do Ara
guaia, há oito anos ocupada 
por 400 famílias de posseiros. 
O objetivo foi montar um es
quema para atrair mais repres
são à região e, ao mesmo tem
po, garantir uma boa indeni
zação para a desapropriação 

da fazenda, que está na rela
ção das propriedades a serem 
atingidas pela reforma agrá-
ria. 

A denúncia contra o padre 
Ricardo provocou enérgico 
protesto do ministro da Cultu
ra da Nicarágua, Ernesto Car
denal. Além de negar a presen
ça de sandinistas cm território 
brasileiro, o ministro afirmou 
q uc "rev,):uçilo 11ão .se expor
ta.,. 

Depois de · advertido por 
seus superiores, o juiz Eronil
des Primo mudou a sua histó
ria, dizendo que o jornal pau
lista não reproduziu com fide
lidade as suas declarações. 
Mas até o dia 17 de setembro o 
juiz não h;:via procurado o pa
dre Ricardo Rezende ou qual
quer ou(rn pt'.\soa ligada à 
CPT, para confirrnar suas no
vas declarações. 

O juiz e o padre Ricardo já 
se confrontaram uma outra . 
vez. No início de 1985, padre 
Ricardo fez críticas ao juiz 

Eronildes Primo, que estava 
sendo processado pelo deputa
do Ademir Andrade (PMDD
p A), um conhecido defensor 
dos sem-terra no sul do Pará. 
Intimado a depor, o padre Ri
cardo acusou o juiz de parcia
lidade, afirmando que ele era 
conh�c;:lo 1:omo "juiz dos fa
zendeiros". 

A�ora, diante das re1:entes 
denímcias do juiz Eronildes 
Primo, uma boa maneira de 
mostrar solidariedade ao pa
dre. Ricardo Rezendc é escre
ver p::ra a Corregedoria do Es
tado, Belém, Pará .. 
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Estão preparando 
o cam·inho para
assassinar o
padre Ricardo
Rezende

lJa força faremos nossas leis -
Foi para exigir Reforma Agrária, Política 

Agrícola, punição aos criminosos dos assassi
natos dos trabalhadores e protestar contra o 
imperialismo americano, nos reunimos em . 
Brasilia nos dias 5, 6, e 7 de outubro com 10 
mil trabalhadores rurais, vindos de vinte e um 
estados do Brasil. Nossa força e vontade de 
participar na elaboração da nova Constitui-. 
ção, mostrou para os políticos da burguesia e 
para a UDR que os trabalhadores rurais já 
não querem mais só trabalhar e ter condições 
de produzir, mas queremos, também, partici
par das decisões e da vida política do País, 
ajudando a planejar e administrar correta
mente, que é o que a burguesia e os políticos 
tradicionais nunca conseguiram fazer direito .. 

Por ser um Congresso Nacional Constituin
te, composto na grande maioria por latifun
diários e representantes do capital financeiro, 
comercial e industrial, já, de antemão, sabía
mos que iriam ignorar e tentar neutralizar 
nossa manifestação de protestos e exigência. 
Mas, por outro lado, sabíamos que nunca 
conseguiriam apagar o aprendizado e as lições 
de companheirismo e união que demonstra
mos no terreiro da casa onde eles tramam a 
corrupção e preparam todas as artimanhas 
para dominar os trabalhadores da roça e da 
cidade. 

Primeira Lição 

Constatamos que o presidente Sarney, 
quando escolhe ministros de Estado, não o 
faz para servir o País e os trabalhadores, mas 
para atender as pressões e interesses da bur
guesia. Isso ficou claro nas audiências força
das que tivemos com íris Resende, ministro da 
Agricultura e com Jader Barbalho, ministro 
da Reforma Agrária. Ambos fizeram muitos 
comentários, mas não assumiram compromis
so algum. 

Exemplo de medo e covardia veio do minis
tro da Justiça, Paulo Brossard, que entocado 
e protegido pelo Exército cm seu gabinete, rc-

cusou-se a receber um documento, onde exi
gíamos punição aos assassinos e fim da vio
lência no campo. Mais uma vez, Brossard de
monstrou que seu compromisso é com a 
UDR, ajudando a acobertar ·a impunidade e 
colocando a polícia federal somente contra os 
trabalhadores. 

Segunda Lição 

Conseguimos também ver de perto quem é 
que manda no Brasil. Enquanto pressionáva
mos os capatazes, ou seja os ministros do go
verno, tudo transcorreu normalmente. O que 

a "jagunçada" não permitiu, foi quando de-
. cidimos protestar contra o patrão, representa
do pela embaixada dos Estados Unidos e de
monstrar nossa solidariedade aos povos da 
América Central. Mesmo cercados por cães, 
bombas de gás e pelos cassetetes "democráti
cos da Nova República" e longe da porteira 
da embaixada, protestamos contra a política 
suja do governo americano na América Cen
tral, contra os dólares que foram enviados pa
ra o Brasil nas eleições passadas para eleger 
deputados constituintes e enviar armas para a 
UDR no carregamento do navio Nosbitor. 

Terceira Lição 

A terceira grande e decepcionante lição foi 
ver que a nova Constituição do Brasil será fei
ta por idéias velhas e por políticos, na grande 
maioria descomprometidos com os trabalha
dores. Observamos que as leis no capitalismo, 
servem para regulamentar a exploração e a 
dominação da classe trabalhadora e dar segu
rança para os que mandam e se privilegiam 
com a corrupção. 

Próximos passos 

Até aqui,em relação a Constituinte demos pas
sos importantes, elaboramos nossas próprias 
leis, fizemos amplas discussões nas bases, co
letamos 1,2 milhão de assinaturas de eleitores 
e realizamos·a maior caravana popular a Bra
sília de trabalhadores rurais na história do 
País. Daqui pra frente, teremos que nos pre
parar ainda mais para disputar palmo a palmo 
de terra com os fazendeiros, na certeza de que 
a maior pressão é a ocupação. Organizar 
grandes protestos contra a política agrícola, 
organizar a defesa de nossos companheiros 
ameaçados de morte, bem como forçar a pu
nição dos assassinos e mandantes e nos juntar 
com todos os trabalhadores do Brasil para re
pudiar e desrespeitar as leis que não nos deixa
ram fazer e colocar em vigor apenas as nossas. 
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As verd.ades de um 
país socialista 

Frei Beto é frade da Ordem dos 
Dominicanos e ex-dirigente da 

Ação Católica Brasileira. Foi 
preso duas vezes, em J 964 e 

1969, por sua ação éJO lado da 
classe trabalhadora. E autor de 
vários livros e um estudioso da 

questão do socialismo e a 
religião e viajou recentemente 

para URSS. 

Sem Terra - Qual é o significado 
da visita de vários teólogos à 
URSS? 

Frei Belo - A visita nasceu de um 
convite feito pela 1� Ortodoxa 
Russa para que fossemos visitar o 
pais e conhecer as atividades reli
giosas dessa Igreja e dos católicos 
na Lituânia e na Letônia. Ela faz 
parte de um trabalho que venho de
senvolvendo em países socialistas, 
procurando conhecer as igrejas e re
fletir com elas a relação entre Cris
tia_nismo e Socialismo. 

Sem Terra - Como vive o povo so
viético no Socialismo? 

Frei Beto - Um rico brasileiro 
acharia aquilo lá um inferno. Um 
classe média, um purgatório. Uµi 
trabalhador brasileiro, um paraíso. 
Ou seja, o povo soviético vive em 
condições de vida muito dignas. 
Eles têm assegurados pela socieda
de a educação e a saúde gratuitas; 
a moradia, equivalendo nunca mais 
de l0OJo do salário; o transporte e 
alimentaçao muito baratos. Há ple
no _emprego. Porém existem dificul
dades. Embora não existam fave
las, para que todos possam morar 
dignamente, muitos moram aperta
dos. Eles nào conseguem construir 
tanto quanto o número de casais 
que exigem stu teto particular. 

Sem Terr:, - Na URSS existem 
:�cm Terras e latifundiários? 

fúndios na União Soviética, embo
ra haja propriedade privada, coleti
vas· e estatais. 

Sem Terra - Como vivem os agri
cultores? 

Frei Belo - Um agricultor pode ga
·nhar mais que um engenheiro. Na
União Soviética, para evitar o êxo
do para a cidade, desenvolveu-se
uma política de valorização do tra
balho do agricultor. Isto resultou,
do ponto de vista financeiro, no fa
to de um agricultor ter uma renda
mensal superior a um engenheiro,
advogado, ou médico dá cidade; fa
cilitando a fixação do homem no
campo. Além disso, os trabalhado
res têm assegurados todas as condi
ções sociais: saúde, escola, educa
ção, transporte, luz elétrica, meios 
de comunicação etc. Portanto, eles 
têm um poder aquisitivo tão bom 
quanto o pessoal da cidade. 

Sem Terra - Aqui, normalmente, 
os filhos dos agricultores vão para 
as grandes cidades para estudar ou 
tornarem-se operários. Na URSS a 
tendência também é esta? 

Frei Belo - A tendência não é só 
do pessoal se manter, mas até de 
voltar para o campo, na medida em 
que, com o aumento da população, 
as cidades vão ficando um pouco 
insuportáveis, apesar de que na 
URSS há o princípio de que, em ca
da cidade com mais de um milhão 
de habitantes deve se construir um 
metrô. 

Sem Terra - O salário na URSS é 

Frei Belo - O menor salário é do 
estudante universitário, que ganha 
90 rublos, ou seja, os estudantes re
cebem para estudar e não precisam 
trabalhar enquanto estudam. Ago
ra, dos trabalhadores, o menor sa
lário é de 120 rublos e o maior salá
rio são 750 rublos. Os ministros ga
nham por volta de 600 rublos e o sa
lário médio é de 200 a 250 rublos. 

Só os grandes artistas ganham 750 
rublos :,ara evitar a evasão e as ten
tações da corrupção, pois eles são 
muito assediados pelas grandes em
presa:; ocidentais. Então, o salário é 
digno e os trabalhadores sempre 
conseguem guardar pelo menos a 
metade desse salário na poupança, 
que é para as suas férias. 

Sem Terra - É verdade que lá não 
existe liberdade, que o Estado con
trola tudo, o povo só trabalha para 
o governo e não tem uma perspecti
va livre de vida?

Frei Belo - É verdade que lá não 
existe liberdade para explorar, para 
aumentar os juros bancários, para 
tomar terras dos posseiros, para im
pedir que as crianças freqüentem 
escolas, para utilizar a saúde como 
negócio lucrativo. Este tipo de li
berdade· não existe. Lá, procura-se 
seguir o princípio que a minha li
berdade é tanto maior quanto mais 
eu torno livre os demais, ou seja, a 
minha liberdade termina no mo
mento ·em que ameaço a sua liber
dade. e·,,.( Belo - Não. Os últimos desa

. ·,,�cceram cm 1917 com a Revolu
., ·:. Toda terrn foi dividida entre os 

: ·:dores. Não existem mais lati-
digno? Como é o trabalho assala- Sem Terra - Existe também libcr-
riado? da de religiosa? 

Frei Belo - Existe, na medida em 
que não há repressão a uma pessoa 
que manifeste ou professe sua fé. 
Ocorre que a lei que trata da ques
tão religiosa é ainda de 1929, da era 
stalinista. Ela impede manifesta
ções religiosa públicas, fora das 
áreas dos templos, isso faz com que 
se iniba um pouco a atuação da 
Igreja, dos cristãos. Porém, o pró
prio ministro que trata das questões 
religiosas admite que essa lei está 
sendo ultrapassada, na prática, pe
las Igrejas. E com a "Glasnost", 
que é essa nova política do Gorbat
chev, é necessário modificar a legis
lação. 

Sem Terra - Pelo que você diz, o 
socialismo é interessante, que pro
piciaria que os trabalhadores brasi
leiros vivessem dignamente. Agora, 
por qual motivo a imprensa e ai· 
guns padres falam tão mal do socia
lismo e da União Soviética? 

Frei Belo - Por causa da ideologia 
que predomina em nossa sociedade, 
que é anticomunista. Então, as pes
soas acabam sendo deformadas pe
los meios de comunicação, por uma 
tradição religiosa anticomunista e 
por uma série de outros fatores que 
nos levam a acreditar que o socialis
mo é o que há de pior. Ele é o que 
há de pior para aqueles que têm 
bens a defender, para quem adora o 
deus do dinheiro, para quem coloca 
a propriedade privada e a explora
ção acima dos direitos da popula
ção. Mas isso está terminando. A 
Igreja está abrindo os olhos e, feliz
mente, a bandeira do anticomunis
mo está sendo rasgada e tende a 
apodíecer nos recantos da História. 
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Salvador. 2é de junho de 1986 

Carissimo companheiro ou companheira, 

Estamos lançando novamente nossa Certa Circu1•��

E pela· primeira vez que estã saindo, nest'e ano. C011 tanta
coisa boa para circular a partir de nossas experilnciot 

de trabalho de �vangelização, e a gente sem tempo de CO• 
municar •. · .. r isto mesmo ... 

Desta vez, o material redigido vtio de$. 1tijl�, 
r e e e b i d a s m ã o s d e B i z o n . O p r o x i mo ma ter 1 a 1 p a r a o bo 1 it i lll · 
f i c a a c a r g o d o t o m p a n. h e i r o J a i me -- d o Par ã . 

Nesta carta,temos de extraordinir1o,u�a entrevia- ·· 

ta dada por frei Beto â folha de s. Paulo Q�e nos coloça•

a par do que estã acontecendo no campo da pqlltica, 

Temos tambim uma carta de D. Pedro Castldaliga. 
prestando conta de sua viagem a Nicarigua. D. P�dro le
vou a solidariedade de 23 irmãos bispos ao Pe. M\gue1.

0-Escoto que fazia um Jejum pela paz na Nicarã g ua. Creio
que foi u m  dos acontecimentos mais importantes do ano
passado, em nível de hierarquia.

Bom proveito. Na mesma fe e compromisso pela

construção do Reino 

Pe. Antonio de 811veira

Respónsáveis por região, no Brasil 

Régiio No�te - Jayme de Moura Pereira 
Rua Major Cornélia, 568 
68 786 - Santo Antonio do Tau� - Par� 
�egiio Nordeste: Pe Antoni� de Oliveira 
Praça da Revoluc;ão, n9 -491 - Periperi
40.000 - Salvador - Bahia
Região Centro - Pe. José ,Bizon 
Rua Mariazinha Vicenzo�o, 41 
Região Sul - Pe. Edson Damian 

.Casa Paroquial 
97.210 - Formigueiro - R.S. 
Tesour�iro � P�. Freddy Goven 
Rua Dr. Manoel Vitorino� 369 
48.100 - Alagoinbas - BA 

ºª 
.. 



FRATERNIDADE SACERDOTAL 

JESUS CÃRITAS 

Queridos irmãos 

Jaciara, 14 de fevereiro de 1986.

Não queria escrever uma nova Carta Circular, prefereria escrever 
a cada um de vocês entrando num diálogo muito pessoal, contando as coisas 
concretas da vida. Mas reconheço nisto minhas limitações.Mesmo assim, já 
que a "Fraternidade é a vida dos padres'' (Vieux Frêre), quero con:tar o que 
neste momento se passa pela minha cabeça. Seria bom esta carta pudesse al 
cançar o maior número possível de irmãos. 

Em primeiro lugar quero agradecer as muitas cartas que recebi P! 
lo Natal, mas que não consegui respondê-las pessoalmente. 

Logo no início deste ano parti em viagem para me encontrar com 
Michel e Jirn em Camarões. Antes ainda visitei Rwanda e mesmo que rapida -
mente Quênia. A Igreja da África é uma Igreja nova. Em Camarões em 1990

será celebrado o centenário da chegada dos primeiros missionários. A pri
meira Igreja construída em Rwanda data de 1906. Em comparação, a - Igreja 
da Alemanha que em 1992 festeja seus SOO anos de existência, é uma "velha 
Igreja". 

Também as fraternidades lá estão bem no início e merecem o apoio 
de todos nós.Isto eu peço a vocês: manter o contacto com os padres da Á
frica que vocês conhecem. 

. A Fraternidade mais antiga que existe em Camarões teve um bom i-
nício, mas hoje os nossos irmãos são todos idosos, em torno de 70 anos. 

Da África trouxe uma lembrança que irá me acompanhar de agora em 
diante, a malária. Levou-me ao hospital de onde estou escrevendo esta ca� 
ta. 

Graças a Deus tenho Martin, meu companheiro que é um verdadeiro 
irmão. Já acostumado e adaptado em Jaciara, lidera todos os trabalhos da 
Paróquia. Minhas tarefas além das paroquiais, se estendem também à Dioce
se. Faço parte das equipes de CEBs, Pastoral da Terra,Indios e agora por 
Último à fastoral dos Direitos Humanos que para poder iniciar tive que me 
responsabilizar com as despesas. Contratamos um jovem advogado que tem u
ma experiência de seus anos neste trabalho. Todas estas pastorais são ur 
gências e nelas me inseri por causa de minha opção pelos pobres. 

A nossa paróquia de Jaciara está indo bem. Principalmente o tra
balho com as comunidades cresceu muito através dos cursos de Evangeliza -
ção e "se o Evangelho e a vida" se encontram, a Comunidade se transforma. 
As pessoas que antes não abriam a boca já agora dão palestras para outras 
O povo antes passivo, começa agora tomar a sua própria história nas mãos. 
É uma alegria ver nossa gente que apesar de sua pobreza são alegres e 
cheios de esperança. 

Na pastoral da juventude enfrentamos dificuldades. Os jovens tam 
bém são urna opção da Igreja da Al. Ainda nã-0 encontramos as lideranças 
que possa� deslanchar o trabalho. Além disto também· aqui, a juventude é 
mais crítica frente à Igreja. Um número crescente de jovens são absorvi -
dos pela sociedade de consumo. Também não faltam críticas de algumas farní 
lias ricas diante do nosso posicionamento junto aos pobres. Martin e eu 
nos entendemos muito bem e foi uma grande graça ele ter vindo morar comi
go. 

Na minha responsabilidade diante da Fraternidade estou agora na 
metade do 49 ano. Quando iniciei o meu programa fosse talvez um tanto ide 
alista, mas atualmente já me sinto mais na realidade. Muito me ajudaram 
Jim e Michel para a Fraternidade. Michel, para a Fraternidade.Miche1,crei 
o trabalhou mais que eu. Neste ano, no mês de maio próximo,Michel e eu i=
remos visitar os irmãos da Ásia. Ano que vem já se iniciam as Assembléias
Continentais em preparação à Assembléia Geral em Santo Domingos.

Sobre isto pensamos anualmente no Conselho. 



No ano passado em Granada fizemos a conta e somos cerca de 3.000 pa
dres distribuídos em 46 países, dos quais alguns têm mais de uma Re 
gião. Pensamos muito também em quem deve participar da Assembléia Ge 
ral. Por um lado gostaríamos que do maior número possível de países 
viessem representantes, mas por ex. EEUU com mil padres mandaria um e 
Malta com 15 também um? Como chegar a uma representatividade justa? 
Em Alger votamos as condições para constituir uma Região, assim algu 
mas fraternidades, uma carta circular, Mês de Nazaré e o pedido de re 
conhecimento ao Responsável Geral. Mas parece que nós não assumimos -
talvez porque o assunto sobre Regiões devesse ser mais aprofundado.P! 
ço que me enviem sugestões sobre isto. 

Li no Último livro de Schillebeeckx que na Igreja primitiva as 
Comunidades paulinas com forte estrutura organizativa se desenvolve -
ram muíto enquanto as joaninas cuja organização era baseada no amor e 
testemunho após algum tempo foram·absorvidas pelas outras. Já que so 
mos três mil padres, o que significa para nós hoje "as mínimas" de 
que fala o Diretório? 

As Assembléias Continentais deveriam ser levadas muíto a sério e 
m11·Lo bem preparadas e delas partir as contribuições - propostas e su 
gestões para a Assembléia Geral. No ano passado em Granada, no Canse 
lho amplo, tentamos definir o tema. Vocês receberam a Carta de Grana
da. Penso se pode concentrar em três palavras chaves: Fraternidade 
Ministério - Eucaristia. 

Depois de 82 refletimos bastante sobre o capítulo II do Diretór� 
o "Nas encruzilhadas da Igreja e do Mundo". Desejaria que isto nos ti
vesse ajudado a sermos mais abertos e críticos diante da problemática
do mundo e da Igreja de hoje. Espero que esta reflexão que precisa
mos responder, "para sermos irmãos de todos os homens" (capítulo I do
Diretório, no objetivo). Entendo isto não num sentido idealista nem
sentimental de me sentir irmão de todos. Também não o entendo num sen
tido restrito às pessoas com quem convivo dia a dia - isto é tão ela 
ro que nem precisamos mais falar. Entendo ser irmão num sentido polí= 
tico, trabalhar junto para que nossa Sociedade se torne mais humana e 
fraterna. 

Como realizar isto na prática? Quais as mediações? Que tipo de 
ministro é necessário para realizar este projeto? Como devemos enten
der nossa identidade de padres? E nosso ministério hoje na realidade 
que cada um vive? E a Eucaristia tem a ver alguma coisa com tudo is
to? Que exigência nos faz para nossa vida e ministério? Seria bom ler 
o artigo de H.Dussel em Concilium n9 172 de 1982/2 pg. 65 -185.

Nisto tudo é importante ter-se em conta que não trabalhamos indi 
vidualmente mas inseridos no presbitério de nossa diocese. Sou muíto 
agradecido se entre nós se desenvolvesse um diálogo sobre estes ques
tionamentos. Me ajudariam muíto para esclarecer o encaminhamento da 
Assembléia Geral. Peço sinceramente a todos vocês. 

Começamos o tempo de quaresma. Como todos os anos os bispos bra 
sileiros lançaram mais uma Campanha da Fraternidade. O tema deste a
no é: converter-se à fraternidade no que diz respeito à distribuição 
justa da Terra. É um assunto quente. Terra de Deus Terra de irmãos. 

� 

nos. 
Desejo que o tempo da Quaresma seja graça e coversao para 
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·A FRATERNIDADE NO RS

No RS hã um grupo da Fratern! 
dade com 10 anos de caminhada e 
dois outros de formação.Vamos fa 
lar sobre o grupo de Santa Maria: 
coração geogrãfico do RS. t forma 
do por 2ê pessoas e t�m algu�as_ caracter1sticas peculiares; e m,!
to,ecumênico e subdividido em gru 
pos de base - 4 religiosas, 6 leI 
gos, 1 pastor da IECLB, 17 padre� 
Apenas 2 padres não pertencem a 
dioceses de S.Maria. 

A cada dois meses realizamos 
um encontrp de dois dias,sempre 
com a participação de mais de 20 
membros. Uma equipe se encarrega 
d� preparar e coordenar o encon -
tro. O programa varia c2nf�rme a 
necessidade ou circunstanc,as.Mes 
mo assim, alguns assuntos são_pe! 
manentes: partilha e/ou re�isao 
das prãticas pastorais; analise 
da conjuntura nacional e/ou ecle
sial;comunicações dos cursos as -
sistidos e noticias dos amigos da 
Fraternidade;programação de cada 
um para pos�ibilitar ent�e-ajuda 
e/ou intercambio: reflexao de al 
gum tema �o Dir�tório;u�a �oite 
dedicada a oraçao-Eucar1stia. Ta
is encontros, aguardados com ex
pectativa,transcorrem num clima 
de franque�a e alegria. Revigoram 
as energias,sustentam a esperança 
na luta, aprofundam e clarificam 
as opções comuns, trazem novas lu 
zes para a prãtica pastoral. 

Como somos numerosos e para 
que a Fraternidade não fique só 
nos grandes encontr�s! decidimos 
subdividir-nos em varios grupos 
de base. Alguns estão organizados 
dentro da mesma paróquia, outros 
entre paróquias vizinh�s. Nestes 
grupos participam tambem algumas_ 
pessoas simpatizantes da Fratern, 
dade, nossos companheiros de tra� 
balho. Os encontros destes grupos 
são mais informais e e geralmente 
surgem nas horas de necessida�e e 
aperto. Por isso, a partilha e m! 
is real e a entre-ajuda e bem con 
ereta. Basta citar um exe�plo:neI 
te ano a diocese de S.Maria real, 
zou Missões Populares para marcar 
o jubileu de 75 anos.Foram prega�
das pelos agentes pastorais ( ea
dres,religiosas,leigos) da pro -
pria diocese. O� grupo� da Frat:!
nidade foram muito valiosos, pois
j ã organizados puderam t ra ba � h.� !:
com maior entrosamento e eficien
eia.

NOSSO ENCONTRO DE NOVEMBRO 

Nos dias 25 e 26 de novembro rea
lizamos o ultimo encontro de 85.Foi na 
Vila Caramelo, em Santa Maria,onde tr! 
balha o Pe.Clãudio Dalbon. Serviu ta� 
bêm para agradeser ao Clãudi� o seriç� 
que, desde o in,cio,presto� a Fra!ern, 
dade e despedir-nos dele, pois ira ao 
Recife no próximo ano. 

No lQdia fizemos a revisão de vida 
a luz dos seguintes criterios: 
1- Olhar de fê sobre nossa caminhada,

guiados pelo Projeto de Deus;
2- Prioridades de vida e ação: opção

pelos pobres e CEBs;
3- "Fraternidade de base":a mística da

Fraternidade encarnada no dia-a-dia
e partilhada com os companheiros
de trabalho.

4- O que ficou de cada encontro deste
ano?

5- Outros gestos concretos:solidaried!
de nas horas dificeis,visitas gratu
itas, entre-ajuda, etc.

-

A revisão teve três momentos: 1-0ra
ção em comum: Cristo Total ,do mãrti_r_ 
boliviano Luís Espinal(+ 22/03/80): E
vangelho: Lc 10,17-24: a volta dos 72 
discípulos; 2- Revisão em pequenos gr� 
pos; 3- Revisão no grande grupo. 

Dedicamos a noite para rezar juntos 
Buscamos· inspiraçao no testemunho do 
Irmão Carlos,pois no dia 19 de dezem -
bro transcorre a data do seu martírio 
(1916).Fizemos pontes do seu testemu -
nho com outras pessoas que marcam nos
sa época. Recentemente um escritor al! 
mão Ludwing Kaufmann publicou uma obra 
-"Para que Passamos Crer Amanhã"- mos
trando a vei profética que perpassa 
Charles de Foucauld - João XXIII - Os
car Romero. Como um dos companheiros 
tinha ã disposição o documentãrio: "Os 
Pobres são nossos Mestres", sobre a v! 
da do Pe.Alfredinho,lembramos que a 
veia profética continua impulsionando 
muita gente também em nossos dias. Com 
a projeção do documentãrio, leitura de 
alguns textos do Irmão Carlos e Romero, 

os·,.:. 
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reminiscências de cada um sobre o 
Bom Papa João, realizamos uma re 
flexão-oração muito viva,participa 
da , comprometedora. Tudo transcor� 
reu i luz de Jo 12,23-26: "Se o 
grão caido na terra nao morrer fi 
carã sã, mas se morrer produzirã -
muito fruto". Esta passagem exer -
ceu grande influência na vida do 
Irmão Carlos. Foi tambêm o Ültimo 
Evangelho lido e pregado por Rome
ro durante a missa em que foi as
sassinado (Z�/03/80 - San Salvador 
"Se me matarem,ressuscitarei no co 
ração do meu povo 11

• Concluimos a 
oração noturna com a celebração·da 
Eucaristia, envolvidos pela presen 
ça simples e misteriosa do Deus� 
conosco. 

O 2Q dia foi preenchido pelas 
comunicaçoes e pelas perspectivas 
em relaçao ao "futuro de cada um". 

I - Comunicações:1-CEBI: quase to
dos 0s·· membros-aa rrãternidade par 
ticipam de cursos promovidos pelõ 
Centro Ecum�nico de Estudos Bibli
cos. Vãrios. Vários são também os 
multiplicadores destes cursos em 
nossas comunidades. O CEBI tem uma 
aceitação e divulgação muTto gran
de no RS. Devolver a Biblia ao po 
vo, Lê-la com os olhos dos pobres: 
interpretã-la com o fio condutor 
do Projeto de Deus, assumi-la como 
proposta de 1 ibertação integral ,tu 
do isso abre caminhos novos e sur 
preendentes para as comunidades. -
Por isso, decidimos reservar ao 
CEBI algum tempo dos nossos encon
tros. Pe.Irineu Sterz e o Pastor 
João Guilherme Biehl coordenadores 
do CEBI na região centro, são mem 
bros da Fraternidade 
2- 19 Encontro Nacional do Clero:o
Pe. Edson Damian, um dos represen
tantes da Diocese de $.Maria no lQ
ENC, relatou as principais conclu
sões e perspectivas que se abriram
com este histãrico acontecimento.

3 - Mês de Nazare: fez-se a motiva 
ção deste importante meio para co 
nhecer e viver a mística da Frater 
nidade. Vârios se mostraram inte � 
ressados. Receberam a carta-convi
te e a ficha de inscrição.Provavel 
mente uns três participarão ,apesar 
da longa distância e da pen�ria 1 fi
nanceira. 

· 
-

4 - Ocupação da Fazenda Anoni: 
2.500 familias, aproximadamente 
10.000 pessoas ocuparam a Fazenda 
Anoni(Sarandi-RS) na madrugada de 
29 de outubro.Atê agora as autori
dades não tomaram nenhuma medida 
para reassentar as familias naque-

08 

les 7.500 hectares ociosos hã 13 a 
nos. No dia 03 de dezembro haverã ü 
ma concentração de agentes cle pastõ 
ral naquele local. A Fraternidade -
decidiu lotar um Bnibus com repre -
sentantes das nossas comunidad�s. 

II - "O Futuro de cada um". Fim· de 
ano ê, para alguns, tempo de trans
ferências. Cada um falou de coi·ação 
aberto sobre decisões jâ tomadas ou 
sonhos em relação ao pr6ximo ano. 
Constatou-se que durante a existên
cia da Fraternidade nunca houve um 
ano com tanta movimentação como es 
te. Pelo menos 11 membros mudarão -
de residência. Em relação ao futuro, 
todos estão andando, vãrios atê mu 
dando de lugar social para radicalT 
zar o compromisso com os pobres. -

CONCLUSÃO: 

A Fraternidade tem a chance de 
significar muito quando atinge aqui 
lo que deve ser: um grupo de amigos 
que se esforça para viver a beleza 
e a radicalidade do Evangelho: "To
dos que vãs sois os meus discípulos 
se vos amardes uns aos outors" (Jo, 
13,35 ). O Evangelho e a história 
da grande amizade de Deus que se 
fez um conosco e deu sua vida por 
n�s: "Não existe amor maior do que 
dar a vida pelos amigos"(Jo 15,13). 
Disto resulta que somente poderemos 
evangelizar quando nos tornamos ami 
gos, servos uns dos outros: 11 0 gran 
de serviço que a Igreja presta ao 
mundo e aos homens e a evangeliza -
ção"(Puebla 679).Dante Alighieri ao 
descrever Francisco de Assis e seus 
companheiros no Paraíso afirmou: 
"Eles encantaram o mundo com sua 
concãrdia(amizade) e seu rosto ale
gre". 

A Fraternidade não existe sim 
plesm�nte para oferecer mais encon 
tros e com;promissos além daqueles -
que a Pastoral já exige de nós. Em 
meio a multiplicação de atividades 
e reuniões que podem nos fazer cor 
rer o risco do esgotamento,do desvT 
o das opções prioritárias, da perda
da ale�ria, a Fraternidade nos pos
sibilita um espaço de simplicidade
e confiança entre amigos que se "s
timam e se ajudam mutuamente. Aoa -
rent�mente a Fraternidade se ap�e -
senta muito frãgil, mas a vida pul
sa muito intensa e vibrante aentro
dela.

Edson Damian 



Santo Antonia 1 de Tauá � PA

Caro Bizon 

Escrevo-lhe esta carta não com preocupacão �e vê-lo publicada( a não
ser que você assim o deseje). Escreyo como alguem que d�seja colocá-lo a
par da nossa caminhada. 

Nosso grupo de p�dte� cont�nua se reunindo mensalmente, Neste encon
tro O Evangelho é colocado nQ.eentro :ºm? luz Pª:ª iluminar a nossa ação.
Normalmente seguimos o calondario liturgico( a nao ser que algo especial 
surgira outro texto).

ç
O esquema.de reflexão é_muíto simples, primeiro

deixamos que o texto .a;e por si mesmo ; depois surgem os questionamen -
tos em cima da nossa pratica.

Na paróquia, como você, temos 2 religiosas engajadas que procuram
também viver a opção preferencial pelos pobres. Com elas formamos uma pe
quena fraternidade onde avaliamos e planejamos o trabalho pastoral.

Outra expe�iência que temos feito é a convivência mais prolongada
nas comunidades do interior. Vou aos povoados e passo, digamos, 3 dias.
Participo da vida do povo. Ajudo nos trabalhos de lavoura, mutirões etc
e à noite estudamos a Bíblia comunitariamente, fazemos as celebrações e
procuramos dar uma força às CEBs.

Para entender o nosso contexto aí vai uma pequena informação.O nor
te· é muito marcado pela tradição da "desobriga" (visita periódica do sa
cerdote aos povoados do interior para dar oportunidade ao povo de fazer
a comunhão pascal. Feita a .páscoa, o povo está "desobrigado"). Em alguns
lugares o padre só aparece nesta ocasião e nas festas de padroeiros. É
muito pouco, evidentemente, mas, em alguns casos, dada a distância, é só
o que se pode fazer. Acontece que nestas visitas não nos é possível co
nhecer mais de perto a realidade em que vive o nosso povo. Tudo é muito
festivo, artificial, e muita ·coisa escapa à nossa observação, a

·
b passo

que este.�ontato que temos feito, fora das ocasiões de festa e partici -
pando da dura realidade do povo nos aproxima muito mais dele e rios reve
la a verdadeira face da vida que leva. Caem os formalismos, torna-se pos
sível uma conversa mais franca: e aparecem melhor certos valores evangélT
cos vividos n� cotidiano e que pouco aparecem num ambiente festivo.As ir
mas também têm experimentado este tipo de inserção.

Com isso vai aparecendo uma nova imagem de padre e religiosa. 
Reconhecemos que esta experiência nao se adapta a qualquer lugar 

nem pretende ser um modelo para quem quer que seja. Parece uma quebra de 
estrutura paroquial a que esta�os habituados. Respeitamos a opinião dos 
que discordam. � apenas uma experiência, uma busca motivada por um apelo 
interior. Uma experiência muitas vezes exigente, mas que começa a dar al 
guns frutos. 

Pe. Jaime Pereira. 
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MtS DE NAZAR[ E RETIRO EM LIMPEZA - ESPERANTINA - PI' 

Aconteceu no Centro de Limpeza em janeiro passado 11

0 mês de Nazare 11

• 

Estiveram presentes ,representantes de 13 estados do Brasil e alguns i� 
mãos da Europa. Ao todo participaram 39 pessoas. A maioria veio antes 
para participar dos dias de Nazare e outros vieram para o retiro. O ori 
entador das reflexões foi pe. Martins de Mato Grosso. Foi uma experiên
cia muito rica. Não nos limita mos ·a uma reflexão teõrica. Houve um for 
te contato com os lavradores pobres da região. Trabalhamos na roça, pa� 
ticipamos de farinhada e conversamos muito com os lavradores sem terra 
da região. 

Aprendemos muito nestes poucos dias de convivência com os irmãos ex 
p1 ,ados. Fizemos desertos, vigílias e revisão de vida. Participaram 
leigos, padres e religiosos. Mais uma vez ficou claro que devemos nos 
e:forçar muito para nos encarnar mais na realidade dos pobres e que a 
mudança do lugar social e essencial para vivermos como Jesus em Nazare 
e nos fortalecer pela mística do irmão Carlos de Foucauld. Foram im-

r�s sionantes as celebrações feitas nas comunidades e na capela de Lim 
eza, uand as vãrias comunidades vieram celebrar com muita animação. 

Es:a expe iência marcou muito nossas vidas e ao povo da reg,ao. os p� 
Jr?s ·· l 0 igos tambem deram um reforço muito especial ã festa d� São Se 
. a: ;ão, 

NGs de Esperantina, queremos deixar nossa gratidão a todos que vie 
��� passar estes dias conosco. 

Pe. Ladislau João da Silva. 

***************************************** 

E.NCONTROS DOS RESPONSÃVEIS REGIONAIS

�� 7 � 12 de abril assado, na casa de Jaime (Sta.Antonio do Ta
ui -�P) Gunther, Bizon,· Edson, Freddy e eu nos encontramos. Na pauta: 
l · CJ·c9r:.mamos _o encontro Nacional de padres da Fraternidade, a ser re
ulizado �� S. Paulo, e 03 a 08 de janeiro de 1987, Os temas sugeridos
para este enccntro foram: Reencontro da Fraternidade com a espiritualidade de Char
lhes de F:.·Jc:-:;Jld; nossa espiritualidade face aos conflitos e desafios de hoje; experi_
encias de fraternidade.
2. Encaminhamos algumas propostas para o encontro continental;
3. Avaliam s o mês de Nazare; como ao<la a nossa Carta Circular, as finanças e a lista 

de endereços;
4. Terminamos o nosso encontro com uma revisão de vida onde colocamos nossa caminha
da como fraternidade junto a realidade em que vivemos.

Não se esqueça: marque na sua agenda - encontro nacional dos padres da Frater
nidade - 03 a 08 de janeiro. Você vai receber a ficha de inscrição breve. 

Antonio de Oliveira (BA) 
ºª 



IMPRESSÕES DE RWANDA: 

Rwanda o país das mil colinas, situado um pouco ao Oeste do Lago de 
Victória, é um país pequenino e cercado de de muitos países vizinhos 
Uganda ao norte, Venia, Tansânia, Burendi, Zaire e a República Centro! 
fricana. Hoje Rwanda há 6 milhões de habitantes, dos quais 60% são cri� 
tãos. Com 144 pessoas por Kilometro/quadrado o país é densamente habit! 
do. O clima é muito agradável, não demasiadamente quente e o ano intei
ro há chuva. Depois de ter sobrevoado o deserto foi bonito ver, ainda 
do avião, as casas espalhadas por tudo e em torno de cada casa as plan
tações de bananas, milho, tudo verde, como um grande jardim.· 

Não há aldeias, as casas são espalhadas por tudo. O solo é fértil e 
o povo são agricultores. Cada família mora distante da outra e faz em
torno da casa sua roça. Além das bananas,milho,mandioca,feijão,ervilhas
e legumes, mas também café e fumo. Todas as roças são feitas com traba-
ho manual, não há ainda máquinas. Por isso o desemprego ainda não é p·r2
blema. As famílias tem 8 a 10 filhos a metade de todos os Rwandenses
tem menos de 15 anos de idade. ·A capital Vigali está quase no dentro do
país e está num processo de um rápido crescimento.

Minha acolhida foi muito cordial e a cordialidade me acompanhou até 
a despedida. Denis Schamana com quem tinha correspondido, estava no ae
roporto à minha espera. Porque não nos conhecemos pessoalmente, uma das
irmãzinhas de Jesus MÕnica veio junto. Assim logo entramos em contacto. 
t bom de ser acolhido tão bem num pais onde se está pela primeira vez. 
Nós visitamos as irmãzinhas de Vigali e depois do almoço fomos a Buta
re 150 Km ao Sul. 

Denis foi 5 anos Reitor do seminário menor. Agora ele é Reitor do 
Instituto Catequético Africano. Neste Instituto estudam também Catequis 
tas dos países viz��hos. O curso é de dois anos, Nós visitamos a cidade 
a Universidade, a Catedral, o Mercado onde sempre é uma multidão de ge� 
te vindo com seus produtos da roça e indo com outras coisas. As roças 
são cheias de gente, todos caminhando, carregando coisas e quase todos 
descalços. Nós visitamos o seminário menor, 350 seminaristas. O seminá
rio maior, um seminário central por todo o país (8 dioceses) 150 semina 
ristas.Em Butare há muitas casas de religiosas e congregações. Não pu= 

de encontrar o Bispo que estava viajando. 
A Igreja de Rwanda é nova, ela começou somente.· em 1906. Por isso e 

la é ainda fortemente marcada dos missionários europ�us com suas gran -
des construções e terrenos, com as escolas e postos de saúde. Gostei 
muito que a liturgia é celebrada na língua vernácula todos participando 
cantando seus cantos e expressões. 

Depois das primeiras impressões Denis e eu falamos sobre a Frater
nidade Jesus Cáritas. No início está um padre belga Jacques Livramo.Não 
o pude encontrar porque está no norte do país. Importante para a frater
nidade são também as irmãzinhas de Jesus, onde os padres da fraternida=
de são sempre bem acolhidos. Importante para a jovem fraternidade .sao
as informações, boletim international, diretório, livros sobre Ir .. Car
los,outras informações. Mesmo assim ficaram algumas dúvidas como fazer�
o dia de deserto·, o dia da fraternidade o m�s de Nizaré. Nosso diálogo
foi bom e também eu pude aprender e compreender um pouco as interroga -
çÕes dos padres.de Rwanda, a busca.de viver o Evangelho seriamente,a ne
cessidade de rezar juntos, o anseio de ter alguém com qu�m falar abertã
e sinceramente.� sentido a distincia do povo, mas• t�mbi�' a vontade de

• • • · r • ,, 1·4l 

estar ao seu ser.v iço. Um d ia antes da minha despedida h-ouve um encontro
em Savé a primeira paróquia de Rwanda, pertode Bu.tare. �t; um bom encon -
tro, simples e familiar. Vieram Denis, Calixt Rei,;tor d'o·fsemhiário menor
Jean Maroe Vianney e Eduardo os dois vigários em /S,é(ré/ T,-t].omas e Bonifá
cio, pároco da Catedral, não puderam estar conoscp�' t.etilio a possibili-

. . . . �� 
dade apresentar mais uma vez a Fraternidade . · · .. ·;\

Importante para os jovensipadres de Rwanda é um api�fundamento es 
piritual, uma vi.da evangélica, estar perto do seu ·povo.,''.:que nem sempre 
é fácil por causa das estruturas da Igreja, a procu"ra �1e; encontrar o 
seu próprio caminho como padres Rwandenses. . · 

.. . . 
( 

. . . 

Tenho certeza que na� �-01 um acaso que me co�duz·1u·a Rwanda, mas o 
Dedo de Deus. Estou muito grato de poder ter ertcontra�o�estes irmãos. 
Certamente a jovem Fr'aternidade terá que procurar seu·:ç.àminho, mas o i 
nício é feito. Nós te�ds nossos irmãos, rezemos por elis . 

. :· J-;�{ 
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'O decreto da 
reforma ag.r.ária, 
dogovemoé 

demagogia de efeito eleit.oral' 

Folha · - Seu livro "Fãde1 · � a 
Rellgilo" � 6 maior tuceseo edit\'iil'lal 
da t6ria eubaH, com 1,1 m!lhllo 
de exemplares vendidos DOS óltimc1 
cinco meses. No Br:1sll, o livro et1t.li 
na 13ª e-Jiçllu, "om 60 mll eitcrnplà
res vendidos, e outros Z5 p:lises 
publicaram ou estão em negociações 
para b';;id111.ir :.> livro. Como o sr. 
explica o grande lllteresse desperta
do pelo livro? 

Frei Betto - Há várias razões. 
Primeiro, o fato de se toear num 
tema que durante vinte anos de 
Revolução Cubana era tabu -o tema 
da relig;ão-, porque a Igreja em 
Cuba, quando houve a revolução, não 
havia passado por todo esse processo 
de renovação, iniciado pelo Concilio 
Vaticano 2º e, na América Latina, 
confirmado pela Conferência Episco
pal de M.edellú., em 1968. A Revolu
ção Cubana, em 1gs9, antecedeu a 
esse processo de ornamento da Igre
�- De modo que a Igreja muito 
1den�úic:ada com as an ·gas classes 
burgoosas .cubanas também se pôs 
contra a revolução e serviu de 
trincheira para a contra-revolução. 
Isso fez com que o socialismo cubano 
se consun1is:;e dentro de uma con
cepção de que um revolucionário não 
podia ser um cristão e de que um 
cristão não podia ser um revolucio
nário. Essa situação histórica inicial 
foi superada com o tempo. Não há 
mais classes õominantes em Cuba, a 
Igreja nunca rompeu relações com 
Cuba, a Igreja encontrou wn novo 
modo de ser dentro da Revolução 
Cubana e busca agora um maior 
diálogo e entrosamento com o regime 
cubano e com a revolução. Isso é 
recipocro. Também da parte do 
regime há um interesse de uma 
maior aproximação com a Igreja. E 
essa reciprocidade questiona uma 
série de critérios, que até então eram 
quase .que dogmáticos de ambos os 
lados. !E esse questionamento leva a 
uma abertura para uma inserção dos 
cristãos na construção do socialismo 
cubano, conforme foi dito .por Fidel 
Castro agora no informe que ele 
forneceu ao 3° Congresso do Partido 
Comunista Cubano . Tocando o tema 
da religião, automaticamente está se 
tocando os outros temas tabus. Numa 
sociedade que contra sua vontade 
esteve bloqueada mais de vinte anos 

Follla - No recea&e eaceatro cio • 
eplscopa4o brullelro cem o papa ,� 
••a sallddade la w etop, 1or1e-:�,
HII Uvn, dlaeado 4llle ele "ajudou a
Igreja em e.. e tnoa Fldel Ca1t.re
a fuer ama Htoaftlc:a sobre a
rellgllo". O papa tlae eavlou ama
meaagem aalsalntaf

Frei BeUo - ! a segunda ve-.c que 
eu recebo.uma memagem indireta de 
um papa e é o segundo papa que é 
meu leitor. QuaniJo eu estava na 
prialo, o meu pimeiro livrq "ema. 
ela Prisão", que antes de sair DO 
Brasil saiu na It.Alla, em 1971, e teve 
muito boa �çlo pelos leit.ores 
italianos, foi comenta� pelo papa 

. Paulo &•. Também agora, indireta
mente, eu fico sabendo que numa 
çonversa informal com os bispos 
brasileiros se teria perguntado ao 
papa o que ele achou do livro e ele 
disse-que� um livro-interessante. 

Folha - O setmeato mak conser
vador da Igreja rea ,pressle& conlTa 
a pubUcaçlo do livro! 

Frei Betto - Não, porqJie o 
processo de publicação do livro 
surpreendeu não só a -Igreja, mas t\ 
todos. Eu tenho, como escritor, wna 
superstição: a de jamais falar da 
obra que estou preparando. Os meus 
fJ.lhos, eu g.-.ro no silêncio. W uma 
espécie de sorte· em torno desse 
silêncio. O Fidel quis anunciar o livro 
1:m algumas entrevistas de impwnsa 
e eu pedi tiue não o fizesse. Agora o 
livro teve as reações as mais diferen
t�. Essa do papa, algumas reações 
contrárias, que eu respeito, embora 
não concorde, e de maneira a-lguma 
me preocupo em me defenchl!r diante 
delas. Eu sigo, religiosamente, um 
conselho do velho Tristão de Athay
de, que me disse "jamais se defentla 
de ataques pessoais". Eu o tinha 
como uma espécie de guru, de pai 
espiritual e intelectual. 

Folha - Como defensor da Teolo
gia da Llbertaçlo, que frutos o sr. 
�pera alcançar com esse livro? 

Frei 1lletto - O livro já é fruto de 
um processo de luta pela justiça na 
América Latina. Na verdade, o livro 
é reflexo dessa unidade que se dá, na 
prática, entre todos aqueles que na 
América Latina buscam a autode
terminação de seus pov0&, a melhoria 
de condições de vida dos pobres, a 
não ingerência do governo norte-a
merlcano em suas coisas internas. 
Por outro lado, é um livro que faz as 
pessoas, tanto cristãos como comu
nistas, reconsiderarem certos princí
pios dogmáticos, que, na verdade, 
não encontram fundamentos nas fon
tes do marxismo nem nas fontes do 
cristianismo. 

Folha - O sr. se considera um 
embaixador da Teologia ela Llberta-
çlo em Cuba! 

Frei Betto - Eu estou muito 
identificado com a Teologia da Liber
tação. Ela me confirma na fé. A 
expressão da minha vivência cristã 
encontra sua melhor expressão nessa 
Teologia. Agora, eu não es_t!)U em 
Cuba propriamente como um em
baixador da Teologia da Libertação, 
embor:a o aeja de fato, na medida que 
a Igi,eja cubana teve poucos contatos 
com a, Teologia da Libe�ão e 
através dos dWogos que nós temos 
tido, eu tenho tido a oportunidade de 
levar livros dessa Teologia e discutir 
com eles. Mas a minha presença em 
Cuba é mais de uma pessoa que 
ajudou aa relaç6es'lgreja-Estado. 
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Folha - Como o sr. vê a pessoa de� 
Fldel Cutrof 

Frei BeUo - ! uma peaoa muito 
coerente, que tem.

i
uma vida inteira 

consasr:� à 1-- la justiça e à 
conso5dação · do · lillno cubano. 
Você ªª' vem, que como
qualquer Divenitário bra.,;i-
letro, 80liha , a mudança de seu 
país, mas do comeguc realiu\:U!!, 
passando por todos os riscos, mas 
consegue desfrutá-la. Apesar disso, 
eu sinto no Fidêl uma profunda 
modéstia. Ele é uma pessoa tímida 
por natureza. Acho eté que ele fala 
demais para encobm a timide-i. €, 
por outro lado, uma pessoa transpa· , 
rente, muito intuitiva, que pensa pelo 
cor.ação e que tem uma sensibilidade 
muito aguçada para a causa dos 
pobres. 

Folha - '= mau qae respeito, é 
uma admiração. 

Frei BeUo - Uma admiração 
profunda. Acho que Fidel encal'na as 
três ,grandes vertentes da Revolução 
Cubana: a tradição martiana, de 
José Martf, a formação cristã e a 
ideologia marxista. 

Folha - Jesus Cristo, no seu livro, 
e Che Guevara, no .. DIArlo da 
Gusrilha", da dos dois maiores 
"best-'lellers" da literatura cubana. 
Que semelhanças existem entre 
<eaes-dols,i,eraonagena? 

Frei Betto - No lançamento do 
livro em Cuba, em dezembro do ano 
passado, durante a abertura do 2° 

Encontro Latin<>americano de inte
lectuais, eu disse num breve discurso 
que o futuro homem novo latino-ame
ricano será objetivamente revolucio
nário e subjetivamente místico. Se eu 
fosse ilustrar essa afirmação, diria 
que será objetivamente um Ch� 
Guevara e subjetivamente um Jesus 
Cristo. Embora Che Guevara não 
fosse cristão, eu tenho certeza que 
um autêntico comunista é um cristão, 
embora não o saiba, e um autêntico 
cri&tão é um comunista, embora não 
o queira.

'Tenho certeza1 
que um cristão 
autêntico, é um 

comunista, mesmo sem querer' 

Folha - Então o cristianismo está 
. mais .próximo do comunismo, do q.ue 

do capJt•lismo? 
Frei Betto - Muito mais próximo 

do comunismo. Primeiro, porque a 
proposta comwústa é realizada no 
projeto bíblico do Antigo Testamento. 
Quando os hebreus entram na Pales
tina, a forma de regime social que 
eles implantam nas antigas cidades
estado ,e uma forma socialista, onde.a 
terra é propriedade de todoi;, onde 
não há divisão entre Exér.cito 8 povo, 
onde pela prirnéira vez, a alfabet.iza
ção é estendida a todo povo, MO é 
restrita a uma pequena casta sacer
dotal, onde todos tem o direito de 
repartir o fruto-do trabalho. 

Folha - Na luta dos p;tifts 
oprimidos em busca de slla liberta
ção, o sr. acha que o 1,ovo pode 
contar com o uso de arm"il? 

Frei Betto - Eu defendo rigoro-



, 

samer.te que n6I temoe de buscar a 
par.. através doe meioe pa'clficos. 

Folha - Maa tanto a revoluçlo 
c•bana como a sandinisla empre1a
r1m arma1. 

Frei Betto - Eu concordo com 
meu confrade São Tomás. de Aquino,
de que esgotadas todas as vias · 
pacificas, o mal que o tirano causa ao 
povo é superior à cota de problemas 
que traria wna reação desse povo 
par_a derrubá-lo. Então é direito 
legitimo desse povo de tirá-lo através 
da luta armada. Esse princípio é 
repetido pelo papa Paulo 6° e acaba 
de ser repetido pelo cardeal Ratzin
ger na 2ª Instrução sobre a Liberda
de e a Libertação cristã. 

Follla - luo poderia vir a ocorrer 
•Brasil!

Frei Betto -Não considero que
iuo que acabo de dizer se aplique no 
caso do Brasil. 

Folha - Então o sr. condena o 
..... praticado pelos militantes do 
PCBR em Salvador! 

Frei Betto - .Nós temos hoje = possibilidades legais de ação
tica. Nlo bA uma sitµação de 

grante opressão, como.no caso das 
ditaduras que eu citei. Considero o 
assalto do PCBR um gesto volunta
rista, romãntico, vanguardista. Em
bora não queira me associar nem à 
policia nem· à direita, no tipo de 
indiJnação que expressam com o que 
aconteceu na Bahia, porque eu tam
�m passei por uma situação seme-

. lhante dentro de outro. contexto.
Folha - O li'. esü falando qae o 

Brasil lloje 6 outro. O Brasil ele
Saraey, do .. ,.cote econ6mlco" esü 
mais pr6xlmo doa pobres! 

Frei BeUo -Acho que as mudan
ças alo pouco significativas. Elaa alo 
mais de car,ter polltico, do que 
proF.'amente de car6ter econômico e 
social. O achatamento salarial , o 
mesmo. O nível de desemprego 
alcançado nos anos 80 ainda nlo íol 
reposto. Se o pafa consegue crescer 

· durante toda easa d6cada de 80 num
nfvel de 4CX. a 5'Kt iao ano, nós T11JD01 
� a r:eposicão do nível de 
desemprego só em (990. Sendo que o 

. Brasil precisa criar 1 milblo de 
novos empregos por ano. As· medidas 
tornadas pelo governo tem um gran
de efeito psico-social como o "pacote 
econômico", mas Jetivamente nlo 
estio levando a uma melhoria das 
condiçõel de vida do povo. Porque, 
para isso, eJ'.8 preciso que o governo 
solucionasse· cora�ente o princi
pal problema brasileiro que é a 
questAo fundiária, a reforma agrária. 

Follla - Mas o governo- Saraey 
acabou de anuaclar um projeto de 
reforma agriria. 

Frei Betto -Um projeto tlmído, 
que efetivamente não levará à re
forma agrária e que é um retrocesso 
diante do próprio Estatuto da Terra, 
dos militares. Uma reforma que não 
vai reformar nada. Porque nem , 
sequer foram determinadas as áreas 
prioritárias de expropriação. 8 um 
decreto meramente demagógico para 
efeito eleitoràl, tendo em vista a 

. lmportlncia das eleições deste ano. 
Folha - Entlo o sr. considera o 

governo de Samey tio de "direita" 
como o ._militares. 

Frei BeUo - Não, ele não é tAo de 
"direita". Ele é mais hábil que 011 
goyernas militares, tem mais respal-

do polftico, tem uma preocupação de 
cedes- alguns anéis para não perder 
• dedos. Mas efetivamente eu não
poderia apontar, até agora, medidas
que viessem em beneficio dos 100
milhões de brasileiros que essa noite
vlo dormir com fome.

Folha - O sr. esü defendendo a 
mesma poalçh do PT. O ar. vai 
Ye&ar noe candldatolj . � PT au 
)11'6umas elelçiesT 

Frei BeUo - o· meu candidato ao 
· perno do Estado se chama Eduar�

do Matarazzo SUplicy. Os candidatos
l Constituinte ainda não tenho claro
em quem vou votar: Tenbo muitos
amigos qué vão ser candidatos. Pode
ser o Lula, por quem eu torço e
espero que seja eleito, porque acho
que será uma das pessoas que ter6
condições de melhor desempenho oo.
Congresso. constituinte. Embora eu
não seja militante do PT, continuo
acreditando muito na proposta do PT
e acho que é uma proposta �
reflete o grande anseio desses 100
lnilhões de babitan�. que não tem
acesso á um nfvêl digno de vida
humana; 

, · 1 

"Tenho admiração 
profunda por 
Fidel Castro, por 

$Ua luta pela justiça" 

Folha - Aa eleifGes. desse an• 
terl\l slplftcado vital para o pais. O 
qae o sr. pretende fazer para ajudar
NIII candidatos ie elegeremT 

Frei Betto -Eu não aceito que 
usem o meu nome, à minha fotQ, não 
participo de comícios pollticos

ãl 
por

causa do meu trabalho pastor . · Eu · 
· IOU sobretudo um homem de Igreja. ; 
Não há razão para ficár abençoando -'. 
candidaturas em· público. Agora, é 
um ano importante porque o povo é 
formabnenfe chamado para elaborar 
as nova& leis que deverão nos gover
nar. Mas acontece que tudo está 
sendo encaminhado para excluir o 
povo dessa participação. A começar 
da comissão dos notáveis, e do 

· segredo que cerca essa comissão.
Depois não está se concedendo nos
grandes meios de comwúcação espa
ço para essa questão tão importante
como a Constituinte. Se nos meios de
comunicação, ·houvesse. o mesmo
espaço que foi reservado para a ·
discusslo do "Je Vous Salue Marie" 
tenho impressão que o povo brasilei:
ro estaria mui.to mais ciente do seu
dever como eleitor desse Congresso
constituinte. Por outro lado, as· clas
ses dominantes estão preparando um .
rico "lobby"para evitar a mudança 
da composição de classe do atual 
Congresso brasileiro. São 479 deputa
dos, 3 operários, 1 fndio, nenhum
lavrador ou camponês e mais de 300 
empresáricr.\ 

Folha ...,J Uma pergunta dupla. A
CNBB acabou de  divulgar . um
documento com relvlndlcaç&es biai
cu para· o Congresso constitllinte.
Como o sr. avaliou o textoT E o ar,
acha que. a · Igreja · brasileira est,·
ubendo se posicionar frente a es11e
•o�ento polltlco?

Frei Betto - A Igreja · continua
11,abendo se posicionar frente a esse
m�to histórico, porque ela conti
nua numa expectativa critica frente

11 

l Nova Rel)6bllca. Ela tevé a ousadia
de denunciar os crimes dil ditadura
mllltar, .através do livro "Brull,
Nunca Mais", o que nenhum partido
polftico fez. Ela alertou a oplailó
p6bllcá a respeito .do. i>lefe doa ·
projetos de refonna agrúia aprova•
dos pelo governo e a1ora levantá
uma proposta de Constituinte.

Folha - Proposta feita pela 
dpala. 

Frel BeUo - . Exatamente. Eu 
critico o fato dessa proposta �o ter 
lido antes amplamente discutida nu 
Comunidades de Base. E entre a 
propcsta da CNBB e a do Fibio 
Comparato, eu tendo a preferir a do 
Fábio Comparato, porque ela rea-

. ponde mais diretamente aos lmtel'tll
ses das classes trabalhadoras, en
quanto a proposta da CNBB, em 
questões de interesses patrimoniais 
da Igreja, não avança mui.to. . , 

FQlba - A proposta de Ftltle 
Jtonder C.nipar.ato, elaltorau a 
peita. do PT, tem como eixo Ws1ee· 
a .. estio .. prGfl'ledade ......... 

.··�,o ..... fa4amea&a&, • 
.FrelBeu.-Eae,opcao 
fundamental, porque a � 
ll'*-1

�
, que predomina no 

cen4rio . tico brasileiro, considera 
� o to natural se funda no 
ditei� da Pl'Oliriedade. ! cidadão 
aquele que I proprietário. Nós preci
samos acabar Com iuo. 

;_ F,olha - O sr . .6 pelo fim •a 
. propriedade prlvadaT . · 
· · Frei Betto -Eu sou pelo fim da

propriedade privada dos meios de
produção. Eu sou.pelo socialismo.

Folha - Fldel esü repensando am 
dos maiores dogmas da '.'esquerda", 
o de que a reUgllo i o 6plo do povo,

•. (> sr. acredita ·que. isso podt'rA se
·refietlr nos partidos comunistas da
AJMrlcàLatina!

'Defendo:o tun 
· da propriedadé

l :.;: 
..... ""',_, •• privada d01 meios 

.· � produção; sou soc�alista' 

. Frei Bettq - Eu espero que llm, 
porque muitos destes partidos tem 
uma posição religiosa freute à religi
ão e, portanto, muito pouco marxista 
e pouco cientifica. Ninguém me tira 
da cabeça que a militlncia ateísta é 
uma forma de expressão religiosa 
Sem nenhuma base na tradição 
genuína do marxismo. Então, eu 
espero que os partidos comunistas 
brasileiros estejam não só maia 
pbertos a essa reflexão tão profunda 
de Fidel Castro, como a própria 
realidade brasileira, onde a grande 
maioria desse povo é profundamente 
religiosa. Nisso eu não peço que os 
partidos caiam no oportunismo de 
sendo ateus se declararem cristllos, 
� isso é mentira e o povo tem 
suficiente sensibilidade para perce
ber quem crê e quem não crê . 
.Algumas vezes numa comwndàde de 
base, quando alguém de algum grupo 
polftico recém-nascido está presente 
na comunidade para fazer um traba
lho político e na hora da celebração o 
sujeito S:e denuncia, porque ele fica 
tAo vermelho, tAo sem-jeito por nlo 
saber articular as palavras do "Pai 
Noao", que ele não volta a segunda 
vez. 



..... - A ''esquerda,. �sà a
lpeJaT 

Frei BeUo - Nlo, a esquerda não 
uu a � porque a Igreja não é 
uáftl. ;. 

FeDta-Mu •• os flêlsT 
. Fnl BeUo - As veus, algum 

grupo, alpma tendência da esquerda· 
btuiJeini consegue fazer a cabeça de 
um ou outro. Mas à medi ... em que 
vai fuendo, eue um ou outro vai se 
ilolando da comunidade. A Igreja 
bruileira tem uma dificuldade muito 
lnDde de Nladonamento com a 
aquenta. Sem falar no fato, de que o' 
Brull ' o ·wdco pais do mundo, � 
algum partido& comunisbui estio à 
diNlta,da Igreja. 
. ,..._ -Em sea livro, Ftdel narra 
· • .._. elel&oral cubano, bafeado
• ..._ dlstrkal, ma1 em nenhum
IDNlftto o sr. questionou-o sobre 
su pennanhcla no poder bi Z7
�- Fldel f um .ditador ou a aaa 
•••cracla prndnde de eteiçGea 
,...weac1u diretas!

Frei -�� -:-- Nunca ·ninguém 
acusou o papa de ditador, embora ele 
morra no poder. O crit&io de régime 
politico, à luz da fé cristã, é dlferent$ 
de à luz do liberalismo, ou seja, • .a 

primeira pergunta que um cristão faz 
a um regime politico é se ele traz 
maia ou meaos vida a seu PQVO. 
� a . QUeStlo do ;voto não é o 
critério fundamental. 

FGllla - Ne Uwo o-ar. moara ama 
admlraclo p-àDde pela · organização 
sedai ·.ae CàN, qae conta com 
� ele utalidade, baeJutve com 
a lllteralluçlo M aborto. Como o Ili". 

..... , 
Frei BeUo - o controle da natali

dade é aceito pela Igreja. A discus&lo 
est6 DOS métodoe desse controle. Sclu 
radicalnien� contra o aborto. E 
porque IOU C0Qtra a� qpe temos de 
iniciar uma· ampla di8cusalo naclo-
oalsobre o aborto. • . ,. . . . 

F.uaa - Falaado .- dogmas da 
lgnda. o li'. aalaUa ae fllme ••Je
Vou5-}aeMarle .. , · 

Frei BeUo - Assisti o filme com 
muita dificuldade, porque. o filme é 
cbaUasimo. Se eu fosse. um bi,,po 
conservador, eu obrigaria passar 
eue ftlme em todas as aulas de 
catequelle na· minha diocese( porque 
ele é rigorosament,e dentro do dogma 
ck Yirgindade , de Maria, na sua 
� mais ·tradicional da. Igre.
ja. . 
. Folha - Nam • aeas livros, "A 
vida 11111pelta · M subvenlvo Raal 

Pareio", � am COll&o eridco. 
Qual o espaço para o erodamo •• 
vida de am frei domt.keno! 

Frei Betto - O erotismo· na 
tradição cristã e teológica, até llbb-· 
gica. �pre teve um papel destaca
do •. · p erotismo é a expressão da 
coalunhão DO 8Dl0l'. A versão,reliaio-
88 do erotismo é à liturgia, �· a 
comunidade� sua adoração• 
Deus. Entre 'um casal o erotismo , a 
forma mais elaborada, maia profun
da de sua relação onde o contato 
prescinde até de .íi'làvras. Na vida de 
um frei isso não se coloca aoofvel da 
relação humana, por causa da opção 
pelo celibato, mas não quer dizer que 
a gente não defenda essa �o. 

'Follaa - Apjs am uo ae ".ue.do 
obseqaloso". o frei Leourdo 8Gff 
afirmou que o papa Joio Paàlo ze f 
• "papa da Llbertaçlo". () qae 
acoatec�u, Madoa a Igreja oa
mudou o fr.ei Bofff 

Frei Betto - Mudou a · l�ja. 
Estou inteiramente de acordo COGl o 
frei Boff, o atual papa é o "·papa da 
-Libertação". A P.Brtir do contato�
o papa teve os tiispo8 brasileiros, ele
compreendeu a situação do Brasil e 
da ,\mérica Latina. E isso foi consa
grado no document6 que enviou aos 
bispos no mês de abril. · 

FOLHA DE S. PAULO Sóbado, 1o'de maio· de 1986 

Aos Bons Amigos, 

Lygia, Aurinha, Jaime, Antonio e Francisco 

Primeiramente os votos de umá feliz páscoa a voces e todos aqueles que 
com vocês trabalham. 

Que bom, vocês aí "encontrados" na luta pelo Reino do.Pai, eheios de 
ardor pela causa dos irmãos mais precisados. Ao meu vef a cartinha,. me sen 
te muito unido ao grupo. · ·· 

Realizou-se a audiê�cia no dia e hora marcados. Não deu porim,para ter 
minar nesse dia. Foi continuar no dia 06 de mais próximo. Foram ouvidas 
inhas 3 testemunhas. As da outia parte ainda não foram ouvidas.Est�v� pre 
se�te muita gente e tambim repórteres e ati uma equipe da Globo do progra= 

ma fantástico. Esti constando porim que nã9 vai ser apresentados por in
tervenção de terceiros importantes, Na conciliação o Sr. Bispo propôs que 
eu me converta e lhe peça perdão, aceite a linha de pastoral da Diocese,do 
contrário que eu procure outra Diocese onde a pastroal seja do tipo da mi 
nha ideologia. Indagado pelo advogadp sobre qual i o tipo da minha ideolo= 
gia, o Bispo respondeu: i conhecida �e todd tipo de idiias que encontram 
o trabalh-0 do Padre Eider e do grupo de Sacerdotes e religiosos que segui
am as orientações de D.Francisco Hilio Campos, idiias baseadas na Teologi
a da Libertação em vigor em vários países ,da Amirica Latina de conteúdo
dogmático um tanto divergente da ortodoxia doutrinária da Igreja Çatólica.
E concluindo disse: "A Pastoral da Igreja Católica fundamentada na Teologi
a da Libertação do tipo latino-americano está claro nos documentos da Igre 
ja como sendo condenada pela Igreja". 

-

� isso aí meus amigos. Ficou claro que a minha condenação e por causa 
da Teologia da Libertação, que , diz o Bispo, eu adoto. Frei Leonardo 
Boff já foi liberado felizmente\ 

Vamos para frente meus irmàsos, Muito obrigado pela solidariedade de 
apoio que voces me prestaram. 

Estou tentando me lembrar do Francisco. Esta carta vai chegar em Santo 
Antonio talvez por ocasião do Encontro de representantes regionais da Fra 
ternidade Sacerdotal 

A todos o meu abraço amigo 
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CARTA ABERTA PARA PRESTAR CONTA DA VIAGEM A NICARÁGUA 

DOM PEDRO CASADALIGA, Bispo de 

São Felix  do Araguaia ,Mato Grosso 

Queridos irmãos, companheiros de Esperança, 

Devia esta carta a quantos - colegas bispos, entidades,amigos - me acompanharam publica
mente com sua solidariedade na minha viagem à Nicarágua.Envio também a carta a outros 
irmãos que estão interessados nesta causa comum·da América Central- seus povos, suas I
grejas. Por esses povos, por essas Igrejas, passo o futuro proximo de nossos Povos e I
grejas, em toda esta Pátria Grande. 
Algo terão sabido da minha viagem pelos meios de comunicação,mesmo com as tergiversações 
ou o silêncio cúmplice com que as grandes agências tratam a Nicarágua,Guatemala, El Sal
vador ... 
E esta é uma primeira constatação. Estamos muito mal informados. 
Durante as três primeiras semanas o jejum do P.Miguel D1Escoto, nos Estados Unidos nao 
apareceu uma notícia sobre o particular. A "Voz da América" anunciava cinicamente o fim 
de um mês de jejum como o término de umas"férias". E anunciava o sequestro da "Flotila 
de la Paz"- detida pelos bandos de Pastora - como "um show montado pelo Governo Sandinis 
ta". Minhas declarações em São Paulo, agora, de regresso, foram praticamente silenciadas 
apesar de ter sido bem concorrida a coletiva de imprensa. O maior desespero do Povo de 
Guatemala, que vive num contínuo massacre genocida, é nao ser ouvido, ser sistematicamen 
te ignorado. 
Outra constatação irrefutável é que Nicarágua está em guerra, há mais de quatro anos, nu 
ma guerra de agressão, financiada e dirigida pela Administração Reagan. 
Muitos grupos pacifistas americanos e vem denunciando publicamente.Dizer que se trata de 
uma "guerra civil" é ignorância crassa ou cumplicidade. Assessores militares, armas, e
quipamentos, verbas e publicidade de contra-revolução são norte-americanos. 
Uma mulher de Santa Maria - Último município da Nicarágua nalinha fronteiriça com Hondu
ras - analisa lucidamente essa guerra: "são os próprios Estados Unidos quem fez com que 
eles (os "contras) venham fazer-nos todas essas crueldades. Parece que esse senhor pres...:_ 
dente dos Estados Unidos não quer este pequeno país da Nicarágua livre, porque ele quer 
nos dominar". 
Hon<luras e Costa rica são utilizados pelo Império - subservientes os respectivos gover
nos - para refúgio dos mercenários, que entram e saem pelas longas fronteiras montanha -
sas; também são utilizadas como acampamentos de treinamento e para os sequestrados e co 
mo plataforma de contra-informação através de potentes emissoras. 
Perez Esquível - premio Nobel da Paz·- contava-me, horrorizado, o clima de agressividade 
que se conseguiu criar em Costa Rica contra a vizinha Nicarágua. Honduras, tão sofrida 
em sua população camponesa, está sendo utilizada de tal modo que ficará sócio-política -
mente traumatizada por muitos anos. 
Essa guerra significa um profundo desgaste à nação nicaraguense. Não precisa chegar a i_E: 
vasão aberta. A Nicarágua já esta sendo 11invadida11 pela agressao militar, pelo terroris
mo sistemático, pelo bloqueio econômico, pela contra-informação,pela manipulação religio 
sa. 40% do orçamento nacional deve-se empregar na defesa direta. Os jovens vivem mobili-:=
zados. Decai a produção, o processo de alfabetização - que reduziu o analfabetismo de 
65% a 12% - sente-se afetado, há precariedade na Nicarágua e até carestia. Na montanha, 
sobretudo e na fronteira vive-se frequentemente sob o terror. "los campesinos" trabalham 
de dia e viagem de noite. "Sou delegado da Palavra, produtor e defensor", confidencia
va-me um lavrador de El Escambra�, na fronteira mesmo.

Vi muita morte, muita dor,muítas mães com filhos caídos, muitos Órfãos, muitos mutilados 
muitas familias com parentes sequestrados, muitos nicaraguenses se perguntando pelo fut� 
ro, vivendo "desassossegados por la Paz", como ponderava um "campesino". os sequestros 
de homens, mulheres e crianças - sobretudo de animadores das comunidades cristãs e de 
responsáveis pela educação e pelas organizações populares são pão amargo de cada dia. As 
mortes mais brutais, as torturas ou mutilações, as vio!açÕes, a destruição de moradias e 
roças, de povoados, escolas, cooperativas, centros agrícolas ... Em poucos rneses,quase 
400 escolas viram-se obrigadas a fechar, no setor camponês da Nicarágua. Doze mil mortos 
nicaraguenses calcula-se, como vítimas de toda essa agressão. 
A "contra" - composta de ex-guardas somozistas e parentes seus, de mercenários e de al
guns camponeses sequestrados. - normalmente atua drogada. 
A manipulação da Religião - os nomes de Deus, do Papa e de Reagan, invocados pela " con
tra" como um só nome de guerra - e a divisão interna da Igreja são outro drama na Nicará 
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gua atual, As comunidades da 
movidamente minha presença e 

cid�de e,do campo e seus 
a solidariedade humana e 

me mais brasileiro. Eu era o "bispo do Brasil", assim 
muitas vezes), 

agentes de pastoral 
eclesial do Brasil. 
recebido, anônima e 

agradeceram co 
(Nunca senti= 
coletivamente 

Infelizmente não pude dialogar com a hierarquia católica da Nicarágua. Ela não respondeu 
minhas cartas. Enviou, sim - e era _seu direito - uma nota de protesto à CNBB, por minha 
presença na Nicarágua. Eu sabia da conflitividade da minha viagem, e a considerava evan
gelicamente inevitável. Assim o expresei em minhas cartas, como também manifestei nelas 
o caráter pessoal da viagem, respaldada, porém, por 23 irmãos bispos e por muitos orga-
nismos e amigos brasileiros.
Devo lamentar que a hierarquia nicaraguense não se manifeste abertamente contra a agres
são externa e em favor da auto-determinação.de seu povo e de toda América Central. Na Ni
carágua é evidente que a hierarquia é contra o processo revolucionário, ou declaradamen= 

te ou submissão ou por uma espécie de pacto corporativo.O Cardeal Obando é util. com ban
<leira, pela burguesia e pelo antisandinismo em geral, dentro e fora do país, em Miami so
bretudo. Monsenhor Bosco Vivas, auxiliar de Manágua, em titulares de jornal,de página in
teira, acusava a suposta "Igreja Popular", de "comunista e atea". monsenhor Pablo Vega,
presidente da Conferência Episcopal Nicaraguense,justificativa,há duas semanas em Bonn,
Alemanha, o pedido de ajuda (dos Estados Unidos, entendia-se facilmente) porque a Nicará
gua, segundo ele, conculam-se os direitos Humanos. Anistia Internacional, em seu infor= 

me Último, afirma que na Nicarágua não há violação dos direitos humanos( e sim em El Sal
vador, em Honduras e na Guatemala, países que, segundo o Departamento de Estado dos EUA�
são agredidos·pela Nicarágua ... ).O mesmo Monsenhor pretendia, também em Bonn, desautori
zar as eleições de seu país e negava motivações religiosas e quantos fomos à Nicarágua
para unirmos à "Insurreição Evangélica". Nessas datas, no Tribunal Internacional de Haya
a Administração Reagan estava sendo processada por sua agressão ao Povo nicaraguense.
Ouvi muitas pessoas sofridas do Povo reclamando da distância e da incompreensão de seus
pastores. Em várias dioceses, em oposição aos centenares de Delegados da Palavra - herói
cos servidores da Igreja durante tantos anos, mártires muito deles, todos em constante = 

estão se promovendo, numa espécie de alternativa, outros Delegados,com carnet oficial e
clesiástico. Um bispo cehgou a dizer que sua diocese estaria bem se não houvesse nela s�
cerdotes estrangeiros nem religiosos. Um porta-voz da cúria de Manágua,dois anos atrás,
até brindou até, diante de muitos colegas sacerdotes, pela pronta chegada dos mariner i
anques. A visita do Papa, permanece como ferida aberta no coração de muitos nicaraguen -
ses. Não há possível "neutralidade" nessa pátria dilacerada pela ditadura somozista du
rante 40 anos, conquistada depois pela revolução, atacada agora pela agressão imperiali�
ta.
Entretanto, para quem aceitar meu testemunho, posso afirmar diante de Deus e da Igreja
que, percorrendo boa parte da Nicarágua e em contato direto com suas comunidades eclesi
ais de base e seus agentes de pastoral, não encontrei um só sacerdote, religiosa, delega
do da Palavra ou catequista, que pretendesse uma "Igreja Paralela" ou negasse o ministé=
rio episcopal. De minha parte insisti sempre na unidade fundamental da Igreja de Jesus,
dentro de um pluralismo adulto e compreensivo;insisti também na oração e no compromisso
real com os pobres e com seus processos históricos.
Há muita fé na Nicarágua, apesar de tudo. Muita religiosidade popular. Corno há muita
combatividade e consciência e ternura e até alegria. 
A "Insurreição

0

Evangélica 11 e a solidariedade de tantos irmãos de fora reanimou ali a fé 
conturbada de muitos. Também disso sou testemunha. 
Nesses dias, afirmei-me na convicção que a Igreja na Nicarágua e em toda a América Cen
tral deve exercer primordialmente a pastoral da consolação e a Pastoral da fronteira-en 
tendida esta geograficamente e sócio-politicamente - para assim manter aquela credibil1 
dade que a nova situação desses povos martirizados e em processo de liberação exige. -
Credibilidade que condicionará a própria credibilidade do Evangelho e até mesmo a cre
dibilidade do Deus vivo. 
Falar em perseguição religiosa na Nicarágua seria grosseiro demais. Houve erros concre
tos, na expulsão de alguns sacerdotes, por exemplo, como os próprios dirigentes sandi
nistas recophecem. Muitos menos "erros" porém, que em outros países que todos nós conhe 
cernas como "democráticos" ou como "democrátas-cristãos", Ninguém é incomodado na Nicara 
gua por causa de sua fé. As celebrações religiosas ostensivas, com inegável caráter an 
tisandinista, repetem-se diariamente. 
Também seria grosseiro falar simplesmente em censura. Há a censura que a guerra exige 

da e é norma internacional. "La Prensa" - jornal da oposição, porta-voz da Religião e 
Igreja "antisandinista" - fala, mente e calunia a verdade, como eu mesmo comprovei to
dos os dias. 
Visitei ainda Cuba - dois dias e meio - Cuba vive um tempo novo para a Fé Crista, como 
é reconhecido pela própria Igreja do pais. Sou testemunha das aquisições que na saúde, 
na educação e na produção fez o povo cubano.Devemos abrir o coração e.o Evangelho sobre 
essa Ilha admirável. Em Cuba entrevistei-me com 6 Núncio Apostólico. E também com Fi-
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del Castro. 

Em El Salvador - um dia apenas e uma noite - visitei o "hospitalito" e o sepulcro de 
nosso Sao Romero da América, bem como dois "refúgios" estremecedores. Há meio milhão 
de refugiados salvadorenhos dentro do país e mais de meio milhão fora. A administração 
Reagan entrega diariamente um milhão de dólares ao governo salvadorenho contra a Insur 
gência Popular. 
Não entro em maiores detalhes, por ora, acerca dessas duas visitas, marcantes para mim 
Em Salvador fui recebido muito cordialmente pelo Arcebispo Mons. Rivera e Damas,presi
dente do SEDAC, conselho episcopal centro-americano. Em Panamá entrevistei-me com o 
arcebispo Mons. Mac-Grath, presidente da Conferência Episcopal Panamenha, com o Núncio 
Apostólico de Panamá e com Mons. Rodrigues,- presidente da Conferência Episcopal Cubana 
Todas essas personalidade eclesiásticas da América Central sentem o drama da região co 
mo gravíssimo e concordam na necessidade de uma urgente ação conjunta por parte da I
greja, em favor da Paz e da Autonômia daqueles Povos trucidados. 
Termino, irmãos. Poderia escrever livros de lembranças entranhadas e desafios inadiá -
veis para qualquer latino-americano, para os cristãos principalmente. 
De ninguém vou exigir que sinta por Nicarágua o carinho que eu sinto por ela, mais a
gora depois de ter vivido sua terra, seu Povo, sua História candente. Quero, entretan
to, agradecer a todosem nome da propria Nicarágua que assim o manifestou repetidas ve 
zes, o apoio que vocês me deram nessa viagem de comunhão. A todos peço ainda, irmãos e
companheiros, uma efetiva solidariedade com a Nicarágua e com toda a América Central. 
Aos c-0legas bispos que me respaldaram publicamente, peço que convidem suas Igrejas a 
um de vigília, mensalmente, por Nicarágua e América Central. A todos peço que se ins 
crevam nos Comites de solidariedade e que colaborem efetivamente com as campanhas que 
se forem organizando. 
Peço a todos que vivam informados e que informem. Devemos romper o bloqueio da mentira 
e do silêncio. que corra a denúncia, que corra o bloqueio da mentira e do silêncio.Que 
corra o anúncio: a má-boa-notícia de morte e ressurreição que estão vivendo nossos ir 
mãos centroamericanos. Seu sangue - pobre e generoso - deve cair em nossos corações, 
feito eucaristia. Façamos nossa a palavra prof�tica, que um nica, sobrevivente do mas
sacre de Wiwili, perpassado de dor, dizia ao Pe.Teófilo Cabestrero: "Eu fiquei vivo pa 
ra contar isso, para que isso tenha história e o mundo o saiba". 

-

Confio na vontade de Libertação desses Povos heróicos, e creio no sangue torrencial de 
seus mártires. Acredito plenamente no Deus da Vida,Pai dos Pobres e em seu Filho,Jesus 
e Libertador total. De nossa parte, vamos forçar a chegada do Dia, companheiros! 
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Abraça a todos com muita amizade, nesta Esperança e com este Compromisso 

(BOLETIM IGREJA HOJE) 
Seu irmão

Pedro Casadaliga 
bispo de São Felix do Araguaia 

Testamento espiritual do pa(lre J,osimo 
'·Pois é, gente. eu quero 

que vocês entendam que o 
que vem acontecendo não é 
fruto de nenhuma ideologia 
ou facção teológica e nem 
por mim mesmo, ou seja, pe
la minha personalidade .  

Acredito que o porquê 
de tudo isso se resume em 
quatro pontos principais: 

1) Por Deus me ter cha
mado com o dom da vocação 
sacerdotal e eu ter corres
pondido. 

2) Pelo sr. bispo D. Cor
nélio me ter ordenado sacer
dote.· 

3) Pelo apoio do povo e
do vigário de Xambioâ, então 
Padre João Caprioli, que me 
ajudaram a vencer nos es
tudos. 

4) Por eu ter assumido
esta linha de trabalho pasto
ral que pela força do Evan
gelho me levou a comprome
ter-me nesta causa a favor 

dos pobres, dos oprimidos e 
injustiçados. 

O discípulo não é maior 
que o mestre. Se persegui
rem a mim, hão de perse
guir vocês também .... 

Tenho que assumir, ago
ra estou empenhado na luta 
pela causa dos pobres lavra
dores indefesos, povo oprimi
do nas garras dos latifundiâ
rios. Se eu me calar, quem 
os defenderá? Quem lutará 
a seu favor? 

Eu, pelo menos, nada te
nho a perder. Não tenho 
mull:�r, filhos e nem riqueza 
sequer. Ninguém chorará 
por mim ...• 

Só tenho pena de uma 
coisa: de minha mãe que só 
tem a mim e não mais nin
guém por ela. Pobre viúva. 
Mas vocês ficam aí e cuida
rão dela. 

Nem o medo me detém. 
É hora de assumir . Morro 
por urna justa causa . 

1lS-·· 

Agora, que vocês enten
dam o seguinte: tudo isto 
que está acontecendo é uma 
consequência lógica resul
tante do· meu trabalho, na 
luta em defesa dos pobres, 
em prol do evangelho que 
me levou a assumir até as 
últimas consequências. 

A minha viela nada vale 
em vista da morte de tantos 
pais lavrad.ores assassinados, 
violentados, despejados de 
suas terras. Deixando mu
lheres e filhos abandonados. 
sem carinho, sem pão e sem 
lar." 

Esse pronunciamento foi 
feito pelo Padre Josimo de 
Moraes Tavares, 'no dia 27 
de abril, durante Assem
bléia Diocesana de Tocan
tins, depois de ter ·ofrido 
um atentado, no um 15 de 
abril . ·Dias depois, em 1 O 
de maio, Josimo foi assas
sinado por pistoleiros. 
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Aos dez e onze dias do mea d set mbro d mil novec nton · oitcntA 

ot· o, · J" unünoR-1 e no e nt:. ;o Com mt"!i.1: to c1 D�.:r.t1 ol..1.no, Qu:Umnf:l 1: .o c'lf\ 

zoito da BR tr zontoa e os nta gu ·ro, Vilh na - íl nd5nia. Dr o n' u 

oitenta e uma pessoas representantes de oito estados: Sio Paulo, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Minas Gerais. 

Ausente o estado do Paraná. Iniciamos as nove horas e quarenta e cinco 

minutos com o canto Quilombos Ontem. O Presidente Nacional fez a abertu 
ra dos trabalhos, o Presidente estadual de Rondônia deu as boas-vindas 

Foram· lembrados os companheiros que morreram pela causa do negro com um 

minuto de silêncio. Foi feita a pauta. Dia dez: I-Inforrnes dos estados e 
outras entidades; II - Discução do Regimento interno e CGC; III -- Painel 
de Cultura e Religião; IV - Painel A questão da criança Negra; V -Painel 
A questãó da Mulher Negra; VI - Painel: A questão Politica. Conjuntura e 
Constituinte. Dia Onze: I � Finanças; II - Leitura da Ata da Assembléia' 
de oitenta e sete; III - Eleição; IV - Avaliação do Centenário da Aboli 
çao e Camoanha da Fraternidade oitenta e oito; V - Posse da Nova Direto 
ria ·,: Avaliação da Assembléia e Marcação da Pr6xima Assernbléia.:VI - Pro 
gramaç�o Cultural e Encerramento. Encaminhamentos: A mesa foi � .com�osta 
pelo Presidente Eufraudisio Modesto Filho; Secretária: Neide Ferreira R� 
gues; Cronometrista: Admilson Alves Beserra. Ternno de fala: tr�s minutos 
explanação de informes: dez minutos; direito de voto: os delegados cre 

denciados. Foi feita a chamada: são Paulo -nove delegados; Rio de Janei 

ro -·cinco; Mato Grosso -quatro; Rondônia, seis; Rio Grande do Sul, um 

Bahia 1 - dois; Maranhão - quatro; Minas Gerais - quatro. Total: Trinta e 
cinco delegados. I - Informes dos Estados e outra Entidades: Os estados' 

de Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro; são Paulo, Bahia, entregaram 
os informes por escrito. As outras entidades tamb�m falaram de suas ati 

vidades� A Barra do CGC não foi provid�nciada porque não foi feita a de 
claração do Imposto de Renda. Foi decidido que a nova Diretoria· resolva " 

esta quest;o. Recebemos convite para o III Congresso da Central Unica 

dos TFabalhadores. Decidimos enviar telegrama, agrad cendo e justifican

do a ausência. Rondônia. e são Paulo e· · no rr e r m a , da9í10. Jí'o.t j,_11 

formido que o novo Ministro da Culturc e o Senhor Josã Aparecido, Ex. Go 
vernador de Brasília que comandou a matança de favelados. Decidimos envi 
ar uma·carta�ao Presidente Sarnei, repudiando esta nomeação. Assumiram a 
re�ação dâ carta: Rio de Janeiro, Rondônia e são Paulo.Foi informado o 
afastamerttó do companheiro José Carlos (Tijolo) e Eufraudísio do Grupo 

União e ConsCiéncia Negra. II - Discução do Regimento Interno do Gruno: 
Formaram-se nove grupos para discutir esse assunto. Foram a�resentadas 
duas propostas sobre a leitura dos resultados dos trabalhos dos grupos 
Venceu a primeira proposta com vinte e quatro votos a favor, quatro vo 
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tos para a segunda proposta, três abstenções e quatro ausencias. - Leitu
ra dos resumos sem discução na plenárj_a e levar. aos estados para aproru�
damente das guestSes. Foi l1d � e compnnh 1to JoA· Gom f d M, 
t a Cl ros - MJnç1s a J rüa. r.:i;:r - P pA ·1 , ... 1• 1 'I. ,..._ __ ...._ _____ ,� __ ... ..;.;..,," � 1 '.'
do nã discriminação sofrida p lo e ndomblG ontem J oja, ar rticip 9�0 ,

da Igreja na Escravidão, sobre o sinclet1srno religioso. Forarn·feitos mui
tos comentários e perguntas. Proposta para um melhor a9rofundamento:- So
bre a questão do Ecumenismo; - A questão do bem e do mal; - Os valores '
culturais 1 e sua resistência. Proposta para continuar com estas questões
religiosas nas bases; nas Assembléias estaduais o assunto religião seja
colocado em pauta; 0ue a Nacional Assessore os Encontros estaduais onde
se enfoque a religiosidade do negro. Estas propostas foram 9assada corno 
orientação e não corno deliberação. IV - Painel A questão Política Conju� 
tura e Constituinte. Foi demonstrado corno está a sociedade atualmente e 
o avanço na Constituinte na questão do Negro. Constituição de sessenta e
sete. Todas sao iguais perante a Lei, sem distinção de sexo, raça, traba
lho, credo religioso e convicção política. "Será punido pela lei o pre -
conceito de raça''. Constituição de oitenta e oito: A prática do racismo'
consciste: crime inafianç&vel, impresoritivel, sujeito a pena de recru
sao nos termos da lei. No caso de discriminação racial, procurar o Dele
gado, o Promotor de Justiça ou o Juiz. Outras orientações foram passadas
Houve vários comentários e pergutas. Dia onze - Iniciamos as oi toi'noras: e
e quarenta e cinco minutos. Presentes noventa e urna pessoas representan
tes de oito estado. Faltou o estado de Paraná. Foram chamados os deleg�
dos, responderam ao chamado 38 delegados. I - Painel A questão da Crian
ça Negra: Foi falado sobre a realidade da criança negra, as �ifiCulddde&
e pespectivas de continuidade deste trabalho. Foi lida a carta das crian
ças.de Salvador propondo um Encontro do Gru?O União e Consciência Negra
Mi.rim na Bahia em Janeiro de oitenta e nove. Proposta aceita. Foi reco

...
rnendado que se estabeleça como prioridade a questão do menor. II -Painel·
A que�tão da Mulher Negra. Foi dito que cinquenta mulheres se fizerarnpr�

sentes na Assemblfia. Na Constituinte foi garantido os cento e vinte di

as de i1cença a maternidade, foi um avanço na questãb da mulher. R com ll

da9Bo pra qu a ponh. rn pri· ioa a xp r1nciao gu o·am colocada

Assembléia: Encontro de Mulheres do Grupo União e Consciência Negra, tra
balho com empregadas domésticas, Clube de Mães, Encontro de Mulheres ju�
tamente 'com oS'homens. Foi indicada a Raimundinha do Maranhão responsá -
vel pelo intercambio dos trabalhos entre os estados. Painel Política Con
juntural - continuação do Painel de Política: foi falado, entre outras '
coisas do Projeto Polo Noroeste e suas consequências em Rondônia e Mato
'Grosso. Foi denunciada a devastação da Amazônia, e_xploração· de minérios



.. 

.. 

UNI Â O E

GRUPO 

CONSCIÊNCIA 

- 3 -

NEGRA 

por Empresas Multinacionais, concentração de latifundiàs e correntes p� 

l!ticas em favor da elite. Vimoa que ap5s a queda da 01·-�cturíl m111taroA 

mov1m nto so i. ;l.e m-9tu:am tl r t oo d r, F · ·  1. p � pOB"O q 1 8 n Cflflfltt -

rio priorizar nos est dos curso de form�ç
N

o polític , B qu u Nccional' 

elaboraria material para os estados. Prooosta aceita com vinte nove vo 

tos a favor,urna abstenção e oito ausências. A explanação da proposta do 

companheiro Wagner, obteve seis votos a favor, dezoito contra, cinco a 

bstenções e nove ausências. III Ata da Assembléia de Oitenta e sete 

Foi lida e aprovada a Ata que foi registrada. Atá fiel da Assembléia se 

ra lida em oitenta e nove. IV - Avaliação do Centenário da Abolição,da 

Campanha da Fraternidade oitenta e oito e eobrança de Indenização. Esis 

te urna verba do Centenário da Abolição, que não foi distribuida. A Cam 

nha da Fraternidade foi rachada e não atinjiu os objetivos. Foi lida a 

carta de cobrança de indenização. Proposta de que este documento seja de 
nível nacional e internacional. Proposta aprovada oor unanimidade. V -
Finanças. Foi feita e aprovada a prestação de contas. Foram apresenta-�; 
dos dois projetos: o Miserior e Solidariedade- Seria enviada a presta -
çao de contas para a Miserior e um novo projeto para Assembléia de oi 
tenta e nove. Foi aprovada a distribuiçio de mil (!,000) cartazes para 
os estados. VI - Eleição e Posse da Nova Diretotia. Foi apresentada eh� 
pa única: No cargo de Presidente: �na Maria Ramos de RondÕnia; Vice,Pr� 
si dente - Ana Rosa dos Santos da Bahia;·. �ecretârio: ExJ2__edi to_ Pires de 

de Minas Gerais; §e�undo Secretário: A�J::�o.E._ �l� ��e�ra de Rondônia 

Tesoureiro: Geraldo Henrique Costa de Mato Grosso; Segundo Tesoureiro 
t�ilson da Silva Concei ão do Rio Grande do Sul; Assessoria política e 

Cultural: Maria Rairnunda Braga do Maranhão; Relações Pública Nacional e 

Internacional; Angelina dos Reis de são Paulo; Conselho Fiscal: Beatriz 

A_parecida Ferreira de Minas Gerais, Maria de Fátima dos Reis de �ão P-ª� 

lo , Silvano Simão de Souza de Rondônia; Suplente:: �u�rnbergue Serafim 

do Rio de Janeiro e Maria das Gra as Moura de Minas Gerais. Esta chapa 

foi aprovada com vinte e nove votos a favor, zero contra, sete absten -

ç6es e duas ausãncias. VII - Aval�aç�o e M rcaç;o da pr6xima Assemblêia 

Forai apresentados três estadoe ra sedia a pr6xima Aas mbl�i , F 1 

posto em votação1 Mato Grosso seria sede da oitava Assembléia Nacional' 
com dezenove v,otos; Minas Gerais recebeu sete votos, Rio Grande do Sul 
dez votos; duas ausências. Foi decidido que a nróxima Assembléia seria 

-
-, 

para mudança de estatuto. Foi lida a carta de orotesto enviada ao Presi 
dente Sarnei e o telegrama enviado a (CUT) Central Onica dos Trabalhado 
res. Foi feita a avaliação desta Assembléia. Houve mais pontos positi -
vos que negativo. Nada mais havendo a tratar terminamos a reunião com 

.. .._ ...... _ .... ,J;..,...., "''. � 
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mGsica. Para constar lavrou-se a presente Ata que foi assinada por todos 

os pr sentes. ----------,..�-....-·-----�
VIlh na 11 d e t rnbro i l9ílíl, 

I ' 
\ 

' \ .! 
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IBASE-- AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DO GOVERNO FEDERAL-- JULH0/1985 

I - AS POLÍTICAS: UMA VISÃO GLOBAL 

O GOVERNO SARNEY "TOMA POSSE": OS DISCURSOS DA NOVA REPÚBLICA 

OS ANTECEDENTES: 

O Presidente José Sarney reuniu-se no dia 17 de julho, em Brasília, com 26 
governadores dos estados e territórios nacionais. Esse encontro, convocado e 
coordenado pelo governador Montara, teve por objetivo dar respaldo à posição 
do governo na questão da dívida externa e ao programa de investimentos 

- so·ciai-s .· N-ã-o --fo-i- o pacto socia-i - nece-ssári-o- e prévio às grandes reformas -
políticas, econômicas e sociais, mas foi o acordo possível.

Pe um lado, os governadores exigindo descentralização e, consequentemente,
reforma tributária imediata. Mas, por outro lado apoiando, em nota de
solidariedade, preparada por Montara, um programa de 5 pontos:

eleições diretas em todos os níveis e convocaçao da Constituinte; 
negociação da dívida externa sem sacrifício do desenvolvimento e de 
soberania do país; 

- combate à inflação e atendimento às prioridades nacionais, com a
geração de empregos;
implementação da Reforma Agrária, com base no Estatuto da Terra;
encaminhamento da reforma tributária fortalecendo estados e municípios.

Sarney ofereceu uma prévia de seu discurso à nação, que seria feito no dia 
22· de julho; d·e-stacando o federa·lismo (segundo ele, ·reabilitado em outubro - de 
1983, no encontro de Foz do Iguaçú) e chamando a atenção para a necessidade de 
medidas imediatas e de emergência, enquanto se processa a discussão da 
Constituição. 

Sarney falou, então, de um pacto político e social para a "transição 
institucional'', enquanto -0 Ministro Dornelles falou sobre a dívida externa, 
propondo. a estratégia de Delfim e Galvêas (alongamento dos prazos e redução_ 
dos custos financeiros). Falou também sobre a administração das finanças do 
país, pregando a eficiência, condenando a emissão maciça de moeda e 
prometendo um acréscimo de Cr$4,9 trilhões no repasse de recursos dos imposto& 
federais para os estados e municípios. Trata-se de antecipação do recolhimento 
do IPI e do imposto de renda das-pessoas jurídicas, onde a maior parte fica com o 
governo federal, e o restante é transferido, por força da lei, aos estados e 
municípios. Aliás, estas medidas ·foram adotadas por recomendação do FMI. 

O DISCURSO DA POSSE 

Assim, no dia 22 de julho, foi produzido o 
Sarney, elaborado com a retórica do escritor, 
dirigido basicamente à classe média. 

verdad�iro discurso de posse�de---�-· 
a modernidad� da televisão e 

Em linguagem acessível, mas nem P<?r isso menos elegante. do que uma = peça
acadêmica, .o texto do discurso e extenso e repete todas as teses já 
conhecidas. Sob certo aspecto, foi seu discurso de adesão às "propostas qu�: 
projetaram Tancredo ao longo da campanha sucessória" e que se encontram no 
documento da Aliança Democrática. 

Os 5 temas do discurso-
identidade cultural, soberania 

liberdade, desenvolvimento, opção sociaL, 
e ·independência-- revelam· uma· ·pos·i·ção 

2 
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. cert.amente . liber.al . e .. p.rivat.izant.e.. Os comentários de ... lideranças.·- .mais 
esclarecidas demonstram esperança por propostas concretas ou decepção. 

Foi um relato das iniciativas e do desempenho dri governo e uma carta de 
intenções. SÓ que não apresentaram metas. É sabido que agosto é o mês da 
cobrança do sistema financeiro internacional. O FMI vai querer definir as metas 
de nossa próxima Carta de Intenções ••• 

É bem verdade que foi anunciado um programa de irrigação para pequenos 
agricultores, abrangendo um milhão de hectares. Este progr�ma,_ porém,_ 
simplesmente não existe, nem foi discutido até agora. Em compensação, as 
metas propostas . para a Reforma Agrária no período de 85/89-- beneficiar 1,4 
milhões de trabalhadores rurais-- não foram sequer enumeradas. 

É também verdade que foi anunciado o aumento de 4 para 20 milhões de 
pessoas que recebem auxílio do programa de implementação alimentar. Mas é 
sabido que os recursos não existem até agora no orçamento. 

A gravação, a. cargo da Rêde Globo, durou_ cinco \1_oi;-as e, tr:_i�J:a I(IÍn.utos. A_.·.·:···· 

montagem final, de 43 minutos, foi cortada pelo próprio Presidente para 29 
_ minut.os. Foram usados recursos de luz e som. {yinhetas. para _fundo _ _musical), 

pontuação de frases com movimentos - de mãos e de cabeça (ritmo e ·nuência), 
mudanças de plano-, . etc. Tudo isto custou cer:ca de Cr$300 milhões. Porém, .os 
ser�iços foram prestados gratuitamente por decisão da empresa, que qualificou o 
seu trabalho como "uma colaboração ao país." 

Foi um discurso moderno, embora tenha havido criticas ao talento do ator� 

OS DISCURSOS DE TANCREDO E DE ALAN GARCIA 

Qu2se ao mesmo tempo, 
de Tancredo (divulgada 
Garcia, do Peru. 

dois discursos foram dados a conhecer: a ob� póstuma 
pela Veja) e o discurso de posse do Presidente Alan 

O discurso de Tancredo é o texto até agora mantido sigiloso e que seria 
pronunciado no Congresso, dia 15 de março. Também elegante e muito mais direto, 
ataca duramente as elites brasileiras e, em 27 laudas, traça um perfil do -
governo: Constituinte, Reforma Agrária, Dívida Externa, Saneamento de 
Instituições Financeiras, Estatais, Programas Sociais. 

Partindo d� constatação de que o progresso político recente deve-se ''à

força reivindicatória do povo" e não à consciência das elites, faz u·m apelo 
dramático pelas mudanças. Propõe que os juristas ouçam o povo para o estudo da 
Constituição, advoga o acesso à terra e ·ã água (referência pioneira aos 
recursos hídricos), estabelece metas para a produção agrícola, não admite a, 
desnacionalização das estatais e apóia "resolutamente" o Grupo de Contadora 
para a solução dos problemas da América Central. 

Que diferença para o discurso atribuido a Tancredo lido por Sarney onde a 
tônica era a política recessiva ("é proibido gastar"). Já o discurso de Alan

Garcia, o mais jovem Presidente de um país sul-americano, com 36 anos, é·�ma
clara rejeição à política do FMI. Alan Garcia anunciou que somente pagara 
em juros externos, nos próximos 12 meses, _o equivalente a 10% do valor de suas 
exportações. Com uma dívida externa de 14 bilhões de dólares, o Peru teria 
de pagar 3,7 bilhões aos credores e suas exportações alcançam apenas 3,0 
bilhões de dólares. Lembrou, com rara objetividade, que estes credo�es não 
exigiram austeridadé dos governos que tomaram os empréstimos. E lembrou também 
que a taxa de mortalidade infantil do Peru é três vezes superior à média . da 
América Latina. Tudo isso, num clima tenso pela ação de grupos extremistas e 
enormes dificuldades econômicas e financeiras. 

Que diferença para os discursos nossos, que sequer mencionam o Consenso de 
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•Cartagena-- proposta de ação conjunta dos 11 
América Latina para a negociação da dívida externa. 

paises mais endividados da 

AS DEMANDAS DA SOCIEDADE E AS RESPOSTAS 

Os governos estaduais e municipais continuam a pressionar a reforma 
tributária, já que o grupo de trabalho nomeado logo após a reuniao de 17 de 
julho não admite ampliar as transferências de recursos. Esta comissão, mal 
inicia os trabalhos, está num difícil impasse. 

Trata-se de um grupo de 22 membros, sendo 4 representantes do governo 
federal, .. para examinar as medidas de emergência para a reforma .tributária •. 
Estas vão desde a maior participação dos estados e municípios nos recursos do 
IPt ·e IR até as mudanças na Taxa Rodoviária e ressarcimento de perdas de ICM 
dos produtos exportados (emenda do Deputado Airton Sandoval). Os representantes 

.�o governo federal não admitem, porém, qualquer mudança em 1985. Os prefeitos 
se lembram da promessa do Presidente Sarney em 18 de junho, perante 1500 
prefeitos municipais, quando afirmou que "pressionaria o Congresso Nacional para 
votar e aprovar a emenda Sandoval" •.. 

A sociedade brasileira continua com a necessidade de �ncontrar oportunidades 
de trabalho e com carências sociais de alimentação, saúde, moradia, educação 
e transporte. 

existindo sob a forma de greves (como é o caso dos 
e sob a forma de profundo desalento de todos 

As pressões continuam 
médicos e previdenciários) 
aqueles que acreditaram em programas sociais. No _dia 27 de junho, eram 

orçamen-to federal, no .valor de Cr$4,4 trilhões. Pa1:teu,u, 
os programas de controle de endemias, de compra de 

,r· "'anunciadG>S.,ssGOrtes� no 
destes cortes atingirá 
vacinas e medicamentos, 
urbanos, etc. 

de alimentação e nutrição de carentes, de trens 

Os recursos --destinados à produção de alimentos básicos não atingiram os 
valores rtecessáfios e o crédito agrícola nãó chegou ao pequeno produtor. E� 
no entanto, a participação no financiamento de soja atingiu 100% da produção. 
Os subsídios internos (trigo, açúcar) deixaram de ser dados e, no entanto, 
permanecem subsídios à exportação. Os programas do FINSOCIAL para a área de 
saúde são descontinuados e o empreguismo recrudesce, levando· à demissão o 
responsável pela SUCAM-- um dos principais e mais bem concebidos programas de 
saÚde-·pÚb1ica.� Programas de habitação· popular não são iniciados; a·· 
educação popular continua a ser figura de retórica e o vale-transporte não 
sai. 

Os projetos do governo que andam são apenas aqueles 
int.ei:nac iooa-is.:-:;:p.ar.t ic i pam-- . C.e:r..r:.ados _ .e ... C� ra_j ás, por 
programas roo' são submetidos ao debate pÚb.lico. 

em que os organismos 
exemplo •. Os.planos:e;. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento, anunciado como proposta para ser 
submetida, .à - ampla discussão, nao conta com qualquer iniciativa ou� 
sistemática para iniciar o processo de consultas e · de participação da 
.s.ociedade. Embor.a. .lhe falte consistência e coerência, é um ponto de partida . 
válido pois permitiria discutir a questão do investimento pÚblico, a questão 
da reforma financeira e os próprios programas da.área social. 

Os custos dos investimentos, embora realizados com bastante racionalidade, 
-não :têm:,cont,r,a-::-pa,rtida de aplica-ç·ão em programas de alta resposta de emprego;�
de mão-de-obra ou de maior utilização do parque industrial instalado no país.
Nem mesmo programas de desenvolvimento tecnológico são implementados. 
-Permanecem a�visão e a prática recessivas . . E, no entanto, as necessidades e
oportunidades de -investimento já são bastante conhecidas. Estão aí o setor. --
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de transporte, de produção de �n�rgéticos e o setor siderúrgico� que vivem· 
estrangulamentos sérios e irrecuperaveis. 

· O próprio Plano de-Reforma Agrária, completamente descolado da política de
alimentação, não mobiliza a máquina do governo. À exceçã_o de um ou outro 
pronunciamento, como o �o Ministro Fernando Lyra, os demais ministros não se 
apresentam. E nao se diga que não sao capazes de se organizar em 
"mutirão" ••• 

A tecnocracia nacional esteve unida para discutir e aceitar o Projeto 
Nordeste, concebido basicamente pelo Banco Mundial. Representantes de todas as 
áreas envolvidas estavam mobilizados, abrindo seus orçamentos, discutindo suas

prioridades (e revendo-as), colocando seus qu�dros e instrumentos de ação� 
disposição deste projeto. 

No entanto, onde está o Ministério do Interior com suas autarquias e 
verbas? Onde está o Ministério dos Transportes com suas vicinais e 
infra-estrutra já se adaptando para a Reforma Agrária? E onde estão os Postos 
de Saúde, escolas e universidades para s�stentar este programa? E os armazéns 
e os mecanismos controlados pelo Ministério da Agricultura? 

AÍ, também, podemos estar deixando de lado a oportunidade de modernizar o. 
país e evitar fortes tensões sociais. � mais ainda, promover soluções para a 
demanda crescente de equipamentos, a um nível de investimento incomparavelmente 
maior, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da maioria. E, ainda mais, 
pode-se estar perdendo a oportunidade de ampliar e ativar o mercado interno e, 
com isso, a noss possibilidade de ingressar num período de desenvolvimento a 
taxas mais altas, auto-sustentado e com maior justiça social. 

Às demandas do� governadores e dos carentes e marginalizadoi é preciso, 
porem, acrescentar a demanda da classe empresarial. 

Não é de hoje que os empresários brasileiros percebem que com as taxas de 
juros crescentes não vale a pena investir, e mais vale aplicar no mercado 
financeiro do que produzir. Questões como a privatização são mais de natureza 
ideológica. Todo mundo já sabe que o déficit das estatais corre por conta, ·na 
sua maior parte, do endividamento interno e principalmente·externo. E, no 
entanto, se o corte dos investimentos das estatais (Cr$19,3 trilhões) aplicados 
provavelmente com acerto, tivesse redirecianado metade deste valor para 
investimentos produtivos ou sociais, o reflexo sobre o aumento do PIB seria da

ordem de 0,3%, dado o nível de ociosidade de nossa indústria. 
E que dizer do corte de Cr$4 trilhões na previdência? 
Estudos já demonstraram que é possível reduzir imediatamente em 1/3 os 

juros que incidem na emissão de títulos da dívida pública. Isto significa 
economizar Cr$5 trilh0es conforme afirmativa do Ministro Sayad em 4 de junho de 
1985. 

Já não resta dÚvid�, para a grande maioria dos economistas que e$tudam 
seriamente a nossa economia, que é preferível emitir moeda, de forma 
controlada e com utilização bem definida� do que emitir t; ulos .de dívida 
pública. Além de menores efeitos sobre a inflação (segundo alguns o efeito é 
nulo), teríamos menor pressão sobre a taxa de juros. 

Quem sabe, estando a classe empresarial mais informada, 
mobilizada, seja possível reduzir juros e prosseguir o processo 
Existe-uma expectativa que no segundo semestre a política de 
títulos da dívida pública seja substituída. 

CONCLUSÃO 

�onsciente e 
de retomada. 
emissao de 

O discurso do governo precisa de terra firme e nao pode ficar no céu da
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retórica por muito tempo. 
O governo precisa de uma base social, 
É preciso uma definição clara sobre a 

agosto. Tanto no Grupo de Contadora como 
entre o Brasil e o FMI poderá surgir. 

além de um acordo político. 
dívida. E isto terá de ocorrer em 

em Washington o conflito de interesses 

É preciso dar início aos programas sociais e levar a sério o projeto de 
Reforma Agrária. 

É preciso definir a alocação dos recursos para o investimento público e 
privad� de modo a ocupar os setores ociosos e, ao mesmo tempo, atender 
carências e tirar partido de oportunidades, especialmente com a ampliação do 
mercado interno. 

E é preciso dar início� reforma financeira e tributária. 
A 

• As demandas dos governadores e prefeitos, as carencias de todo um povo e a 
própria sobrevivência da classe empresarial não-rentista exigem gestos e. 
ações concretas. 

O governo, seja através de seus ministros ou através de seu ministério 
paralelo (Célia Borja, Castelo Branco, Rosemberg), tera de apresentar 
respostas imediatas. Já se esgotaram os 100 dias·, e ainda· não se esgotaram 
todas as alternativas, nem se ouviram as sugestões e respostas dos vários 
setores da sociedade. 

Os espaços existem. As propostas também existem. 
É preciso, portanto, que os setores mais organizados encontrem os caminhos 

para participar do projeto de construção de uma sociedade moderna, vale dizer, 
livre e soberana para definir um modelo e processo de desenvolvimento que, 
afinal, beneficie a maior parcela da população. 
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II. REFORMA AGRÁRIA

O QUADRO ATUAL E A POLÍTICA DO GOVERNO 

-:;•, s·, •.·-:. · - · - Um·· dos -f-atos mais significativos 
. à ·reforma agrária feita por Sarney 

___ :. __ - "será· fe-ita· a reforma agrária que o 
declaração à imprensa estrangeira 
"irreversível" • 

noticiados pela 
no seu discurso 
pais deseja e 

quando falou 

imprensa foi ·a:·referência 
de julho quan·do afirmou: 
exige. · Agora·.·"·,- ·e - 'lfêt ···· 

ser a reforma agrária 

. J A partir dessai declarações e de várias outras, o governo conseguiu-pelo 
--,--,· � �----me-nos-·enr ·pa-rte,· superar a maré de ondas contra reformistas que agi·t ·ararrr·o paÍ-s 

nos meses de maio e junho deste ano. 
Se es -s-as declarações pressupõem um compromisso com a reforma 

- p·erguntar--se que forças econômicas · e s.ociais estariam por
permitindo ao governo continuar avançando nesta linha. 

, 
.

_agraria, cabe· 
trás ·do plano 

· - · "� - , � - - - ·· P-ens·amos que existem alguns fatores e ·alguns i nd Íc ios que - -ft1rrctame·ntart1 · a ·
possibilidade de que alguma coisa será feita no sentido de introduzir mudanças· 

:_ ___ · · - · na estrutura fundiária do pais. ·-- · ·-- ·· 

Começando pelo fator econômico, uma nova hipótese começa a circular, 
· =- • levantad·a por alguns analistas: a de que o plano de reforma agrária· não· sairá

nem do Incra, nem do Mirad e nem dos intelectuais que assessoram o governo nos 
diversos estados, mas sairá efetivamente de São Paulo, onde o grande capital 
estrangeiro e paulista estaria estudando seriamente a questão. O grande capital 

.... .. •n· .p.ar,t,e .. da .cons.tatação da sua pr.Ópr.ia estagnação econômica no. -Brasil ,--dev-i--0-0, ... ., 
---- · -· ·- à saturação do mercado interno que impede seu crescimento. 

A estratégia de ampliação do mercado via exportações, demonstrou-se 
- frágil e suJeita a forças que nao dominam. Nesse sentido, have,r,ia uma

int.e.nç.ão. de. se voltar para o mercado .. interno. No entanto, .. e.s-s.e....caminho -pelo, 
�-.:.� ,�'CT ..-.---l-ado-·d-a·redistribuição de renda no setor já ocupado não é fá-ctt, -rr-a- .,. ""tlléd·tcta-- ;r :..._ 

-em que implica em efeitos inflacionários.
Dentro desse contexto, a reforma agrária se colocaria como uma -alter·nativa -

de criaçao de novas fontes de renda sem ter . que aumentar salários a curto 
prazo no setor industrial. Criar-se-ia mercado e renda transferindo o problema 
para o setor especulativo e latifundiário. Com novas fontes de renda, 
aumentaria o consumo de rádios, bicicletas, TVs, tratores, maquinárias 
agrícolas, etc. 

É claro que, entre os possuidores do grande capital industrial, existem 
�ambé� donos de terra, o que só complica e retarda a decisão; porém, se essa 
lógica econômica vingar, deverão primar os setores ligados à produção sobre 
os especuladores de terras, na medida que estes só representam uma saída 

e,,,_ ,,_�c·1, complementar e não principal do setor produtivo. . .. ,, _ ... _. 
· -· -N-o- que -diz. respeito aos fatores político-sociais, o gov·e·r-n-o·· p·ercebe- -a·
necessídade de recriar uma nova "ordem" no campo, que lhe permit"a ·supe·rar sua
crise de dominação. Uma das heranças mais pesadas deixada pelos governos
militares foi justamente essa crise de legitimidade. Todos os pilares, criados
desde. 1964 para manter a "ordem" no campo, foram caindo: a igreja que participou
do golpe, converteu-se numa das mais importantes forças contestatÓ�ias contra o
regime no campo; os sindicatos criados para atrelar os trabalhadores rurais
voltaram-se a uma ação reivindicativa; as próprias cooperativas nascidas para
disciplinar os pequenos produtores hoje também reclamam por reforma agrária,
sobretudo no sul do pais; além do que se desenvolveram inGmeros organismos
como o movimento dos sem-terra, as CEBs, os grupos de assessoria e outros que
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hoje ameaçam em vários ·1ugares do país a antiga ordem. 
Ao mesmo tempo, a principal política estruturada pelo governo para esvaziar 

as tensões sociais, que foi a colonização na região amazônica, resultou no 
efeito inverso; assentou as bases de novos conflitos e maior tensão social onde 
não havia esse problema ·anteriormente. 

Uma das principais e mais diretas consequencias sobre a ordem é a 
progressiva perda de eleitores dos partidos conservadores na area rural. 
Seguindo essa linha de raciocínio, o estado precisaria, urgentemente, preencher 
esse vazio antes que outras forças antagônicas tomem conta desse espaço, e a

, . reforma agraria, controlada, organizada de cima para baixo, seria uma das
formas que estão sendo estudadas para recriar essa nova ordem, desta vez 
liberal. 

Vejamos agora os indícios concretos de que algum tipo de reforma agraria 
será feito. Neste sentido, o noticiário vem comentando nos Últimos meses os 
repetidos "erros" dos funcionários e direto.res do Incra/Mirad, mas até o 
momento, e apesar das brutais investidas contra eles, inclusive por parte de 
setores do próprio governo, o pessoal do Incra/Mirad continua firme, quando, em 
outra conjuntura, já teriam caído pelo menos cinco vezes. O máximo que se 
conseguiu foi a demissão do presidente regional do Incrà do Rio Grande do Sul. 

Outro indício é que a luta real, excetuando-se os editoriais da grande 
imprensa, está sendo travada entre os latifundiários, de um lado, e os 
sem-terra, do outro, sem mediações nem apoios explícitos para nenhum dos dois 
lados por parte do grande capital industrial e comercial. O próprio exército e 
os serviços de segurança mantêm-·se no mais absoluto siiêncio, e os conflitos 
continuam. 

Se a intenção fosse acabar com a reforma agrária, já deveriam ter havido 
"ações exemplares" contra o movimento social, mas como dissemos anteriormente, 
o governo é consc�ente de que a via repressiva hoje não resolverá o problema,
somente o agravara.

Em suma, a idéia de fazer a reforma agrária continua de pé, embora sujeita 
a todo o tipo de negociações e limites impostos pelos setores mais 
conservadores, inclusive do próprio PMDB. 

O resultado desse processo de negociações ficará mais explícito no dia em 
que o presidente Sarney assinar o decreto da aprovação io super discutido e 
remanejado "Plano Nacional de Reforma Agrária". 
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III - POLÍTICA AGRÍCOLA

O QUADRO ATUAL E A POLÍTICA DO GOVERNO: 

O governo, através do Ministério da Agricultura, continua 
política de financiamento de comercialização da safra 
estoques reguladores. 

imprensado em sua 
e de formação de 

No mês de junho foram liberados Cr$ 3,55 trilhões para a comercialização 
de grãos, somando até agora Cr$ 11,55 trilhões entre os meses de abril, maio 
e junho de 1985. O governo recuou em sua intenção inicial de só destinar 50% 
do EGFs (Empréstimos do Governo Federal) para financiamento da soja em função 
das pressões recebidas e por decisão do CMN elevou-se esse limite até 100% do 
pedido efetuado pelo produtor. Continuam crescendo, em razão dessa política, 
os estoques reguladores de grãos que estão hoje em torno de 5 milhões de 
toneladas. Parte desse estoque será liberada gradualmente, em função da 
demanda, embora ainda subsista a polêmica sobre a cotação dos grão� a serem 
liberados. O ministro Dornelles pretende reduzir ao máximo essa cotação com o 
objetivo de diminuir a inflação, enquanto o Ministro da Agricultura exige que o 
preço seja pelo menos compensador do gasto efetuado na aquisição desses grãos. 
Se vingar a proposta de Dornelles, o máximo que se conseguirá será a redução 
de uma parcela da inflação, criando um enorme déficit de caixa no Ministério 
da Agricultura. 

Mas o que ainda não foi esclarecido é o que se fará com o estoque de soJa 
enquanto perdurarem os preços baixos no mercado internacional. 

Em relação ao açúcar, o governo p�etende diminuir sua exportação para 
tentar elevar o preço no mercado internacional; mas, por outro lado, continua 
subsidiando esse produto que foi aumentado em 40% em todo o país. O qubsÍdio 
totalizará, se continuar essa política, US$ 270 milhões no final do ano. 

Houve também algumas medidas conjunturais corno a prorrogação do prazo de 
pagamento dos créditos referentes a produtos afetados por enchentes, e a 
decisão do IBC de reter o café para venda no mercado interno para aumentar 
seus estoques e elevar os preços no mercado interno. Essa Última medida visa 
compensar as perdas decorrentes das geadas, sem necessidade da recorrer ao 
financiamento público. 

No final de julho (29/07) foram definidos os recursos que serão destinados 
para financiamento do custeio e investimento na próxima safra. O montante que 
alcançará Cr$24,� trilhões em custeio, mais Cr$ 3 trilhões para investimento� 
foi inferior ao solicitado pelo Ministério da Agricultura. A difere�ça, 
aproximadamente Cr$ 6 trilhões, deverá ser financiada pelos bancos cornerc1a1s 
e juros de mercado. 

Dentro desse total continua beneficiando-se a soja com o maior.volume 
individual de crédito - Cr$ 5,2 trilhões. Sobrando em torno de Cr$ 9 trilhões 
para o arroz, feijão, milho e mandioca. No caso do arroz, feijão, mandioca e 
milho os pequenos produtores receberão até ·100% dos seus VBCs. Aumentou-se 
assim, o financiamento em 10%, já que antes recebiam 90%. 

O impacto desta medida no plantio e na próxima safra de alimentos básicos 
será relativo. Primeiro porque o reajuste dos VBCs foi inferior� inflação do 
Último ano; segundo porque os pequenos produtores, embora recebam mais 
crédito, são os que produzem habitualmente com menos crédito; portanto, o 
efetto não será tão importante; terceiro porque os próprios bancos oficiais 
e particulares não se interessam em emprestar dinheiro aos pequenos em função 
do risco de inadimplência. Preferem emprestar aos grandes produtores. 
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Por outro lado, continuam em andamento os grandes projetos governamentais do 
Governo Figueiredo. Nos meses de maio e junho foram liberados recursos para 
vários desses programas: 

PROGRAMAS ÓRGÃO RECURSOS 
=---=-·-=--==-================================================================== 

Polo Nordeste 

Pro-Várzeas 

Prog.Desenv.Cerrados 

Proj.Nordeste (RN,SE) 

Proj.Nordeste (MG) 

Prog.Recuperação Áreas 
Atingidas p/enchentes 
no Nordeste (novo) 

MINTER/BIRD 

Banco Central 

BDMG 

SUDENE/BIRD 

SUDENE/BIRD 

MINTER 

Cr$ 15 bilhões 

Cr$ 29,S bilhões 

Cr$ 120 bilhões 

US$ 122 milhões 

Cr$ 3 trilhões 

Cr$ 3 trilhões 

Irrigação Nord�ste - t milhão de hectares. 
- .-----------------------------------------------------------------------------

Entre os programas 
ao setor do açGcar 
empréstimos agrícolas 
básicos. 

CONCLUSÃO 

em estudo cabe destacar os planos de retirada do subsídio 
e do álcool e o condicionamento aos tomadores de 

de plantar pelo menos 10% de sua área com produtos 

Até o momento a política agrícola vem seguindo as linhas tradicionais de 
crédito, preços mínimos e estoques, com algumas mudanças devidas 
substancialmente às restrições orçamentárias. No sentido transformador ainda 
não se percebeu claros indicadores. O projeto de apoio ao pequeno produtor, mal 
contido nas Gltimas decisões sobre VBCs, é bastante tímido e se não estiver 
acompanhado de uma real reformulação do setor fundiário não terá efeitos 
positivos de importância. 

Ainda não se conhecem os programas de assistência técnica e de crédito de 
investimento que serão implementados para desenvolver a agricultura. 

No entanto, os programas de apoio aos grandes projetos continuam em 
andamento, ou seja, embora combinando instrumentos diversos a tendência 
continua favorecendo a concentração de renda na agricultura. 
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IV - POLÍTICA TRABALHISTA 

O QUADRO ATUAL: 

O momento atual se caracteriza por um intenso debate tanto no setor 
empresarial quanto no setor dos trabalhadores a respeito do anteprojeto 
governamental de Negociação Coletiva e do Direito de Greve. Os empresários já 
se manifestaram com um substitutivo apresentado pela CNI (Confederação Nacional 
das Indústrias) que representa um p�sso atrás no anteprojeto do governo. Do
lado dos trabalhadores, existem varias críticas ao anteprojeto conforme 
documento das resoluções do Último Congresso da CONTAG: "o a1;teprojeto
governamental não atende as aspirações da classe trabalhadora, mantem normas 
inadmissíveis e piora a legislação atual( ... )". O documento da CONTAG enumera 
uma série de pontos negativos: 

continuam as normas vigentes de limitação nas 
- o anteprojeto mantém as atividades essenc1a1s,

exercício do direito de greve; 

negoc1açoes coletivas; 
proibindo para essas o 

- o anteprojeto comete o absurdo de conceder poderes a diretoria do
sindicato de encerrar o movimento grevista, poder que so pode ter a
assembléia geral. O documento da CONTAG conclui afirmando que: "o
anteprojeto governamental a exemplo da lei 4.330/64 nao atende as
reivindicações da classe trabalhadora, não refletindo os compromissos
assumidos pela Nova República, representando o pensamento das forças
conservadoras que estão no governo".

A questão · para a sociedade brasileira e em particular para os
trabalhadores é a de mudar uma legislação trabalhista e uma estrutura e
organização sindical altamente atrasadas. t por isso que em reunião com

• 

o Presidente Sarney e dez Ministros de Estado, dirigentes sindicais ·
apresentaram o que seri�m os principais reivindicações dos trabalhadores:

- reformulação da política salarial, de forma a recompor o poder de compra;
- maior autonomia sindical e adoção de uma lei de greve liberal;.
- maior prazo para a instauração do dissídio após a deflagração da greve.
Nesta mesma reun1ao os dirigentes sindicais apresentaram críticas ao

anteprojeto de lei de greve do governo, principalmente o fato de que haverá a 
manutenção da proibição da greve em serviços essenciais. Reivindicaram também 
a participação na gestão do FGTS, PIS/PASEP, Previdência e BNH. 

A POLÍTICA DO GOVERNO 

Em discurso recente (23/07/85) o 
Nova República fez uma grande opção 
área social não terão cortes e sim 

Presidente Sarney afirmou que o governo da 
pela questão social. Os programas para a 

"recursós crescentes a cada ano". Declarou 
na mesma ocas1ao que na area economica procurará I umentar a oferta de 
trabalho: "Isso, com os sindicatos livres, permitirá que os naturais mecanismos 
de ação social melhorem as condições dos assalariados."( ... ) os entendimentos 
entre patrões e empregados são efetuados sem ingerência do governo". 

O Presidente Sarney prometeu ainda recompor o poder aquisitivo dos salários, 
a<lv�rtindo, porém, que a reposição não poderá ser imediata, pois poderia se 
voltar contra os próprios trabalhadores. 

Por sua vez, o Ministério do Trabalho encaminhou uma série de sugestões ao 
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PND da Nova República, através de um documento que sera entregue ao Ministro

do Planejamento, João Sayad. Dentre as sugestões destacamos: 
a) o governo não pode permitir, sob qualquer 

sacrifícios adicionais aos assalariados, 
sociais incontroláveis". 

justificativa, a imposição de 
"sob o risco de repercussoes 

b) propõe que a superação dos problemas motivados pela recessao deve
caracterizar-se pela ação compensatória do Estado com os grupos sociais
que tenham sido mais afetados.

c) o documento defende a necessidade de reformulação do sistema de relações
de trabalh�, porque a ''legislação trabalhista vigente já demonstrou ser
obsoleta frente à realidade econômica e social do país".

OS FATOS RELEVANTES: 

Além do grande debate sobre· a nova lei de greve, as medidas e fatos 
relevantes, até agora, para o período de junho e julho foram os seguintes: 

1) Reunião do Presidente Sarney com nove dirigentes sindicais e dois
representantes do DIEESE na Granja do Torto. Compareceram dez Ministros de
Estado. A reun1ao serviu para consultas e avaliações da política
econômica até agora adotada pelo governo. Do lado dos trabalhadores
foram feitas criticas e sugestões, além de reivindicações.

2) O Ministro do Trabalho anunciou que foram criadas mais 98 juntas de
conciliação e julgamento, que agilizarão o funcionamento da Justiça
Trabalhista.

3) A proposta do Ministério do Trabalho ao Plano Nacional de Desenvolvimento
da Nova República prevê a utilização de Cr$ 2,4 trilhões, no período
de 1986 a 1989, no programa de combate ao desemprego e de melhorias de
salários e de condições de trabalho. O Ministro do Planejamento, João
Sayad, no entanto, cortou a metade dos recursos solicitados para a
realização destes programas. Os recursos solicitados para o próximo ano
(Cr$ 368, 1 bilhões em 1986) sofreram corte de Cr$ 159,6 bilhões.

4) Pazzianotto informa que sua assessoria deverá entregar-lhe, em breve, um
documento reunindo todas as sugestões e criticas feitas ao anteprojeto
da nova lei de greve. As que não foram absorvidas por seu Ministério
poderão ser aralisadas posteriormente pelo Congresso.

5) A Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho divulgou
relatório que demoustra que os cortes de Cr$ 15 trilhões nos gastos das
empresas estatais e de Cr$ 1,7 trilhões nas despesas com pessoal na
administração direta apróvados pelo Presidente Sarney acarretará a perda
de 162 mil postos de trabalho.

6) O Ministro do Trabalho e o Ministro dos Transportes uniram··se para
fortalecer a proposta de subsídio ao transporte de trabalhadores, com o
sistema de "vale-transporte". Pazzianotto divulgou o texto do novo
anteprojeto de lei de greve que prevê a instituição da medida através
de negociações coletivas entre patrões e empregados. O novo projeto
retira o caráter compulsório da medida e introduz o vale-transporte como
objeto de_ negociação durante as convenções coletivas de trabalho.

CONCLUSÃO 

Um dos fatos 
seis horas do 
sindicais. Isto 

mais importantes deste período (junho/julho) foi a reun1ao de 
Presidente Sarney e dez Ministros de Estados com representantes 

é uma significativa mudança de pos�ura em termos de política 
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governamental para o setor sindical, pois foi a pr1me1ra vez, em 21 anos, em que 
representantes dos trabalhadores são chamados para participar de uma discussão 
com e governo. Os sindicatos foram unânimes em considerar positiva a reun1ao, 
pelo caráter democrático representado pela iniciativa. Segundo o Presidente da 
CONTAG, José Francisco da Silva, resumindo a impressão causada aos 
sindicalistas pelas exposições dos Ministros e do Presidente da República 
ficou patente que a Nova República enfrenta dificuldades. É evidente que com a 
reunião, o governo tentava ganhar ou recuperar sua credibilidade entre a classe 
trabalhadora. O governo pode não ter recuperado totalmente sua credibilidade, 
mas deu um passo adiante. A CUT, embora convidada oficialmente, não quis 
comparecer. Alegou que não queria diluir suas reivindicações com as das outras 
entidades e solicitou uma audiência particular ao Presidente Sarney. 

Outro fato a se destacar éa polêmica criada em torno do anteprojeto de lei 
de greve do Ministro do Trabalho. A polêmica demonstra as dificuldades que o 
governo enfrentará neste setor nos próximos meses. De um lado houve uma 
reação muito forte ao anteprojeto governamental por parte dos empresários e de 
alguns setores mais conservadores do governo. O substitutivo dos industriais 
entregue ao Ministro do Trabalho pelo Presidente da Confederação Nacional das 
Indústrias é extremente conservador e representa um endurecimento com relação 
a proposta do Ministro. Dentre a lista de sugestões da CNI destacamos: 

- a volta da intervenção do Ministério do Trabalho por um período de seis
meses, nos sindicatos que fizerem greve ilegal, proíbe a formação de
comiss�es de fábricas e ainda propõe que as centrais sindicais devam ser
proibidas.

A grande dificuldade do Ministro Pazzianotto como de resto do governo como um 
todo, será o de tentar conseguir um consenso mínimo, o que é muito difícil 
devido aos pontos de vista tão diversos como os de empresar1os e 
trabalhadores. 

Na verdade, o anteprojeto de lei de greve está muito aquém das aspirações 
da classe trabalhadora. A presença do Estado ainda é muito forte. As principais 
mudanças introduzidas nao chegam a aproximar a legislação trabalhista 
brasileira da dos países mai� democráticos (França, Itália, etc.), mas apenas 
a afasta da exercida nas ditaduras. No entanto, é necessário ressaltar que o 
Ministro criticou o substitutivo do CNI, na medida em que propõe a volta da 
intervenção nos sindicatos e qualificou seu anteprojeto como sendo o "mínimo" 
para a tual conjuntura. Este ponto e importante, pois o anteprojeto 
governamental pode ser qualificado como sendo de emergência, para lidar com as 
greves do segundo semestre, evitando assim que o Ministério do Trabalho aplique 
as leis que vigoravam no tempo da ditadura e já defasadas há muito tempo. Este 
carater transitório da nova lei de greve perdurará apenas até a formação da 
Assembléia Nacional Constituinte, onde então se espera modificações mais 
profundas e que atendam aos interesses dos trabalhadores de uma maneira mais 
substancial. 

Deve-se mencionar também alguns outros aspectos contraditórios da política 
governamental na área social e do trabalho: A nível de promesras, o Presidente 
Sarney, em seu �ltimo discurso, afirmou: "A nossa grande opção é social. 
Estes programas não terão cortes e sim recursos crescentes a cada ano". O 
discurso do Presidente Sarney foi desmentido pelas medidas tomadas pelo seu 
Ministro do Planejamento, que cortou pela metade os recursos solicitados para a 
realização de programas de combate ao desemprego e de melhorias de salários e 
de condições de trabalho. 

Outro aspecto contraditório 
mesmo tempo que ele afirma que 

na atuação do Ministro do Trabalho é que ao 
o governo não pode permitir, "sob qualquer 
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justificativa, a imposição de sacrifícios adicionais aos 
declara que não vai apoiar a trimestralidade para os 
reivindicada por todo o setor sindical, preferindo, assim, 
com os Ministros da área econômica. 

assalariados", ele 
reajustes salariais, 
nao entrar em choque 

Finalmente, o ponto crítico e de maior desafio para o governo na área 
trabalhi$ta se encontra no tratamento das greves nos chamados serviços 
essenciais. No mês de maio foram demitidas centenas de funcionártos da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, principalmente os líderes do movimento, 
em atiiude autoritária do Ministro das Comunicações. No mês de julho estes 
funcionários demitidos fizeram greve de fome e reivindicaram a reintegração 
às suas funções. 

O Ministro da Previdência também 
previdenciários, considerando legítimo o 
recorrendo a algumas medidas punitivas, 
demitir ninguém. 

enfrenta dificuldades com a greve dos 

A atual legislação que ainda 
funcionários do serviço público 
trabalhista para o governo da Nova 

direito de greve mas, ao mesmo tempo, 
como o corte de ponto, sem no entanto 

não permite 
representa um 

República. 

a sindi�alização 
grande desafio na 

dos 
-

area 
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V - POLÍTICA DE INFORMAÇÕES 

QUADRO ATUAL: 

Ao longo dos vinte anos de regime autoritário foi edificado o Sistema 
Nacional de Informações (SISNI), uma intrincada malha de agências e agentes 
cujo objetivo principal, pelo menos até o início da Nova República, era 
"identificar o inimigo interno", para combatê-lo. Das definições simplistas
contidas na Doutrina de Segurança Nacional, elaborada pela Escola Superior de 
Guerra para justificar o autoritarismo, até a implantação dos DOis
Destacamentos de Operaçoes Internas, um longo caminho foi percorrido. O 
resultado a máquina se-::reta conhecida como "comunidade de informações" 
chegou intacto à Nova República e em visível contradição com as propostas 
democratizantes do novo governo. 

Tudo começou com a transformação do Serviço Federal de Informações e 
Contra-Informações (SFICI), que era vinculado à secretaria do Conselho de 
Segurança Nacional., em um Serviço Nacional de Informações (SNI). A 13 de junho 
de 1964 nasce o SNI, sob a coordenação geral do General Golberj do Couto e 
Silva. Legalmente o SNI se destina a assessorar a Presidência da República, em 
estreita ligação com q Conselho de Segurança Nacional e sem a supervisao do 
Congresso Nacional. A hipertrofia desse serviço, porém, o levou a ser 
protagonista de episódios como o caso Capemi, a morce de Alexandre Baumgarten, 
a morte do jornalista Mário Eugênio e o caso do Riocentro. Além disso, o 
·serviço também se envolveu em áreas menos rumorosas, aparentemente observando,
mas na realidade manipulando atividades como a exploração de madeira em
Tucuruí, programa nuclear, garimpo, compra de fazendas, projetos de
colonização, conflitos indígenas, etc.

Mais que isso, o sistema além do SNI - criou Órgãos subalternos que 
permeiam toda a administração pública. Pior ainda é a herança nefasta deixada 
pelos anos duros da repressão, que gerou posturas autoritárias e 
policialiescas em todos os níveis da vida social, como o controle dos moradores 
de edifícios de apartamentos, feito através de fichas emitidas pelas 
Secretarias de Segurança e distribuídas aos síndicos, criadas para impedir que 
se instalassem "aparelhos" (termo usado para designar o local onde funcionava 
uma célula clandesiina de organizações de esquerda). Essas fichas entraram em 
desuso ainda no governo Geisel, mas continuam a ser exigidas em alguns 
condomínios, por mero ato arbitrário dos síndicos. 

No governo Costa e Silva, f0ram criadas as DSis - Divisões de Segurança e 
Informações, encarregadas do controle interno dos ministérios; logo depois 
surgiram as ASis Assessorias de Segurança e Informações, instaladas com o 
mesmo objetivo nas empresas estatais e autarquias. Paralelamente se travava, no 
interior do sistema, uma disputa. Correntes militares mais empolgadas com a 
repressão, de posse de relatórios sobre os projetos de luta armada discutidos 
pelas organizações de esquerda, defendiam a implantação de uma estrutura 
especialmente voltada para o confronto armado. Até então, a atividade 
repressiva estivera a cargo dos Órgãos da polícia federal e dos departamentos 
estaduais de oidem política e social. Havia resistência contra a formação. de
uma nova estrutura dentro do sistema, mas o primeiro encontro das forças 
regulares do exército ( a Artilharia de Costa de São Paulo ) com as forças 
guerrilheiras de Carlos Lamarca, no vale do Ribeira, forneceu o argumento 
definitivo que permitiu a criação do Centro de Informaçoes do Exéercito (CIE), 
em 1967, seguido pelo CISA - Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica 
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e pela reestruturação do CENIMAR - Centro de Informações da Marinha. Em 1969, 
com uma festa a que compareceram governador do estado, secretário de segurança 
e comandante do I Exército, instala-se, em São Paulo, a Operação Bandeirante 
(OBAN), um projeto-piloto da repressão que daria origem ao sistema de DOis. 

A nova estrutura interna do sistema continuou com o SNI na cabeça, secundado 
pelos centros de informações. Em seguida vinham os CODis Centros de 
Operações de Defesa Interna, executor direto do Plano de Defesa Interna e, 
subordinados a eles, os DOis. Esta estrutura, somadas às segundas seções das 
unidades militares formam, afinal, o SISNI. E o SISNI continua existindo tal 
como foi constituído. É importante lembrar que nada dessa estrutura é 
clandestino, pois consta dos documentos da SEPLAN onde são publicados os 
organogramas dos Ministérios Civis e Militares. Na sua atuação nos anos 
setenta podem ser identificadas três modalidades de ação: oficial e ostensiva, 
com uso de farda ou não, que efetuava prisões ditas "legais"; outra oficial, 
mas de certa forma secreta, que agia em sigilo, sem se identificar perante a 
vítima, sem registrar a pr1sao até que ela tivesse fornecido todas as 
informações. E uma terceira, inteiramente secreta, levada a efeito pelo agentes 
dos centros de informações ou dos DOis, que agiam sem dar conta de seus atos 
aos comandantes da área, na maioria dos casos apenas para obter informações e 
nem sequer chegavam a encaminhar o prisioneiro para a fase "legal". Nessa faixa 
de atuação é que se formaram os "aparelhos clandestinos de repressão". O 
termo correto seria "aparelho secreto de repressão", pois sua existência era 
reconhecida pelo sistema secreto. 

Em 1981, o sistema inteiro segundo dados publicados pela imprensa 
empregava 200 mil pessoas, desde os agentes regulares até meros informantes, 
cooptados em troca de pequenos favores ou pagamento em dinheiro. As fichas 
guardadas na central do sistema chegariam a 250 mil. O orçamento que sustenta o 
sistema e secreto. Figuram dotações simbólicas como a que apareceu em 1964, 
dando verba inicial do SNI como sendo de Cr$ 200 mil. Em 1971, o SNI teria 
recebido Cr$ 700 mil, para cobrir as despesas de suas 13 agências. Mas o 
sistema recebe suplementação através de verbas secretas. 

Por lei, os agentes do sistema são desobrigados de deporem na Justiça,-· 
conforme consta do texto do decreto de cr1açao do SNI. Além disso, todas as 
suas atividades são consideradas de interesse de segurança nacional, 
respaldadas pelo Regimento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. Por isso, mesmo 
quando agentes do sistema aceitam depor na Justiça, ou são obrigados quando se 
trata de assunto com caracteristicas policiais comuns (como o caso Baumgarten), 
ao final do processo pouco se consegue· esclarecer, pois o depoente tem tóda a 
cobertura legal para omitir informações sob a alegação de que se trata de 
assunto de segurança nacional. 

POLÍTICA DO GOVERNO� 

As mudanças aparentes do sistema começaram a. surgir ainda no governo G�isel, ____ _ 
quando a morte do jornalista Wladimir Herzog nas dependências do DO! de São 
Paulo provocou a demissão do comandante do II Exército e, mais adiante, ajudou 
a engrossar a crise que resultou na queda do Ministro do Exér cito. O Presidente 
da República tomava medidas internas contra abusos do sistema, mas não expunha 
a organização a um julgamento judicial. Os passos eram lentos, impedindo a 
apuração dos atentados à bomba a bancas de 'jornais e instituições da 
sociedade civil como a OAB e ABI. 

Estrategicamente, durante o governo Figueiredo, a imprensa soltava "balões 
de ens�io" sobre alterações, modernizações, limitações do sistema. 
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Alardeava-se que havia de fato uma mudança porque o sistema não.mais estava 
envolvido em atividade-s repressivas. Esqueciam-se de dizer "repressivas contra 
quem", pois as organizações de esquerda, o chamado "inimigo interno" que era 
seu principal alvo, estava fora do jogo. Daí, não era mérito nenhum a 
ausência de ações repressivas. Também falavam muito numa resistência interna 
das Forças Armadas contra a comunidade de informações. Esqueciam-se de explicar 
que não era uma reação declarada publicamente em nenhuma ocasião, nem uma 
reação fundamentada nos postulados de direitos humanos, mas uma reação 
própria daqueles que se sentiam, eles mesmos, ameaçados pela vigilância 
inter-c�legas, que não raro obstruiu algumas carreiras promissoras.

Tambem foi mu�to enfatizada a desativação e queima de arquivos dos DOPs, 
que não mais atuavam na repressão política. Esqueciam-se de dizer que queimar 
os arquivos só beneficiava os seus autores, já que ·em muitos estados a 
oposição ganhara as eleições d� 1982, o que lhe daria acesso a uma história 
secreta da repressão. Também foi noticiado como um grande marco na 
desativação do sistema, a mudança de nome do Centro de Informações e Segurança 
da Aeronáutica, que passou a se chamar CIA Centro de Informações da 
Aeronáutica. O vazio da medida nem precisa ser explicado. 

Finalmente, na Nova República, podemos identificar uma estratégia especial 
para o SISNI. Não uma estratégia de desativação, mas de mudança de imagem, 
elegantemente empreendida pelo chefe do SNI, general Ivan de Souza Mendes. 
Orgulhosamente· ele declarou, ao assumir o cargo, que o SNI não mais se 
intrometeria na vida privada dos cidadãos, mas fez uma ressalva: exceto quando 
os interesses de Estado forem atingidos. Mas, quais interesses de Estado, 
podemos indagar? Continuam eles definidos nos limites da segurança racional? E 
quem, ou quais forças determinam o que seja de interesse da segurança nacional? 
A nação, entendida como sociedade, formada de cidadãos? Ou a nação, encarnada 
pelos seus dirigentes? 

Tancredo Neves, segundo foi noticiado na imprensa, tinha planos para o 
sistema, que pretendia reduzir. Haveria oito pontos nesse plano: 

- indicar um magistrado para a chefia do SNI;
- retirar seu estatus de Ministro de Estado;
- remanejar para os quartéis os oficiais de informações e trocá-los por

outros, dando prioridade a civis;
redução do quadro de efetivos;
produção de informações econ�micas e sociais;

- subordinar a ESNI (Escola Nacional de Informações) ao Itamaraty, para que
ela seguisse as necessidades da chamada "espionagem internacional";

- encarregar a Polícia Federal de assuntos psicossociais, imitando o F1lI.

Instalada a Nova República, o que realmente ocorreu foi o seguinte: 

foram recolhidos os arquivos das organ1zaçoes reg1on 1s de informações (a 
medida pode ser interpretada como eliminação das provas dos excessos 
cometidos pela repressão, ocultar métodos e outros dados relevantes); 

- o general Ary Pereira foi transferido para Buenos Aires (foi afastado da
área que entraria para a berlinda com o caso Baumgarten);

- o material. de trabalho, como gravadores, foram retirados da sede do SNI e
levados para o Rio de Janeiro (com isso desapareceram as provas de escutás;
e um acervo que permitiria aferir quanto foi gasto cóm esse tipo de
material);

- foi anunciada a . -

serviço nao atua 
diminuição das contratações para o sistema (já que o
tão ativamente na repressao direta, o contingente
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necessário é menoi; além disso, não se tem controle sobre o efetivo); 
diminuição das operações e anúncio de que os telefones não mais serão 
grampeados (a abertura colocou a esquerda falando em público, os partidos 
de esquerda foram legal{zados e se tornou fácil manter em dia as fichas de 
dados pessoais, dai as operações de repressão terem diminuído, mudado 
de qualidade e ser desnecessário grampear tantos telefones quanto antes; 
além disso, não se tem nenhum controle sobre os grampos, nao se sabe se 
efetivamente isso desapareceu); 

- dispensa de agentes para que voltassem
só na PM carioca existem 44 ex-agentes do 
no serviço de segurança do legislativo); 

aos quartéis (foram remanejados; 
DOI e 77 deles foram empregados 

o CENIMAR anunciou que limpou seus arquivos (medida de precaução);
jornalistas poderão visitar a ESNI (muito interessante do ponto de vista
formal, mas de efeito prático nulo);

- inquérito sobre a morte de Alexandre Baumgarten (serve para isolar o caso,
limpando a imagem da instituição);
o mesmo acontece com o caso Mário Eugênio. As investigações não atingem
o sistema e o processo caracteriza ·que um grupo "isolado" se excedeu.

- encontra-se em discussão o acesso dos cidadãos às suas fichas
ideológicas (em qualquer texto de lei existente em países, onde é
permitido o acesso, há uma ressalva que veta o visto em casos de segurança
nacional).

nesse setor, tem sido cautelosa e 
desfecho como o da Argentina. Por 

que nos permita dizer que o 

A política governamental, portanto, 
e·strategicamente concebida para evitar um 
enquanto, não há nada de realmente concreto 
sistema mudou essencialmente. 
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VI - POLÍTICA DE SAÚDE 

O QUADRO ATUAL: CRISE E A DÍVIDA SOCIAL 

O quadro de crise_ no sistema de saúde e previdência social, colocado em 
destaque pelas greves de médicos, enfermeiros e previdenciários, é fruto d� 
um longo e profundo processo de esvaziamento dos programas sociais. 

Não é de hoje que se sabe das dramáticas condições da saúde pública e 
das necessidades qe investir e, sobretudo, organizar esta área. Documentos do 
Governo apontam que os indicadores de "morbi-mortalidade são, em termos gerais, 
extremamente desfavoráveis". A média nacional da taxa de mortalidade infantil 
está entre 80 e 90 crianças mortas antes de completar um ano de idade, para 
cada 1000 nascidas vivaa. E é nas reg1oes Norte e Nordeste que se encontram os 
Índices mais elevados. 

A grande novidade nos Últimos 15 anos é

elevadas de mortalidade em grandes cidades e nas 
São Paulo, Recife e Belo Horizonte) onde 
marginalizadas e favelizadas. 

a alta incidência de taxas 
regiões Metropolitanas (Rio, 

se concentram populações 

"Em relação à morbidade"-- dizem documentos oficiais-- "são ainda elevadas 
as prevalências de doenças infecciosas e parasitárias e 9as doenças 
endêmicas, incluindo-se entre estas a malária, chagas e esquistossomose". 
Surtos de lepra que caracterizam um quadro endêmico têm se registrado em 
regiões como a área do projeto Carajás, alastrando-se de modo assustador e de 
difícil controle. 

Neste caso, também, existe concentração dentro- das áreas mais pobres 
(Norte e Nordeste), onde 25% dos Óbitos de 1980 decorreram de doenças 
infecto-contagiosas e parasitárias (difteria, sarampo, coqueluche, tuberculose, 
enterites e outras). Na região Sul, o percentual foi de 8%, ficando bastante 
clara a correlação entre estas taxas e os níveis de atendimento do 
abastecimento de água, do saneamento básico e da destinação de dejetos. 

Configura-se, assim, um quadro em que é facilmente medido o número de 
mortos em consequência da dívida social. Já houv·e um Ministro da Saúde que 
revelou notável insensibilidade ao anunciar o número de mortos previstos para 
o exercício em curso ( 1984), sem anunciar também qualquer medida para evitar
esta "meta".

Este quadro nao estaria completo se nao se acrescentasse alguns elementos: 

- � absoluta falta de condições para o atendimento médico na medida em que
os remédios e medicamentos prescritos não estão disponíveis ou
acessíveis aos doentes que procuram os postos de saúde, hospitais e
entidades previdenciárias;

- a descontinuidade de programas de controle de endemias, como é o caso da
SUCAM, fazendo-se perder todo o esforço feito, uma vez que todo o trabalho
terá de ser reiniciado com o perigo de recrudescimento dos surtos;

- a total falta de uma política para o tratamento de doenças mentais;
- a virtual inexistência de soros e vacinas anti-ofídicas levando a

p�pul�ção rural a ficar à mercê da sorte para escapar da -morte por

mordida de cobra(!).

Portanto, as greves dos 
situação escandalosa que nao 
soe iais". 

servidores 
pode ser 
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fuma situação crimfnosa. Inclusive porque para programas elitizantes 
faltam recursos nem mobilização. 

A POLÍTICA DO GOVERNO: INCOMPETÊNCIA E FALTA DE PLANOS 

-

nao 

O Ministério da Saúde é, reconhecidamente, um dos ministérios mais mal 
administrados. Não se trata de criticar a onda de empregtiismo que continua a. 
existir. Mas constatar que um ministério com orçamento de Cr$2 trilhões nada 
ou quase nada pode fazer. 

O próprio ministro informa que os portadores de malária passaram de 100.000 
para 400.000 doentes de 1980 a 1985. E que temos "6 milhões de chagásicos, de 
6 a 8 milhões de portadores de esquistossomose, 250 mil tuberculosos e 300 mil 
leprosos". E anuncia para breve uma epidemia de febre amarela. 

Nada propõe como política de saúde. Apenas pede em clara luta de poder, 
para receber o INAMPS (com o seu programa de assistência hospitalar, com um 
total de Cr$18 trilhões). Isto logo após receber a transferência da Central 
de Medicamentos (CEME), em decisão. política ou ''à salomÔnica" do presidente 
Sarney (conforme classificou o ministro da previdência). 

Aliás o ministro Waldir Pires acredita que o melhor fogar para a GEME seja o 
Ministério da Indústria e do Comé�cio e, nisto, ele parece ter um bom 
argumento (é uma central de produção) e bastante racionalidade. Racionalidade 
e busca de políticas, bem como recuperação de um mínimo de moralidade 
pública parecem ser os desejos e as ações na área da previdência. AÍ, sim, 
existem não apenas escândalos (alguns já descobertos e passíveis de 
enquadramento na Justiça), mas interesses enraizados e de difícil superação. 

Isto contrasta com a área específica de Saúde. Não há um mínimo de 
compet�ncia (nem nunca houve), nem existem planos. 

Tudo isto revela uma falta de prioridade do Governo para esta área. Aliás, 
as promessas de Toncredo nada previam. E nada existe no discurso de Sarney, 
além de breves referências aos problemas. 

ATOS RELEVANTES: A CONEXÃO FRANCESA E O PLANO DE ASSISTÊNCIA À MULHER 

Enquanto as greves indicam um quadro 
·�e �áu�e, _

dois fatos merecem reflexão:
assistencia a mulher. 

de crise e de total falta de política 
a conexão francesa e o plano de 

-

A conexao francesa, ampl�mente divulgada, onde importações no valor de 
da conclusão do governo Figueiredo, é 
que o �rasil não conseguia obter US$50 
Banco do Brasil, o sistema financeiro 

US$l72 milhões são feitas na vespera 
bastante significativa. No momento em 

ilhÕes para acertar o caixa do 
internacional em perfeita conexao 
concede este empréstimo. 

com as autoridades monetárias brasileiras 

A questão é mais grave do que um crime. A Justiça comum deveria indiciar, 
prender, julgar e, certamente, condenar este "grupo" chefiado pelo ex-Ministro 
Delfim Neto. É provável que certas altas figuras do governo Figueiredo também 
fossem condenadas. E é bem possível que as autoridades financeiras francesas-
onde o sistema bancário está praticamente estatizado-- tivessem elementos para 

/
agir, punindo os que utilizam criminosamente os recursos dos depositantes
franceses e dos contribuintes. 

Mas isso é crime comum. Mais grave é que este ·fBto esteve presente nas 
aquisições de equipamentos para hidroelétricas paulistas, no programa de 
eletrificaçãao da FEPASA e em tantas outras operações. O Relatório Saraiva 
contém informações mais detalhadas. O valor das operações sobe a US$4 ou US$5 
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bilhões. 
Em todos os casos, porém, existem crimes contra a segurança do país, contra 

o desenvolvimento do Brasil e de suas empresas e contra a nossa propria
soberania. Aqui, sim, é que o fato se revela em toda a sua extensão e
gravidade. Quanta coisa prioritária se deixou de fazer e se deixará de fazer,
na medida mesma em que tentamos pagar as dívidas contraídas e responder pelos
compromissos assumidos.

Outro fato que exige reflexão é o Programa de Assistência Integral à

Saúde da Mulher. Trata-se de programa que contou com a participação de vários 
movimentos feministas na sua concepçã0. Tem caráter abrangente, nao se 
restringindo à questão do controle da natalidade. Em São Paulo, Goiás, 
Espírito Santo, Paraíba e Maranhão, uma série de medidas e providências já 
estão em curso. É uma abertu�a que não encontra espaço na imprensa. 

Esta é uma alternativa ao programa da BEMFAM, nitidamente ligado a 
interesses externos, com recursos externos e ampla cobertura da imprensa. 

'· 

Existe uma forte esperança de que programas como este possam prosseguir. 
Recursos do FINSOCIAL poderiam ser direcionados, em caráter plurianual, 
progressivamente, para este tipo de programa. 

CONCLUSÃO: TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SERÃO POSSÍVEIS? 

As políticas de sa�de dificilmente poderão ser formuladas com o quadro de 
recursos humanos existentes. 

O Governo está descoordenado. Não tem uma política social. Nem tem uma 
política de saúde. 

Os recursos do FINSOCIAL poderiam ser utilizados para dar início a uma 
sistematização das ações na área. Agora mesmo, ficou transparente toda a 
jogada do governo Figueiredo com estes recursos: aplicação na compra de ORTNs e 
LTNs sem que fossem corrigidos quando revertidos para as áreas sociais, valores 
fixos das colocações dos orçamentos do FINSOCIAL e perdidos seu valor real 
(até em 50% a 60%) quando de seu uso pelos beneficiários finais, 
descontinuidade e desarticulação dos programas nas várias regiões (e até 
mesmo cidades). Ficou evidente, também, que é possível o controle destes 
recursos. O Ministério do Planejamento já tem um bom número de informações, 
desde a elaboração dos planes do COPAG e os demais ministérios também possuem 
estas informaçoes. ·Parte delas já foi passada pela imprensa. O Congresso não 
tem estado presente. Mas há informações, pois a Câmara e o Senado têm 
comissões específicas para esta área. 

Diante do quadro de genocídio praticado pelos sucessivos governos e 
sabendo-se que, apesar das deficiências institucionais e dos obstáculos 
existentes, existe um início de transparência e de controle, fica a pergunta: 

- Continuaremos a matar, numa verdadeira guerra civil lenta e incruenta? Ou
teremos uma política de saúde para o País, com prioridade para as
populações pobres?
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E I T O R I A L 

Assiste-se no momento um reêcender c:o movimento de massa em nos 
so pais. São mais de 50 greves espalhadas �elo territõrio nacional, desde o comba 
tiva e efervescente ABC Paulista ate os mineiros de Jacobina� em nosso Estaco. 

A "Nova Ren�blica" v� infiltraç�o politica, bagunça no movimen
to grevista. Todos os seus expoentes reafirmam o direito de nreve dos trabalhado� 
res, contanto que ele não seja exercitarlo. 

A verdade e que os operários e demais assalariados cansados de/

tantos anos de arrocho salarial, jornada de trabalho extenuante e péssimas condi� 
cães de trabalho, resolve�am levantar-se contra esta situação. As reivindicações 
mais sentidas são: redução da jornada de trabalho(40 horas semanais para al�uns e

para outros, 30 horas a exemplo dos mineiros qe trabalham no sub�soio), reposição 
salarial, reajuste trimestral, estabilidade e etc. 

O governo da "Aliança Democrática" tenta manobrar� de um lac.o// 
diz defender o direito de greve dos trabalhadores e do outro faz ameaças velaé.as, 
reprime e usa a mesma linguagem dos ditadores(bagunça, infiltração de radicais de 
esquerda que querem o caos etc.). Entretanto não poderia s�r ao contrãrio, a Alia 
anca Democrãtica e composta das vãrias frações da burguesia muitas delas oriun
das do regim� ditatorial e que portanto tem os seus interesses de classe a defen
der. 

Alem do mais, preocupados em passar o seu projeto de pacto soc_i 
al vêem com maus olhos as graves que estão acontecendo. 

Todavia, tont-t,,uarão cercando a classe operãria no sentido de/ 
conseguirem uma tregua(suspensão das greves por um determinado periodo) atê que// 
consigam vencer a crise para ccntir,uarem por mais anos explo�ndo a classe trabai 
lhadora. 

Resta as lide�nças dos trabalhadores terem muita firmeza para/ 
não deixaremse iludir pelas miga1has que por certo serão dadas. 



I -� F O R t,; t1 , Õ E 

FrRI�S - REMU�ERAÇ�O E,- oosq

Fni arresentado e se encontra em tramita 
çac no Con9resso Nacion�l � o Projeto de 
Lei nQ 3254/84, je autoria do Ceputa�o 
Ferlora 1 ... j� lm� Bom 9 PT-SP � que altera a 

8 redação co art. 142 da CLT, referente ao 
� ?. Â t � n nacamentJ .. 0 empre,_aJn curan e o oer10.c 

• r4e ferias. Pelo Projet0,c trc1halhé\dOr ""e.!'.:
- � f- . � � d cerera, , uranta as 0r1 as, ci l 0 .. r0 2e. rc

muneraçao que lhe for �evira na data ca

cnncessr1r:i.

J0rnal Trabalhista, tn0 II, nQ 31 - OF

PROJETO l':MPLIP PR/\Z(' PRESCP!CtON.l\L TPI\B 
LHISTt'. 

Fni �presentado pelo Deputado Federal J� 
se Eudes, PT-RJ, projeto ce Lei que am

rlia �ara einco (5) anos o prazo de rre�
cri�o dos di.eitos btaba1histas. Segun
c1o e Deputado, na justffieat1va �e P110j� 
to 3.049, "o prazo prescricional de dois 
�nos do art. 11 ennso1i�arto tem estimula 
do a pr�tica, 1or parte dos empre�a�ores

ne constantes vin1acões :rs direftos tra , 
-

h.a1histas de !eus emore1Ja(OS 11 

• • fJ.r: concl� 
ir sua justificativa, affrmn n narlamen
t�r: �cabe ar 1eais1arlor, mesmo porque 
estíl rrevisto rm Constftu1ção F'ederai ,P.m 
seu art, 160, inc;so rr, "a -.,ptttção 
�o trabalho como conoição �a d11"idílr.e 
humana", !Ol"riiiir as omissões 1egafs. !'� 
sim procedendo, estarão restabelec,aos 
os ��incl�ios da Justiça So�ial, �rote�� 
�os o, trabalhadores contra o abuso �o 
norler econômi c0 11

• 

Jnrnal Trabalhista, Ano II, nQ 30 - DF 

GEP.DIS 

ESTATUTOS SOCitIS DAS ENTIDfDES s1�:1c r 1s 

O,,.· t '"' T '-- lho ªflur,·,,.., '-',,c- _. , "e t:1n1s ro {iO raL-a 9 1·. ,. : ,, e: , r�::. 

siniu a �0rtaria MT� nQ 3.290/��� . ;.,,.: . . .

7.12 .. !, revo0an�n a PortariR 126/5n
9 que 

instituiu mn�elos-�a�rão �e est�tuta sn
cial riàra as rnti�f\r'.0s sinr;icé\is e r''â ·".'u--

'--'- . . tras prcv,�enc,as; 

Eis, na fnteqra, A PortRri�: 
o firistro �e Estado rlo Tra�íllhc. ni usn
�e s,rns i'ltribuiç�es j resnlve:

l'rt. 10 f'ev"lçiê':r a r0rtaria n0 126 --10, _r.; 

r'.e j 1J'1h"' r'e 195B� que tnstitui rnode1os
�a�rãn de estatut1 social ��r� ?S �nti��
des sincicais, 

/lrt. 2Q os· estatutos sociais das entL>

des sindicAis serão elaborados serun�n �s 

disa0siç�es le0�is viaentes devan�o ser 
submetidos; aprovaç;o da assemb15i� �a
rai ou c0nselho de representantes. 

f\rt. 3Q E!ta Portêri a entr� an vi ��-r r-� 
data de sua ru�licaçia. 

Muri 1 o ;·,1aceco 

Cerne se ve 9 os s1hrlicatcs nAo est1- .�is 
obri"ê'í'.ns "' usc1rer.1 r no--Jeln---:)a�rô-.:- c"c Js
t�tuto s nas ���erãn elatnr�r s1 as �r��ri 
as cartas� de acordo eom a �e0lij�(c e �s

anseies ne caca re�tão. f exiaêncin �0

�rt. 20 rl� nov� rort�ria � que tr\is est�
tvtos r:0.verão estr1.r de acorrlo co:n os pri.!!_ 
ef�ios leçais vigentes s como tem que ser 
oua i squer nutras ,dentrr.: rfo sistema !Jn qu::

vivem0s. 
/\aorê'. cs trnrõlhadores rx,cer�o elah-::re.r n::; 
est�tutos c.e seus sindicatos sem cstõrc'· 
ohri gac1os �s aberr-ações do morle 1 o r0 1 1rãc. 
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I N F O R M A Ç D E S

MTMIMO ATUAL t ��MS BAIXO 

Em 1984, o salário minimo atingiu o mais 

baixo nivel dos ultimas 33 anos, sofren

do uma queda real de 16%, de 1980 para 

cã, conforme dados divulgados pelo Depa! 

tamento Intersinrlical de Estatisticas e 

Estusos Sõcio-Econômicos - DIEESE. o es

tudo mostra tambêm que atualmente o salã 

rio minimo estã defasado em cerca de 505 

em relação ã epoca de sua criaç�o, em j� 

lho de 1940. Segundo o DIEESE, a media 

do ano püssado estã 48% do que vãlia 

primeiro salãrio-minimo divulgado. 

O DIEESE acrescenta que o salãrio-minimo 

de hoje, em valor real, nos 45 anos de 

su� existência, supera apenas o do peri,2.

do 1947 a 1951 s que estã dentro do espa

ço de tempo qrn que ele ficou congelado s

quo vai de dezeMbro de 1943 a deze�bro 

de 1951 º 

D l b 1 _, 1- ' esco novem ro c:o ano passaCJo, o sa ar,o 

minimo viqente ê e� Cr$166º560 s mas s 

fosse �antido o valor real que foi inst_:i_ 

tu i ·o em 1940, deveria ser d� ordem c'.e 

Cr$309a936,em val0res de dezembro GO an 

passado. O -stuéo do DIEESE constata que 

o salãrio-minimo atingiu o maior nivel

no inicie de 1959, quando correspondia

Cr$446º561

Hoje, cerca de 40% �íl População Economi

camente Ativa - 21 milhões de trabalhado 

res - recebem o salãrio-minimo. 

Jornal Trabalhista. Ano II, nQ 33 - DF 

FGTS Pi'H':A TR11Bf<LHfü)OP. RURAL - N/\ DESPEDI 

D . í'll\IS Uf•i PRESEnE DE GREGO 

O ex-Presidente J�ão Figueredo, enviou 

ao Congresso Nacional Projeto de Lei es

tendendo o FGTS �os trabalhadores rurais 
S�<l!.tnGO o ex-Ministro ,-1ãr·i 1;ndreaza, do 

G· E R /\ I S 

Interior� o Projeto atende reivin�icar�: 

da e. Nacional ca A9ricultura. s� ro�i� 

ser! 

CUT E CONCL!1T /:\GORl\ SAC LEGlUS 

O Ministro do Trabalho, �lmir Pazzian�t

to, assinou dia 25 de março, a Portaria 

nQ 3.100 9 revogando a Portaria 3.337/78 9

que proibia a associação de carater in

torsindical. Assim� as duas contrais �E

trabalhafcrcs existentes no pais, CUT e 

CO�CLAT, deixam de ser.ilegaisº 

A portaria revo9ada impedia a orpanizJ

ção intersinc\ical � afirm?rndo que tal fl'i:j_ 

virlade era proibida ela Consolidaçã� 

G3S Leis do Trabalho. 

O r�inistro Pazzianotto justificou fl. --�

blicaçn:i e'.� nova Portaria dizendo que :in 

principio c't, .�utonornia sinéical ter:i cc·1-:: 

um de seus pressupostos a livre associ�

ção sinrJical e intersindicc.l s

EST/\BILIDf,!'1E p;\�!� O CESEMPREGí\DO OPTi"J'E 

PELO FGTS 

O Deputa elo Francisco Pinto 9 PMDB-Bé\ i1["r� 

sentou ao CJnqrcsso Nacional o Projeto 

de Li nQ �o104/81 s pGlo qual instituiu 

o re�irna da estabilid�de aos trabalha�n

res 9 mesmo rDtantes 9 ar6s fois an0s cte

trabalho na mcsMa empresa.

Segundo o Projet'J, o art a �:92 c�a CL T r·.1.s 
sarã a viçiorar d;,. seguintE: forma: 

110 am:-irc,:,,1(1

0 ue contar mais de clois .,

nos �0 serviçn na mesma empresA nãr �1-

dcr; ser �espediJo senãJ por motive �G 
falta grav� ou circunstância de força G� 

ior 9 devidamente comprovadaº 



O PACTO E SUAS P OPOSTAS PARA O CAMPO 

As crises do capitalismo podem nos levar a um processo revol� 

cionãrio quanto podem nos levar a uw. recuo e a uma forma mais aperfeiçoada de 
dominação, alternativas estas que est-o ligadas a organização, ã capacidade p� 
litica das classes e ã correlação de forças entre elas, emluta, existentes.// 
por outro lado 9 a burguesia 9 através dos seus diversos seguimentos 9 tem canse§ 
guido, durante nossa histõria 9 puxar �s forças chamadas progressistas e revol� 
cionãrias para dentro do âmbito ideolÕ9ico e olitico de suas propostas comi
negãvel competência. Esta discussão se faz resente no momento, quando, em// 
meio a um crise, cujos custos têm recaido sobre os ombros das classes trabal:·: 

lhadoras, este processo de cooptação ideolÕgica das massas pela burguesia se 
faz particularmente Gtil para ela 9 e perniciosa, para as massas, principalment 
te neste momento de crise en que el l nça mão desse expediente como uma pre-/ 
missa para sair dessa mesma crisa an,..es que as classes exploradas o façam a// 
seu modo. E a cooptação se faz just n�ente porque as classes exploradas não es� 
tão de posse de um projeto alternativo seu. 

Foi assi� nos idos 45 e oportunidades outras, chegando ate 
o golpe da 64, quand6·a c optação ideo Õgica conjunturalme�t� 1

.se fazia insufie
ciente, a burguesia sentiu que, par s u projeto, o que mais se adequava na-//
quele momento de crise era a forma de dominação da ditadura militar. Ditadura/ 
esta basead nos atos e leis de exc ção, na re ressão, cassações, no bipartiG 
darismo e, no plano econômico 9 no charaado 11 t,1ilagrc Brasileiro" conseguido ãs 
custas do arrocho salarial e deu� en ividamento externo sem precedentes. 

í1�as, a partir da se unda metade dos anos 70, com o aparecime.!!_ 

to dos primeiros e profundos sintomas da crise, do surgimento da oposição e// 
com acrescente votação do eleitorado no mdb, a forma da ditadura militar come� 
çou a não ser a mais adequada para aquela conjuntura. Assim e que determinados 
seguimentos do capital começaram a deb ndar das hostea arenistas para o MDB e 
o governo passou a elaborar uma estr tegia geral para contra atacar: Iniciou
ª com a 11distensão 11

, desta passou par. a 11abertura 11 e de posse disso começou 0

processo geral de cooptação e domin ç-o da crise politica.
Com efeito, a concentração sem precedentes das riquezas pelos 

monopÕlios nacionais e estrangeiros com a predominância, jã, do capital finan
ceiro sobre o capital industrial, a queda da taxa de lucro e a quebra e a in
corporação das empresas nacionais atingiu crescentes setores da burguesia que/ 
passaram paulatinamente, para a 11oposição 11 no ritmo do agravamento da crise es
tabelecida. O movimento operãrio e, tambem, os trabalhadores em geral começara 
a pressionar e o-regime vai cumprindo suas etapas da distensão" (Geisel), da 11 

"abertura'' (Figueredo), começando abrir espaços para o "pacto" e, por Gltimo a 
"Nova Republica" - etapa presente de todo este amplo processo con:·u-,tural. 
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r evidente que o "pacto" ê um projeto da burguesia para ganhar 

tempo, vencer a crise e com isso continuar a sua dominação de classe. 

Aos trabalhadores se pede tregua, não fazer greve, e, em troca, 

oferece algumas migalhas muitas de�as jã conquistadas na luta a exemplo 

da anistia aos dirigentes sindicais cassados. Aos camponêses prometem 

Reforma Agrãria, bem entendida no Estatuto da Terra o que passaremos a 

examinar agora. 

Estatuto da Terra - Antecedentes 

O movimento canpones �m enfrentado diversas lutas durante a nos 

sa histõria. Estas lutas quase sempre foram ignoradas pela historiografia 

oficial. Alguns destes movimentos merecem registros, como as lutas do c� 

fé em S.Paulo ( na região de Santos ) e as lutas do Norte do Paranã ( dos 

posseiros pela terra). O movimento , entretanto, que conseguiu maior re

percussao e ativar mais a burguesia, foi a das ligas camponêsas, surgidas 

em Pernambuco e depois disseminadas para outros Estados. A ação das ligas 

camponesas, a necessidade da expamsão do capitalismo no campo como também 

a do mercado preconizado pela industrialização, combinada com a Gemandade 

mão de obra para o mesmo processo de industrialização das cidades, foram 

entre outros, os elemnetos inpulsionadores da aprovação de dois instrumen

tos necessãrios ao desenvolvimento do capitalismo no campo. 

O Controle do Movimento - A Experiência Getuliana bem 

sucedida 

Inicialmente para controlar o movimento camponês a exemplo do 

que ocorria com o movimento urbano foi criado o Estatuto do Trabalhador 

Rural e regulamentada a criação de sindicatos no meio rural, tarefa desen 

penhada por setores da Igraja e mais tarde seguida pelo " Partidão". Assim, 

o sindicalismo rural passa também a caminhar por dentro da disciplina impo�

ta pelo Ministério do Trabalho, pondo fim ãs associações Rurais, e, de cer 
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ta foma� ãs ligas que foram ce resto vi lentamente reprimidas em 64. Assir.,, é\ b:ir:,.::si.-1 

criava instrumento para dominar a organização e. recisnva j então�. de um outro p3r1 �� 
c1ificar o use" lfo terrc, a: rorrianc\o-a ao desempenho capitalista. 

�essa for�íl n�sce 1 0 [statuto d� Terra. traçando normas sobr2 terr 

terras o�blicas e rarticulôr0s 1 distribuiç� �e terras. criando 6rfãos e lhe atribuin 

do funções. traçan�� rlirctrizes pnra cr��it0
! tributaçj0 1 co0rerativismo e con,atos// 

a�r�rios. O esplrito 9ue pra�omin�va o Estatuto �a Terra� o �a imolantaçã� r'G ca�iti 

lismo no cam:0 3 e �or isso mesmo encontr�os a ��rres� rural elevad� n1 trono 0 a�araG 

CG a taxé\çãr ,1,J lctifu c:io í,;; ,Jr r:-inifun:...Í0, �"'\r�. :ic\cqu�-lãS � OÍ!TIGnS�0 C: a fcr!"lê de 

cxpL\rãçê:'.r:: capitàlisté' .• -" cclcnizaçi,..,, fc:i S'"'nr:'·r� us'l.da é:0. forma "'c1asl'Jcar trab-:1lhê1 rl 

res rara desbravar ãrcas in6spitas 0 ret2r ��= ,·e .br� pílrf ns 1ran�es exrloraç�es.// 

�as coorer�tivas e ,contr3m0s ��is u .. � v�z � intervcnç�o �0 Estadc� ntrav6s �o Incr� 

,.:.-:0 , ... n::e s s8nrjo ?\S ... esLas .,ur\sc s�rnprc clcir.c tr. intcnsificnrl-::ir c\c, c-::,nsur1n de insur1-:--s ./ 
- -

- J ' '/ industrializ�dcs. Quantn � �es��rcrriaçar cuE ,o�cri� ser feita nas araes co :r�ncci, 

"tensãci social"(no:nc ,Jél.clo ã luta .Je clc,ssc nr c,:1.mr,c), com pa!:lament: Gr:1 LTr-1s c'rt2rr".f 

�ois as benfeitcrias tom de ser pa9�s � vist�� n�� se encontra muit� re�istrQ �r te-/ 

r2� ocorri�o cor freou�ncin 9 e muitas cz1s RS terras dcsaDrorria�as s�o terr�s �0 r� 

,1rõrrio Estac'.c �:u OUQ f0r0r. ven,-lhas a , r-ç.�s si:.1bêlicos '.":Gl 1' cesmc, • 
/""nclu�n(lr, ,(�.,r-., scn_•,.u1'M_1_;\S " Ar1'n1•;> ,',-,,-,,�,1ns ou") :,f1'r C'I� o,u,� r'_ l'.S�',1.,v., 11 • .l·.; 9 " � 1.·� � �·, -"- -.�, . _ ,. , •••• ,, .. ,rn,: - . 

, tutJ �a Terra níla f0i ��licarl� e que as,ra vJlt� � a�rRsent�-la come rr0pnstf fc �J-: 

f':'ma :�sr�ri a. Entt::inr�o os quo e· Estatut0 e'· Tern ó a prC''.JOStc1 cc "re,ctc' 11 :13n ; c1,.,.. · 

JO. � 9 conformo sa anuncia s �c�ois �e s�frGr alruns ver izas fcitns "Glas cc�iss5os// 

que cstãc tr�tan�a dn assunto� �everã ser � i-r senta�c pcln rcvcrnr no �Q c�nrr:ss�// 

(:e Tr,1balhac:orcs Rurc1i er-1 2 Brasiliê s e;-::·"' é\:Gir- (--:: sinnicGlismo cficiJl. 
Rost:\� prê doba.te� � 1. 1.1!1"as quest;;es de granc'.e: ir.1(-::crtância :Jé\r"l quoP 

l?lbuta com a quastão a0rãri::1 num� pers?1ectiv:1. ,--l.c tr.:rnsfcrmaçâ'.:' d"' socisócle. Um Jc� 

1 
- -

1 • • • ,.; • • • l i'.S e a questc.'J C;é\ prcpr1e:_,ace ,n,_,,v,c:ua s 

maçãc,LC, quest;8,da rro .rieda�0 crletiva. ;\ nutra t��b��� Ae rrrn�� di�ens�c, � a/ 

questãc cos 11 bÕia.s friõs, ,ue nãr tâm rev�l?ico intQrcssc: '.:Í.2 volt�r é\ cultivar a tern 

no �o<o campon�s. Est� questão se faz fun�anontal r�r1 una intervenção c0nscientn e/ 
cJnsequente na qu2st�c te6ric. 2 �r�tic� �íl Refnrm� �rrãri�. 
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INTRODUÇÃO 

A rea lidade da juventude Trabalhadora 

Es te documento,preparado pelos milita.I).tes da JOC de Nova Iguaçu, se 
dirige aos novos militantes e contatos. Quer contribuir para a análise 
que os setores e categorias estão d esenvolv� em função de preparar
o Movimento JOO de Nova Iguaçu para o ��easo Nacional �4. Seu ponto

� 

de partida� a análise que fizemos na Semana da Juventude Trabalha-
fpr . , 

dora, consubstanciada na carta Aberta àos Jovens Trabalhadores. Ai des-
tacamos os problemas dos jovens trabalhadores de algumas categorias o n
de estamos desenvolvendo uma ação, tais como d0mésticas, professoras,
comerciários, desempregados e jovens de bairro.
A função deste documento é aprofundar a an-alise que estamos fazendo
nos setores e com isso fazer �vaz:i.çar a ação dos desempreg�go9. do s�tor_ 
Bairro ou das categorias (domesticas, professoras, comerc1ar1os, texteis 
e bolsa) nos sindicatos, nas associações de moradores, na organização 
dos desempre6ados , nas entidades profissionais (CEP e .Associação de Em, 
pregadas Domesticas). 
Por isso, nós jovens traba

�
ores de Nova Iguaçu, parte dos·22 milhões 

de j ove_ ns trabalh
_ 
adores _ do pa' s, m�g�nal:i:,zados _ e explorados, _ lutamo�

para conquistarraee direitos d participaçao, emprego e melhores condi-
lÕes de vida e trabalho par todos. 

Principais reivindicações do Movimento Operário ho,je no Est. do Rio 

O Congresso das Classes Trabalhadoras do Est. do Rio levantou as prin

cipais reivindicações da Movimento Operário para a hora atual. Chamou 
... - ,

a atenção que os regime militar de opressao, nao e 
,

ro apenas, mas e uruguaio, paraguaio e chileno. Em 
os trabalijadores estãu se levantando e organizando 
regimes. 

um problema brasileii-
' todos estes paises, 

para pôr fim a estes 

Junto a isso o grande causador do arrocho salarial, da marginalização, 
. , . - . , t . ....... . miseria e opressao de nossos povos e a politica econornica atrelada ao 

FMI, em especial aos banqueiros dos EEUU1 da Europa e do Japão.
Um povo impedido de participar das decisoes que lhe dizem respeito e 
dos destinos do país, exige eleição Diretas Já como busca cm.e um veícu-
lo de maior participação. 
Levando em conta que os Estatutoà da Terra não são observados e que g

crescem dia-a-dia os conflitos no campo, exigimos reforma agrária sob 
o controle dos trabalhadores.
Um dos grandes causad ores do desemprego, da rotatividade da mão-de-obra
e da desarticulação do Movimento Operário foi a implantação do FGTS o

Daí exigimos o seu fim com a volta de estabilidade no emprego, desde 
o primeiro dia de carteira assinada •
.A política recessiva do governo, imposta pelo FMI , tem levado ao dese�
prego em massa, ao desesperoe à fome. Daí a exigen.cia do Salário Desem
prego, não como solução mas como recurso para fazer justiça àqueles que
estão pagando pela crise sem ser devedor à ninguém.
A luta pela abertura de mais oferta de emprego, inclue algumas medidas



que a tornem viável, tais como a extinção das horas-extras e a diminui 
ção da,jornada de trabalho para 40 horas,.sem diminuição salarial; ap!i 
cação de uma tecnologia menos sofisticada. 
Dentro destas reivindicações, duas conseguem dar uma volta no arrocho 
salarial como aconteceu com os meta+Úrgicos do ABC, que são o reajuste 
trimens tral e o pagamento do INPC integral. AÍ também se situa a apr2 
vação do Novo Código do Trabalho, que garante a liberdade e autonomia 
sindical e o fim das intervenções nos sindicatos. 
Dentro º-ôS lutas est� tamb�m a reivindicação c�ntra os re�juste� �o 
BNH de 13 �; a revogaçao dox desconto de prestaçao dos serviços medices
dos beneficiários do �NPS (pela nova regulamentação da consolidação 
da Lei de Previdência). 
Também os s ervidores públicos estão reivindicando reajuste semestral; 
132 e direito à sindicaliza ção.

O Congresso das Classes Trabalhadoras do Est. do Rio 

O Congresso das Classes Traballjadoras do Est. do Rio estabeleceu um pl� 
no de lutas a nível político e econômico, saindo do bojo das lutas do 
conjunto d a  sociedade pelas eleições Diretas Já para presidente da Re
pública. À nível político, portanto, associou-se à luta pelas eleições 
Diretas Já, à luta por ampla·s liberdades, s�m Lei ·de S� Segurança 
Nacio�al, sem lei anti-greve, sem in�erven��es nos sindicatos, sem re
pressao e com ampla liberdade de manifesta�ao. 

Nu plano econômico, as preocupações cairam em cima da luta contra o mo
delo econômico vigente, contra os acordos com o FMI e o não pagamento-
da dívida externa. A implantação do salár io desemprego, conforme pro
geto a s  er apresentado ao Congresso em agosto. E também a luta pela 
isenção de pagamentos das taxas de luz, água e transporte para os desefil 
pregados. 
Para o encaminhamento dessas lutas o CEC:r.jT RJ apontou para uma ação 
unitária do Movimento Sindical, globalizando todos os segmentos da elas_ 
se trabalhadora a saber - a fundação da CUT RJ e a filiação dos sindi
catos e Associações PDofissionais à mesma. 
Para garantir esta implantação da CTJT RJ decidiu-se um programa mínimo 
de trabalho: 
- criação de comissões de fábrica ou empresas.
- criação da Secretaria Estadual do Direito ao Trabalho da CUT RJ para

emcaminhamento das propostas.
- organização da Assessoria Jurídica da CUT com caráter profissional,

ligada à Secretaria Estadual do Dirà.to ao Trabalho da CUT RJ 0

- organizãção de nÚvleos da CUT RJ nos sindicatos não vi�culados, para
ganhar a base sindical e poder intervir nos sindicatos.

- discussão&. CUT no interior das categorias.
- Criação de uma Coordenação das oposições sindicais em organização ou

já organizadas para x»rRX troca d� experiências e mútua solidarieda
d e  e assim integrá-las na CUT �J.

- organização das finanças da CUT.
- A CUT, através da Secretaria Estadual de Formação Educação e Cultura,

a ser criada, prover cursos de formação sindical .



p 

, 

- criação do Boletim da CUT RJ como vefculo de comunicação estadual.
- A CUT se fazer mais presente nos sindicatos rurais e nas categorias

que cong�egam maior númerore trabalhadores metalúrgicos, bancários,
construção civÍi e rodoviáriosº

- através dos Comitês pro-diretas e dentro dé sua capacidade especÍfi
ca de articulação, promover e participar no processo de discussãõ.da
Breve Geral.



''SEM TE-RRA 
111111 , 

NAOHA 

DEMOCRACIA'' 
Cerca de 1.500 lavradores de todo o Brasil realizaram em Curitiba; PR, o maior 

encontro pela terra dos últimos anos. Após três dias de discussões, os 
traba�hadores aprovaram um documento que será entregue ao· futuro presidente 

da República, onde deixam claro, entre outras coisas, que o acesso à terra é 
princípio básico para um governo democrático. Tancredo Nevés, convidado, não 

compareceu. Mas centenas de entidades, lideranças sindicais, religiosas, políticas 
e cinco delegações estrangeiras prestigiaram 
o 1 ° Congresso dos Trabalhadores Sem Terra.

Tudo sobre o Congresso nesta edição especial de 20 páginas. 

.:/ ;: 
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Sem terra não 

_ há democracia 

Os primeiros a chegar foram
os companheiros do Pará.
Viajando em barcos, boléia de
caminhão e ônibus, alguns 
levaram até dez dias para estar 
em Curitiba. Mas vale tudo para 
quem·tem muito a contar sobre a 
violência que sofrem os
trabalhadores rurais num estado 
governado pela "oposição". Mas 
contar, sobretudo, que Já se
resiste a este barbarismo, como
fez Quintino e fazem os 
companheiros da Gleba Cidapar 
e do sindicato de· Santarém.

Junto com os paraenses
vieram os companheiros do 
Maranhão, estado não menos 
distante e violento; onde reside 
um-dos maiores grileiros de 
terra do pais, hoje transformado 
em vice-presidente da República 
e "perdoado" por· todos os atos 
truculentos que cometeu. o
lavrador Manoel da Conceição 
que o diga - veja matéria na 
página 14. 

Do Nordest: chegaram os 
companheiros castigados pela 
seca, principalmente castigados 
pela ·cerca dos latifundiários, 
pelos usineiros do açúcar, pelos 
coronéis do PDS, pelas frentes 
de trabalho, "generosamente" 
criadas para manter o estado de 
exploração daquele povo. Mas os
companheiros nordestinos não 
vieram somente para chorar as
lágrimas. Chegaram falando de 
suas lutas contra toda esta 
injustiça e trouxeram exemplos 
incontestáveis disto: Elizabete 
Teixeira, Margarida Maria Alves 
e tantos outros. 

Mais abaixo, do Centr� e Sul 
do pais, também a presença 
significativa das delegações: de 
Goiás, onde nos últimos meses 
foram incendiadas mais de 60 
casas de posseiros e o "governo 
de oposição" nada investigou. Do

Mato Grosso do Sul, onde para 
cada trabalhador sem terra 
existe 51 cabeças de gado 
pastando em vastas e
improdutivas extensões de 
terras. De Slio Paulo, onde a 

polícia é democrática, massacra 
os trabalhadores, mas depois 
pede desculpas. 

E,,fim, trabalhadores vindos

de todos os cantos do pais, para 
falar de suas experiências, 
trocar idéias e traçar planos 
para unificar esta grande luta do 
Movimento dos Sem Terra pela 
Reforma Agrária. Foram 
momentos de muita discussão, 
debate, de depoimentos
dramáticos, alegres, bonitos e de 
muita coragem, que 
transformatam o Congresso num 
marco-da luta pela terra no 
Brasil. 
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S por um lado os 
trabalhadores mostraram-sé 
motivados e não mediram 
esforços para chegar a Curitiba, 
o mesmo não aconteceu com as
autoridades; em especial o futuro
presidente da República, dr.
Tancredo Neves. Convidado
ainda em outubro em Porto
Alegre - veja matéria na página
oito - ele não se dignou a enviar
sequer um representante. Nem
mesmo um comunicado oficial:
simplesmente preferiu ignorar ·
um Congresso de trabalhadores
rurais considerado pela grande
imprensa como um dos maiores
e mais representativos que Já se 
fez neste país. 

O que podem esperar os 
trabalhadores de um governo 
que desconhece os seus 
problemas e aspirações? E 
desconhecer um Movimento
organizado a nível nacional, que 
reúne 1.500 trabalhadores rurais 
dos 23 estados brasileiros, é 
ignorar a realidade política e
social do campo. Ou será mesmo
puro descaso? 

"Sem terra não haverá 
democracia", dizia uma faixa

destacada no alto do Teatro 
Guaíra, no encerramento do 
Congresso. E o dr. Tancredo 
deveria estar Já para saber 
disso! 

Publiceçlo menu! do Movimento dol Trabalhadores Sem Terra 
EditOflll: Flademir Araújo, Rafael Guimarãens. Reportagem: Sérgio Carlos Cano11a, Chico Daniel (RS}. 

Mario Milani (PR}, Maristela Matei (SP}, Ulisses dos Santos (Araraquara}, Cácia Cortez (MS}. Planejamento 
Grtfico e Arte: Humberto Monteiro. Montagem: Rogerio Ferreira. lluatntçllel: Schoroder, Corvo. 
Fotografia: Protésio Nene. Itamar Garcez. Revillo: Lizete O. Kummer. Adminittraçlo: Hélio Bienchi. 
Dlltribulçlo: Décio Favaretto. Compoalçlo e lmprado: Zero Hora Editora Jornalística. Redeçlo: Rua São 
Manoel nº 35, bairro Rio Branco, Porto Alegre - AS - Brasil. 
Produçlo gr6fica: Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP}. Jornalista retp0nl6vel: Flademir Araújo 
(RP4805} 
Tin1118111 desta ediçlo: 20 mil exemplares. 
Trabalharam nesta edição especial do 1 ° Congresso Nacional dos Sem Terra: Ediçlo - Flade
mir Araujo e Sérgio Carlos Canova Textos - Marcos

'
Celso Viola e Caco Schmit, RS; Liliana 

Lavorati, Mario Milani, Carlos Arruda e José Maschi, PR; Maristela Mafei, SP; Cacia Cortez, 
MS Reportagem fotogrifica: Itamar Garcez, RS; Maristela Mafei, SP; Lourdez Grzybowski, 
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OPiNIÃO 

Os objetivos 
foram alcançados 

Reunir num único local quase 1.500 
agricultores sem terra de um país tão 
grande como o Brasil é uma façanha 
para ninguém botar defeito. Mas 
quando se consegue isso e, ainda 
mais, unificar a luta de todos os sem 
terra pela Reforma Agrária, é algo 
extraordinário. Por isso, a Executiva 
Nacional do Movimento dos Sem Ter
ra concluiu que o 1 º Congresso Nacio
nal dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra atingíu todos os seus objetivos. 

Alguém pode perguntar que objeti
vos são esses. A própria Executiva 
Nacional responde: a) unificar e am
pliar o Movimento em todos os esta
dos; b) estimular a articulação da 
luta pela terra; c) chamar a atenção 
do povo e da sociedade em geral para 
dizer que o Movimento existe e que 
vamos lutar pela terra, custe o que 
custar; d) denunciar a crescente vio
lência no campo; e . ;e) fazer uma Curitiba, 31 de janeiro de 198S 
grande confraternização entre os sem 
terra. Tudo isso foi alcançado e, se al
guém duvidar, que fale com um la
vrador que foi ao Congresso. 

O 1 º Congresso Nacional não serviu 
para fazer grandes discussões desli
gadas da realidade brasileira. Serviu, 
isto sim, para conscientizar o pessoal 
que a terra, que a Reforma Agrária, 
só se consegue com um trabalho sé
rio, de base, levado a todos os cantos 
do Brasil onde tem gente que precisa 
de terra para viver. Os lavradores fo
ram a Curitiba para se unir. Afinal, 
nós sabemos que a força da classe tra
balhadora está no número cada vez 
maior de trabalhadores organizados. 
Isso foi alcançado. 

Depois do Congresso de Curitiba, 
podemos dizer que o encontro foi am
plamente vitorioso. Agora temos 
mais ânimo para denunciar a política 
suicida do governo e para apresentar 
à sociedade brasileira nossas exigên
cias. Pois durante os três dias os com
panheiros viram como foi importante 
a participação de todos os 23 estados 
brasileiros, do Rio Grande do Sul ao 
Amapá. 

Poderíamos falar de muitas coisas· 
belas que assistimos em Curitiba. 
Como a participação das mulheres. 
Foi tão bonito ouvir o depoimento de 
companheiras como Oneide ( Concei
ção do Araguaia), Maria de Fátima 
(Thomé-Açu) e Elizabete Teixeira 
(Paraíba). Todas elas trouxeram um 
grito de coragem, e de que cada gota 
de sangue derramada pelos seus com-

.. .. . . . � � . .... . ... .

panheiros mortos na luta pela terra 
brotarão milhares de novos compa
nheiros dispostos a seguir em frente. 

Poderíamos falar também do cari
nho e do apoio recebido pelos compa
nheiros lavradores do Peru, Equador, 
México e Bolívia. Foi muito importan
te a presença dessa gente, por que pu
demos trocar experiências e. sobretu
do, fortalecer nossos laços de amiza
de e de solidariedade para enfrentar
mos juntos nossos inimigos comuns: o 
FMI, a política norte-americana e os 
latifundiários. 

Poderíamos falar ainda da necessi
dade que o pessoal sentiu em conquis
tar os sindicatos, para transformá-los 
em ferramentas de luta. O Movimen
to saiu consciente de Curitiba de que 
não somos e não queremos fazer para
lelismo sindical. Paralelismo sindical 
é o peleguismo, que anda paralelo aos 
interesses dos trabalhadores, seja do 
campo ou da cidade. 

Entretanto, vamos concluir com o 
que disse o companheiro Osvaldo, do 
Rio de Janeiro, no discurso ·de encer
ramento do Congresso: "Na volta aos 
nossos locais de lµta, vamos agora 
ampliar e qualificar nossa organiza
ção, tendo como ideal a certeza de que 
a Reforma Agrária será obra dos pró
prios trabalhadores. Na lei ou na mar
ra!". 

Viva o primeiro Congresso Nacio
nal dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra! 

Movimento dos Sem Terra 
' 



--RESPINGOS-. ----, 
Segurança segura 

A equipe de segurança foj 
tão eficiente que um dia, bem 
cedo da manhã, não deixou 
duas companheiras entrarem 
no colégio Esperança, onde se 
realizava o Congresso. Elas 
estavam sem crachã e deve- i 

riam fazer a limpeza do local. 
Final da história: o colégio 
ficou sujo até perto do melo
dia, quando a situação foi 
contornada e elas puderam 
entrar. Trabalho sério esse .... 

Um só ideal 
Três personagens de fé 

abraçados na passeata. Três 
líderes combativos. Três 
frentes de trabalho. Três ge
rações diferentes. Mas três 
grandes corações. Eram Ave
lino Ganzer, Dom José Go
mes e Luís Inãcio Lula da Sil
va. Três pessoas mas um só 
ideal: tornar o Brasil um pais 
onde haja justiça para a clas-
se trabalhadora. 

Pisando na bola 
Os companheiros que inte

gravam a Coordenação do 
Congresso mostraram que 
além de bons na luta, são 
também bons de bola. Fize
ram um time de futebol para 
enfrentar o pessoal do Norte. 
Resultado do jogo: 9 X 5 para 
o time da Coordenação, com
um "banho" de bola. Dizem
os fofoqueiros que os nortis
tas voltaram para casa trei
nando no ônibus para uma fu
tura revanche ...

Engravatado 
No Teatro Guaíra, durante 

o encerramento do Congres
so, uma cena diferente: o
chefe da Casa Civil do gover
no do Paraná, Dr. Euclides
Scalco, que representava o
governador José Richa, era o
único da mesa com gravata.
Se deu conta e, rapidamente,
foi atrãs da cortina, tirou o
adorno e guardou-o no bolso.
Depois,. voltou tranqüilamen
te à mesa.

Platéia animada 
Do diretor do Teatro Guaí

ra: "Nunca vi esse Teatro 
com uma platéia tão 
animada". Também pudera, 
quem precisa de um pedaço 
de chão para viver faz qual
quer coisa. Se for preciso gri
ta, xinga, mete o pau no go
verno, enfrenta jagunços, a 
polícia e os latifundiãrios. :€ o 
jeito da classe tn1balhadora. 

Homenagem 
O editor deste jornal, o 

companheiro Flademlr Arau
jo, entregou o sfmbolo de 
gratidão do Movimento dos 
Sem Terra ao Jornalista Ju
vêncio Mazzarollo, condena
do e preso por defender os 
agricultores paranaenses 
atingidos pela hidrelétrica de 
Itaipu. O fato é importante 
porque a gente sabe que o go
verno dos patrões faz de tudo 
para calar os trabalhadores e 
também aqueles que de uma 
forma ou de outra estão ao 
lado destes. 

Sem língua, 
1 - -

sem fronteiras 
Tod� mundo gostou do dis

curso do companheiro do 
Equador, Messias Tatamuez, 
na abertura do Congresso. 
Outro muito .aplaudido foi o 
representante dos índios, AI
varo Tucano, que falou em 
nome da União das Nações 
Indígenas (UNI). , 

Tatamuez não fala portu
guês, mas se fez entender 
muito bem. Issô prova que 
para a classe trabalhadora 
não existe línguas nem fron
teiras. 
Gafe jornalística 

A colega jornalista Maris
tela Mafei, de São Paulo, es
tava num pique de trabalho 
tão intenso na Assessoria de 
Imprensa do Congresso que 
numa manhã, ao encerrar o 
boletim noticioso para uma 
rádio da capital paulista, co
mentou: "Maristela Mafei, ao 
vivo, para a Rádio ... ! Deta
lhe: ela falava por telefone. 

Estrangeiros 
Um jornalista procurava 

pela delegação estrangeira 
na portaria do alojamento e 
ao ser informado pelo portei
ro quis saber quais eram os 
estrangeiros hospedados no 
local. "Tem um mexicano, 
um boliviano, um do Equa-. 
dor, do Peru e um índio", in
formou o rapaz. 

Infelizmente, para o portei
ro e tantos outros brasileiros, 
o índio continua sendo um es
trangeiro dentro de sua pró
pria pátria.

Pinga proibida 
Por-determinação da Coor

denação, a bebida alcoólica 
só foi liberada na noite de en
cerramento do Congresso. 
Comentou-se que o pessoal do 
Norte e Nordeste, bastante 
acostumados com a "pinga 
nossa de cada dia", passa
ram muito mal nesses dias. 

Solidariedade 
E quem se preocupou com a 

situação do pessoal lã de ci
ma foi o Agnor Bicalho Vieira 
< o popular Parafuso), que du- ·
rante os três dias insistiu Jun
to à Coordenação para que li
berasse a bebida. Diz ele que
fazia isso tão somente pelos
companheiros do Norte.

Como a coordenação não 
cedia, a solução que Parafuso 
encontrou "para o pessoal do 
Norte", é bom que se diga, foi 
um boteco nas proximidades 
do Congresso. Para a alegria 
da turma do mée ... ! 

Rumo à Globo 
Depois do bom desempenho 

do gaúcho Antonio Campigot
to e do paranaense Valdair no 
comando dos microfones do 
Teatro Guaíra, durante a 
abertura e o encerramento do 
Congresso, surgiu a seguinte 
informação: de tão bem que 
eles foram, serão contratados 
pela Rede Globo para apre
sentar o programa Som Bra
sil. Será mesmo? 

• • 

A repercussão na grande 
imprensa brasileira 

o 1 º Congresso Nacional dos Sem Terra re
percutiu em todo o país através da grande im
prensa. Os principais jornais do país noticia
ram com destaque a realização do Congresso. 
Alguns deles, principalmente da região Sul do 
país, analisaram o Congresso em seus edito
riais. A cobertura do congresso na área eletrô-

nica (rádio e televisão) também foi eficiente; 
a rede Bandeirantes e a Rede Globo, bem 
como rádios de todo o país, utilizaram temas 
do Congresso em seus noticiários. Aqui está 
uma amostra do noticiário veiculado pela 
grande imprensa sobre o Congresso dos Tra
balhadores Sem Terra. 

Sem-terra exigem reforma agrária 
(Traballaador nm terra- é como peize. fora d'água) 

o Estado do Paran6 (Curitiba)

Sem terras abrem Congresso 
reivindicando reforma agrária 

Jornal do Estado (Curitiba) 

Trabalhadores sem terra estão 
preparando.primeiro congresso 

Agricultores 
de 22 Estados 
querem terra 

Gazeta do Povo (Curitiba) o GlobO (Rio)

-Lavrador quer i�fluir na
reforma a�ária ·no país

Jornal do Brasil (Rio) 

Sem-terra começam congresso 
com reivindicacões e denúncias 

Folha de Londrina (Páran'1 

Agricultores sem terra Congresso discute problemas 
fazem.passeata-protesto dos trabalhadores sem terra 

Jornal de Santa Catarina Zero Hora (Porto Alegre) 

Trabalhadores pedem usufruto da terra 
Folha de s. Paulo 

Nas faixas, nossas lutas 

Os sem terra pelas ruas de Curitiba 

• 

"Nordestino, a ordem é viver" 
"Queremos ser tratados como 

seres humanos" 
"Terra não se ganha, se 

conquista" 
"400 familias ocupam a Fazenda

Campo Alegre, RJ' 
"INCRA: Reforma Agrária na 

televisão não é a solução" 
"INCRA: Instituto Nacional 

Contra a Reforma Agrária'' 
"Reforma Agrária só com 

ocu
;
acão" 

" ueremos terra não guerra" 
" spirito Santo, Junto na luta pela 

terra' 
"Refor.ma- Agrária Já - sem terra

de Sumaré (SP)" 
"Sindicato dos Trabalhadores

. . . 

As delegações de todo o 
País que compareceram ao 1 °
Congresso Nacional dos Sem 
Terra, além dos debates e das 
discussões, trouxeram em 
suas faixas algumas opiniões 
sobre a Reforma Agrária, o 
futuro governo, a questão da 
violência e tantos outros as
suntos que interessam aos 
trabalhadores rurais. As fai
xas estiveram presentes em 
todos os momentos- do Con
gresso: nos ônibus, em plená
rio, no teatro e nas ruas. Eis 
ai algumas delas: 

Rurais de Tupi Paulista apóia os 
movimentos e lutas'' 
� "Queremos Reforma Agrária 
controlada pelos próprios 
trabalhadores" 

"Tancredo, não seja como 
Fiffi.!elredo" 

São Paulo não espera o INCRA"
"Se nos prenderem, se nos 

matarem, voltaremos e seremos 
milhões" 
· "Reforma Agrária par_a mudar" 

"600 famflias lutam pelà terra em 
Parati" 

"Ceará em busca de terra e pão" 
"Terra! como produzir sem ela?" 
"Os sem terra lutam pelo fim do 

latifúndio" 
"Chega de promessas, queremos 

terra e Justiça" 
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Curitiba reuniu mais de 1.500 lavradores de todos os 23 estados brasileiros 

O maior Congresso pela terra 
Curitiba, 29 de Janeiro de 

1985. São duas horas da tarde. 
Antonio Campigotto, do Rio. 
Grande do Sul, e Valdair 
Mantovani, do Paraná, se di
rigem aos microfones do 
Teatro Guaira. Está sendo 
aberto o 1 ° Congresso N acio
nal dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Na platéia, cerca 
de 1.500 lavradores de todo o 
pais. Ali estão representados 
todos os 23 estados brasilei
ros. 

O Congresso, na verdade, 
não estava começando neste 
momento. Comecou muitos 
meses antes, com encontros 
nos municípios, nos estados e
regiões. Não é para menos, 
pois um encontro deste tama
nho não se faz de um dia para 
o outro. Precisa de tempo,
organização, vontade e um
motivo forte, que é a terra pa
ra trabalhar.

Foi sem dúvida a maior e 
mais representativa concen
tração nacional pela Reforma 
Agrária dos últimos anos. Por 
sinal, muito bem organizada. 

No microfone do Teatro 
Guaira, um dos apresentad� 
res dizia bem alto: "Vamos 
mostrar par� os engravata
dos que nós, trabalhadores 
sem terra, também sabemos 
fazer Congresso". Os três 
dias de trabalho, até o encer-

t fUt�\_,, • t ,� 
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ramento, mostraram que es
ta afirmacão era verdadeira. 

Durante a aber.tura aconte
ceram muitas emoções, como 
os discursos dos trabalhado- · 
res sem terra e das pessoas 
convidadas. São trechos que 
ficarão registrados na histó
ria dos trabalhadores rurais 
brasileiros. Vamos mostrar 
alguns. 

REFORMA AGRARIA 
"Nós temos que fazer Re

forma Agrária, por mal ou 
por bem. Todos os brasileiros 
dependem da Reforma Agrá
ria. V amos conquistá-Ia nem 
que tenhamos de derramar o 
nosso sangue'', disse J ader de 
Paula, de Uberlãndia, Minas 
Gerais. o lavrador Otacmo 
Teixeira, de Goiás, ao falar 
· em nome da região Centro
Oeste, contou a expulsão do
lavrador de sua terra em for
ma de verso: "Eu vivia feliz
em minha terra/ Até que cer
to dia uma firma tnuito rica
me expulsou/E da noite para
o dia virei bóia-fria". Muitas
palmas para ele.

Todos também se emocio
naram ao ouvir a voz do fndio 
Alvaro Tucano, que falou em 
nome da União das Nações 
Indfgenas. Disse ele que a ga
nância dos grandes acabou 
com mais de 700 nações 
indígenas no Brasil. E para o 

indio a terra não tem dono, a 
terra é de quem nela traba
lha, afirmou Tucano. Ele ter
minou seu discurso pergun
tando onde estão os direitos 
humanos e a tal da democra
cia? Palmas. 

AMERICA LATINA 
O · camponês .· Messias Ta

tamuez, que falou em nome 
dos lavradores do Equador e 
das outras delegações estran
geiras presentes, discursou 
em espanhol, mostrando que 
a língua não tem fronteiras. 
"Os problemas são todos 
iguais na América Latina. Os 
assassinatos na luta pela ter
ra taJDbém têm os mesmos 
motivos. Temos que nos unir 
para enfrentar nossos inimi
gos comuns, como o FMI, o· 
imperialismo nortP.- · 
americano e os latifundiá
rios". No final de sua fala 
observou que "só a revolução 
popular · pode libertar os 
explora<1os". Mais palmas. 

. Muito bonito o 
discurso do companheiro 
Avelino Ganzer, vice
presidente nacional da Cen
tral única dos Trabalhadores 
e presidente do Sindica.to dos 
Trabalhadores Rurais de 
Santarém, no Pará, o maior 
do Brasil. Ganzer iniciou de
nunciando a violência em seu 
estado e o trabalho escravo 

levantam as pastas para identificar os estados de origem.· 

que extste· nas grandes fazen
das do Pará. Em seguida, 
disse que "não nascemos 
para ser escravos, nem nas
cemos para morrermos 
peões. Temos que mostrar 
que também somos capacita
dos para decidir e determinar 
os destinos deste país". A pla
téia toda saudou as palavras 
de Ganzer de pé. ._ 

PARTICIPAÇÃO DAS MU
LHERES 

A companheira Santina 
Gracielle, do Mato Grosso do 
Sul, falou em nome das mu
lheres sem terra. Ela denun
ciou que o ·modelo agrícola 
brasileiro só beneficia as 
multinacionais. "Enquanto o 
pais exporta, o povo passa fo
me", afirmou. Ao final pediu 
que todos trabalhadores bra
·siletros, -do campo-e da cida
de, tomem as rédeas da histó
ria em suas mãos. Palmas
também para ela.

Desde 1964, quando os mm
tares tomaram conta do Bra
sil, tudo que é autoridade
sempre foi contra a Reforma
Agrária. No Paraná, depois
da eleição das oposições em
82, a coisa é diferente. Por is
so, o secretário da Agricultu
ra daquele estado, Claus Ger
mer, foi convidado a partici
par da mesa de abertura do
Congresso e fazer uso da pa-

lavra: Ele disse que finalmen
te os trabalhadores sem terra 
estavam ocupando um espaço 
politico e defendeu a imediata 
realização da Reforma Agrá
ria no pais. 

NA LEI OU NA MARRA 
Depois de muitos discursos 

bonitos, foi a vez do compa
nheiro Otalívlo Vieira, o 
"Formiga", falar na abertu
ra do Congresso em nome do 
Movimento. "A história do 
Movimento dos Trabalhado
res Sem Terra está sendo 
construida com muita luta, 
com muito sofrimento e com 
muita garra", afirmou ele e 
em seguida observou: "Tra
balhador rural sem terra é 
como peixe fora d'água". 

Por fim, Otalívlo fez um 
alerta muito importante: "Só 
haverá Reforma Agrária no 
Brasil se os trabalhadores se 
organizarem. Queremos aler
tar que o Movimento dos Sem 
Terra, daqui para a frente, te
rá sempre na cabeça a idéia 
de que conseguiremos a Re
forma Agrária . , na lei ou na 
marra". Todos bateram pal
mas e, juntos, gritaram: "
Povo unido, jamais será ven
cido". Um grito que seria ou
vido por muitas e muitas ve
zes nestes três dias em que 
Curitiba reuniu trabalhado-

de todo o Brasil. 

Uma mesa 

bastante 

democrática 
Na mesa da abertura· do Con

gresso tinha tantas pessoas que 
um dos apresentadores brincou 
ao dizer pelo microfone que tinha 
mais gente na mesa do que na 
plenária. 

A mesa foi integrada por todos 
aqueles que, de uma forma ou ou
tra, têm apoiado os trabalhado
res sem terra. Foi, sem dúvida, 
uma mesa muito democrática. 
Estavam lá os bispos Dom José 
Gomes, de Chapecó, presidente 
nacional da Comissão Pastoral 
da Terra; Dom José Rodriguez, 
de Juazeiro, Bahia; Dom Ladis
lau Biernarski, de Curitiba; o 
arcebispo Dom Pedro Fedalto, 
também de Curitiba e o pastor 
Werner Fuchs, da Igreja 
Luterana no Brasil. 

Tinha outras pessoas, além dos 
representantes das coordenações 
nacional, e estaduais do Movi
mento; õs secretários paranaen
ses Claus Germer, da Agricultu
ra, e Nelton Friedrich, do Inte
rior; o advogado João Bonifácio 
Cabral, do Instituto de Terras do 
Paraná; Avelino Ganzer, da CUT; 
Ataides Maranho, llder sindical 
do Paraná e o senhor Guido Le
roy, representando as entidades 
religiosas da Europa. Havia 
ainda representantes da OAB, 
dos indios, do Movimento de 
Consciência Negra, dos desem
pregados, dos Filhos da Terra, do 
Centro de Defesa dos Direitos Hu
manos, da Juventude Operária 
Católica, do CIMI, do Centro de 
E_studos Migratórios, das delega
çoes estrangeiras e deputados do 
Paraná e de outros estados. 



E 
nfrentando todas ·as dificuldades p_ossíveis para cJ:legar até o Congresso dos
Trabalhadores Sem Terra, alguns agricultores das regiões Norte e Nordeste do país 

tiveram que sair de suas casas· com quase um mês de antecedência. Muitos lavradores 
percorreram milhares_ de quilômetros, a pé, de bicicleta, a cavalo, de canoa e até mesmo 
de-trem. Todo este esforço foi feito com um único objetivo: discutir seus problemas, suas 
reivindicações e fazer as suas exigências depois de tantos anos de silêncio, vivendo nestas 
regiões, onde os conflitos pela posse.da terra têm sido os mais graves já registrados no 
país. Nesta e nas duas páginas seguintes, mostramos como se desenvolve a luta pela 

NORDES'l'E 
terra nas cinco regiões do Brasil, como está a organização das mulheres do campo 

11 e a situação dos projetos de assentamentos. 

Mutirão para derrubar a cerca 
O Nordeste dos coronéis 

bandidos e dos polfttcos gri
leiros desceu em peso a Curi
tiba para participar do Con
gresso Nacional. A reporta
gem do SEM TERRA ouviu 
algumas das princip.ais lide
ranças da Região. Nos depoi
mentos; dois fatos importan
tes. O primeiro é a pressão or
ganizada dos latifundiários 
( com o apoio das autorida
des). O segundo é a resposta 
mais organizada ainda dos la
vradores. 

Em Pernambuco, e parte 
da Bahia, sete mil famílias do 
campo e mais 17 mil da área 
urbana estão ameaçadas pela 
construção da Barragem de 
Itaparica, no rio São Francis
co. Petrolãndia e Itacura, em 
Pernambuco, e Rodelas, na 
Bahia, ficarão totalmente 
embaixo da água. Mas o pes
soal não foge da briga: quer 
25 hectares para cada 
familia. E mais: que os proje
tos de assentamento tenham 
a participação dos lavrado
res. 

Nas áreas que ficarão perto 
do lago da barragem, se agra
vam os conflitos. Os fa
zendeiros estão grilando as 
terras, por causa da valoriza
cão trazida pela água. Vários 
lavradores já morreram por 
reagirem à grilagem. "Se es
ta violência não acabar e as 

.. famUias não forem assenta
das logo, vamos parar a 
obra", diz Eraldo José de 
Souza, do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Petro
lãndia. 

CERCA 
Para Damião da França Pi

nheiro, dirigente do STR de 
Touros,Rio Grande do Norte, 
os maiores problemas do Nor
deste são a cerca e os confli-

tos pela terra, que em seu es
tado chegam a 21 e envolvem 
43 mil pessoas. "A policia e a 
Justiça não desarmam os la
tifundiários e seus jagunços. 
Por isso, nós só confiamos na 
nossa organização", diz Eli
ziel Barbosa da Silva, do mu
nicípio de Montanhas. Apesar 
das pressões, os lavradores 
tiveram algumas conquistas, 
como o recente assentamento 
de 32 familias. 

Na Paraíba, o pessoal mos
tra que não está para brinca
deira. Aconteceram multas 
ocupações de terra no ano 
passado. "Nós entramos e fa
zemos o roçado, pois não 
temos emprego, terra e nem 
caderneta de poupança para 
viver de Juros", justifica Da
niel Firino da Silva, do STR 
de Bananeira. No Baixo Ara
runa, 43 famntas foram pre
sas e processadas por faze-

rem um barreiro (poço) nu
ma área de mil hectares onde 
pretendem viver. Os pontos 
de conflito no estado estão nos 
municípios de Bananeira, 
Araruna, CaJá, Mafumbo e 
Alagoa Grande, onde foi as
sassinada a líder Margarida 

'Alves. 
GRITO DE GUERRA 
O pessoal do Maranhão che

gou a Curitiba cantando o gri
to de guerra do Congresso. "O 
risco que corre o pau, corre o 
machado/ Não há o que 
temer/Aquele que manda 
matar, também pode 
morrer". Os maranhenses 
não pararam de denunciar a 
violência cometida pelos lati
fundiários, com o apoio dos 
polfticos do PDS e do PMDB e 
da Frente Liberal (leia-se Jo
sé Sarney). Para evitar a ex
pulsão das áreas ocupadas, o 
pessoal do Ma_ranhão usa a 

--

cabeça: trabalho em mutirão, 
na base do coletivo. 

Grilagem, expulsões� seca, 
falta de recursos no plantio, 
pressões de órgãos como a 
SUDENE, violência sistemá
tica dos grandes, desestablli
zação dos sindicatos e asso
ciações através dos grileiros 
e pouca terra. Estes foram os 
principais problemas levan
tados por um grupo de lavra
dores da Bahia, Ceará, Plaui, 
Sergipe e Alagoas. 

ORGANIZAÇÃO 
Na Bahia, a organização 

dos lavradores é fortalecida 
com a luta sindical e ocu
pações de terras. Na base do 
mutirão, o pessoal já pôs 
abaixo barragens construidas 
pelos fazendeiros, que Inun
davam suas rocas._Os princi
pais conflitos estão situados 
nos municípios de Santa Ma-

ria da Vitória, Gandu, Wen
ceslau, Guimarães Itamari e 
Teotônia. Os lavradores des-

. tes municípios trabalham em 
mutirão para construir suas 
casas destruídas por pistolei
ros. A organização começa a 
partir dos roçados e das 
colheitas feitas em conjunto. 

No Ceará, onde a persegui
ção de sindicalistas e o assas
sinato de líderes é constante, 
há 23 conflitos declarados pe
la posse da terra. A fome é ou
tro problema, como mostra a 
prisão e o espancamento de 
um grupo de lavradores por 
matar uma vaca da Fazenda 
Teotônio, em Qulxeramobim, 
para alimentar os filhos. Já 
em Quixadá, o fazendeiro Ma
noel Pereira Lima armou dez 
pistoleiros para expulsar os 
lavradores de uma área de 
dois mil hectares. Mas nin
guém quer sair ... 

RESISTENCIA 
No Sergipe, os principais 

conflitos estão nos municípios 
de Santana dos Frades, Alto 
da Rolinha, Ilha de São Pedro 
e Mondeu de Ouço. São 
conflitos ainda não resolvi
dos, onde se destaca a resis
tência dos lavradores, apoia
dos por sindicatos combati
vos. A luta é de resistência 
para não entregar a terra e 
dentro do possível ocupar as 
áreas griladas. 

No Piauí, a realidade é a 
mesma dos demais estados 
do Nordeste. Uma das lutas 
principais ocorr.e nos serin
gais nativos, onde os grandes 
querem criar gado. Esta si
tuação se verifica em quase 
todo o estado. O pessoal resis
te à expulsão e ao corte dos 
seringais. Os seringueiros re
clamam do pouco apoio dos 
sindicatos. 

[ MULHERES )\ 

Ao lado dos· homens, sem medo da luta 
As mulheres agricultoras, 

em número superior a 300, 
trabalharam bastante neste 
1 ° Congresso- Nacional dos 
Sem terra. Participaram de 
um debate com a imprensa, 
das discussões dos grupos 
de trabalho e ainda tiveram 
fôlego para se reunirem se
paradamente a fim de discu
tir seus problemas es
pecíficos. Valeu esse esforco 
todo, tanto que conseguiram 
lugar na Executiva Nacio
nal do Movimento. 

As mulheres do campo, 
depois do Congresso de Curi
tiba, buscam agora uma 
maior integração na luta pe
la terra a nível municipal, 

estadual e nacional. A se
guir, divulgamos o 
documento aprovado e mui
to aplaudido na Plenária de 
encerramento, e anexado ao 
Documento Final do 
Congresso. 
- PARTICIPAÇÃO:
Formar grupos de mulheres 
por municipio; realizar reu
niões tendo uma represen
tante por núcleo; participar 
ativamente dos movimentos 
reivindicatórios, sem têmer 
a luta; participar mais go 
sindicato e da luta pelaRe
forma Agrária; conquistar 
espaço político na socieda
de; assumir a luta de Igual 
para igual com os 
companheiros; acreditar na 

sua capacidade de luta; o r
ganizar as mulheres nas 
ocupações, greves e movi
mentos populares e exigir 
espaços nos trabalhos de ba
se e nas assessorias. 
- ARTICULAÇÃO:
Fazer maior dlvuJgação da
luta da mulher sem ,terra
em todos os locais em que
houver necessidade (Ja apli
cação da Reforma Agrária;
formar coordenações de
mulheres a nível estadual,
depois de se conseguir orga
nizações de base e exigir
maior participação e direi
tos iguais aos homens na
Coordenação Nacional do
Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem Terra.
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A região Sudeste tem quatr� Estados: Minas Gerais,_ Espírito .
Santo, Rio de Janeiro· e Sao Paulo, onde está locahzado o maior 

número de bóias-frias do Brasil. Somente em Minas Gerais, são 
mais de dois milhões e melo. Mas é uma região onde a luta pela

UDESTE terra existe de forma organizada:, como mostram os exemplos 
S . · - do Vale do Ribeira, SP, de Unaí e Vereda de São Francisco, MG.

Lavl'ador vira favelado na cidade 
No Esplrito Santo, como 

nos outros estados , "a terra 
.está desaparecendo das mãos 
dos trabalhadores". A opi
nião é do lavrador José Rai
nho Júnior. As pesquisas do 
próprio governo demonstram 
que o fato é verdadeiro: em 
1970 existiam M mil pequenas 
propriedades rurais; em 1980, 
este número baixou para 
51.844. Enquanto isso, os mi
nifundiários viram a·ssalarta
dos, passando a morar em po
voados oü favelas das 
cidades. 

MINAS GERAIS 
Em Minas a terra 

__ concentra-se nas mãos dos la
tifundiários. Cento e setenta e 
três estabelecimentos agrá
rios detêm cerca de 15 por 
cento das terras do estado. 
Lá, existe um contingente de 
2 milhões e 500 mil bóias
frias. Este ano foram assassi
nados 11 trabalhadores ru
rais. Tudo isso, dentro do mi
to que se cria a nível nacional 
de que o mineiro é pacato, é 
da conc1llação e do diálogo. 

O governo federal, que pa
trocina a colonizacão do cer
rado, atravês da empresa 
Campo (japoneses e brasilei
ros) terminou a fase experi
mental do projeto JICA. Cem 
mil bóias-frias foram usados 
para preparar os terrenos pa
ra os colonos do Sul utili
zarem e agora prometem uti
lizar um milhão de trabalha-

dores estendendo o projeto 
para outras ãreas de Minas, 
Goiás, Bahia e Mato Grosso. 

As conseqüências deste 
projeto são as seguintes: os 
trabalhadores caem na 
miséria, os pequenos proprie
tários vão sumindo, os vene
nos agrícolas estragam a re
gião de tal modo que os pro
dutos tradicionais, milho, fei
jão, desaparecem. Os pró
prios colonos do Sul, Junto 
com os grandes da região, 
protestaram contra os au
mentos de Juros dos financia
mentos que inviabilizaram a 
produção. 

Rio i>E JANE.IRO 
Osvaldo de Oliveira, de, Ca

choeira do Macaco, falando 
sob� o problema da terra no 
Rio de Janeiro, disse que "a
cabou a repressão da porra
da, mas existe a repressão 
psicológica que é pior. Na mi
nha área, por exemplo, o 
exército faz manobras na 
rua. Em· 13 municípios, exis
tem áreas conflitantes, como 
Cachoeira do Macacu, Nova 
Iguaçu, Caxias, Parati, An
gra dos Reis, Macoco, São Jo
sé do Alto, Macaé, São José 
da Boa Morte. Inclusive, uma 
área que foi desapropriada 

- em 1981, o INCRA até agora
o governo federal fez, neste . não entregou para o p�ssoal

ano, duas desapropriações 600 lotes de um projeto, só 160 
em Minas. No Saco Grande, foram entregues e todos estão 
em Unai, e Vereda de São se organizando para 
· Francisco. Estas são conquis- recuperá-los".
ta-1 dos trabalhadores orga SAO PAULO 
nizados em sindicatos, mas José Fernandes do Vale da 
muitas-lutas dos trabalhado- Ribeira diz que foram feitas 
res rurais foram frustradas. diversas ocupações em São 

Os posseiros de Cachoeirinha 
estão passando fome, plan
tando em pequenissimas 
ãreas que lhes foram entre
gues. Os sem terra da regtão 
noroeste ocuparam pequena 
parte da Fazenda Menino (90 
mil hectares) e foram retira
dos pela forca policial. Mas os 
grileiros com seus capangas 
continuam amedrontando 
posseiros. Numa das regiões 
do Pais, com terras ociosas e 
devolutas, o povo passa cada 
vez mais fome. 

Paulo. "As ocupações vale
ram a pena, porque tinha 
muita gente aí passando fo
me: eram bóias-frias, não ti
nham seguranca no emprego 
e agora vãrios deles Já estão 
tirando a primeira Iavo.ura, 

Jã têm o que comer, e isto Já é 
algumà coisa". 

Segundo José Fernandes a 
receita para o sucesso das 
ocupações está na organiza
ção dos agricultores em torno 
do Movimento dos Sem Terra 
e, af, "cria-se o movimento e 
pau na máquina". 

Organização nasce na base 

N o Paraná, os 
Movimentos dos 

Agricultores dõ Oeste, 
Sudoeste, Litoral e do 
Norte , mostram sua força 

A reforma agrária entendi
da como a justa distribuição 
de terras para alcançarmos 
uma sociedade igualitária, 
sem exploração, só será con
seguida através da organiza
ção dos trabalhadores em 
suas entidades. Este ponto de
vista foi um dos principais as
suntos discutidos pelos lavra
dores da região Sul (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul). Mas o lado polftico da 
luta pela terra não foi esque

de organização através de cido. 
ocupações e acampamentos. De todas as entidades de lu-
Em Santa Catarina o ta, a principal é o sindicato. 

i t Na região Sul, como de resto trabalho consc en e no Brasil, a maioria está nas 
cresce. Os sindicalistas mãos da pelegada. � gente 
pelegos começam a que pensa como o patrão, co-
cair, para dar lugar a mo o latifundiário, e só quer 
dirigentes combativos. saber de assistencialismo ba-
No Rio Grande do Sul o rato, sem se preocupar com a 

. luta pela terra. Mesmo as-Movimento çanha sim, com a cumplicidade do 
respaldo politico e já se governo em muitos casos, a 
estende por vários pelegada está caindo. Em seu 
municípios. Este é Q lugar, assume lavrador bom 
Movimento-dos Sem de briga, fazendo nascer um 

á, 
sindfca'llsmo novo, onde o ex-

Têrr no Sul do Brasil. piorado do campo encontra 

uma arma para exigir os seus 
direitos. 

"Na nossa caminhada 
quem mais incomodou foram 
os pelegos. A própria Federa
ção atrapalhou, ela que devia 
estar na frente da luta. Feliz
mente, ela estã perdendo 
prestigio junto aos lavrado
res". Quem diz isto é Jandir 
Basso, do MASTRO. Ele lem
bra que,graças à força da or
ganização, 423 famfllas de 
Medianeira, São Miguel do 
Iguacu e Mangueirinha se
rão assentadas em breve. 

SANTA CATARINA 
Em Santa Catarina, como 

explica o companheiro Wilson 
Santin de Xenxerê, há um go
verno populista, comprometi
do com os grandes grupos 
econômicos. Recentemente, 
fez grandes financiamentos a 
juros baratos para o grupo 
Sadia. "Se eles são bem orga
nizados,_ nós tambép:i temos 
que ser", diz Santin. "Por isto 
estamos conquistando os sin
dicatos pelegos. Na· região 
oeste Já temos bom sindicalis
mo, agora estamos cami-

nhando para o litoral, para apóiªm a luta dos sem terra". 
afogar no mar a pelegada e a LUTA POLlTICA 
Federação". . A lufa sindical não é sepa-

RIO GRANDE DO SUL rada da luta política, enten-
- Jos�rcl Maschio, da dem Jandir, Santin e Darci.
Executiva Estadual e Nacio- Por isto, dizem, é que os sem 
nal do Movimento, explica terra sentem a necessidade 
que "temos muitos sindicatos de participar politicamente. 
contra nós, até mesmo a FE- "A luta dos sem terra passa 
TAG tentou abafar o movi- pela participação polftica, já 
mento, fazendo um levanta- que, em qualquer sistema de 
mento dos sem terra. Não governo, tudo é decidido poli
adiantou nada porque a nossa ticamente. Estamos desper
organização nasce das bases, tando para a necessidade de 
é dirigida por agricultores e participação política, inclusi
não por pelegos acostumados · ve dentro de partidos, mas 
a sombra e água fresca. Hoje, sem perder a autonomia" 
dos 230 sindicatos, mais de 60 afirma Jandir Basso'. 
Acam amento de lmaribo, Paraná 

' 



\ASSENTAMENTOS\

Em todo país é igual: 
falta assistência 

Como usar adequadamen
te o solo. Como conseguir as
sistência do governo. For
mas de organização e culti
vo da terra e, ainda, como 
ajudar o Movimento dos 
Sem Terra. Estas foram al
gumas das principais dis
cussões do Grupo dos Assen
tados durante o nosso 
Congresso. Ao final dos de
bates, uma <;onclusão: os 
problemas são os mesmos 
em todos os projetos de as
sentamento espalhados pelo 
Brasil. Para superar esses 
problemas, ficou decidida a 
realização de um encontro 
nacional de assentados, com 
data a ser marcada. 

ser assentado,· tem poucos 
recursos para produzir. 
Para complicar, somos as
sentados geralmente em 
terras ruins, que precisam 
de muitos recursos", diz An
tônio Campigotto, do Rio 
Grande do Sul. 

Por isso, o Congresso colo
cou um item importante no 
documento final sobre os as
sentamentos: " Que o Esta
do garanta todas as condi
ções de produção e assis
tência nas terras distribui
das". E mais ainda: casas, 
escolas, sementes, máqui
nas, preparo do solo, ener
gia elétrica, etc ... 

A experiência 
mostra que é 

mais 
vantajoso,�����:!:.

: 
trabalharw Sobre os financiamentos, 

o Grupo recomenda não pe
gar dinheiro no banco, só em
último caso. A solução é lu
tar por um crédito coletivo,
subsl,aiado pelo governo.

coletivamente A falta de assistência âos 
governos federal e estaduais 
foi considerada o principal 
problema. " O sem terra, ao 

A
s.regiões Norte e Centro-Oeste, juntas, são as maiores em
território e também em problemas fundiários.'€ neste local que 

está o famoso Bico do Papagaio, conhecido como a região mais 
violenta do país. Rica em minérios e grandes extensões de 
terras ainda inexploradas, a cobiça dos fazendeiros não tem 
limites e vale tudo na posse pela terra. Da invasão de cartórios e 
falsificação de escrituras a assassinatos frios de trabalhadores. 

Falando em coletivo; oútrá� 
recomendação: o trabalho 
individual, cada um por si e 
Deus por todos, é meio peri
goso. Sempre que possível, o 
assentado deve produzir 
coletivamente, porque sai 
mais barato e aumenta a 
produção. 

"Não adianta se matar lu
tando por terra, se a gente 
se desorganiza depois no as
sentamento. Temos que ven
cer, senão o governo diz que 
somos vagabundos. Isto não 
pode acontecer. Temos um 
compromisso com o Movi
mento dos Sem Terra. Esse 
compromisso, companhei
ros, é mostrar que sabemos 
fazer a terra produzir. O 
alerta é de Juvenal Barbosa 
da Silva, assentado . em 
Nioaque, Mato Grosso do 
Sul. 

NORTJl!c....: A violência foi o tema que predominou nos debates desses 
� companheiros. Não poderia ser diferente. 

Imenso território de problemas 
Agmar Souza Gomes, re

presentante do Sindicato de 
Ouro Preto do Oeste, conta 
que as colonizadoras levam 
mão barata do trabalhador de 
Minas, Espirito Santo, Para
ná, para desmatar e amansar 
a terra para os fazendeiros. 
"Os colonos migrantes.apare
cem com a esperança de se fi
xarem na terra. Quando 
sentem-se frustrados, come
çam os conflitos. O governo 
une-se aos latifundiários para 
baucar o pau nos colonos e os 
produtos colhidos são espar
ramados pelas estradas". 

"Existem em Rondônia 10 
grandes proprietários de ter
ras, entre poUticos, empresá
rios e multinacionais que do
minam nove milhões de hec
tares". Entre estes proprietá
rios, encontra-se o atual m.i
nistro do Planejamento Del
fim Netto. "Por outro lado, os 
miseráveis colonos-- levados 
:pelo INCRA vivem em condi
ções precárias, sem assistên
cia médica, além de enfrenta
rem jagunços e pistoleiros". 

MATO GROSSO 
Para o presidente do Sindi

cato dos Trabalhadores Ru
rais de Nova Brasllândia, 
José Aparecido Rodrigues, os 
trabalhadores estão conscien
tes de que Tancredo Neves 
não vai fazer Reforma Agrá
ria. "Seu partido lutou para 
que o povo tivesse o direito de 
escolher o presidente através 
do voto direto, ao ver que po
deria vencer no colégio eleito
ral, deu o golpe no povo. Ou
tra decepção - para José 
Aparecido Rodrigues -, é o 
governador Julio Campos, do 
Mato Grosso, porque "além 
de ladrão, nunca atendeu a 
nenhuma reivindicação do 
trabalhador". "A única saída 
é fazer a reforma agrária na 
marra, vai haver muito 
derramamento de sangue, 
mas o povo não agüenta 
mais, a paciência já se esgo
tou". 

tipo de assistência". "Não 
agüentamos, em pouco tempo
as crianças começaram a 
morrer. A desnutrição foi 
braba, eu mesmo perdi dois 
filhos no projeto. Então come
çamos a nos organizar e a exi
gir os nossos direitos. 

Os projetos de colonização s6 agravam o problema da terra 

Mestrinho contratou pistolei
ros para me matar e acabar 
com as reuniões. A repressão 
foi forte. De 400 familias só 
restam no local 80. Mas Mes
trinho não desistiu, vendo o 
projeto esvaziado, ele foi a 
Curitiba e levou 106 familias 
para colonizar a área. Quan
do viram que foram engana
das, as famUiás constituiram 
uma comitiva e foram falar 
com o governador. No entan
to, em Manaus, foram todos 
presos e fichados no DOPS. 

BICO DO PAPAGAIO 
No chamado Bico do Papa

gaio, considerada uma das 
regiões mais violentas do 
pais, está a presença marcan
te do padre Ricardo Rezende. 
Figueira. Ele tem acompa
nhado de perto os inúmeros 
assassinatos de camponeses. 
De 80 a 84, segundo ele, já 
morreram 104 pessoas na re
gião. Neste grupo de mortos, 
diz o padre Figueira, 
encontram-se, · além de 
camponeses, também fazen
deiros e pistoleiros. Infeliz
mente a participação das for
ças militares e policia federal 
é constante. 

"Há dois tipos de proble
mas na região: as questões 
por posse de terra e o 
trabalho escravo. Grupos em
presariais expressivos estão 
envolvidos diretamente nes
tas questões. A exemplo, a fa
zenda Volkswagen, a Fazen
da Atlântica Boa Vista, a Fa
zenda Leite Morais, a Fazen
da Novo Mundo, a Fazenda 
Santa Rosa e um conjunto de 
empresas agropecuárias que 
acumulam terras, utilizando 
dinheiro póbllco através de 
incentivos fiscais e mesmo de 

j 

empréstimos com Juros nega
tivos, sem qualquer função 
social. Por outro lado, trans
formam os trabalhadores em 
escravos. Não há, por parte 
do governo, nenhuma 
preocupação em apurar as 
denúncias que temos leva
do". 

AMAZONAS 
· Numa artimanha engen

drada pelo governador do 
Amazonas, Gilberto Mestri
nho (PMDB) e do governador 
de Rondônia, Jorge Teixeira 
(PDS >, com o objetivo de de
sarticular o movimento que 
brigava por terras em Rondô
nia, 400 famílias . de sem 
terra foram levadas para o 
projeto Atipuanã (AM) e Jo
gadas no meio do mato como 

Ficaram presos e só foram li
Qerados com a intervenção da 
Igreja". 

No Acre, a luta dos lavrado
res se divide praticamente 
em duas etapas. A primeira 
foi para manter as terras 
quando começaram a chegar 
os empresários do Sul queren
do tomar conta de tudo. A 
atual etapa de luta está em 
torno dos projetos de coloni
zação. Milhares de colonos do 
Sul e do Sudeste do Pais che
gam todos os anos ao Estado, 
muitas vezes ocupando terras 
já habitadas. 

PARA 
bichos. Segundo Dirceu Leal A gleba Cidapar, no estado 
dos Santos, um dos iludidos, do Pará, onde vivem 11 mil 
"inicialmente eles nos deuca- famflias de posseiros, é uma 
ram à noite na beira do rio e das áreas, inclusive envol
disseram: aqui a terra é de vendo o Bico do Papagaio, 
vocês". "Mais tarde desco- mais violentas do país. A luta 
brlmos que tinha dono, era o pela terra é feita atualmente 
deputado federal José Mar10··. de forma armada e organiza
Frota, do PMDB. Depois da. O problema nesta região é 
Mestrinho tentou negociar que ela é rica em ouro, dia
com ele, dando 50 milhões mantes e titânio. O conflito na 
pela terra". região vem desde a época do 

"Ficamos lá sem qualquer Império. Vale tudo na posse 
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pela terra, até invasão de car
tórios e roubo de escrituras. 

A violência se intensificou 
mais a partir do momento em 
que o ex-governador Alacid 
da Silva Nunes montou um es
quema de segurança para as
segurar os investimentos de 
empresários do Sul. O princi
paJagente de segurança deste 
esquema é o ex-capitão do 
exército. James Vlta Lopes, 
que nos últimos anos tem tor
turado e matado vários 
posseiros. As denúncias des
tas atrocidades cometidas 
contra os posseiros têm sido 
constantes, mas nenhuma 
providência foi tomada até 
agora. Em contrapartida, os 
colonos já começaram a dar o 
troco. Organizados em gru
pos, eles começaram a revi
dar, matando grileiros, fazen
deiros e jagunços. Nesta re
sistência, surgiu a figura de 
Quintino, o gatllhelro. Cha-

' mado de Lampião, Quintino, 
que era a verdadeira lide
rança rural, foi morto numa 
caçada, feita por 600 homens 
da policia militar. 

MATO GROSSO DO SUL 
No Mato-Grosso do Sul os 

sem terra Já conquistaram 
uma vitória provisória com o 
assentamento de 476 famfllas 
na Gleba Padroeira do Brasil 
em Nioaque. Ao comemorar a 
vitória eles não esqueceram 
as dlficllldades pelas quais 
passaram, o trabalho escra
vo, prática comum dos usinei
ros daquela região, onde cer
ca de 20 mil trabalhadores vi
vem em péssimas condições 
de alimentação e moradia. 

Um dos problemas enfren
tados pelos sem terra de Ma
to Gros�do�ul éo INCRA que 
em vez de ajudar só atrapa
lha. Para reassentar 47 
familias em Corumbá, o IN
CRA desalojando nada menos 
de 90 familias que há muitos 
anos moravam naquela terra. 

' ( [ l l J 
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. Depois de três dias de trabalhos, os 1.500 lavradores encerraram o Congresso com· · 

muita vibração ; só lamentando a ausência do convidado especial, Tancredo Neves . 

Só faltou o presidente 
"Sem terra não há demo

cracia". Este foi o lema do 
encerramento do Congresso. 
marcado com muita emoção 
e vibração. Os 1.500 lavrado
res de todo o País estavam 
certos de que a participação 
popular é o único caminho pa-

- ra que o Brasil torne-se real
mente democrático. A frase
acima também serviu de
alerta ao próximo governo.

Pois. para haver democracia,
deve primeiro haver justiça.
E só haverá justiça quando
todo o homem que dependa da
terra para viver tenha o seu
lote para plantar.

No plenário do Teati:o Guaí
ra, muita agitação e eufJ)ria 
dos delegados, E no palco, a 
mesa teve que ser aumentada 
para acolher todos os nossos 
convidados especiais. Apenas 
um lugar ficou vazio. apesar 
de ter sido reservado há mui
tos meses: a cadeira do presi
dente eleito, Tancredo Neves, 
ou de seu representante legal. 

Nem Tancredo. nem seu re
presentante, se dignaram a 
comparecer. Este fato não ti
rou o brilho do Congresso. 
classificado pela imprensa 
nacional como a maior mani
festação dos sem terra brasi
leiros pela Reforma_Agrária. 

O SlMBOLO 
' 

O ato de encerramento co-

meçou com a entrega do 
"Símbolo da Gratidão" aos 
nossos homenageados. Se
guiu com a apresentação do 
documento dos 236 assassina
tos no campo e a entrega de 
um exemplar para os convi
dados, autoridades e a im
prensa. Em seguida, a nova 
Coordenação Nacional do Mo
vimento tomou posse e pres
tou o juramento. O lider sindi
cal Avelino Ganzer foi o pa
drinho e fez a leitura do ato de 
juramento. 

Após o juramento. foi feita 
a leitura do Documento Final 
do Congresso, seguida da lei
tura de todas as moções de 
apoio aos sem terra. Termi
nadas as leituras, foi a vez 
dos discursos de nossos convi
dados, alguns muito emocio
nantes, a exemplo da abertu
ra. o último a falar foi o com
panheiro Osvaldo de OHveira, 
do Rio de Janeiro, em nome 
da direção nacional do movi
mento. 

Por fim, os delegados saí
ram em passeata pelas ruas 
centrais de Curitiba. A pas
seata foi muito bonita, bem 
organizada, e contou com a 
participação dos trabalhado
res urbanos da capital do Pa
raná. Durante a caminhada, 
o pessoal fez a queima dos pe
legos, isto é, daqueles que,
em vez de estarem ao lado
dos trabalhadores, estão ao
lado dos grandes. Entre os
queimados, estavam as fede
rações de agricultores e o ex
governador do Paraná. o lati-
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fundiário Jayme Canet. ini
migo da Reforma Agrária. 

COISAS GRANDIOSAS 

"Hoje vocês estão num Con
gresso Nacional que vai en
trar para a história do Brasil. 
Este fato tem um significado 
profundo, porque toda a ação 
organizada de um povo mar
ca os caminhos politicos. Vo
cês estão mostrando que os 

pobres têm força, e quando 
estão unidos estão no cami
nho para conquistar os seus 
direitos". Palavras de Dom 
José Gomes, bispo de Chape
có, e presidente nacional da 
Comi!)são Pastoral da Terra. 
ao dar inicio a série de discur
sos. 

MENTIRA 

o INCRA mente quando diz
que entregou um milhão de tí
tulos para os sem terra nos 
últimos 20 anos: Esta denún
cia esteve contida no discurso 
do companheiro Luiz Guedes 
Pinto. presidente da Associa
ção Brasileira de Reforma 
Agrária (ABRA). De acordo 
com ele, o INCRA vem falsifi
cando os dados, e, na verda
de, só entregou 50 mil títulos. 
"O INCRA contou como Re
forma Agrária a entrega de tí
tulos até aos grandes proprie
tários" completou ele. 

SECRETARIOS 

Na abertura do Congresso, 
o secretário da Agricultura
do Paraná. Claus Germer, de
fendeu a imediata apl1cação
da Reforma Agrária. No ato
encerramento, foi a vez do se
cretário da Agricultura de
Santa Catarina, Vilson Kle
ninding, tomar o mesmo ca
minho. "Vocês estão abrindo
um novo canal para as discus
sões dos problemas dos traba
lhadores", disse ele. para a
seguir completar que defende
"uma Reforro� Agrária ime

diata". 

A nova 
Executiva 

Nacional. Na 
foto menor, o 
companheiro 

Osvaldo 

encerrando o 
Congresso. 

INDEPENDE:NCIA 

"É preciso acabar de uma 
vez com os latifúndios. As 

próprias estatísticas do Go
verno demonstram que 70 por 
cento dos alimentos são pro
duzidos nas propriedades de 

até 100 hectares. O Brasil só 
será um pais rico e indepen
dente quando o povo estiver 
de barriga cheia, com saúde, 
com educação e vendo os fi
lhos crescerem com a maior 
dignidade possível". Pala
vras de Luís Inácio Lula da 
Silva. presidente nacional do 
Partido dos Trabalhadores, o 
representante político mais 
aplaudido no encerramento 
do Congresso. 

AGRADECIMENTOS 

Ao falar em nome do Movi
mento. o companheir.o Osval-
do de Oliveira, do Rlo de Ja
neiro. agradeceu o apoio das 
entidades, a presença dos 
companheiros- latino
americanos, as instituições -
públicas do Paraná, a im
prensa e a todos que. direta
mente ou indiretamente, co
laboraram com a realização 
do Congresso. Após os agra
decimentos, Geraldo exigiu 
dos parlamentares e das au
toridades ''peito e coragem 
para nos defender, de acordo 
com as nossas exigências 
apresentadas no Documento 
Final". 

No discurso de encerra
mento, os sem terra mostra
ram á sua disposição: "Na 
volta aos nossos locais de lu-
ta, vamos ampliar a nossa or
ganização, tendo como ideal a 
certeza de que a Reforma 
Agrária será obra dos pró
prios trabalhadores e sairá 
na lei ou na marra". No final, 
uma lição aos engravatados ,, 
de como se faz um congresso 
representativo e bem organi
zado. 

TANCREDO NEVES 

"Irei ao Congresso como 
presidente ou cidadão" 

. Dia 2 de outubro de

1984. Mais de 40 mil agricul
tores de todo o Rio Grande 
do Sul estão reunidos no es; 
tádio Gigante da Beira-Rio, 
em Porto Alegre, para pro
testar contra a politica 
agrícola do governo. A 
maior atração deste aconte
cimento é a presença do 
candidato da Aliança Demo
crática, Tancredo Neves. A 
essa altura, todos já sabiam 
da vitória de Tancredo no 

Colégio Eleitoral. Por isso, 
fora convidado pela FECO
TRIGO, organizadora da 
manifestação chamada de 
"O grito do campo". 

Tancredo Neves chegou 
às seis e meia da tarde, cer
cado por mais de 30 segu
ranças. Mesmo assim, os 
companheiros Plinio 
Kirsch, Darci Maschio e Ge
raldo dos Santos, do Movi
mento dos Sem Terra do Rio 
Grande do Sul, conseguem 

Tancredo confirmando sua presença no Congresso 

chegar até Tancredo Neves. 
Os três entregaram um do
cumento mostrando a reali
dade fundiária do Brasil e, 
Junto. um convite para par
ticipar do 1 ° Congresso Na
cional dos Trabalhadores 
Sem Terra. 

O candidato da Aliança 
Democrática sorria amiga
velmente e afirmou: "Irei 
ao Congresso de vocês, seja 
como cidadão, seja como 
presidente eleito". A im
prensa gaúcha registrou o 
fato no dia seguinte. No dia 
31 de Janeiro de 1985, a ca
deira do Teatro Guaíra re
servada para Tancredo Ne
ves estava vazia. O novo
presidente não cumprira 
com a promessa que, meses 
antes, assumira em público. 
Os sem terra esperam que
Tancredo, quando assumir 
em 15 de março, leve mais a 
sério suas promessas. Afi
nal, não se pode brincar com 
problemas tão sérios como 
estes que enfrentam os tra
balhadores rurais brasilei
ros. 
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Maria de Fátima 

�s mulher�� trabalha_doras rurais foram um acontecimento à parte neste 
Congresso. Participaram ativamente dos trabalhos em grupos, das reuniões plenárias· 

exi�iral? va�as na Coorden�çã� Nacional do Mo�imento e ainda tiveram fôlego para varar 
a n01te d1scutmdo os seus propr1os problemas. O Jornal SEM TERRA reuniu cinco lideranças 
femininas e promoveu um debate com a participação de jornalistas dos jornais: o Estado 
de S. Paulo, Jornal do Brasil, Folha de Londrina, Correto de Noticias (Paraná) Revista 

Isto � e vários outros. O debate foi coordenado pela companheira Ana Maria 
Maneschi, advogada, que atua junto aos lavradores do Pará. 

Maria Oneide Eltzabete Teixeira 

AS mulheres vão à luta 
,-

Neste debate, cinco mulhe
res, trabalhadoras rurais, re
lataram a luta travada pelos 
agricultores Sem Terra. Trê� 
delas, Maria Oneide da Costa 
Lima, de 33 anos, de Concei
ção do Araguaia, no Pará, 
Maria de Fátima Lima Ban
deira, de 33 anos, de Thomé 
Açu, norte do Pará, e Eliza
bete Teixeira, de 59 anos, da 
Paraíba, tiveram seus com
panheiros assassinados, 
quando defendiam seus direi
tos pela posse da terra. 

Elizabete Teixeira, junto 
com seu marido João Pedro, 
foram os personagens princi
pais do filme "Cabra Marca
do Para Morrer". Participa
ram também do debate: San
tina Gracielle,de 29 anos, de 
Mato Grosso do Sul, integran
te da Coordenação Nacional 
do Movimento dos Sem Terra 
e Maria Pinheiro Pereira, a 
Lína, de 37 anos, de Londrina 
(Paraná) integrante da Co
missão Executiva Estadual 
dos Sem Terra, 

OS DEPOIMENTOS 
Os depoimentos das cinco 

mulheres, trabalhadoras ru
rais, foram marcados pelo so
frimento. Maria Oneide, mãe 
de seis filhos menores, rela
tou como foi a morte de seu 
marido, o Gringo (Raimundo 
Ferreira Lima), e as lutas 
travadas por sua gente em 
Conceição do Araguaia. Ma
ria de Fátima Lima, esposa 
de Benezinho (Benedito Alves 
Bandeira), descreveu a sua 
luta, que continua depois da 
morte do seu marido. 

Elizabete Teixeira, mãe de 
11 filhos, narrou o assassinato 
de seu companheiro, o líder 
camponês João Pedro, 
quando a liga camponesa da 
qual faziam parte já estava 
com 7 .000 associados. Santina 
Gracielli, mãe de três filhos, 
falou sobre a vitória que os 
trabalhadores de Ivinhema, 
em Mato Grosso do Sul, obti
veram com o assentamento 
em Nioaque. Lina, mãe de 
cinco filhos, era favelada em 
Londrina, quando participou 
da ocupação da gleba do anti
go projeto da Penitenciária 
Agrícola de Tamarana. Lina, 
por sua vez, fala o que pensa 
das mulheres Sem Terra. 

Folha de Londrina - (Pa
raná) - Gostaríamos de sa-

ber como é que está se. dando
a luta da mulher no campo? 

Maria Oneide - Na minha 
região, não tem nenhuma luta 
específica em serviço da mu
lher. Logo após a morte do 
Gringo, a luta era para dar 
mais apoio aos lavradores. 
Também porque, na época, a 
gente tinha que se deslocar 
para Conceição e não tinha 
nenhum tipo de transporte, 
foi dificil, a partir daí a gente 
formou um grupo de mulhe
res para acabar com todas es
tas coisas. Devido à repres
são, o grupo foi desativado. 
Agora, a gente participa na 
organizaç�o de um sindicato, 
luta por escolas para os filhos 
e ajuda os maridos na luta. 

Estado de São Paulo - Pe
dlrfa que as mulheres que ti
veram seus maridos assassi
nados relatassem como foi 
que aconteceram estes fatos? 

Elizabete Teixeira - Nós 
começámos a luta campo
nesa na Paraíba, no início de 
1958. João Pedro organizou os 
camponeses e fundou a asso
ciação dos lavradores. Conse
guimos acabar com o "cam
bão", que era um dia de tra
balho-'semanal de graça que 
os trabalhadores davam para 
o patrão. Com isto, a situação
de João_Pedro foi ficando ca
da vez mais difícil. Mesmo
assim, ele continuava a luta
no campo.

Quando os dois policiais mi-

litares e um fazendeiro assas- pelo sistema, a família de 
slnaram João Pedro, no dia 12 João Pedro Teixeira. Então, 
de abril de 1962, havia 7 .000 agradeço muito quem for as
camp·oneses associados na sistir ao filme, fica sabendo 
Liga Camponesa. Assumi, en- melhor da realidade da histó
tão, o comando da luta em lu- ria do nosso Brasil. 
gar dele. A repressão virou Maria Onelde - A gente en
contra mim. A mulher não po- trou na luta no final de 75. O 
de ficar de braços cruzados, Gringo começou a conscienti
ela tem que enfrentar e lutar. zar os lavradores. Nós tinha
Quando eu vi o marido barba- mos um sindicato pelego, os 
ramente assassinado, enfren- lavradores viram que a situa
tel a luta em protesto por ção só mudaria se mudasse o 
aquele assassinato. Fui vá- presidente do sindicato. Em 
rias vezes presa, mas voltava 1979, os lavradores escolhe
sempre. Quando chegou o gol- ram o Gringo para a chapa de 
pe de 64, fui presa pelo Exér- oposição. Em abril de 1980, 
cito. Passei dois meses presa. ele foi convidado a participar 
Quando me libertaram, voltei de uma reunião em São Pau
para a casa de meu pai, reen- lo, quando voltou foi morto 
contrando meus 11 filhos que em Araguaína, em Goiás. 
tinha abandonado. Mais tar-
de, tive que fugir outra vez, 
porque sabia que ia morrer. 
Fiquei 17 anos no Rio Grande 

Bem Terra - Em que pé es

tâ a situação do sindicato? E 
a apuração do caso? 

Oneide - Olha, o sindicato 
continua na mão do pelego 
Bertoldo. Quanto ao assassi
nato do Gringo, nunca foi 
aberto inquérito. 

do Norte, usando nome troca
do. 

Correio de Noticias - E os 
homens aceitaram a sua 
llderanca? 

Eltzabete Teixeira - Não 
houve dificuldades. Os cam
poneses me consideravam, a 
luta cresceu e chegamos ao 
ponto de ter 16 mil associa
dos. Foi a maior liga campo
nesa do Nordeste. O filme 
(Cabra Marcado para Mor
rer) é um relato, é a história 
de uma família da liga cam
ponesa daquela época, é a 
destruição de uma fam111a 

Maria de Fátima Lima -
Benezinho começou traba
lhando, organizando o pes
soal. Os lavradores acharam 
que ele deveria ser delegado 
sindical. Dois anos depois, 
elegeram ele de presidente. 
Aí, os latifundiários acharam 
que ele não estava sendo "
bom" como presidente. En
tão, o fazendeiro Acrlno Bre
da, do Espírito Santo, man-

dou três pistoleiros matarem 
ele. 

Isto l - Qual foi a reação 
da população? 

Maria de Fãttma Lima -
Mais de duas mil pessoas, en
tre homens, mulheres e crian
ças, se reuniram. A revolta 
era tanta que destruíram a 
cadeia e mataram os três 
bandidos. Se a polícia não fu
gisse, morreria também. A 
única coisa que lamento é o 
fato do mandante estar vivo. 
Ele tinha que acabar como o 
Benê, morto. 

Sem Terra - Gostaríamos 
que a Llna e a Santina rela
tassem suas experiências 
dentro do Movimento dos 
Sem Terra. 

Lfna - Ocupamos o terreno 

de 109 hectares da Peniten
ciária de Tamarana, que es
tava desocupado. Tivemos 
muitas dificuldades, como 
problemas de saúde. A gente 
sabe que os grandes querem 
esvaziar a nossa luta, mas es
tamos firmes. A gente perdeu 
a safra, mas tenho certeza 
que ninguém perdeu a cora
gem. Vamos, agora, exigir 
apolo do Estado. Ele tem 
obrigação de nos ajudar. 

Santlna - Sem a participa
ção da mulher, o homem pou
co avança na luta. Talvez 
agora, depois deste Congres-

. so, as mulheres participem 
mais ativamente, porque 
aqui estão , quase F·400 compa
nheiras de tocto o Brasil parti
cipando dos trabalhos, discu
tindo e se fazendo ouvir. 

As mulheres têm condições 
de fazer as' mesmas coisas 
que o homem. A mulher tem 
que conquistar o seu espaço. 
E não apenas ganhar espaço, 
sem fazer força. Chegamos 
aqui no Congresso e constata
mos que não havia nenhuma 
mulher na mesa. Achamos 
que era injusto. l:>iscutimos 
bastante e acabamos com 
duas mulheres ocupando a 
mesa e a Coordenação N acio
nal do Movimento. g assim 
que deve ser feito. Porque 
nós, mulheres, acreditamos · 
que qualquer vitória no cam
po, seja a conquista de um pe_
daço de terra, seja a Reformá 
Agrária, só será alcançada 
quando a mulher e o homem 
estiverem Juntos na luta, em 
igualdade de condições. 
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A
questão da violência é outro tema que preocupa os

trabalhadores rurais. E não é por menos: somente nos últimos

três anos foram assassinadas 236 lideranças camponesas. Um

verdadeiro massacre. Os ·dados constam no documento

divulgado pelo Movimento dos Sem Terra durante o Congresso

- veja matéria na página ao lado.

Violência: falam -as vítimas 
Para falar sobre esta ques

tão reunimos quatro pessoas 
que conviveram com formas 
e em épocas diferentes de vio
lência no campo: o .padre Ri
cardo Rezende, da CPT do 
Araguaia-Tocantins: Fran
cisco Chagas, posseiro de Vi
. seu, Pará, onde recentemente 
a policia assassinou o lavra
dor Quintino: Manoel da 
Conceição Santos, natural de 
Coroatá, Maranhão, ativo mi
litante camponês desde 1955, 
e o jornalista Juvêncio Maz
zarollo, condenado < e preso) 
pela Lei de Segurança Nacio
nal por defender os interesses 
dos trabalhadores rurais de
salojados pela hidrelétrica de 
Itaipu, no Paraná. Esta seção 
de depoimentos foi coordena
da pelo advogado Daniel 
Rech, da CPT Nacional, Goiâ
nia, e acompanhada pelos jor
nalistas que. fizeram a cober
tura do Congresso. 

PADRE 
A violência pela posse da 

terra não se limita à matança 
covarde de indefesos lavrado
res. Há outros tipos de vio
lência, também comuns, co
mo a destruição de roças, ex
pulsão de terras, incêndios 
criminosos de casas, sevicias 
{jf., Jw,IlÜPpf�aQ g";y>W,IJ.�u�ct 
Enfim, tudo é válido para 
afastar o lavrador de seu 
chão, ou para calar todos 
aqueles que se posicionam ao 
lado dos explorados. Esta é a 
visão do padre Ricardo Re
zende sobre a violência. 

Ele fala: 
- Moro em Conceição do

-Araguaia, no sul do Pará. A
região está mergulhada na
violência e tem sido assaltada
por grandes projetos agrope
cuários, cujas sedes estão em
São Paulo ou no estrangeiro.
A violência pela terra tem
deixado um rastro de sangue
muito grande. Outro proble
ma grave é o trabalho escra
vo nesses grandes projetos.

Os dados do padre Rezende
são chocantes, mas não o sufi
ciente para sensibilizar as au
toridades e a Justiça. Nos úl
timos quatro anos, em sua re
gião, morreram 104 pessoas,
ocorreram 291 ameaças de
mortes, 195 pessoas foram es-�
pancadas, 411 famílias despe
jadas, 340 casas destruídas,
90 lavradores presos e 1.100
pessoas trabalhando como es
cravos. Ele revela:

- Temos provas da partici
pação das policias Federal e
Militar nesses acontecimen-, tos. Denunciamos isso à Jus
tiça, mas ela ,só atua contra 
os lavradores e religiosos .. 
Em Araguaina, quatro lavra
dores estão preso,s. desde 
dezembro, seis lavradores es
tão com prisão preventiva e, 
ainda, 10 agentes pastoràls, 
no norte de Goiás e no sul do 
Pará, têm ações tramitando 
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Manoel da Conceição, vítima da polícia de José-Sarney 

contra eles, afirma o padre. 
E o que fazem as autorida

des? O padre Rezende 
responde: 

- O governador Iris Rezen
de <PMDB), de Goiás, colo
cou 20 juízes em nossa área, 
sem contratar defensores pú
blicos. Já o governador Jáder 
Barbalho, do Pará, também 
do PMDB, defende com 
unhas e dentes o grupo Joa
quim de Oliveira, do Rio 
Grande do Sul, responsável 
pelo massacre na Gleba Clda
par, no município de Viseu. 

QUINTINO 
Para falar sobre a violência 

na Gleba Cidapar, ouvimos o 
posseiro Francisco Chagas, 
que conta em detalhes tudo o 
que acontece por lá. As 
noticias não são nada boas, 
como a morte de Quintlno Sil
va Lira, "o matador de cabra 
safado". "Quintlno era ámigo 
de todo o mundo porque bo
tava os jagunços a correr", 
conta Francisco. "Quando ele 
foi assassinado, o pessoal 
chorou muito". 

A violência na região come
çou quando o grlleiro Moaclr 
Pinheiro Ferreira, usando do
cumentação falsa, quis se 
apossar de uma área de 387 
mil hectares, onde vivem 
mais de 10 mil fammas. Ele 
passou a documentação para 

um tal de Mlgnone, que con
seguiu um grande em� 
préstimo com o Banco De
nasa de 'Investimentos para 
desenvolver um projeto. Pe
gou o dinheiro, enfíou no bolso 
e disse que o projeto 
fracassou. 

Para não perder o dinheiro 
e em vez de processar o 
responsávei: o Banco sim
plesmente passou a área para 
11 empresas, entre elas o 
Grupo Joaquim Oliveira. 
Nesta negociação, participa
ram os ex-governadores Ala
cid Nunes, do Pará, e Amaral 
de Souza, do Rio Grande do 
Sul. 

As empresas queriam a 
área de qualquer maneira 
porque tem ouro, diamantes e 
outros minérios, mas não con
taram com a resistência do 
pessoal. Contrataram o capi
'tão James Vita Lopes, do Doi
Codi de São Paulo, para 
expulsar os lavradores. Usan
do helicóptero e chefiando um 
bando de jagunçqs armados 
de fuzis e metralhadoras, ele 
fez de tudo. 

- Violentaram mulheres,
prenderam colonos, tortura
ram, queimaram casas, joga
ram bombas e mataram la
vradores e garimpeiros para

roubar o ouro, relata Francis
co. Frente à violência, não 
restou outra saida aos possei
ros senão reagir para se de-

fender. Assim surge a figura 
de Quintino - que, antes de 
se tornar matador de cabra 
safado, teve o pai e um cunha
do assassinados. 

Durante os conflitos, Quin
tlno perdeu a compélnheira 
Antônia. Hoje, os lavradores 
da Gleba não só choram a 
morte de Quintino, mas tam
bém de outros companheiros. 
Entre eles, Enoque, Sebas
tião, Elias Afonso, Silvestre, 
Porto Cabralzinho, Torres, 
todos assassinados devido à 
ganância dos grandes,· com o 
apoio da polícia e· das autori
dades. 

SARNEY 

Manoel da Conceição San
tos, natural de Coroatá, Ma
ranhão, hoje vive em Recife, 
Pernambuco. Há 30 anos está 
na luta pela terra. Nesse tem
po; sofreu muito com. a vto-

lência. E conta: 
"Entre 60 e 62 fundamos 

uma associação rural no Ma
ranhão. Durante uma 
reunião, a casa foi cercada 
pela polícia. Sete companhei
ros morreram fuzilados", 
diz ele. Com o golpe militar 
de 64, Manoel teve que aban
donar o Brasil. Exilou-se na 
Suíça e voltou em 79 com a 
anistia política. 

Quem acredita em mudan
ças no governo Tancredo Ne
ves e José Sarney tem que ou
vir a história de Manoel: 

- O Sarney é o maior gri
leiro do Maranhão. Em 62, 
quando era governador do 
estado, a sua polícia tentou 
me matar. Me acertaram se
te tiros e, por causa de um 
deles, perdi a perna direita. O 
Sarney tirou a terra de multa 
gente. 

- Eu sempre fui preso por
defender os lavradores. Mas, 
até hoje, nunca conseguiram 
nada. Eu tenho um processo 
contra o Sarney, que está pa
rado. Mas agora vou tocar 
para a frente, porque ele me
rece, né? Ele não só grilou as 
nossas terras, como quase 
todo o Maranhão. Quem fez 
tem que pagar, não importa 
quem seja a pessoa, concluiu 
o lider camponês.

PRISÃO

O último depoimento sobre
a violência no campo foi o do 
jornalista Juvêncio Mazarol
lo, do Jornal "O Nosso Tem
po", de Foz do Iguaçu, Para
ná. Por defender os agriculto
res expropriados pela usina 
de Itaipu, foi condenado pela 
Lei de Segurança Nacional. 
Ficou um ano e meio encarce
rado, e foi o último preso 
político no Brasil pós-64. Aca
bou virando o símbolo da luta 
do povo brasileiro contra essa 
miserável lei. 

Atualmente, Juvêncio se 
dedica a escrever um livro 
contando os podres que envol
veram a construção de Italpu 
e a tragédia ecológica que 
representa esta obra. Para os 
trabalhadores rurais do Bra
sil, Juvênclo diz: 

- Em qualquer parte do
mundo, onde os trabalhado
res estão organizados, a 
violência é sempre menor. Se 
todo o povo brasileiro se unir, 
tenho certeza que não haveria 

. nenhuma violência e acaba
ria a expuls,ão da terra. 

Seguem os dep�imentos 
Na próxima edição o SEM 

TERRA continua com a seção de 
depoimentos que reuniu Dom Jo
sé Gomes, presidente da CPT Na
cional; José Gomes Novaes, baia
no, secretário rural da CUT; Luiz 
Guedes Pinto, da ABRA; Dom Jo
sé Rodrigues, bispo de Juazeiro, 
BA; Darci Maschio, lavrador 
gaúcho, da Coordenação Nacio
nal do Movimento dos Sem Terra. 
Eles falam sobre a questão agrá-

ria face ao novo governo. 

A quarta e última etapa dos de
poimentos é sobre a reaUdade 
agrâria na América Latina. Fa-

lam sobre esta questão os repre
sentantes das delegações do 
Peru,· Bolivia, México, Equador; 

e os bràslleiros AveUno Ganzer, 
vice-presidente da CUT ;e o lavra
dor Agnor Bicalho Vieira, do Mo
vfmento dos Sem Terra. 



1 IJOCIJMENTO 1 
Assassinatos no campo 
Crimes e rmQunidades 
1982 - 1983 - 1984 

A apresentação do documento 
Assassinatos no Campo - Crimes e 
Impunidades, foi o ponto alto do 1 ° 
Congresso Nacional dos Trabalhado
res Sem Terra. O documento, prepa
rado espedalmente para o Congresso, 
levou cinco meses para ser concluído. 

Três pesquisadoras, Lyz Melo Duar
te, Maria Cristina V anuchi Leme e 
Maria Joana Araújo Poletto, não me
diram esforços na difícil e triste tare
fa de pesquisar os arquivos da Comis
são Pastoral da Terrá (CPT), relató
rios de entidades sindicais, boletins 
do movimento popular e as publica
ções da grande imprensa. 

ASSASSINATOS 

ocorridos por questões de terra, não 
incluindo os índios, garimpeiros e os 
bóias-frias. Mesmo assim trata-se do 
estudo mais completo Já realizado no 
país, estimando-se que ainda estes 
dados referem-se a apenas 10% da 
real violência praticada no campo 
contra os trabalhadores rurais. 

O documento, que abrange três 
anos de pesquisa (1982/83/84), apre
senta a relação de 236 assassinatos, 

O documento responsablliza direta
mente a política agrária do governo 
pela guerra não reconhecida oficial
mente, não declarada,contra os cam
poneses. Esclarece ainda e fornece os 
nomes, tanto das vítimas como dos 
criminosos, bem como também as da
tas e circunstâncias em que ocorre
ram os crimes. Um dos objetivos 
principais do documento é demons
trar que a luta pela terra não é um ca
so de polícia em defesa do capital, 
mas uma luta pela justiça social. 

Elói Ferreira da Silva 
Casado, 54 anos, 10 filhos, presidente do Sin

dicato dos Trabalhadores Rurais de São 
Francisco, Minas Gerais. 

Autoria do crime: os prováveis assassinos 
são os jagunços José Mendes e Paulo Leonar
do, que haviam ameaçado Elói 48 horas antes 
do assassinato. 

Descrição do crime: ocorreu na localldade 
de Serra das Araras, a 200 quilômetros de São 
Francisco. Elói foi abatido com três tiros. 

causa do crime: Elói defendia famillas de 
agricultores pressionados por grileiros inte-
ressados em suas terras. 

Providências Jurfdicas: as dlllgências fo
_ram Iniciadas dia 17 de dezembro pelo delega
do Sebastião Miranda da Silva. 

Clemente de Oliveira 
Lavrador, casado, líder de um grupo de arrendatários, pai de filhos, foi assas

sinado a 5 de agosto de 1983 na Fazenda Junqueira, município de Eldorado, Ma
to Grosso. 

Autoria do crime: mandante - fazendeiro Eduardo Junqueira. Praticante -
empregado da fazenda. 

Descrição do crime: Clemente foi assassinado friamente na lavoura onde 
trabalhava Juntamente com uma filha de 12 anós, espancada quando correu em 
socorro do pai. 

Causa do crime: Clemente liderava a luta de 30 familias de arrendatários 
ameaçadas de expulsão pelo proprietário Eduardo Junqueira. 

Providências jurídicas: foi aberto processo e o Julgamento dos culpados ocor
reu em dezembro de 1984 no fórum de Eldorado, Mato Grosso. Não se tem 
notícias do resultado do Julgamento. 

Raimundo Alves da Silva 
(Nonatinho) 
Lavrador, casado, 50 anos, 12 fllhos, resi

dente em Santa Luzia, Maranhão. Era te
soureiro do Sindicato dos Trabalhadores Ru
rais e foi seu primeiro presidente. 

Autoria do crime: três pistoleiros não iden
tificados. 

Descrição do crime: um carro amarelo, 
marca Volkswagen, aproximou-se da casa de 
Nonatlnho e disparou quatro tiros, fugindo em 
seguida. 

Causa do crime: O sindicato defendia os la
vradores contra os grileiros de terra em vá
rios conflitos na região de Pindaré. 

Providências jurldlcas: deputados subscre
veram- telegramas ao Ministério da Justiça e 
ao governo do Maranhão, exigindo a punição 
dos criminosos. o processo foi remetido ao ju
diciário e estão sendo feitas diligências para 
identificar os assassinos. 

IMPUNIDADES 

Outro ponto abordado pelo docu
mento é a impunidade, ou seja_, a falta 
de providências Juridicas na maioria 
dos casos. Praticamente nenhum dos 
assassinatos de trabalhadores rurais 
foi levado a tribunal e tanto os man
dantes <;orno os executores permane
cem sem julgamento de nenhuma es
pécie. Por isto, o Movimento dos Sem 
Terra, através deste relatório, exige 
uma justiça verdadeira em relação a 
estes companheiros assassinados, 
bem como a localização e condena-

grandes fazendeiros. Alerta o docu
mento que se nada for feito, nem fo
rem tomadas medidas oficiais para 
favorecer o acesso·à terra aos traba
lhadores sem terra, o Movimento vai 
continuar a buscar as ferramentas 
necessárias para conquistar a terra 
com as suas próprias mãos, usando, 
também, os meios ao seu alcance pa
ra defender suas lideranças e suas 
vidas. 

ção dos assassinos. 
O documento exige também que as 

famílias das vítimas sejam protegi
das e amparadas, que a política agrá
ria brasileira seja radicalmente mo
dificada, passando a terra e os recur
sos públicos para as mãos dos traba
lhadores rurais e não mais para os 

A fim de que o documento cumpra a 
sua função de tornar públicos estes 
fatos, uma vez que a imprensa oficial 
e as autoridades omitem de forma ge
neralizada a violência que ocorre no 
campo, o relatório está sendo enviado 
ãs autoridades ligadas à área, ao po
der Judiciário, aos parlamentares, 
aos partidos · políticos, às entidades 
comprometidas com as lutas popula
res e à opinião pública brasileira. 

Henrique José Trindade 
Posseiro da localidade de Capão Verde, mu

nlclpio de Alto Paraguai, Mato Grosso. Com 
42 anos de idade, casado, três filhos, foi assas
sinado a 4 de outubro de 1982 (a esposa estava 
grávida no oitavo mês de gestação) 

Autoria do crime: mandante - Augusto Jo
sé da Costa, proprietário da Fazenda Corea
na. Praticantes - a polícia civil e jagunços da 
fazenda. 

Descrição do crime: foi morto ao tentar rea
gir à invasão de sua casa pela polfcla e Jagun
ços da fazenda. Durante o tiroteio travado 
dentro da casa um dos filhos de Henrique foi 
ferido. O corpo do posseiro foi encontrado no 
dia seguinte com um dos olhos perfurado por 
tiros, o outro olho arrancado e o lábio inferior 
decepado. 

Causa do crime: o fazendeiro pretendia ane
xar à sua propriedade uma área devoluta de 
1.200 hectares onde vivem quatro famllias de 
posseiros. 

Providências jurídicas: Nenhuma 

Avelino Ribeiro da Silva 
Delegádo sindical e lavrador de Igarapé Preto, munlcfpio de Santarém, 

Pará. Casado, cinco filhos, foi assassinado a 24 de março de 1984. 
Autoria do crime: grileiro Otacilio Alves Feitosa 
Descrição do crime: Avelino foi alvejado a tiros por Otaclllo quando 

passava em frente à casa deste. O grileiro, na ânsia de-acertar mais tiros 
no lavrador, acabou matando sua própria filha que estava ao lado. 

Causa do crime: Avelino atuava em defesa dos posseiros da região. 
Providências jurldicas: o pistoleiro foi preso mas logo solto. -O processo 

até dezembro de 84 estava parado. 

Sebastião Rosa -da Pàz 
Lavrador, 54 anos, casado, oito filhos, resi

dente em Uruaçu, Goiás. Sebastião era presi
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e agente pastoral. Foi assassinado a 28 de 
agosto de 1984. 

Autoria do crime: mandante (provável) -
Vadjon Qulntino Moreira e fazendeiros da re
gião. Praticantes - dois pistoleiros desconhe
cidos na região. 

Descrição do crime: os pistoleiros chega
. raro na casa de Tião e perguntaram qualquer 
coisa sobre direitos do trabalhador rural. O 
lavrador respondeu e foi alvejado por três ti
ros, tombando morto ao lado da filha e mu
lher. 

Causa do crime: como presidente do Sindi
cato defendia os direitos dos trabalhadores 
contra os fazendeiros da região. 

Providências Jurfdicas: foi aberto inquérito 
que será acompanhado pelo delegado regio
nal. A Secretaria de Segurança Pública 
aguardava verbas para deslocar um policial 
até Uruaçu, a fim de fazer as investigações. 
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P
or defender sua gente e sua terra, o índio sofre as mesmas 
conseqüências que sofrem os agricultores sem terra. Ele tem 
suas lideranças perseguidas e assassinadas pelos latifundiários 

Ele tem suas roças invadidas, as casas destruídas as matas 
queimadas e os rios envenenados. Um grupo de índios participou 
do nosso Congresso levando a seguinte proposta: união de índios 
e sem terra para a conquista da Reforma Agrária. 

índios querem união. 
O índio brasileiro luta con

tra aquela imagem mentirosa 
que mostra-o como um selva
gem que não faz nada e vive 
apenas da caca e da pesça. o
índio, pelo contrário, também 
trabalhá. Por isso precisa da 
terra para viver, assim como 
qualquer família de agricul
tor sem terra. Para o índio, a 
terra é a própria vida. 

Para relatar a sua realida
de e denunciar o extermínio 
de sua gente, os índios parti
ciparam do Congresso Nacio
nal dos Sem Terra . Eles não 
foram a Curitiba de mãos 
abanando, não foram pas
sear. ·Eles levaram uma pro
posta muito boa. Os índios 
propõem uma união entre 
eles e os lavradores sem terra 
para, juntos, lutarem pela 
Reforma Agrária e pela der
rubada da cerca do latifún
dio. 

Mostramos os depoimentos 
dos índios Alvaro Tucano, 
presidente da União das Na
ções Indígenas (UNI), Clâu
dio de Souza, o "Nenito", ín
dio guarani, primo de Marçal 
de Souza, do Mato Grosso do 
Sul, assassinado em 83 (ver 
última página), e de Hermes 
Araújo, também guarani do 
MS. 

UNIÃO 
"Os índios também preci

sam de apolo. Somos iguais 
aos trabalhadores sem terra, 
não temos nação. tndio tam
bém é filho de Deus. Somos 

· nativos da terra. Nós deve
mos lutar juntos. Chega de so
frer, chega de ser massacra
dos. Nós precisamos da Re
forma Agrária, sim. Os com
panheiros sem terra preci
sam de um pedaço de chão 
para manter os seus filhos. O 
índio também. Por isso esta
mos participando deste Con
gresso, para nos unir com o 
sem terra". Palavras de Her
mes Araújo. 

"O índio jamais viveu fora 
da terra, assim como nenhum 
trabalhador rural vive sem a 
terra. O que o governo está 
fazendo em cima do povo é 
um massacre.�Rouba e trai os 
filhos da terra. Por isso a gen
te precisa de união e coragem 
do povo sofrido para que a _ 
Pátria seja de seus filhos. Há 
mais de 400 anos o índio de
fende a sua terra. Não vejo 
nenhuma diferença entre ín
dio e sem terra. Tanto o índio 
como o agricultor têm que re
tomar· .a sua terra". Palá
vras de Alvaro Tucano. 

INCRA E FUNAI 
Assim como os lavradores 

enfrentam o INCRA, que de-
veria fazer a Reforma Agrá
ria mas na prática só ajuda os 
latifundiários, os índios tam
bém têm uma pedra no calca
nhar. g a Fundação Nacional 
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AlvaroTucano 

do tndio, a FUNAI, que entre 
outras coisas deveria demar
car as reservas e proteger os 
índios. A FUNAI, pelo contrá
rio, só atrapalha o índio, 
assim como o INCRA só atra
palha o sem terra. 

Representantes dos índios no Congresso 

Alvaro Tucano diz o seguln- apenas 2.800 hectares. Fala 
te sobre a FUNAI: "Nós já agora Hermes Araújo. 
perdemos a paciência e muito "O governo e os latifundiâ-
sangue por causa da FUNAI. rios dizem que o índio tem 
A FUNAI é um órgão que tem terra suficiente. Isso é menti-
que ir para o inferno, princi- ra. Os índios vivem em pouca 
paimente os presidentes que terra. Nós precisamos de 
passaram por sua direção". mais porque também somos 
Alvaro denuncia que a tática agricultores. Os fazendeiros 
da FUNAI é igual à tática do dizem que somos invasores. 
INCRA. "Eles sempre jogam Invasores são os fazendeiros. 
irmão contra irmão, para nos Para melhorar a nossa sittia-
enfraquecer". cão, faço um pedido. Nós, ín

Nenito, o primo de Marcai, 
está proibido pela FUNAI de 
dar entrevistas e fazer denún
cias sobre a situação de sua 
gente em Dourados, no Mato 
Grosso do Sul. Ele teve sua POUCA TERRA 
casa invadida diversas vezes Os índios esclarecem que 

dios, temos que lutar junto 
com vocês, companheiros 
sem terra. Se lutarmos Jun
tos, unidos, cortamos qual
quer cerca". pelo Capitão Ramão Macha- eles não têm tanta terra, co

do, um índio que, em vez de mo dizem os latifundiários 
trabalhar por sua gente, faz o para justificar as invasões. 
jogo da FUNAI. Ramão Ma- Na região de Dourados, por 
chado espanca os filhos de exemplo, 12 mil índios que 
Nenito, já expulsou sua moram em aldeias e mais 
família da reserva e o perse- dois mil que não têm aldeias, 
gue toda vez que ele fala da vivem em 19 mil hectares. Na 
exploração dos índios guara- aldeia Caarapó, onde vivem 
nis e caiuás de sua região. 2.100 famílias, a área é de 

Hoje, os índios são agricultores que também lutam por terra 

CORAGEM 
Os índiós, quando é para lu

tar por sua terra, mostram 
que têm coragem. O maior 
exemplo é o do cacique Rao
ni, que enfrentrou jagunços e 
latifundiários para demarcar 

às terras dos Apinajés, em 
Tocantinópolis, norte d� 
Goiás. "O chefe Raoni e o Ne
nito, primo do Marçal, mais 
outros líderes, querem que os 
lavradores se unam numa 
mesma luta para que não ha
ja mais derramamento de 
sangue, nem de índio, nem de 
colono''. diz AI varo Tucano. 

O presidente da UNI alerta 
que alguns· colonos estão 
caindo no jogo dos latifundiá
rios ao invadir reservas 
indígenas. Segundo Alvaro 
Tucano, o colono invade, mas 
quem acaba ficando com a 
terra são os grandes. ''Os ir
mãos brancos: têm que civili
zar os seus parentes, porque 
�ssas brigas entre nós são 
desnecessárias. Nós temos 
4Ue nos unir e brigar com os 
grandes, que ficam massa
crando índio e colono, que jo
gam irmão contra irmão". 
Para Tucano, as terras que 
têm que ser invadidas são os 
latifúndios e as terras devolu
tas, "não a terra que o índio 
precisa para viver". 

TANCREDO 
Com relação ao presidente 

eleito, Tancredo Neves, os ín
dios também querem a mes
ma coisa que os sem terra 
exigem: participar dos ór
gãos públicos e ter voz nas de
cisões. "Não dá para fazer 
negócios com latifundiários e 
multinacionais ou com depu
tados que sustentam esse fas
cismo sobre os índios. Se Tan-. credo não ouvir os nossos gri
tos, vamos brigar direto com 
ele", finaliza Alvaro Tucano. 



... 
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O professor José de Souza Martins escreveu este artigo especial 
para o Jornal dos Trabalhadores SEM TERRA alguns dias·antes 

da reunião do Colégio Eleitoral, que depois de 21 anos de 
ditadura militar escolheu um governo civil para o país. No 

entanto, ele não espera grandes mudanças na política agrária e 
na situação dos trabalhadores rurais, pois até agora o futuro 
governante não deu uma resposta clara ãs perguntas desses 

trabalhado_res. 
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A Reforma Agrária do 
Dr. Tancredo na "Nova Repq!!U.ç�:.�
O 

problema começa . · indicios são· -de que não 
om a única afirmação haverã grande diferença em 

positiva feita por Tan- .c::=======�r.'.'.����� 
relação à política agrãria da 

credo: ele vai aplicar o Esta-

ª 
�@D© 

ditadura militar: a 
tuto da Terra, que não·teria �fjif[)�n n D 

resistência serã grande em 
sido aplicado até agora. A â � relação ao movimento dos 
verdade, entretanto, é que a 

��D ��r; 
sem terra; será igualmente 

ditadura aplicou o Estatuto grande em relação a muitas 
esse tempo todo. O objetivo lutas dos posseiros; provavel-
principal do Estatuto não é o R1'l)A nnl\fSfDA

mente, procurará incentivar 
de redistribuir terra para r�v 

a polftica de colonização, di-
quern nela trabalha, mas fun- f NT reção, aliás, que já vem 
damentalmente promover a sendo resultado das pressões 
expansão da agricultura em- do Banco Mundial, que tem 
presarial. Em todos estes hoje uma influência muito 
anos de ditadura, foram fei- grande no encaminhamento 
tas pouco mais de 160 .J/1/,.--=--

da questão fundiária no Bra-
desapropriações de terra, sll e em outros paises. 
quando� só em 1981, houve 
mais de 1300 conflitos, envol- A ÇonstltuJnte 

vendo 1 milhão e 200 mil pes- O unico trunfo dos trabalha-
soas. o Governo alega que dores rurais é a possibilida�e 
distribuiu um milhão de titu- de influirem na composiçao 
los de terra. Distribuir titulos da Assembléia Nacional 
não é a mesma coisa que dis-

�.-a::ii.ir..,:::--_'.:.. 

Constituin�e. que f_arã a nova 
trlbulr terra. Muitos deste tí- _,..,,....00 

rn�:,;.;,��=-- Constituiçao do pais e que po-
tulos são meras licenças de 

��I�=-
derá definir o novo direito �e · 

ocupação para pessoas que já a-;=-,.,. propriedade. A Constituiçao 
estavam na terra. Outros são poderá est�b�lecer llmit�s se-
títulos que regularizam pos- ver�s ao d!re1to de propr1eda-
ses antigas. > ...... ·�=..,_ de, 1mpedmdo que o bem co

O futuro presidente diz que 
vai aplicar o Estatuto. Qual 
Estatuto? Na primeira quin
zena de janeiro, os militares 
do Conselho de · Segurança 
Nacional, através do Minis
tério de Assuntos Fundiârios, 
estiveram concluindo a pre
paração de um Novo Estatuto

da Terra, novas leis relativas 
ao problema fundiário: urna 
consolidação das leis da ter
ra. Uma coisa já se sabe: o 
Estatuto de 1964 estabelece 
que o trabalhador que ocupar 
a terra devoluta durante um
ano tem preferência para 
adquiri-la. A lei 6.383, de 1976 
( governo Geisel), estabelece 
que o posseiro que more e cul
tive a terra por um ano faz jus 
à legitimacão de 100 hectares. 

O novo Estatuto, que os mili
tares vão oferecer de presen
te ao Dr. Tancredo, estabele
ce que é preciso ocupar a ter
ra por três anos para adquirir 
o seu domínio legal. Portanto,
o que era difícil vai ficar mais
difícil ainda. 

por Aureliano Chaves. Esse ram eleitos diversos governa
grupo que está fundando o dores de oposição, a repres
Partido da Frente Liberal, são contra os trabalhadores 
junto com o PMDB, deve for- rurais foi mantida e até au
malizar a sustentação do no- mentou em vários Estados. 
vo regime politico chamado No Amazonas, as violências 
"Nova República". Tanto do Governo contra os possei
quanto o PMDB, esse partido ros e colonos do projeto Novo 
tem desde banqueiro, como Aripuanã são conhecidas. No 
Olavo Setúbal, até latifundiâ- Pará, também governado pe
rto e grileiro, como José Sar- lo PMDB, houve violência, 
ney. Este, aliás, será justa- documentada pela televisão e 
mente o vice-presidente. pelos jornais, contra os colo
Lernbro, aqui, que em 1977 nos do proJeto Pacal, na 
sarney mandou expulsar vio- Transamazônica, em que até 
1 t o bispo do Xingu apanhou daen amente os posseiros da Polícia Militar. Poucos dias Fazenda Maguary, no 
Maranhão, de que se diz pro- antes do Na tal, o próprio go-
prletârlo. :e pouco provável vernador deu ordens à policia 
que um partido que só pode militar para colocar 600 sol

dados na gleba Cidapar, mu
As Aliancas Politlcas chegar ao poder com O apoio nicipio de Viseu, na divisa do 

grande parte dela para o gru
po Joaquim Oliveira, do Rio 
Grande do Sul. Este grupo, e 
o próprio banco, organizou
uma força de jagunços para
expulsar os posseiros, desen
cadeando na área uma gran
de violência.

No estado de Goiãs, cujo go
vernador também é do 
PMDB, na régião do norte do 
Estado, somente entre 1 ° de 
agosto e 30 de outubro de 1984, 
nove trabalhadores rurais fo
ram assassinados, dois foram 
feridos, houve 154 despejos, 
98 casas queimadas, 13 traba
lhadores presos e quatro tor
turados. Em quase todos es-, 
tes acontecimentos esteve en
volvida a polícia militar do 
Estado. 

Outro ponto que deve preo- de oligarquias regionais, co- Maranhão. Esta gleba tem 
cupar os trabalhadores é o mo as do Nordeste, tenha 370 mil hectares e 10 mil A Polltica de Colonizacão 
das alianças políticas que condições pollticas para fazer famílias de trabalhadores ru- Esses diferentes e lamentá-
permitiram a eleição de um uma verdªdeira Reforma rais. Muitos destes trabalha- veis fatos, de responsabllida
candidato do PMDB à presi- Agrâria no Brasil. dores estão na terra desde o de de governos do PMDB, o 
dência da República. A candi- Os Governos de "Oposição" tempo da escravidão, no sé- m�smo partido do futuro pre-
datura Tancredo só se tornou Outro ponto que deve dei- culo passado, hã quase 100 sidente da República, pare-
possível graças ao apoio de xar os trabalhadores rurais anos. Esta imensidão de terra cem mostrar qual serâ a li
uma ala do próprio partido da preocupados e vigilantes é foi parar. nas mãos do Banco nha ·de atuação do novo go-
ditadura - PDS -.- liderad,a;,;,J��e�, de&íff;)��\�:/NabGl�;-!q,;, ��a·,,;:�,�;���r.�.�4.:umr . �.erno,�à :questã_o agrária. Os

mum e o interesse social se
jam sacrificados em favor 
dos interesses econômicos de 
urna minoria .de latifundiã
rios. A questão é saber quem 
vai ter mais força: os 13 mi
lhões de trabalhadores rurais 
ou os poucos milhares de 
grandes proprietãrios. 

Se os trabalhadores rurais 
cresceram muito em organi
zação sindical e luta nestes 21 

- anos, isto não quer dizer que
estejam politicamente fortes.
Ao contrário: os tra
balhadores rurais estão poli
ticamente abandonados e fra
cos, divídidos e confusos.
Além do mais, nenhum dos
atuais partidos políticos de
oposicão tem clareza sobre a
luta da terra, limitando-se a
formulações programáticas
muito vagas e que, de modo
geral, não foram elaboradas
pelos próprios trabalhadores.
Se não se organizarem em
tempo, estarão perdendo a
oportunidade de, pela primei
ra vez na história deste pais,
conseguir, com a sua própria
voz, o reconhecimento dos di
reitos pelos quais têm pago
um tributo de sangue.

• José de Souza Martins é
professor da Universidade de
São Paulo, assessor da
Comissão Pastoral da Terra e
autor, entre outros livros, de Os
Camponeses e a Pollttca no
Brasil, Expropriação e Violência
e A Mll1tartzacão da Questão
Agrária no ,Bra&ll.

e e ·t · 1 ,, ' 
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1 º-Cóngr�sso Nacional não serviu··somente para discutir as 
questões ligadas à conquista da terra ou quanto à segurança dos 

lavradores e suas lideranças. Serviu também para um intercâmbio 
cultural entre todos os 23 estados brasileiros. Aconteceram 
shows musicais; trovas, declamação de poesias, exposição de fotos 
e pinturas , lançamentos de livros e projeção de fifme. Foi, enfim, a cultura 
popular ocupando o seu verdadeiro lugar: junto ao povo. 

A arte com cheiro de terra 
As atividades culturais ocu

param o tempo dos delegados 
nos intervalos dos trabalhos 
em grupo e durante os horá
rios noturnos reservados pa
ra esta finalidade. Destaques 
para o filme "Um cabra mar
cado para morrer". para as 
exposições de fotos e telas, 
shows musicais e lançamen
tos de livros. Essas ativida
des proporcionaram momen
tos de lazer e descontração, 
além de servir como inter
câmbio cultural para os sem
terra dos 23 Estados 
brasileiros. 

Elizabeth Teixeira, · a prin
cipal personagem do filme "
Cabra marcado", ficou emo
cionada ao rever as cenas do 
assassinato de seu marido, o 
líder camponês João Pedro, · 
ocorrido em dois de dezembro 
de 1962, na Paraiba. Ela des
tacou que o filme é uma gran
de chance para os compa
nheiros conhecerem parte da 
luta dos lavradores bra
sileiros antes do golpe militar 
de 1964. 

� -

PARANA 

Shows musicais com muita animação. 

estado. O segundo, em forma_ mãos e partes dos braços dos 
de versos e poemas, fala da trabalhadores. 
vida sofrida do homem- do João Urban, Alberto Viana, 
campo e sua luta pela refor- Júlio Covello, Carlos Ruggi, 
ma agrária. Edison Jansen, João Bruschz 

EXPOSIÇOES e Xico Tebaldi, todos do Para-

Marco Aurélio Couto, do Rio 
Grande do Sul; James Tava
res, Orestes Araújo e Tarcjsio 
Mattos. de Santa Catarina; 
Maristela Maffei, Vicente 
Sampaio e José Azevedo, de 
São Paulo. 

A pintora mato-grossense 
Eni Nantes Martins da Cruz 
expôs doze telas que retra
taram a ocupação da Gleba 
Santa Idallna, ocorrida em 
abril de 1984. Eni se inspirou 
na situação das mais de mil 
famílias que entraram na 
área, para expressar o direito 
do homem à terra e à vida. 

SHOWS 

O Congresso serviu para o 
lançamento dos livros "A tra
vessia do rio dos pássaros", 
da jornalista Cácia Cortez, 
com ' participação de Edson 
Silva e Luiz Taques, e "Que
remos reforma agrária". do 
slndlcaUsta rural e poeta gaú
cho Adão Preto. o primeiro li
vro conta a história da ocupa
ção da Gleba Santa Idalina, 
em Ivinhema, no Mato 
Gro$� do Sul, e dá um retra
to da situação fundiária desse 

A exposição de 150 fotos, nã, mostraram cerca de 50 

reunindo trabalhos de fotó- fotos sobre ocupações de ter
grafos profissionais e dos pró- ras, a repressão policial, o 
prios lavradores, registrou despejo, a produção na área 
momentos importantes da invadida e o dia-a-dia nos pre
luta pela terra. Rino Marconi, cários acampamentos do 
da Bahia, participou com a Estado. 
série de fotos "Os mutilados A carioca Lourdes 
do sisai", mostrando desde a Grzybowski expôs o trabalho 
colheita da fibra até a utiliza- feito na ocupação de Campo 
ção da máquina que corta as Alegre, Rio de Janeiro, e a 

Romaria da Terra, no inte
rior do Rio Grande do Sul. 
Participaram também das 
exposições os fotógrafos Pro
tásio Nene, Itamar Garcez, 
Daniel Andrade, Humberto 
Monteiro, José Netto, Luis 
Abreu, Assis Hoffmann e 

Nos shows dos lavradores. co
mo não poderia deixar de ser, 
o assunto foi a terra.
Acompanhados da velha gai
ta, do violão ou do pandeiro,
sulistas, nordestinos e nortis
tas cantaram a sua dor e a
sua esperança na conquista
da Reforma· Agrária. Desta
ques para o pernambucano
Miran e seu grupo e para o
maranhense Vila Nova. que
compôs a letra "O Risco",
muito cantada durante os
shows nas filas do almoço e
da janta. nos ônibus e na pas
seata. Um trecho da música
diz: "Aquele que

manda matar também pode
morrer/Nós estamos em
girerra, o- lado de lá Já
decretou/Já contratou pisto
leiro para matar lavrador/Eu
Já tenho machado/Só falta bo
tar a cunha/E fazer a moda
gato/Dá um tapa e esconder a
unha.

Assineo 
SEMTERRA 

\ 

O 1 ° Congresso Nacional mostrou a força e organização dos 
trabalhadores sem terra. Todos saíram deste grande encontro de 
Curitiba com o propósito de unificar e fortalecer ainda mais o 
Movimento em todos os estados. O Jornal SEM TERRA tem sido 
um importante instrumento nesta luta e será ainda mais depois 
do Congresso 

Aproveite os preços de 84 e assine iá o SEM TERRA. 
A partir de março os valores das assinaturas sobem 
para 20 mil cruzeiros (normal) e 40 mil (de apoio). 

Desejo fazer uma a;;sinalura do Jornal dos Trabalhadores SEM TERRA. Para isto 
estou enviando um Cheque Nominal ou Vale Postal em favor do Jornal dos Traba
lhadores SEM TERRA, Rua São Manoel, 35, Cx. Postal 1916, CEP 90.000, Porto 
Alegre, RS. 

O Assinatura anual (normal) Cr$ 10.000,00

O Assinatura de apoio Cr$ 20.000,00

O Cheque Nominal O Vale Postal

NOME ________________________ _ 

PROFISSÃO __________ FONE __________ _ 

ENDEREÇO. ______________________ _ 

CIDADE __________ CEP ______ ESTADO, ___ _ 

Para não esquecer Tião da Paz 
No dia 27 de janeiro, o pessoal de Goiás fundou o Comitê Sebastião 

Rosa da Paz, que luta para esclarecer e punir os culpados pela morte 
deste companheiro, ocorrida a 28 de agosto de 1984. O Comitê desenvol
ve uma campanha nacional na busca de justiça, não só para este caso, 
mas para todos os crimes cometidos contra os lavradores e suas lide
ranças. Um dos trabalhos do Comitê é divulgar o poema "SEBASTIÃO 
ROSA DA PAZ", de Pedro Tierra, que transcrevemos. 

SEBASTIAO ROSA DA PAZ, 
se chamava. 

Até as 8 horas da noite 
quando expllcava 
aos assassinos sem rosto, 
ó direito � vida 
e a cidade mergulhou 
num rlo de treva. 

Que nome lhe dará nesta hora 
e na pedra da memórla 
o grlto de teus lrm!os?
Sebastião Rosa de Dor.

No coração dos fllhos. 
Sebastião Rosa de Canto. 

Na boca dos Peregrinos. 
Sebastião Rosa de Esperança. 

Na marcha dos que prosseguem. 
Sebastião Rosa de Fúria. 

No peito dos oprimidos. 

Sebastião Rosa de Rebeldia 
nos olhos da multidão. 

Na garganta do Povo sem Terra. 
Sebastião Rosa de Liberdade. 

Até que retorne, um dla 
pela mão dos libertados 
a ser 
SEBASTIAO ROSA DA PAZ. 

E Já n!o serás apenas ROSA 
mas uma PRIMA VERA inteira 
convocada� mulUpllcáda, 
sobre a terra dos homens. 

• Pedro Tierra. 



J 

·No Documento Final, as principais reivindicações a serem _encaminhadas às autoridades.

As-exigências do Movimento 
Depois de três dias de mui

ta discussão, os 1.500 delega
dos, representando todos os 
estados brasileiros, aprova
ram o documento final do 1 °

Congresso Nacional dos 
Trabalhadores Sem Terra. O 
documento será entregue às 
autoridades fundiárias esta
duais e federais, e ao futuro 
presidente da República, 
Tancredo Neves, em au
diência que deverá ser mar
cada para o próximo mês de 
março. Destacamos aqui. al
guns pontos dos seis itens que 
aborda o documento: 

Ein rel ação à distribuição e 
uso das terras: 

. ...,... Que seja realizada uma 
Reforma Agrária no Brasil 

. com a plena .participação dos 
trabalhadores rurais 

- Que o governo aplique no
mínimo 5 por cento do orça
mento da União para a 
.Reforma Agrária. 

- Que o governo distribua
imediatamente todas as _ter
ras que estão nas mãos dos 
governos estaduais e federal. 

- Que os governos esta-.
duais tenham autonomia pa
ra realizar desapropriações 
para a Reforma Agrária. 

Sobre as multinacionais: 

/4 SEH A TEl?l?A
NÃO HÁ 

EMOCl?ACIA 
, 

- Expropriação de todas
as terras das multinacionais 
e proibição de estrangeiros 
adquirirem terras daqui para 
a frente no Brasil. 

Colonização: 
- Fim de toda e qualquer

colonização dirigida, seja pe
lo governo, empresa privada 
ou cooperativa. 

- Assistência adequada,
em todos os níveis, nos proje
tos de colonização já exis
tentes. 

Sobre os órgãos governa
mentais de Polftlca fundiária: 

- Extinção do GETAT, SU-

DAM, CODEVASF, SUDENE 
e do Ministério de Assuntos 
Fundiários, além dos institu
tos de terras estaduais. 

- Criação de novos orga
nismos federais e estaduais, 
com a participação dos 
trabalhadores no processo de 
·criação e na administração.

Em relação à violência no
campo:

- Exigimos que o governo
federal assuma a apuração 
de todos os assassinatos e a 
punição dos mandantes e exe
cutores cios crimes. 

- Exigimos o desmantela-

mento de todos os organismos 
de repressão, inclusive os 
paramilitares. 

- Exigimos a autonomia
do Poder Judiciário e a cria
ção de um Fórum de Justiça 
Agrá ria dentro do Poder Ju
diciário. 

E com relação ao Estatuto 
da Terra, os trabalhadores 
rurais acabaram decidindo 
pela sua extinção e a criação 
de novas leis agrárias, com a ., 

. participação dos trabalhado
res rurais e com base na prá
tica e experiência de lutas dos 
mesmos. 

i A Direção Nacional 
A nova Coordenacão Nacional ficou composta por dois lavrãdores de 

cada um dos estados que oficialmente fazem parte do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra. Além desta Coordenacão, responsável pe
las decisões politlcas do Movimento, os sem terra escolheram uma 
Executiva de dez membros, entre a própria Coordenacão. 
Esta Executiva deverá encaminhar as atividades do Movimento du
rante o ano. Abaixo destacamos os nomes dos representantes da Coor
denação e da Executiva Nacional. 

RIO GRANDE DO SUL 
Darci Maschio - Executiva 
Geraldo Rodrigues 
SANTA CATARINA 
Francisco Dall'chiavon - Executiva 
Agnor Bicalho Vieira 
PARANÁ 
Neuri Mantovani - Executiva 
Jandir Basso 

SÃO PAULO 
Francisco Nascimento - Executiva 
José Fernandez 
MATO GROSSO DO SUL 
Santina Gracielle - Executiva 
Milicio Pereira da Silva 
RIO DE JANEIRO

Osvaldo de Oliveira - Executiva 
Laerte Rezende Bastos 
ESPIRITO SANTO 
Osvaldo Xavier - Executiva 

'6ilvio Manoel dos Santos 
MINAS GERAIS 
Santos Luiz Silva - Executiva 
Antonio Inácio Correa 
BAHIA 

Adalberto Rocha Pacheco - Executi
va 
Olinda Maria de Oliveira 
RONDÔNIA 
Valdecir Assis de Andrade - Executi
va 
Lourival Dias de Oliveira 

"Vale a pena a mulher buscar a libertação" 
Santina Gracielle, 29 anos, casada, 

três filhos, é uma das duas mulheres 
que fazem parte da Coordenação Na
cional do Movimento dos. Sem Terra. 
Para chegar a esta posição ela en
frentou muitas barreiras impostas, às 
vezes, pelos próprios homens compa
nheiros de Movimento. Mas- Santina 
tem uma vida de luta e não se deixou 
intimidar com isso. No Congresso, ela 
e outras companheiras reuniram to
das as mulheres e exigiram a partici
pação na Coordenação Nacional. São 
duas apenas e Santina acha pouco, 
por isso afirma que vai continuar esta 
luta dentro do Movimento dos Sem
Terra. 

Nesta entrevista, ela fala um pouco 
de sua vida de posseira e desta nova 
esperança que surge para a mulher 
trabalhadora do campo. 

• 

ST - Fale um pouco de sua vida. 
SANTINA - Sou posse!ra, filha de 

trabalhador rural que sempre migrou 
em busca de terra. Sai do Rio Grande 
do Sul e fui para Mundo Novo, no Ma
to Grosso. Dai para o Paraguai, e de
pois de novo para o Mato Grosso do 
Sul, até que decidimos, junto com 
outras familias. entrar na Gleba San
ta Idalina, na terra que a SOMECO di
zia ser dela. 

ST -.E depois? 
SANTINA - Em maio de 1984 fo-

Santina, firme na luta 

mos despejados com muita violência 
pela policia. Fomos para a Vila São 
Pedro, da Igreja de Dourados e fica
mos quase cinco meses acampados. 

ST-EhoJe? 
SANTINA - Fui caminhando, fui 

aprendendo. Em 29 anos de idade eu 
não aprendi o que aprendi em 10 me
ses de Movimento. Fol multo impor
CaQte esta experiência para mim. Por 
isso, eu acho que vale multo a pena 
cada mulher buscar a sua libertação, 
a sua participação. 
. ST - Como foi a conquista da terra 

em Nl��q�e?_ ............... .

SANTIN'A - Foi com multa pres
são, multa organização. O governo 
cedeu 2.500 hectares para as 476 
familias na Gleba Padroeira do Bra
sil, no município de Nioaque. A con
quista foi parcial, porque a terra não 
dá para todos, tem parte que não é 
produtiva. 

ST - As mulheres tiveram partici
pação nesta conquista? 

SANTINA - Sim, tiveram e foi bas-· 
tante. Nos grupos a gente sempre reu
nia mulheres, embora tem muitas 
que, até hoJe, acham que a mulher 
não deve assumir a luta. E ainda hoje 
tem homens dentro do acampamento, 
que são lideranças, que acham que as 
mulheres não devem participar das 
decisões. E eu acho que tem pouca 
mulher participando, que a Coordena
ção deve ter homens e mulheres em 
número igual. 

ST - Como é que você faz para tr 
em reuniões, viagens... Seu marido 
aceita? 

SANTINA - lt difícil, tenho muitas 
dificuldades para participar. Ele não 
gosta, não participa, mas também 
não interfere. As vezes ele coloca re
sistência, mas com diálogo mostro a 
ele que é importante a participação. 
Eu vou para a roça, cuido da casa, la
vo, passo, cozinho, cuido das crian
ças, e ainda participo do Movimento. 

Já vou educando meus filhos com 
igualdade. 

Tem vezes, como aconteceu agora, 
eu fico pensando: "Será que devo ir, 
será que devo deixar meu marido 
doente com os meninos?". Mas de
pois, vejo que tenho que lutar por eles, 
tenho que lutar para que meus filhos 
tenham uma vida melhor. Não ia 
adiantar nada se eu ficasse dentro de 
casa. Se eu não sair e não lutar, mi
nha familia vai ficar em situação ain
da pior. Tenho certeza de que as mu
lheres que estão aqui têm consciência 
disto. 

ST- Você acha que é necessário fa
zer reuniões só de mulheres? 

SANTINA - Eu acho. Quando a 
reunião é junto com homens, a mu
lher se reprime. A mulher tem medo 
de decisões. Quando a reunião é só de 
mulheres, ela consegue se abrir . 

ST - Você acha que Isto da mulher 
conversar com outras e se abrir para 
a luta aconteceu aqui no Congresso? 

SANTINA - Sim, e bastante. Mui
tas mulheres vão sair daqui mais for
tes, muitas lideranças de mulheres 
estão sendo descobertas. As mulheres 
estão i:;e ajudando, estão conquistando 
espaço. E estão também conversando 
sobre elas, coisa que, normalmente, a 
gente não tem tempo e nem oportuni
dade de fazer, que é conversar sobre a· 
gente, sobre os filhos ... 
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S(MBOLO � RESISTENCIA 
Nos últimos 20 anos, e mesmo antes de 64, os tra

balhadores rurais pagaram caro pela ganância dos 
\, ricos. A violência andou solta no campo. Multas ca-, 

sas e roças foram destruidas, trabalhadores foram 
torturados, outros tiveram que fugir para não mor
rer. � lmpossfvel registrar as injustiças cometi
das, de tantas que aconteceram. Por isso, o 
Congresso Nacional dos Sem Terra escolheu algu-

mas pessoas para fazer uma homenagem especial 
a todos aqueles companheiros q1,1e perderam as 
suas terras, suas casas, parentes ou a própria vida 
porque lutaram pela Reforma Agrária. A homena
gem aconteceu no encerramento do Congresso e 
consistiu na entrega de uma escultura em madei
ra, Símbolo da Resistência. A seguir, os homena
geados: 

religiosa itaUana 
da Congregação Franciscana 
do Verbo Encarnado. Em seu 
nome são homenageados to
dos os religiosos que, por es
tarem ao nosso lado, são per-· 
seguidos e sofrem injustiças 
por parte da burguesia ou da 

.-------------------------------------------- _própria hierarquia da Igreja.

( 

Ellzol,et 
TelNelrt1 

JÔlo de

Pedro 
TelNelrt1 

líder das ligas 
camponesas de Sapé, Paraí
ba, na década de 60. JOÃO 
PEDRO foi assassinado em 
1962 por latifundiários da re
gião. Em seus nomes (ELI
ZABETE E JOÃO PEDRO), 
são homenageados todos 
aqueles que resistiram e luta
ram durante os 20 anos de 
repressão do regime militar. 

· /Ódio
Mt1rtt1l 

de A11zt1 

llt1/1111111do 
Ferreiro 
dt1 Sll,o 

Homem humilde que 
se destacou na luta em defesa 
dos direitos dos povos indíge
nas. Foi assassínado em no
vembro de 1983. Em seu nome 
são homenageados todos os 
indígenas que pagaram com 
sua vida por lutarem pelo di
reito de serem indígenas. 

Mt111oe/ 
dtl 

Concel�o 
líder campo

nês do Maranhão, nos anos 
de 1968 a 1973. Em 1970 foi 
preso e barbaramente tortu
rado, além de levar cinco 
tiros, pela polícia do grileiro 
José Sarney. Em seu nome 
são homenageados todos 
aqueles que com sua coragem 
sofrE:ram em silêncio para li
bertar o nosso povo. 

St111to 
Dia 

d•Sll,t1 
operário metalúrgico de São 
Paulo, e membro da Pastoral 
Operária. Durante a greve de 
1979, foi covardemente assas
sinado pela polícia de Paulo 
Salim Maluf. Em seu nome 
são homenageados os compa
nheiros operários que sofrem 
por lutarem por seus direitos. ___ _ 

Joio 
Mo,,.,, 

deP•11lt1 
52 anos, era casado e pai de 
nove filhos. Foi posseiro da 
Fazenda Anonni, no Paranã. 
Acabou assassinado no dia 21 
·de junho de 1983. Em seu no
me, são homenageados todos
aqueles que lutaram ( e lu�
tam) e deram sua vida pela
conquista da Reforma Agrá
ria.

Jooq11l111 
dt11Ne,e1 

Benedito 
deA#/1 

./ &,llt/elro
(BENEZINHO) 

era presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Tomé-Açu (Pará). Foi 
assassinado no ano passado 
pelo fazendeiro Acrino Breda, 
do Espírito Santo. Em seu no
me são homenageados todos 
os sindicalistas que defendem 
com coragem a classe a que 
pertencem. 

Juflillclo 
Mouro/lo 

jornalista do Jornal "O Nosso 
Tempo", de Foz de Iguaçu, 
Paranã. Ficou preso um ano e 
meio por defender os expro
priados de Itaipu. Em seu 
nome são homenageados to
dos os jornalistas, escritores 
e intelectuais que estão ao 
nosso lado e por isso sofrem 
perseguicões e injustiças da 
burguesia. 

Mt1r9!lrldt1 
Mt1rlt1 

Awe1 

I /> 

(0 GRlNGO-), va
lente mas pacato lider · 
camponês, de Conceição do 
Araguaia (Pará). Após sofrer 
diversas emboscadas, foi as
sassinado em maio de 80, ao 
voltar de um congresso de 
trabalhadores. Em seu nome, 
são homenageados todos 
aqueles que sofreram <e so
frem) perseguições por se en
volveram no movimento sin
dical. 

advogado e defensor do Movi
mento dos Sem Terra do Mato 
Grosso do Sul. Por causa de 
sua luta, foi assassinado em 
1981. Em seu nome são home
nageados todos os advogados 
que, de uma forma ou de ou
tra, sofreram (e sofrem) per
seguicões por estarem ao nos
so lado. 

foi presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores de 
Alagoa Grande, na Paraíba. 
Mulher de luta, nunca se en
tregou. Foi assassinada em 
agosto de 1983 na porta de sua 
casa. Em seu nome são home
nageados todos aqueles que 
cóm sua valentia e sua luta 
defenderam e organizaram a 
classe camponesa em busca 
de uma sociedade mais justa, 
sem explorador. Margarida 
representa ainda uma home
nagem a todas as mulheres 
que estão nesta luta. 

. ' 
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No Natal, oo trabalhadores sofrem mais uma inJustiça dos que têm 

o poder.

Sabemos que trabalhamos o ano todo como e8cravoa, sem direito a 

nada, e ao chegar o fim do ano noa�os patr5ee nos dão brindes, para não 

podermo6 ver o verdadeiro sentido do Natal, 
Frente à realidade, nao aó oa Jo 

vens Trabalhadores, maia como 

toda a Classe Trabalhadora no 

fim do ano penoa que temo8 p� 

tr5es bonzinhos em nos dar 

um pedaço de pão e nao pode� 
do ver todo pão que nos ti 

ram de nossas mesas durante

o ano todo.
Nós temos a missão, e creio

que este é o objetivo de to

dos, de, denunaiar esta situa

ção, e reivindicar o pão que/ 

falta em nossas mesas todo ano. 

Companheiros vamos nos uniP e a 

vançar na luta, no local de traba -

lho, com todo8 que trabalhamos, para 

1 podermos juntos conseguir a transforma-

Í' ção que tanto esperamos, por uma sociedade/ 

l 
Justa e de igualdade para todos. 

. � 
Para que todos 08 dias do ano tenhamos mesa farta, 

porque isto e um direito de todos, porque Jesus Cristo veio para que

todos tenham v�da e vida em abundanoia. 

RELEITURA DO CAPI1'ULU 25 DO EVANGELHO DE MATEUS PEITA POR MILITANTES DA 

JOC A PARTIR DE SUA EXPERiffNCIA DE AÇÃO. 

E quando o Filho do Homem vier e todas as naç5es da terra serao reuni-

das diante Dele; 
Os japoneses, os franaeaea,os coreanos, 
Os Brasileiros, os Filipinos, os Americanos, 
Os Comunistas e os não Comunistas, 
Os patr5e� e oo oper�rios, os Jovens trabalhadores 

Ele separará os homens un.<1 dos outros, 

Rie colocar� uns a sua direita e outros asua esquerda. 

��· io dirá aos que estiverem a sua direita: 
• ., I' P • M (' .1
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PORQUE': 

EU ESTAVA MUDO E vocts ME ENSINARAM A FALAR 

EU ESTAVA CEGO E vocEs ME ABRIRAM os OLHOS 

EU ESTAVA PRESO E vocEs ME LIBERTARAM 

EU ESTAVA ISOLADO E voeis ME FIZERAM POVO 

EU FUI ESTRANGEIRO E vocPs ME ACOLHERAM 

EU ESTAVA DOENTE E rocts ME CURARAM 

EU ESTAVA FAMINTO E vocts ME ALIMENTARAM 

EU FUI EXPLORADO E voct's ME FIZERAM JUSTIÇA ... 

udo. 
I 

e Vida 

ENTÃO OS JUST08 SE ADMIRARÃO E DIRÃO: . . •

"QUANDO TE VIMOS EXPLORADO; MUDO, CEGO, PRESO, ISOLADO, 

ESTRANGEIRO, FAMINTO, E TE SERVIMOS?" 

E ELE LHES RESPONDEU: 

EU ESTAVA MUDO NOS MILHARES F MILHARES DE JOVENS TRABALHADORES 

DO BRASIL E' DO MUA'DO, QUE NÃO TINHAM CORAGEM DE SE EXPRESSAR, 

.4MEDRONTADOS .• COMO - CONSEQUENCIA DE UMA EDU!!._AÇÂO ERRADA; 

T,' vocEs TIRARAM DE .\1IM ESTE MEDO: 

� vocts DENUNCIARAM ESTA FALSA EDUCAÇlO; 

EU ESTAVA CF:GO NOS :�'ILHARES E MILHARE'S DE JOVENS TRAEALH.4DORES 

DO BRASIL- E DG MUXDO � NÃO ZNXF:RGANDO A SUA VERDADEIRA SI'l.'UAÇÃO, 

CEGA DOS 'PE'LA '"f . V, PELA 7:?ROPAGAiW-X, PELO RÍTMO DE PRODUÇÃO 

NO TRABALHO, 

E vocts ÁERIRAM os MEUS OLHOS.PANA FNXERGAR AS VERDADEIRAS 

CAUSAS DA CRISE ECONÕMIC,�, 

E vocts ME l.JVDARAM A T/F:R QUE A PA"BRICA ME EXPLORAVA; 

E[; FUI PRESO NOS MILHARES E MILHARES DE JOVE!IS 'l.'RABALHADORES 

QUE NÃO TINHAM CORAGEM DE ARRISCAR-SE, FICANDO APEGADOS 

A SEUS :7:RABALHOS, ÀS SUAS FAMÍLIAS, Q'JE NlO TINHAM CORA.GEM 

DE REIVINDICAR OS SEUS DIREITOS. EXIGIR AS SUAS FlRIAS E 

O AUMENTO DE SEU SALÁRIOS; 
E VOCES ME AJUDARAM A. REI1'.TNDICAR AS MINHAS FtRIAS E 

MELHORES SALÁRIOS, A RECUS'AR O RÍTMO ACELERADO DE PRODUÇÃO, 

A ME DESPRBl/DE.R DF PENSAR SOMENTE EM MINHA FAMÍLIA, 

E voc!s ME AJUDARAM A ROMPER AS CORRENTES QUE ME ESCRAVIZARAM. 

· Naseendo Vida Nova ... Natal

1 

1 

r 
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EU ESTAVA ISOLADO DENTRO DO LOCAL DE TRABALHO, NAS GRANDES CIDADES 
LONGE DA MINHA TERRA NA'l.'AL. CORTADO DOS OUTROS TRABALHADORES 

1 
POR MEIO DA CONCORR'ENCIA COM ELES, OBRIGANDO-NOS A VIGIAR UNS AOS OU.TROS.,

A F.:NTRAR EM COMPETIÇÃO COM JOVENS TRABALHADORES 
DO MtXICOJ DA ESPANHA, DA CORtIA, DA ÁFRICA DO SUL� 
E vocEs ME AJUDARAM A DESCOBRIR AS LIGAÇÔES QUE EXISTEM 
ENTRE OS TRABALHADORES DE UMA MESMA FÁBRICA, DE FÁBRICAS DIFERENTES, 
�E PAÍSES DIFERENTES, 
� vocEs ME AJUDARAM A ENTRAR NA LUTA DA CLASSE OPERÁRIA.
EU FUI ESTRANGEIRO NOS MILHARES E MILHAREG DE JOVENS TRABALHADORES 
COM E8TÔMAGOS DOENTES, PULM0ES D01DOS PE'LOS GASES DAS FÁBRICAS,
EU TI!ll!A MEUS MEMBROS DOÍDOS E CORTADOS., OS NERVOS IRRITADOS 
POR CAUSA DO R1TIMO DA PRODUÇÃO QUE ALMEN'l'AVA, 
E voct LUTOU COMIGO PARA_ QUE ACABASSE 
AS CAUSAS DESSAS DOENÇAS E DESTES ACIDENTES. 
EU ESTAVA FAMINTO E MORRIA DE FOME 
NOS MILHARES E MILHARES DE AFRIC,1NOS, 
INDIOS, EU VIVIA DE UM SALARIO MISERI/i 
NUMA FABRICA NO EGifO; NA ARGENTINA; 
NOS tSTADOS UNIDOS, E voce LUTOU 
COMIGO. 
CADA VEZ QUK voces LUTARAM 
PARA ROMPER AS CORRENTES 
PARA LIBERTAR SEUS IRMÃOS 
PARA FAZER MUDAR UMA SOCIEDADE 
INJUS2'A 
E A MIM QUE vocEs FIZERAM 
NOS MILHARES E MILHARES DE ROSTOS 
HUMANOS 

, J j. 

NOS MILHARES F. MILHARES DE TRABALHADO 
RES 
E JOVENS TRABALHADORES DO BRASIL 
F,' DO MUNDO .... 

JUVEN1VDF TRABALHADORA 
MARILIA ANTONIA DE SOU 
SA.CAIXA P082'AL:1370 
001.000 -SP-BRASIL 

f 

{; CRISTO QUE NASCE NAS LUTAS E CONQUIS li 
'l'AS DOS 'l'RABALllADORES .... t NA'l.'AL •••• :- J'i 
NOS8A LUTA f: JUSTA, CR.TSTO VEIO AO 1: 
MUNDO PARA COl!C:RETIZAR E TESTEMUNHAR 

iU..fA PROPOSTA E P�LA QUAL FOI MORTO; CO ij'
MO MATAM HOJE PESSOAS COMPROMETIDAS 7 !I 
COM A LUTA; LIDERES SINDICAIS; TRABA 
LHADORES QUE JUNTOS CONTINUAM CONS i 
TRU nrno A PROPOSTA DE CRISTO. ELE R§_ l 
N.4SCE SEMPRE QUE OS TRABALHADORES' ES i
TlO SE ORGANIZANDO; TOMANDO CONSCIÊN :: i 
CI1t b]UE ESTE MUNDO T."JM QUE SER MUD4_ 1 
DO. 
CADA GRANDE OU PEQUENA CONQUISTA SIGNI 1 
FICA V IDA, AI CRISTO RENASCE.. . - I

!
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li CONTINUEM UNIDOS A MIM, E EU CONTINUARHI UNIDO A vocEs ... ) 
(Jo. l5,4) 

Cristo nos tráz uma mensagem de vida. Chama os crist�os a viverem 
unidos. União, que Jesus se refere, é repartição de bens com igualdade. Tr� 
balho, moradia e vida digna para todos. Pois todos somos filhos de um unico 
Pai. E um Pai não ama um filho mais que a outro. Pelo contrário, dá direi
tos iguais a todos. Cristo nos confirma isso quando diz que �!i�-q�-���ª� '

Eªr�_�ue_todos_tenham_vida_Elenamente. 
Hoje vivemos a realidade bem diferente: Desemprego, baixo salário, 

alto indice de custo, más condiç5es de vida e trabalho. Causando muitas ve 
zes doenças� mortes ... Frente a isso percebemos que o povo vive em cons -

tante clima de tensão, desconfiança� medo e competição. Levando - os cada '

vez mais ao individualismo. 

Diante dessa realidade, continua presente a mensagem de Jesus Cri� 
to. De permanecermos unidos. Mas para isso é necessário que comecemos a nos 

questionar. Sentirmo - nos qa!�É�� dessa mensagem. Cor,frontando-a sempre

com a realidade que estamos vivendo. Buscando formas de resistir a essa es 
trutura de dominação a qual estamos submetidos. Para isso precisamos estar 

refletindo sempre 
saldas concretas. 

essa situação. Vendo as causas e tentarmos buscar 

Diante disso i que a JOC promove e organiza a Semana Nacional da 
Juventude Trabalhadora no pe1•-Íodo de 24 de abril a l9 DE MAIO. Esta Semana' 
poderá ser um momento onde juntos com outros Jovens Trabalhadores possamos' 
está discutindo mais sobre nossa realidade, E tamb�m possibilitando que 
tenhamos mais consciincia dos nossas valores. Assumindo mais o compromisso' 
que Jesus Cristo nos propõe. 

(NONATA - JOC DE sXo PAULO).



DEPOIMENTO DE UM 

JOVEM TRABALHADOR 

"Tem sido este o sonho de 

minha vida, a libertação da Classe 
Opel'ária" 

Oa problemas que a Classe 
Operária enfrenta são muitos, vou 
aital' um que Voei Já deve ter perc� 
bido ou ouvido falar: as loaadol'as' 
como chamam os patrões, empreitei -

raR ou gatas , como n5s trabalhado 
:res entendemos. 

A Claase Operária atraves 
sa hoje por um periodo de grandes 
transformações, que visam acima ae 
tudo dividil' cada vez mais su,1. fi 
bra de lutas e transformação, que' 

es-tá mudando esta sociedade e sobi·e 
tudo se libertando. 

Antes o que mais os p� 
trõea faziam era a divisão salarial 

dos trabalhadores em uma mesma em -

presa, embora o niveZ de produção e 
xigido fosse a mesma. Com este mito 

do, de fot�a n5o muito visiveZ colo 
cava uns contra os outros, ou colo

ca porque isto ainda não aaabou.1
is-to leva na ma io11 ia das vezes ,,o 
trabalhador q�c ganha mais ficar es
quecido daquele que ganha menos, nao 
ficando nem um pouco p:reoaupado com 
os seus problemas e aspirações; e os 
trabalhadores que ganham menos cPia 

dist5ncia e se sente diferente daqu� 
le que ganha mais. 



Conseguem assim matar o sen 

tido de viver e discutir juntos 8,l0 
l2 ou maia horas por dia. enquanto 
no fundar: os dois são explorados. 
Mas a situação não pára por aí. não. 

I
'. Alguns "senhores" preocupados com a

força e o avanço da Classe Operária 
criam ou reformulam os maia diferen

tes meios de divisão. Estas · formas 
ficam mais evidentes nas grandes in 

dústrias. E como J5 falei, vou colo-
car sobre os mecanismos de divisão 
dos trabalhadores. Chamado popular 
mente de "gatas" ou"empreiteiras": 
Estas pequenas firmas, além de aj� 
dar garantir o lucro daa grandes em 
presas. Tirando também aeu lucro, Jo 
ga oa trabalhadores no ridiculo. No 
subemprego e rotatividade. Elas 
ralmente vivem no interior de outras 
firmas. Pulando de uma para outra 
quando perde ou ganha conaorrêncid. '

E neste pula pula diminui ou aumenta 
o número de funcionários conforme o
tamanho da empreiteira. Sendo muitas
da construção civil. Têm algumas "g�

tas" que se colocam como de maior im
port5ncia: refedt6rio, vigil5ncia,
limpeza ... Existem inúmeras out�as
que atuam nos mais variados serviços
dentro da empresa.

Além da grande 

falta de segurança e de 

rotatividade 

ser um tre 

mendo subemprego, os patrões garante 

que os trabalhadores não se sindica
lizem, isto é, faça parte de um sin
dicato, porque não têm uma categoria 
definida. também ajuda a dividir a 
Classe, porque as industrias deveri-

am contratar trabalhadores para fa 
zer este mesmo sePviço. Fazendo par 
te do seu quadro de funcionários. Po 

• 

-

dendo se sindicalizar. O que nao o 

co1"re com as "gatas" . •  'vlas o que in 
teressa aos patrões e que com isto' 

..

eles conseguem manter na mesma a 

rea trabalhadores que se sentem hon 
rados por ser funcionário da empre
sa e trabalhadores que se sentem hu 
milhados por ser subempregado e pe� 

tencer a uma "gata". 

Em algumas industrias do 

polo petroquimiao de Camaçari na Ba 
hia, trabalhadores de uma mesma a 

rea, por ser de "gata" não tinham 

àireito de usar o bebedouro da em 
presa. Outra diferença muito grande 
que ajuda na divisão dos trabalhado 
res e que as firmas grandes, geral
mente multinacionais fornecem 6ni -

bus especial para os funcion&rios. 

Enquanto para aqueles destao mesmas 

firmas, s5 que contratados por "g� 
tas" são transportados como "sardi
nhas" nos pau-de-araras (caminhões) 
SEm as minimas condições de segura� 
ça. Levando assim trabalhadores a 
se dist�nciarem cada vez mais dos 
seus companheiros. Esquecendo do 
sangue que corre nas veias de to 
dos, também esquecendo que filhos 



de uma mesma Classe. Explorados da 

mesma forma. 

A saida para organizar os

t1•aba lhadores das "gatas" não é cri_ 

ando organismo de luta separado, c� 

mo um novo sindicato, mas terminar' 

com estes intermediários. Que têm 

como principal objetivo explorar e 

humilhar. 

Processo que nos, na nos 

sa caminhada de Jovens Trabalhado -

res, começamos a olhar mais para o 

nosso trabalho e ver se esta situa-
-

çao e�iste. Porque se a gente come-

çar a ver, é um grande numero de j� 

vens que �e submetem a estes traba 

lhos, por serem os filhos dessa 

Classe Operária, recém chegados no 

meraado de trabalho. Quer seja a 

procura do primeiro emprego ou por 

ser desqualificados sem profissão e 

também sem oportunidades de melho -

rarmos. Diante desta situação nós j� 

vens ou nos sujeitamos ao subemprego, 

ou ficamos desempregados. 

Tenho certeza, nao sao estes 

os �nicas problemas que sufoca os i! 

vens trabalhadores e a classe operá -

ria. Mas vendo esta realidade triste 

que vivemos, temos muita fé, como tam 

bém teve Cristo. Vamos cada vez mais 

nos aproximando uns dos outros. Cons 

truindo entre nós uma nova sociedade. 

Onde cada trabalhador seja um tijolo' 

dessa nova construção. O alicerce a 

solidariedade com o telhado bem firme 

de justiça e liberdade. 

« 
Juntos Vamos Conquistando 

Esta Nova Soe iedade » 

(J.T. de CamaçaPi - BA.)

5 
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SEMANA NACIONAL DA 

SEMANA NACIONAL DA JUVE,V

TUDE TRABALHADORA, foi criada 

l9?0 e oficializada no mesmo 

no Conselho Nacional da JOC. 

tir dai todos os anos na data 

24 de abril a l 9 DE MAIO, 

vens Trabalhadores de varias 

res do Brasil se encontram 

em 

ano 

A pa� 

de 

,To 

lu 

pc. 

discutirem seus problemas e colv 

car em comum suas aspiraç5es e cri 

atividade possibilitando que mais 

jovens trabalhadores tomem consci

inaia de sua situação. Seus valo

res e assumam a partir dai um com 

promisso a transformação dessa si 

tuação 

O tema da Semana nacional 

da Juventude Trabalhadora 5: n 50 

J.10S 22 MILHÕES DE JOVENS TRABALHA-

DORES EXPLORADOS E MARGINALIZADOS,

CONQUISTEMOS NOSSOS DIREITOS DE DE

PARTICIPAÇJO, EMPREGO E MELHORES '

JUVENTUDE 

TRABAL.HADORA 

CONDIÇÔES DE VIDA E TRABALHO". E tem 

como objet-ivo: 

. Levar os Jovens Trabalhadores a se 

encontrarem de forma organizada. 

Discutindo seus principais proble-

mas e r, 'ndicando soluç5es. 

. Levai os Jovens Trabalhadores a a 

m�Rtr��em seus valores. 

. u�Var os Jovens Trabalhadores a �a 

nifestarem-se no Z9 DE MAIO de fo� 

ma organizada e em conjunto com or 

�"'\)t:>��� .. ?�\)��u1"\)o<:, 

..a �\j) 
':, "''"�����.,.... 

�:-
,.!��4:,� Ds � � \.-\ de
� �� participação

emprego e
melhores condições

de vida e trabalho
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ganizações operárias. 

No 39 CONGRESSO 
DE JOVENS TRABALHADORES, 

NACIONAL 
. 

,assum-imos 
o compromisso de continuar desen�ol
vendo um processo de formaç5o a pa�
tir de nossa reatidade de ctasse,
vatores e probtemas espeoifioos a

vançando na anátise das oausas, a
gindo juntos frente as mas condi
ções de vida e trabatho. Ptaneja�do
constantemente nossas vidas e açies

A SEMANA DA JUVENTUDE TRA 
BALHADORA vai ser um meio de refQr-
çar as organizações surgidas 
o Congresso e também de tevarmos
pJbtico nossai bandeiras de tuta

.:·om 
a 

Diversas cidades jci for•·a
ram comissão organizadora da Sem, �a 

Nacional da Juventude Trabathado!a. 
E começam a fazer a divulgação a �� 

vis dos meios criados a nivel na. i� 
nal: camisetas, cartazes, colant�s, 
e também stids do Congresso. 

Algumas cidades já estão '

programando atividades como: Abertu 
ru da Semana com dimens5o interna 
cional; atividades nos bairros, le

vando os jovenc a analisar os prin

cipais problemas da Juventude Traba 
lhadora. Reunil--se por categoria, 
reuniv desempregados e tendo como 
encer1�ame n to o l 9 DE' MAIO com a P5:!! 
ticipação massiva dos Jovens Traba
lhadores. 
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O DIA b DE MARÇO 'l'BM PJMA 

Em l85 7
,. 

as oper·ár>ias da 

f ábriea de te e-idos Co t tor.,� d e �'lo va. 

.rorque
,. 

Eatafos Unidos, :izeram a 

primeiro. G'l"eVie •. Conduzida unicamer.-· 

te por mulheres. 
� 

P�otestavam oo�tra as pe� 

simas aondiç5es de trabalho a que 

era", sMlnnetidas: trabalhavam de l4 

a l6 horas por dia. Reaebiam sul& 

Fios miser�veis� chegavam a dar a 

luz no in�erior da f�brica. Morriam 

v-itir.1as de tube1·au los e. Sofriam to 

do o tipo de f:w;1i Zhcu;ão. 

Não aguentando mai� tan�a 

mis5ria e exploraç5o, resolveram 

reivindicar, principal�ente duas 

cnisas: REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABA 

LHO e EQUIPARAÇÃO SALARIAL. Aias on 

patr5es n�o q�isePam ou�ir. Não es 

tauam interessados em atendcv essas 

jus�as reivindiaaç5es. 

Pe�ante a negativa dos p� 

tr5es, aa teceZ5ea recclvePam ocu 

6 ---

� �, . 

J<l1H· -Z..<:Ci:. 08 

da 

f ·
· 

J m gaso Zina no t;e lhado' -z,rma. . ogara 
e puseram fogo no edif-Ício. Cento � 

vinte e no-::.,c m:.1 l/:.;,res ,,io:rr·er_am qucj_

moé!.,H�. 

Em homenagerr. a estas traba
Zhadorc..s., Clc..ra Zetk·in, du:r1 .�nte o
zr CONGRESSO I�TFaR�CIONAL DE MULHE
RES., realiza�o em Cop h en ,:r.gue

., err.
l9ZO p:'cpos que o dia 8 de março
f'osse inst;itui:fo ,:orna o DIA JN1'ERNA
CIONAL DA MU�HER.
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Em lSe3, no 39 CONGRtSEO '

NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES ti 

vemos oportunidade de discutirmos e 
analisarmos nossa realidade. Consta 

tamos q�e a mulher trabalhadora en 
contra ainda maia barreiras para 

conseguir trabalho e garanti-lo. 

Não De leva em conta seus proble -

mas pessoais e especificas como a 
menstruação, a gestação e amamenta� 
çao. 

Prequentemente i demitida por esses 
mo t·ivos. 

As empi•egada,- àoméstic1J.s não 
sao registrada�. Não têm horário, 

sno marginalizadas, provocadas para 
serem usadas como objeto sexual. Vi 
vem na casa do patrão, assimilando' 

valores busgues2s, e na sua grande' 

m��oria não tim nem o salario mlni
mo. S�o negadas a esta categoria os 
direitos mais elementares como tra
balhadoras. 

A lei fala en trabulho 
gual, salário igual para ambos 

i

os 
sexos. Mas a mulh0r � mais explora
da, pois mesmo quendo faz o mesmo 
trabalho, Pecebe menos. Muitas em 

-- 9 

--------------- -- ------

presas mandam embora as JOVena �ra
balhadoi•as logo que elas se casam.' 

Outras têm como regulamanto não ad

mitirem mulheres casadas. Em geral' 1 

assistimos a uma exploração sem li-, 
mites da mulher, inclusive no p lano!

afetivo, sexual. Ieto cm tod�s º�\ 
R�tcres onde trabalha, oois � aoag� 

da a "p1•ogramas ", "transas'' para •

aumentar e garantir seu emprego. 
A causa dessa realidade e 

que o sistema capitalista, visando' 

s�mente lucro, transforma� mulher' 1
em objeto. TEndo interesse em que e l

ia continue sendo explorada, manip;J

lad�, usando toda uma ideologia que r 
contribue para que se mante�ha esse 1
si tuar;:ão. 

Diante J,-i,sso perceben;c > s que

ide fundamental imporT5ncia a p a � 
ticipaç5o da mulher nos 6rg &

�
s 

\ de ulasse. Levando também suas re-z,-1 
vindiaaç5es espealfiaas. 



COMPANHEIROS ( 

DORA: MARILIA ANTONIA 

DE SOUSA. 

1.370 

·01.000 -S�P�ULO

SP - BRASIL 

Ap5s avaliaç5es e auge� 

t5as de algumas cidades sobre a 

ilaboraç5o de aonte�do, diagr� 

maçio e formato deste boletim, 

iecidimos fazer algumas modific� 
çoes na eaperança que ele possa' 

contribuir cada �ez mais na fo� 

naç5o e infoPnaç5n ao maior nume 

ro possível de jovens trabalhado 

Y·es. 

A princípio pensamos que ele 

passa a :;cr no fcn•mato 30/29 cm ( 

(tipo um jo�naZzinho). 

- �mpreJso em papel jornal J

- 2 cores,

- 8 páginas.

E tamb6m eut� sendo form� 

da uma equipe que ficar� en�ar�e 

gaJ2 de planejar e �oordcnar tQ 

do o prouesso de foPmaç5o do bo 

'letfm. Pcií.'a que casa equipe pc!!_ 

sa t�abalhar bem i precido aon 

tar com sua colabJraç�a, com su 

ge�t5es, de desenho de como deve 

ueI' o novo slmbolo, fotos, a�ti 

gos e t;c . ..

CON1'AMOD COf.! A COLABORA ç;to DE TO 

DOS. 
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''Os tilóso-Fos D.ao fizeram senao 
internrqtar n �1n�o- o oue im-

t - � e ·1 "-(T X.I por ?_, <" Xn.TJ.s or:rrta o. , . ese _ 
- Sobre �euer�ach, K. Marx)

'0ue dança e dançarino sejam uma 
finica e mesma coisa.H (O mestre 
arQueiro, em� ?rte Cavalheires
ca do �rquciro ien, F. Perriqel) 

Na perspectiva ca Práxis, o objetivo estratégico <le todo processo po� 
lítico-educativo, cm particular da capacitação para o trabalho sindi� 
cal, social e politico, i o desenvolvimento das capacidades e dos 
potenciais de cada educando para agir e �ensar de forma crítica, autô 
noMa e criativa, centro do contexto ao qrupo social em que vive e tra 
balha. 

Fste objetivo da ação político-e<lucativa não é neutro nem meramente 
técnico. Dentro �ele se escondem diversas concepções cruciais, como 

. �ue o conhecimento humano, em qual�uer área ou aspecto, é 
um processo sempre em construção� 

• �ue a prática social v refletida pelos próprios sujeitos em to
das as suas dimensões e articulacões, é a �onte privilegiada do novo 
conh0.cirnento; 

• que o educando deve tornar�s0, �cs�0 o início, sujeito do pro
cesso político-·educativo, pois só aprendnrá a agir, agindo e a pensar 
sobre a ação, pensando; 

• e que, portanto, o educa<lor é não mais �o sue UM quia, um apoio
num processo de descohrimento permanente dos prÓDrios suj2itos �o 
aprendizado. O desafio para ele é, em essência r torPAr�se um sujeito 
entre sujeitos, potencializando as capacidades criativas de cada um na 
dinâmica do t�a:haJh() �oletivo. 

Esse objetivo estratégico envolve duas tnrefas. Primeiro, trans�itir 
aos educancos o conh::cimento universal acumulado nela humanidade ao 
longo da história, e ajudá�los a apropriar-se desse conhecimento.Nas 
sociedades fragmentadas cm classes, este tipo de conhecimento é mono 
pólio das minorias que não estão diretamente envolvidas no trabalho.:-:
produtivo e que têm a possibilidaae e os recursos para passar 20 ou 
mais anos estudando. r. ele que �ão estofo de saberes necessário pa
ra as tomadas ac decisão. E a sua carência, em maior ou menor grau , 
é um dos fatores iirportantes de subordinação das maiorias trabalhado 
ras à condição de meros executores das decisões nlheias, dependentes, 
portante, cac:rueles que "saberr- , pccnsa.m e dcciélem". 

r. por isso que uma das tarefas prioritárias do trabalho popular con·· 
siste em romper a0uele monopólio do conhecimento universal, criando
com as maiorias trabalhadoras ou marginalizadas mecanismos e formas
de aprendizac.o que con<luzam ã apropriar.�o P utilização deste saber
segund� a lõgica das suas próprias rPces�i�a�0s e interesses. Sobre
isto rc'f letiremos futuramente.

Oual a origem do conhecimento universal quG vem sendo ucumulado e 
aprofundado ao longo a.os milênios de história humana? Fste sabP.r nao 
nasceu da cabeça de alguns ilurninados 1 mas foi gera00 e teorizaco a 
partir da prática de segmentos da humaniducc em cifercnt0.s �pocas e 
etapas de desenvolvimento da história e da consciência. L os-sP.us ho 
rizontes foram se a!l'lnliando em c�ois sentidos. Um é o que r esul t:i da 
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expansão da consciência humana, que fni�sc tornando cnpaz <lA abranger 
dimensões cada vez mais profundas e completas do universo, da naturc� 
za, da história e 00 próprio ser hu.mano nesses contextos. O outro pro 
vém das tra:nsr0r,,,r1r.0r.,s ('!UE< resultai'"l'l da interc:1ção de! todos os elemen = 
tos que compõem e- C!UP. c�-:1.mamos cl.e ºP.eülidade". Uma vez que a Realida
de está em permanente mutação, os conceitos e definições que os seres 
humanos têm criado p.:1ra compreendê-la também têm mudado ao longo do 
tempo. r. justamente por isso que a própria idéia de "conhecimento ci·· 
entífico" como algo rigido e definitivo, ou como ülgo que é porque po 
de ser comprovado pelos cinco sentidos, também está cm qucst�o. 

-

t tarefa fundnmcntal de trabalho popular, portanto, ajudar os setores 
oprimidcs da sociedade a apropriar-se do.sse conhecimento, seja no seu 
aspecto especifico e local·· por exemplo, a anatomia ou a irrigaç�o 
do milho, no caso de trabalhadores rurais que produzem este cereal 
seja. num âmbitc mais qcral ou global .. �.e., a botânica, o processo 
evolutivo, a fitopatologic1, n pclitic.:l agr5.ria do governo, as rela 
ções sociais no campo. 

;,_ outra tarefa fundamental consiste e!!l c0lab0rar com os educandos na 
criac:ão do novo conhecimento u num nrncr-,��n ?r.. ·�nsino-anrendizado c:rue 
arti�ula clara e corretamente nrã�ica cn� t00ria e con�uz educandoi e 
educador n uma visão cada vez inais "1rofunda

1 
dinâmica e articuladu. do 

Real e .:i. una crescente canacid.:ide de transform5.�lo e recriá=lo. Este 
é n processo d2 agir e �ensar de forma crítica, autônoma e criativa. 
!-.través dele, os educandos se tornam capazes de gerir sua prÔ!)ria vi-� 
da, seu próprio processe, educativo e 1 oportunamente, a sociedade. 

Estu tarefa, portanto, contém em si todo um projeto �olitico e uma 
visão de munclo nu �ilosofia. Fla faz narte indisnensãvel da "utopia � 
(no sentidr clr 111'1 nns�ívn.l que hnje 2:i.nca é irre�lizável, mas amanhã
j5 não será, sr nos e�"1enhamos em 9rcencher todas as condições neces� 
sárias e suficientes para realizá- lo) de uma sociedade ae sujeitos , 
capazes de conviver entre si e com outros grupos sociais e outros �o
vos eri harmoniu. e felicidade. 

PILOSOPIP, DA. PRt\.XIS E O TRl' .. Bl':.LFO:- POPULAR 

Eis aí o projeto 0e sociedade que orienta a �r5tica e a visão de rnun
dc co educador popular. r. um projeto explicito, que busca continuame!! 
te redefinir-se, à luz aa �râtica social �os �r6�rios sujeitos da 
História, us classes trabnlhadores. Peçamos a um capitalista para de
finir o seu �rojeto histórico. P.le vai se enrolar, pois terá muita di 
ficuldade em convencer-nos e, no fundo, cc,nvencer a si próprio, de 
que o lucro máximo não é cJ. finülidade de sua utividade econômico-so -
cial, e de que o motivo do lucro r1-ximo r.on�uz � um mundo de harmonia, 
justiça e felicidade. 

O educador popular, ao contrário, �recisu ter cluro, �ara si, e expl� 
car àqueles com quem trabalha, cem sinceridade e transpar8ncia, o pr� 
jcto <JUe guin 8 dâ sentido às suas ações. E não basta urna definiç3o 
q0-ral e abrangente, como a que fizemos há pouco. P, precisn trabalh:=i ·
-ln, burilá-la coletivamente, até que, como um belissimo niarnante p 

ela possa revelnr todo o seu esplendor. 

Mas ai correm0s o risco de ser acusados de sonhadores. Isto tampouco 
é grave. l' Pist.nr.i 0 . .çnj_ sem:r,re construicl.a :i. pnrtir de sonhos. !'!em um 
edificio, n0.TT\ uma TT\áquina, nem uma [>lantação surgiram num passe de rn§. 
gica� t0d2.s fcrnm primeiro sonhos; ;:;ara de�ois virarem realidade , 
quandc um conjuntu dG trabalhadores lcnçou mão ce ferramentas e instru

mantos adequados vara realizã-los. 

P, importante, porém, nos �erguntarmos� e de onde vieram aqueles so
nhos? Pois eles foru.m suscitados a partir da prát ca anterior daque -
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les que os sonharam. Foram os problemas, as contradições e as ambigu!_ 
dados do oue eles estavam f�zendo que os levaram a sonhar com novas 
soluç6es, ·-novos c.:trninhos para avançar. Assim, sua ação sobre o mundo 
foi transformando não a?enas o mundo mas eles próprios. Eis aí o cen
tro da explosão que e ser humano renresentou no seio da natureza� a 
canacidade reflexiva dele n€rrnite ouc Dense n mundo, atue conscionte
mei1te sobre ele e, transformanc'lo···n; -fnrne � trAnsforme él. Si l_,rÓprio • 

Esta é uma das conce�çÕ8s hásicõs r� �i]osn�ia 0J Pr5xis. Segundo ela, 
o conhecimento result; da acãc transformadora - trabalho, luta políti
co-cultural - do ser humnno�snbre o mund� e a sociGdace, refletida nõ
plano rla sua consciência. E, ao mesmo tempo em que o sujeito atua so
bre o mundo e a sociedade, esta atuação se volta scbre elo m0.smn e
sobre o sc�u conhecimento do mundo. Ao pensar, ele "é pcnsar;_o":, ao fa�
zcr, ele 5 feito, ao construir, ele� construido.

Esta visão snn0.rn ,,1'11 Aos rUvórcios mais �ntigos r'u história e das fi··· 
losofias� o 0ivnr("!Íl'"'I ""'ntr0. nr5tica e teorL:i..·li prática: nesta :;:,erspec 
tiva, é o ponto de �artida e de choq�d� do conhecimento human0 e e
também o critério da sua veracidudc� Por outro lado, o conhecimento , 
porque procede di1 �rQtica e se orienta para ela, é um processo nuncn 
acabado ou definitivo, mas sempre em construção. 

Quais as conscquªncias �ara o educador ou o trabalhador popular deste 
modo de conceber o conhecimento? Primeiro, obriga-o a relativizar e 
a problematizar todo e qualquer conhecimento, situando-o no seu rnornen 
to do tE�mpo e do esnilço e não se iludindo, nem nos outros, com a idé:: 
ia de que-é um conhecimento absoluto, innbalável, definitivo. Enquan
to fluir e se trarsformar a realidade natural e humana, o conhecimen� 
to desta renlid�dc fluirá e se transformará com ela. Portanto, para 
transformar consciente e criativamente a Re�lidadc, é �reciso partir 
dela. 

Segundo, obriga-o a pesquisar o rnunfo ��rA i�entificar a Realidade em 
todas as suas dimensões. Isto pornu� � npaJi�ade não é algo dado, e
vinentc, imediatamente identificávr.] ror n0s. o que vemos ou percebe-· 
mos do mundo com os nossos cincc-, sentiC.os n::io nos cá urna visão cornplc 
ta do Real, apenas uma visão cas suas u.i.:Ju.rênci.:i.s. ;�.o longo de mais 
c.P. õois milhões de anos ele sua existênci.::i.; o ser humnno aprendeu que 
o Real é complexo e que por detrás c1.a enorme r.tversir.1ac18 com 0,ue ele
se apresenta existe umu surpreendente unic1.ude, 0ue só o �cs3brochar da
nossa consciência ?ermitiu e permite captar.

Esta longa caminh��� tnm que ser refeita �or cadu um a2 n6s, indivi -
dual e c�letiva�nnt0, �o longo da nossa pr6prin existência. Nela,va -
mos dcscobrinro que o �ue é local e particular não existe por si só , 
mas em relação com 0 globul/universal e o qer,:i.l • .11.ssim também a parte 
em relaç5.o élO todo, e irnedi.:ito em rclaç5o ao mediato. Com isto, comP.� 
çarnos a entender a natureza do tra.�alho teórico: ele consiste em pro
curar o toõo que se esconre nas �artes, o uno que� se escance no múlti 
plo, sem perder de vista a realidade aos dois polos, isto é, que é o 
todo e o uno que articula e �ã sentido ã pluralidar.e aas partes e, ao 
mesmo tempo, é esta pluralidade, articulada c1e forma evidente ou su -
til, clara ou obscura, harmônica ou conflituosa v que constitui o todo 
e o uno. 

T8rcciro, o educador popular não reduz a eclucaç5.o ao "simples" proce� 
se ce transmissão do conhecimento universal acumulaô.o e já sistemati
zado nos educaneos. Este processo� de extremn irnportãncia, conforme 
incicamos ucima, e nele importam não só o conteúco do que é transmiti 
c1o v mas também o modo; o método c1e t.r a.nsmi ti-- lo. l,inda mais importan'.:'

te, porém, é cu.pncitar·-·sc o trabaJhé'.r"0r, 0pc:,:u,7.nto indivíduo, cornunida 
ele e classe social, na arte c1c t0rri?.t1.r .� mn. própria prática, isto e,
de cornpreenfª-la dentro dos v5rios contextos dm que ela se dã - o his 
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t6rico e o físico, o econômico, o social, o politico, o cultural, o 
cispiri tu.:i.l. l\ssim, o conhecimento universal acumulnc.o passa a ser 
concebido como algo relativo e não definitivo, a ser continuamente 
c.llargaco, questionaco, ur,rofuncado, "completado" e haver5. sempre 
mais a aprofundar o a completar. 

li. apropriaç5.o c}este conhecimento ;--,0.las c�.nss�s trabalhadoras é uma
condição nccess5.ri:J., mas não suf id.Pn+e Y)õr21 que elas conquistem o
�')Oder sobre o seu próprio ccstinc. í-' combinando esse conhecimento
com o Gesenvolvimento fa sua capacicadc d2 explicar e entender o
munfn na sun inteqralidade e univcrsaliCade que os trabalhadores po
�erão efificar por si �r6prios o novo conhecimento, a nova pr5.xis �
o novo munno, livre nc-onressão, co�inacão r alicnacão, sPrvicão.

4, ... • 
.> 

Outros aspectos fundamentais �a Filusofia aa Pr5.xis para o trabalhe 
pcrmlar, aléP1 rlr, ;,""'rn-fnrv=i amento da teoria e.o conhecimento <::U8 enun� 
cL=i.mos aci.r,2, s0r�r, ,:iis�nticos futuramente . 

.DESEI-JVOLv'T:n A CONSCit!NCIA CRITICA� DESl\FIO PAlli"\ o EDUCi"\DOR POPULl\� 
•? '.::-." r.J\ O ECUCl':.NDO 

O cfucaaor popular torna n saber �o�ular como ponto de parti�a para 
a construção 80 conhecimento cientifico. Este§ o primeiro passo no 
esf0rio ,�e desenvolver a consci6ncia critica �o povo. As tend�ncias 
va:19 1 1arc:.is-c.as acreditam que são as vanguardas que cão ao povo este 
ni0:0.l de consciênci-:i.. Acreditamos, ao contrário, que ninguém dá cons 
ci5ncia Q ninguêrn. 

:::, .-e. ::?�1::- <li versas razões . . T\ principal é que os trabalhadores desen
,,oJ v;::m sua consciência inc..ividual e coletiva; ao longo da sua exis
�-.2-'.c�.a, ) 1 ão a partir de idéias ou conhecimentos já elélboracJ.os que lhes 
:��-e ·;.,::t:an:.:E'l:'_ tic.os, mas c:1.e sua prór,ria [)rática de vida e, principalrne!!_ 

t:c. c'c trabalho produtivc,. No caso pn.rticnl.ar <lo ca;;ütalismo, este 
;:rc.l.,:üho é r-:;alizaào socialmcnte r J'TlélS SPU ryrn11ut0 (ou os beneficies 
?Or ele qerafos) ê apro�ri�d0 rel0s �onns �0 capital, que não �arti
ci.')arar'.', ·- ;')elo menos c.iretamentc .. nc ato ,1e ::>roduzi-lo. Esta c0ntra 
Cic::-�n in-trinseca do cn;:i tal ismo é com0 uma seinente de consciência 
crí.-tica r;la.ntac1a no tr�halhad0r. Se ele é levado a ?ensar com a lógi 
c:a. c1a burqüesia, bombardeado que é por todas as .:irmas in.eolóqicas ,1e

que o caDitalismo dispõe r sua prática social e produtiva estã0 conti 
nvamente conflitando com .:iquelas idãias, imagens e crenças. 

O ?rocesso 0e ê0�0nvnlviMnnto 0a consciência critica, ?Ortanto, não 
vem de fnr� n0� 00 ci�q (do plano das icéias), mas do interior mes
mo da prática ro trabalhador u ainaa que possa ter como estopirn ou 
como catalizaêor um elemento externo ou um conjunto <le idéias. Se 
isto é verdade, então não há c1úvida c1e que o nonto de partida da.que 
le p.-rocesso é duplo� por um lado, a práticél c1Õ trabn.lhador e, por Õu 
tro, ,,süa própria teoria desta prática, que, tornada no seu nivel me� -
nos elaborado, confunde�se com a consciência espontânea que ele tem 
c1o Roal, 1..�na consciência nprisionada às aparências, que reduz o Real 
ao ?articular, êlC local e ao imediato, noutras ?alavras, ã forma vi
sivel como ele se manifesta aos seus sentidos, aqui e agora. 

O trAbalho 00 ecucafor popular consiste, então, em aju�ar os traba
U,ac;.()res a mergulharem além uessas a��.:irências, a ncscobrirem uma no 
v� maneira de compreender sua prStica social e produtiva - indivi 
duàl 8 coletiva � em tocas as suas uimcnsões e implicações, a con -
tràs·t.arem estes c.escobrimcntos com as ic1éias que tinhnrn até então 
c1o munr.:lo e c�e si r,rópr ios e, enfim, a tnmarPrn -·nas suas próprias mãos 
as iniciativas ae ação libertar.ora. 
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Nc,temos �uP, em tui�0 '}UG oissemos acima, o sujei to c,c c.:H1.J. �)asso n.:10

f o ecucaf0r, �a� n "r6�rio trabalhaf�r. Eis �arque sublinhaMos cnrn 
tanta êmfasP ou0 o r,"'�'"" 1 r0 ci1ucc1.é1or :;ot)ul.:1.r G e de um guin, um a;?oio 
nu�a carninh0ca que n50 �ode ser feita- sÕn5o �010 próprio trabal�ad?r, 
com suas pró�rias pernns, com seu prÓ?rio intelecto, com seu Jroprio 
cor�·o. 

Nfio esquc�nm0s, �or�m, fois aspectos muito irn?ortantas �esse �roces
so. Urn é 0ue 0 ecucudor porular deve reconhecer Dara os trabalhado -
res e par� si prõ�rio que, no plano ca ca?.J.Citação que os trabalhad� 
ro.s es�eram ccle, exerce um 9apel re licerança que precisa ser c!ar� 
mente ex�-:ilici taco. P.le traz consigo uma murca c"'.e autoridade inegavel, 
�ois teve acesso a conhecimentos ce caráter universal e u.prendeu a 
pcmsar (20 forJT1a sistGmática e c1isci")linc:1c'ln. Estes trunfos são valori 
Zfü,os :-;elos trabalhaoorcs, que reconhecem sem qualquer ingenuidade a
utili�aae e o po�Br � eles associaras. 

Necrar nsta autoric'!ar1e e este poder r mais qu0. ingenuidade g é o;;>ortu -
ni�mo, pois não hã como �eixar 2� rx0rc�·-l0s na rclacão ?Olitico-edu 
cativa, mesmo quanc�o sr: tenta mascrr� .. 1Ps. "' "'lr--n,,:; q�c o educ.:i(lnr se 
entregue a uma ati tucle ae passivir-,ar"e 

7 
011� r-::sul ta c1u. mistificação 

uo saber popular e da consciência cspont5ncu �o trabalhador. Tal ed� 
caror nãn merece este título, pois nãu c0lub0ru �ara que o trabalha
�nr se ultraDasse e caminhe sempre mais ulém de onde jã cheg0u, no 
que respeita a sua !:)rÓpria capacidade fle conhecer o R0.al, �e criar 
novos conhecimentos e rle transformar o mundo G u. si ::--ró:,rio. 

O outro as�ecto �o rcscmvolvimento e.a consciência crític:i é qw; o 
educaaor popular r1v" rxmcebe este processo dialeticamente não cai na 
ingenuifafo fp ncrn �i�ar que este processo avança de forma linear , 
elevando o sujeito como se ele estivesse subinc1o uma esca:1a. P.o con
trário, é um processo com:?lexo, contraditório 1 �ue envolve avanços e 
recuos, ou avanços desiguais em diferentes planos da nosso consciên
cia. 

Portanto, ninqu�m deve iludir-se pensando que "possui� uma consci�n
cia critica ce nível suDerior e, assim, po<le cirigir e conduzir sem 
erre a luta dos trabalhacores. Tal arrogância esquece gue não somos 
anj0s mas seres históricos e sociais e, portanto, �ue em cada um de 
n6s convivem vãrias lôgicas. n rneaida que a �ualiJade critica da 
consciência se <lesenvolve, aquelas lógicas entram em crescente con -
flito uma com a outra, um conflito que, sem qualquer dúvida, irá du
rar toda a nossa existência. Noutras palavras 1 a revolução capaz de 
gerar um novo mundo e uma nova humanidade não tem ?Or �alco apenas as 
estruturas e instituições r.n socier1ade, mas também e, simultaneamen� 
te, o interior ce cauã um de nós, ns n0ss0s v�lores, atitudes, compor 
tamentos e modos 2e relação conosco !"'l.P.srn°s, com 'JS outros da nossa_ 
própria classe, com a hllI!lanirare c0JTlf"\ u!'"l tn-:io �com a natureza. Tem 
que ser uma revolução da viaa. 

l\PLIC.�r.!,() DA METODOLOGIA Dl'l PRÂXIS A l\Nf..LISE DO TRltfü"\.LHO POPULAR 

No nosso trabalho político.,educativo, constumamc,s c�istinguir entre me 
todologia e métoc�o, é'a mesma forma come, f.:-i.zemos uma clara l�istinçãc -
entre tecnoloqia e técnica. 
(Continua). 

* * * * * '* * * * * * * * * 
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Rio, 01 de julho de 1.987. 
CPO Nacionc1l. 



O M..ETODO Dil\L:E':ri:'ICO � Desafio :Jara ª·-Prática. Pastoral 

I 
Implícita na Pastoral Operária e a sua metôdq,1og,ia tradicional do

11 ver-ju]..g�r-agir 1
' P.st-.ã o métoc'.o c1ialético. Não é o .. caso de muitp,planejame� 

to e p�ática past.0n:il_r;tl,1e re-r-letem um pensamento ''idealista'',0 e uma prátj,.ca, 
1'funcifnalista'1 

o Para ;oderm�s ar>rofundar a :t;).OSSa prática, na,P�Q .. e nos�::�i.,� 
tuarmof melhor numa pa.$,-ç,Oral ;d�,çonjunto é i�portaI1,te ex!)lici_tai;: o que e e� 
mo se pratica a dialética.� AgU.i., ofereço alguns exemplos. ele como tenho perce 

bido ai importância da dialé1=lc,;1.na minha análise e na minha prática. 
A dialética compree,pde a realidade º'como con r:'l.ditória e em perip_a•

�;E::.nt9 .transforrnação n . O ::,ensarnento idealista procura ver a identidade,. est,8-"'.'" 
Ucar das coisas e o funcionalismo, especifica sua função como se fossem __ InG,�'.'.'.' 
br.os de � cor!JO. A P.O. yê a si r,rót1ria corno espelho da contra::iição fund<;t.,-, 
mental entre capital e .trabalho que prejudica o dia a dia do tral;>alhad,or 
realidade que precisa de .. urna transformação nrofup.da à luz do Evangelho. ;:1u!_ 
tas vezes a P .o. é vista n,uma pastoral �P corjunt:o co1:10 urna pastoral entre 
outras

1 cada qual com seu !;)apeL meMl->r.os r10 urna Igreja cuja identidades� de 

fine e:r.l si .e não em relação com .a realidade social. 

··Assim a·P�O. se cncvuac.ra nuna auto·-COmpreensão dialética- que ·traz ..

profundas consequências para sua a1;1álise da. realidade e sua prática pasto ·, 

ral. Aqui pro�onho explicitar duas categorias da dial�tica que são utiliza� 
das para enxerqar a n�� 1 :i_r1acP. e-- duas aue orientem a prática social. 

1. e concreto e a totalidade

O m�todo dialético· j?'arte'· ;de luna análise de uma realidade concreta
na sua materialidad:e-.;Na·P.0 0? por exernrüo,'partimos da vivência do dia a 
dia do t�a];>ã.,lhador. !Jaí a:·aialética leva a ver·-aligação entre as coisas e 
si tua cadê'. ·realidade numa. totalidade. Parte do concreto·. e o ·si tua nas cone
xoes de uma totalidade em constante movimento.�'::�·· 

Na P.O. � nosso uso·do �er, -. arte do diar� �ia e leva o trabalha -
--

-

dor a explicitélr €,üêl !'arte no trabalho·global da firma-e seu relacionamento 
com os outros trabalha.dores. r, ur.1 método· indutivo}.r parte do específico -. do 
trabalho fü_� · uma· pessoa r:3 analisando sua conexã0i com o trabalho de -outros e 
as relações entre os váriosi trahal.haroir!:!s' 1 -cli er1a· ·a ur:ia visão de como funci� 
na uma firma na ·socieêadé' ca.ptta.list- - . -e instrumento ·prático para �este apr� 
fundai:nentb é' perguntar as· éa usas 6� bonsêquê�c-ias- ·ae um determinado f.ato. ·p.s 
sim nenhur:i..-·:::,roblcma é- visto isolaao·. ,,, , -

Tanto O salário baixo, C0!110 O ri tr�O de produção acelerico I e atê 
o "comodismo" dos co"l·DanhP.irbs são vistos· tendo 'uma· ;origem comum na estrutu
ra da sociedacle · cr1'"'f t:a 1 is tfl'..

Em' cont:r'�ste, urna p'ast:�ral que utiliza uma visão da realidade idea 
lista ou funcionalista descreve o problema em si. Por exemplo, pode d�sti·
car o salário baixo do trabalhador r o menor abandonaco, e a falta de mora -
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dia como três probleroas, cada Ç.Ual nrccisanCo de umR atenção �astoral esp� 

' . . 

cífica, sem anaJisar r.1. 1J�à:t-ão�e-ntr.f.i el8s-.. 

·· :2� �ºA Cóntt.adfa;:tão _·.e;

.._C· 

�·.-, _r... ,·; ··: · . ::� .• r. _:_ .. r-'r ; 

. - -� .. Ariãlisando. o -.toncretÔ ·na ·'totalidaél_e àpà'r"eêcci iis coritrar1içÕes _.�,,.;fd
C�S0 da: p �'Q • v ar:,rófüflc1éí.rid.O O pOr(}Uê de Url :.)rOblema "tra};alh.:i.sfa C1Üálquér ·: 

;•.;_·_,t ··, :·; - ·-: -,,,;,. · __ ... ·· ··--:·· · . � .. 1.. • .·· ···,,··· ,···-,· .;,-'·-·· :. r, .. - : .... .. . 
aparece á corttradi�aó funda�ental ao capitalisno; a�·contradiçaó éritre·ó '.6� 

I. 

'. .· i" .·_ .. : '.' . ·+.-, r:: -� ··.-;-· ' . ;;;·· :· ·r······ . ,- . -·- :··. -- - .. , .. --_ -· . . \ pital e o tr�b�l6o. o uió ·ad m�todo diriletico não 'dói'def�� -tthtar os pr6�-
blemas do trabalhador'·J��:ligac"os e.esta éontradfção /fti,ii�r,ientâl >'ó . idcal.:i.s1'. 

• ,·., ( 
• • • . : ' . '. .- '. ' •. . :. , ·, ,' ,.. ···'- �,r ,� f •: •• '. •. : 

mo, por outro lado 7 ·-?ode nos levar a ver o �rohlema :ramiliar dó "trtibalha: .;_, 
d6;;-· simplesmente con6 �roblêma moral_ (� não enxergar suas .• caúsas mais pro•. 
fundas na realidade�do mundo do trabalho. o ide�lisno tem corno modelo a har 
mania entre as coisas, �uc no casn fo �rah2lhR�or sn traduz cm harmonia cn 
tre as class��- A dialêtica não enco�r0 a Piv��ão am classes que o capifal ' 

:·.'\ 

lismo prodUZ r classes con interesses objetiv�mente �ntagÔniCOS. 
A dialética nos leva a assunir o conflito que existe por causa 

da exploração e.e uma classe ?ela outr.J.. Esta si tuução. ohj eti va exiqe u�a 
opção, opção quarido norteada nela evangelho costumamos. êhaMâr ('(' ''o:'.)ção P,'.:. 
los pobres". O i��alisMo e funcionalismo fogem desta realidri�e do conflito, 
procurando uma harm0nJ2 ria T.r,-rejadm:ossível nu:mu sociedade dividida. 

No evan.gélho é na TeolÔgiu, seria o apelo profundo para a rirá ti�, 
ca da justiça. 

3. Acão em Es�iral }· . '_; 

A dialética.· nos orient.J. na nossa atuação para, a superaçao ._ das con
tradições� Ajuda a nciceber o aue fã �ara mudar. ?or isso, por exemple i . na 
P. �'.• ·ehfatizamos · a i6portâ.nci.:i. ce tcir!'tos unu. compreensão dél estrutura do
cé'.?o:pitali·sm:o e: de cada' conjuntura emeri:::::nte. bara podermos avaliar corno agir

num determinado momento histórico" ·<-:

O conceito· a.o "'.)roccssO de tra.ris�or:-rarÃo 0.:1 espiral é que a supe·· 
ração das contré\0,ições se dá 9or süc0.s:'.:i ,_ras. snn0r:i.ções ?a.reiais. l'Jão é
?recesso linear. Pa :-:1rãtica costumamos nos referir aos "altos e baixos" 

-um

ao "fltixo e roflux;o" no r:iovinento� Se não entendemos este processo de tran� 
formação·· parcial i, clê.1 atuação possível er. c�eter:r1i.nadas conjunturas :")Of.orl\os 
f acilnente- tlesn:tlimâr nas épocas de ref' luxo. Os mili tantos c;:uc .,,.,erl'1.anccEi. 
comprometidos: ·a'. lonqo rir."l?.O consQguem utilizar.- o momento de r��fluxo: no mo
vimento em geral ·nc1.rf\- .-.r.11'""1,l .. ar �orças, ndr exemplo. através de estudo ou a""': 
profundamente pessoal 0,1 tr:-1halho. ê1.cà J u_se_._ 

rara nós cristãos f · o conceiwdo-Cs[>iral se.liga à nossa co17,:·ffe8!}, 
sao d.o. cruz e ressurreição do Jesus 1 à r:iorte c-:uanr1.:ú tudo parece � erc.ico ss 
guido p9r um sal tq .na> -f:.§ e na atuação do;S --4i_�c�p-qlos guiadps pelo Espírito
S,:mto. f ··�· : 

.• • f .. 

'• 
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4. o Salto de nunlidadc

A Última cutcgori2 da oialétic.:i que levanto para ajudar u ente� 

der n nossa ação� o salto de �unlidade. A mudança n5o acontece de uma for 

�ê linear 1 ou quantitutiv� u m�s por saltos �ualitativos que são determinu 

dos tanto pcl-J. conjunturu 't'"xterna11 cono 'Jr--lo 1.cú.rmlo de consciência c1c

classG e experiência, �uc influi na cnrrrJ�r�n �2 �orcas. 

IJn prátic� Dastor.:il vem.os f:st.o ::=cnÔ:'leno c_:uando umu. p�;ssoa ou um 

gruno "de re;.)ente" sr2. torno. lü'1 0r numv. situuç.:io d.::; conflito. Do outro lum

do po�côOS v0r o inpasse crfrnntaeo por um individuo ou qruro c�ja categ� 

ria ou f irr.ta of2roc,,:0 p01.1co F E..:s;-:-,.:--.ro·· r,z� !'lili tfinci.::i. Pois o s2.l to sei (5. eu.J.!! 

�o as condições objetivas to�n3n 1�a ção pequena de extraor�in5rio 2�ci·· 

to. Pare. aqir é1e !"i!r.0i ,..? r,or,..0.t.0. no l"ll.07tento 1:istórico oportuno nr,�icisnnos 

ostnr atentos .:S. corroJ.2.rão ,�,.� -Forças que ajuda .J. ver qual e. é1çao possível 

na0ucl� situaç�o. 

:�o mesmo t.empo 2nto11dc;r este processo nos c":5 tuna po.ciência :1in��

tórica que valoriza o acfinulo fc forças � longo �r�zo e nos tira de um i

n0fi.J.tis�c e ativismo �uc se esgotaM logo. 

Uma prática pastoral basea _a cm planejamento e prioridades ?Ode 

?assar por cima c1.('Sta ,:Jinfü.üca c�c tr<1.1"ls-forrnaciio. Pois tende a dnr Ul"l v 

lar exaqerado ao C:UE> a:)arecc num ri.et2rninu< o '."'.lamento 8 subestimar um pro=

cesso menos visível nas �ais o�icuz � longo prazo. O salto de qualidade 
- " " 1 · � ·· t 1 � - .... - 1,.. 1· nsis n:'.10 pOetQ S(:';r p aneJ éL,O . ., !"1.J.S .J.J"J.)ü:1 na.o u.COJ"' L8C8 S8 nao ,iOUVP.r Ul"'.13.

tªncia no engajamento �entro :e ur ��to�n ���1��iro. 

ronclusões� �ormacão na F.C. 

A exDlicita�5o �a catc0orias ao �5todo dial�tico· o concr�to e 

a totalidada, .::i contrafirão, o �s�iral. 2 o salto do �u�J.if a�a, nos aju�u 

;::i aprofundar a :r1ctcv:olocü2. uso.é:0. nu :' .0. € cL:1rc.:1r .J. nossêl função CllTO agem 

tes de n,astornL 0 ,,�r1 -'0 11�.7. 'lotoc.olocda düllética tüm monontos Ustin u 

tos 1 c::ue costu:rÓ.vé'.r0s C'�3....,J.:r d.e ver,. j ulqD.r ·CJ.gir mas r�uo to.l vez St-:: exprl-�S=

s�m melhor pela dêsignução prática--teoria-?rEtica. A contribuição históri 

ca da P.O. para a classe trab�lhaforQ e para a Igreja �o Brasil de�0nfe 

de sua com,reensao e sua fidelidade a esta metodologia� que pernitc uMa in 

tervenç5o consciente e trCJ.nsfornndora �a realidaae. Para nós agentes o 

desafio� granae nois a t8ntaç5o ac cair no idealisno e funcion.J.lisrno ain 

d.:i. é grande o marca a �astor�l � conjunto. 

Vejo tr:s d2safios concretos pnrn nós como agentes �e pastoral 
operária� 

1) Conhecer e usar o m�todo �i�lStico na nossn �rãtica �;::istoral corno un

toco, com atenç5o es�ecial ao nroc0sso �� cor��r,�n de tr;::ibalhadores. S�

ria partir da pr5tica social aos trn�nlh��orcs e d3i fazer um uprofun·· 

darncnto teórico (inclusive reli0ioso) qu� ajude a clarear a an5lise e

a ação.
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2) Assumir ü. cUalética como guia par2. :r-.ossr1 -:=-t113.''.�3.o internn n.:1 Igrcjo. on-·

de as práticas mui t3.s vezes s5o o 1tr,�s, e�'·)or.1. o objetivo ccclarado p�
de ser o nesmo. Um exemplo serin pü.rtir ou de urna pe�uena aç3o numa co

muni�a�e ou de um� priori�ndc escolhida e �recurar lig�r este �ato corn

su�s causas na estrutura da sociedade. Bstn pedagogia nos lava 3 esco

lher açoea que cont�n �ois nlveis: fazer logo fe concreto �iante un pro

hlema ine�into, e �o �nsmo tempo procurar �tingir o pro�lema pPln r2iz.

3) Permitir cuc n visão fi�l3tica cada vez �a{s penetre en nossa espiritu�
lida.de, nosso 0ntG�dimcnto Biblico e teolõgico.

l1 nossa fé ter'l por büse uma r.,csso'"' histórica si tuaca na história de.: snu

povo. A f� em Iahueh a�arace nns contradições sociais e da forçn para

enfrentá-las na prática c.u justiça e 1=opção pelos pobres.·· i-':..ssumir uma

pr5tica de P.O. nos engajn �rofunda�0nta num processo junto cora traba

lhadores cristãos, e nos aesafia a assumir os conflitos e tensões que

esta o�çao gera, tanto né1 socie��de corno tamb5m n� Igreja.

* * * * * * * * * * * * * * * * 

1. Konder, Lean�ro. o que é Dialõtic�. �ão �nn1o, 2a. Brasiliense, 1981,

pag. 8.

Outro livro re referênciG �ara est2 reflexão foi Lógica rorma�, Lógi·�

ca Dialético .• Henri Lefd_--vre .. !:io e.e ,Janeiro, E0. Civilizacão Brasi-·

leira, 1937.

2. Visão esta cor.tifl,"1 n?!. �ncíclica "Sobre o Trabalho Humano''

Laborem �xerceps �º �oãn naulo II, 1981.

Holly Chenery 

Duque de Caxias 3 lB de junho de l,987. 



CARTA-POEMA A UM C MPANHEI RO 

NA FRENTE DE BATALHA 

.·.· c.J � - ., .. l ·()
"Hoje perdi este filho e um sobrinhoF ... , 
há quinze dias perdi �utro filho� 
mas sei que está com vida, pois 
traba lhavam na V'�nha do Senhor". 

Cnm as armas da Paz te saudamos. 

E desde o coração do Continente 

de terra e de luz 
-

estendemos nossas macs, 

reconcentradas em tuas mãos 

de águia 

e de ternura, 

aos �rnbros dos combatentes. 

Visitarás cad2 trincheira, 

(De úina mãs de-La Trinidad..,.�__:_ 
Nic.arágua Libre) 

cada barricada 
- ·  

e seras a nossa P�lavra 

proferida no idioma dos rel�mpagos, 

língua libertad� de t0dos 

cânones, códigos e cadeias, 

a ªInsurreição Evangélica" viva, 

a língua qLe nao sabe 

dos dicion�rios da sombra, 

do sub0rno, do sil�ncio maculado, 

antes verso solidário, 

canto desatado dos irmãos. 

Mais que p�lavra, 

fr�gil sopro dos humanos, 

� <=>ra-� aesto 0 1--� .::, b 111 

Abruço. 
-

Aperto de mao. 

Serás a atadura que estanca 

o sangue dos feridos.

A Paz que cicatriza, 

o beijo no rosto das crianças.

Ser�s a espiga que alimenta

a boca dos combatentes,

a esperança do Povo.
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E se chegar a 1101-éJ., 

s er'ü.S coragem� 

pÔlvoru e rastilho� 

serás fm.zil: 

metal da insurreiçio. 

E os olhos de contas de vidro, 

dos filhos da proveta 

de Mr. Regan 

entenderão por fim 

que de mar a mar, 

os campos de Nicarágua 

serão a gargant� incandescente 

do vulcão acorrentado 

de América Latina! 

E nos algorjes do regresso 

trarás 

entre versos 

e a infinita crença nos filhos de Povo, 

a lição que esta menina NICARÁGUA nos repete 

e nos ensina 

"Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura 

jamás". 

V Assembl�ia Nacional da CPT 

Goi�nia, 10 �e agosto de 1985 

No século qa solidariedade ::, t .. icarágua 

pedro tierru 

2 . 
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0MA il.�J'<O Pt.LA :fOR�.<p.,q.,·!f O O�Ci/-LU: "U:f-dt},À cl::. 
l·�r..I-lIL �-rc:/ (·�.::i .Jj.:�. ,.J0\1:__.;,1=·:.r;��- �.2_:.x!.·;:.�ILL2 .I�1ci�{1�

;., L.,•bi.·/ ... �:r.�C- 1.)/� . :_.,�J�A :.:.,(J ··.t(:":.lI .. iJ:�J..;,.1�C. C:�'L-�-�IC, 

1. Garantir a contL-:.-..i,.la_:c lo �:rocE.3S0 ..::e AJ;2.o '.'.OJmrn r_;:.1e foi desrmvol
vilo atrav�� io roilgrea3o:

2. Gv.rantir c�ue toC,o'..:� o�:: jovens tra.:. a1:1a-.�ore:3 atingi:ios ::,elo Congres
so, continue::n a�sumi��o a Iç5o Coraurn d�s�nvolviJa relo movi�cnto.

3. Garantir uma forma,�S:o ,-;; cr-::rar..iza.ção ,ue .:�e:Jã.fie o maicr número :-:,os
siv-sl 3.e jov1:?:..1s tr�Lal:1aJ.o;,:'::G a á3sur;1ire�.1 �e co;:10 rnilitar.tes Ja· JOC;

4. Garantir uma manife::.::ta�:i:io ::nai:· :)ú:::lica .:�o::; :::-c:;• . .üta;:_._o:; ,Jo Con9res,;o,
Jestacahlo �rinci�almentc a� reivin�icaç5es mais importante3 dos
jovens tralJé1ll1aJ,ores;

5. Garantir um melhor �lanejamentc na� aç6e3
rl �, .... ,.:Jc a ac--ao 1··1· 11· .... an "-Cl �-� 1--�r""(':':\ _ .... e- a -.·.-.;;-o -l:--;:,�1.c. ('- ,l 1.- ·-• 1.-� u.,._ ... ,a..,,.::. ct 1.- e 1.:;'·· 

ISTC I:J.PLICA: 

--�--------

�ue o movimento realiza, 
Co�um a nivel nacional. 

Garantir uma anãlise continua da nos3a realidaJe de classe, valores 
e :7rol::lemas esrec::if ico:�, avanr:an,.::lo na an.álise Jaz causa::: r planej an 
·3.o e·:. r�v1·,...,,,n�o co1·c·'--··t,�n·1c·1t<=>--o-··�a,· ,,:�� .... e -=-ço-"""' -

(,.. .::>U ._'._ J.,�L.d.l.! CL .. ::..l. .. - !.'.. .:,..::; .0 .l..-CA..::, Cl. ,. � • .:.:.,
14' 

Garantir organizaç�o de trajalhadores, esnecialmente jovens} a par 
tir Jas re.alic1a:1r:!S ;:;;o TRABALHO .. G:cE'_:..,.C e �:.:,s:t.. :P=-:.:CGC, f or:!'ilando grÜ 
pos .J.,2 ação no::.; locai.:.; .:-i.1'3 tra�,.aL10. er�, caJa categoria, nos Lairros 
e de Sesemnreqa2os, avan�ando na orga�izacão, nrincipalraente dos 
setores fãSri�a e com&rcio; 

· · 

3arant1r u. luta '"-= la conr ,:uista de e;:;\:iaços c.e ;'ar�ici::'ª9ão organi�� 
..:la J.03 jovens tra.::al:.1aJ.orc:-; 87"ú to..io:; o.:.: :-;etores :..�a soc1e::ia:le, pr1g 
ci�alnente nos organi�ruo3 Je classe; 

4. ?CÃO l)l��J-I':D.O DO �1cvr�::.i::T-'.) OPI:�'l'._:--:ao:.

Garantir a narticiraçio Jentro Jo movimento onerãrio, Drincinalmen
te reivin2icanJo �olur6es �ara nro�lerna3 e3�e�!ficos tl� juve�tude-, . 
traLalha,.lora; 

5. REL.l\CIOl;l\. IE}/'IO CO.i O•J'l'.::U .. S El-1TI::J]\.:U:.,·s.

Garantir relacionamento. a�oio e autonomia frente a outras entida
de� �ue lut�n nela transformaçjo da aociedade, principalmente as
que são J.e tratal:1a.lore:::; .

.. C'l .. 
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so d2 formaç5o, orgQili3ac3c s =�ivinJic�ç5o, desenvolvido pelo Congres·-
so. Fortc,ntÓ 1 att: jul:-:o ..d.e. ft'¼ ___ continu2.r2mos Jsscnvolv0ndo a 1:.çâo Comum 
l-,,u . .,, """'-,.· ,. ····r·1,._ .,,r::; ,--r;.;,, r.'CJ�tt·---� Lo,. ��-1 ··�"r·;,"' 1,t1- � ·· :1· t_ .._.
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PrGocupaçjo central: cr0ani�aijº �os jcv��s tra�ali1adorcs quo particip� 
r�m �o Congre�ao, princi�almentc �m cima das rei 
viLiicaç6�s e �ro?osta3 Js aç5o raais importantes. 

Pr0ocup.::tç:ío ccn tr.::11.. .:-.(;�"'-º nc.1.ssi va dL:i.r:L.: ,l.J.G principais 1:.andciras de 
1.ut.a �-�():.; jo'�7�!1s tr���12.ll"1aJ.or�:s. 

39 :lom<:::nto _ 
PrGocupaç3o ce�tr�l: �;.,_-,v:' �:�e d� todo o processo de t�ç:io Comum i desenvol-

vido pelo novi�cnto, arrofundamento da anãlise da 
rcalidQdc e rcplancjam;nto da aç3o a nivel nacio -
r.La l º 

la º E'l'i�P l. : 

(;gJE'i'riC..S E ,!I�IGS :E;SPECÍ?ICOS ;JE CADA E� 

i.:;. prcocu::121-:;=io .... L.,m:r.:ü nest� :c.}tél5)a :: garantir a organização do má 
ximo possivcl :3.c jovc::s trcúc:lhaJ.orcs qus participaram do Congresso f c1 
partir das rca.liduJ,;::.s Jo 'I\1.i:.B.:.-i.LLO, Bl',.E"l.J.C ,::; DESE}1Pl�EGO v que foram as 
princip�is rcalii�jGs �uc sairam no Congressoº 

Visamos com isso, qu,2 esses jovens trabalhadores düser.volvam as 
propostas de 2.ção qt�c for2.m õ.of inidas no Congresso 8 c�ue se referem 
principalmcnts 5 lutu. frente rroblsmas do trabnlho, bairro e do desem -
prego. 

Para i3so, hi a n0cc33iJaJu Jc retomarmos com os atingidos 
Congreaso, os as�cctos m�is importantes da realid�dc levantada no 
gresso f garantindo uma. u.n5lis,..c ma.is ampla :1o:·; pr incip2.is prohlemas 
tacados e sotrc o çuc �usrcmo3 com as �ropostas da ação. 

pelo 
Con
des-· 

Isso n0ccssita s0r feito �e forma pldneja3a, portanto os rnilitag 
tes, as coori0nações �e S8tor, cidade� estado, triingulo o nacional, ne 
ccssitam plar..cjar m.:c:lhe,r suas açõ2s d.entro das ::,cguintGS pistas� 

-

- Como avança�rao� nossa organização frente a realidade de cate
goria r bairro e Jcsc:rl�)rsgo? 

- Que mcio3 de formaç�o vamos utilizar para os militantes, os no
v0s, os contatos a os utin;idos?

- Como Véln,o:::: ga:;.:-ar:::i::. come militant0s os (;:ue m3..is se düstacam?

tJGS8C p::"t,:�3S(� . prccisà�.ês garantir .a qiV'-!+gà�ã8 màssiva dÔ Man!
fest::8 dó C'ongrcs . .::,o 1-7c .. :::� vllü.::_ f do.nd,, 3:n::.:isc .:is rc,ívin:dicaçõcs mais imrJor-
tantes dos jovcn.::; trC1b.::.l'..:ado�cs i para o que ncc(�ssitamos re3.lizar un1 
proccss0 de Jisc�s3�0 e lcv3�tam2nto das principais bc1ndeiras de luta -
cm torno d.:ts c1u2.i:; :-�E:.ia.Lizé'..rc:nos uma él.Çé'.O reivinJicativa de forma massi-· 
va. 



i'1EI05 E�i>ECÍf'ICO� DES'l'ü BlAPl-� 

1. Divulgação rnas'sivá do manifesto do Congresso E:1.cional, primeiramente
para o m.:iximo pos-sivel de jovens trabal�1adores; a.tingindo os sindica
tos, COlJCLAT, Comunidades, Pastorais, Câ.rnarêlS municipais, estaduais-;
federal, rádio' jornal, etc.·

2 • PLl�NO E · CRONOGRAYL'\ � · 

Toda$ �i:; coo�denaçõcs fazE.rcm ?lanos de: Ação e Cronogramas pedagógi
·Cº?,'que::rossibilitE:m um f5.cil manuseio, com ot)jctivos, E.tapas e 

: .. rn.E:io�f"bêm def in,idos, furdamentados, e claros, e que contribuam real � 
mente como instrumento de trabal:io dos militantes e coordenaçÕG:s • 

. ; 

. '· � - .... 

. 3 •
. 
Org·àni.-zar. Ell.CON':íiROS COi'i JOVEHS 'i'R::..BI:.L[Z.,DORES que participaram do
Cóngrcss·o_;. 
a) ·B,eunir nas ciJadE:s, todos os delegados que: forma ao Coi1gr0sso Ha

êionàl, pa.ri1·programar como 2ncarninhar o resultado do Congresso:-

b) Asserabléia com todo.s os j ovéns trab:i.lhajorcs que participaram -·
das tr1Js etapas do CongrGsso, para continuarem discutindo O que ...
saiu nas te�es o no manifesto, e definir corno agir diante disso,
preocupan.do···se principalmente em tirar as pr�ncip�is bandeiras de
de luta.

·e) Encontros com _os jovE:ns trélbalhadores, vis.:.mdo organizá::-·los. un
tor.�o ,.de urna aç.:io s-indical, de bairro e de desempregados; 

- l�ção sindical: aproveitar pr incipalrnentc o conteúdo das teses -·
de trabalho, salário e sindicato.· 

��irro� �pr6�eitar 2rincipalmente o ccnteüdo das tes2s 
Jc con�içõ ·s de viJ� e saúde. 

- i"çao de j.csem:;'rcg.:::i.,.;.OS. 3.T,.'rov'eitc.r princi!:',c.:.lmente o conteúdo so--
.. Í;;:: - Lrc d0scmrr;Jgo da tese de trabalho. 

· OLs. · Utiliz2r tam;.:,Ln as outrcJ.s tc;:;;e:s.

4. Realiza.r o ú�S ul-. JCC L.:'I'Einú"CIOi.iI .. L (2:5 de :igosto éJ. 25 de setembro)�

Objetivos: - Desenvolver ativi<.l.:.1des .r�ue nos .J.judGm a conhecer · mai3
a re�li�&J� �a Juv6ntudc �ra�al�22ora a niv81 mundial, 

.... . Promov.:..::r e.tos ele. ::..oli:iaricd.J..18 1 principalmente aos Po --
vos d� lm�rici c�ntral: · 

. 
·· iL;3.liz.J.r umi:: C.::unI,"-�nh:1 rin.::incoira para o VI Conselho In·

tcrriécior.-:ü da JOC.

Sugestões de como rc,:üiz,:.r � 

-· Ililit,:mtos G0 .::.:ncontrar:.Jm o r:Lrncjc,.rorn, vi�rnndo principalmente
Um" pr·,.-.-r-.-·:::;o a·r;,, o eo �-,l'�o I ·t,,.. ::.c"on'"'l ..• u. .  \.,:!_-t.1 u,- -·P e.. ·. __ n..:,c ·- .. n . .___r.:. ... , i "-· , 

.• . ·1_ .,. Corncmorê:..r o di.::: 25 dr.: agosto como o di.J. d2. JOC· .. Intcrnacional,
Levantamento·· de info:i;:-r,u�ções soLre a realidade da elas.se trG.Lé�-
lll�-ªºr-:.1 cm outros ::-,aí2es, .:.travt:n de jorn.:ds, r<2vist�s, pes _ -· 

·.r _; __ ,·:·:r.:: - , 

· so.:i.s r : mcit0,i;:-i6.is do movin\(;.:nt·o� etc;
·. -·.' Bnviu.r c1S ú·ifor.uaçõos colhidas, �)ara o Sccrct:1riado i."acional,

-· ·D�ba:te público onde :.se .qoloca cm comum esta rc.:i.lido.dE:, <lnndo
ênfase Princinalr.18nté a··· L\meri'cia Cf-.ntral. Buscar comit,§s de so -
litl.:1ri�da.t10. Enc.::1rnin}iar ·. m:i.rtif �staçõe:: de ô.;,?Oio à Uicar5gua a·· 

; . · ti.ravés ãa -.Coordenz::ção . C9:ntin0n:t:1l, u tilizando -car.tas, tel.egra
mas i. etc i ·. · · ., -

--, Des�nvolvi2r àlgum ino_io fin2.ncciro er.-. fur.ç�o ::io Conse:lhO r par -· 
. ·tindo d.a divulg:1ç20 atr:i.vés do fol!ieto c:nviado 5.s cidaJes. PE:·· 

dir contriLui,;ão·para amigos do movimento (!:)rincipu.lm6nte anti 
gos jocistas), criar outro3 meios. 

- Contribuiç3:o uoc mili tantcs e, outro 3 qu0 r,udercra _, com 1 dia de
salário, !.)Or ocasião do u.ia 25 Jo i:,go;.;to.

03 ...
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Em julho/:1,:;o:::;to/3L.:m!. :ro/outui..;ro r Gr.ürá um ,uz:iléo boletim�,.-
1Conte::Údo ·,rincir:,,_ü _. E.;:;su1 t:ldo lo �onaresso · ii:lcionél. 

,- .i... J 

Conteúdo a.o bol:-d::.im d,_; nov-2mbro/d2z-:.:m:_,ro �- 1'12.tal. 
13ol8tim :·_HLI'l'l�Il'l1 1: r; ::: 

• •l 

> 

Conteúdo c . .:!r,tr2ü d.o bolJtib ;119 3 (jU:llio) � I,náliso da rcal"idade, Re ... 
fh:xno so;)re: o proc,.::3!:3v dv. JOC-I:1tcrnacion�l 1. inclui.não po11tos so -
bn:� a or icntr.,çSo do r,1ovLH:nto i ni vcl internacional. Exr,er i�ncié::. · dó 
.:J.ção militante: sj_n.-;.ical; Lvé1lia�:3o 0 �,er.s;::iectivas da açno comum (Co� 
grosso) J Notici3s� etc. 
Contsúdo central do Lolctim .. n9. ,; (Óutu0to U _ I\náli::;,s d':l realidud2 r
o.,"', 11' ct·· ""d.·, ,J .. , Tu··,.-·.,.._{.,, ..:.> ._. ': r· "'i--- "'1 ."'"u.:., -ra --. •. , J.0 V --'l 

. 
ffiUI1dl.' "l · C...,ract0tl.� cti' C"' .C\.\,.;....,. 1,.Ã, • ., ....l'-4 � \ ...... .1..!. .... \A� . .lt.:- ... t......wC ...... J,.&,� V ... u. .1..t. ._ C..• ; � � W O. 

Intcrnucion.J.l d� JOC, ir�cluindo Cons�lho �-,:undL:ü; l�V-.lliação· e· pE:!rs·
pcctiv.:i.�, da nção Comum (CorHJT8sso) , Informes sobre <1s cidades e:;m (;:X·
tens�o_no ar�si!, sojr� � cxtcns5o aos Estados Unidos e sobre nosso
apoio � iniciaçao da JOC na Ixgcntin�; Noticia�; etc. 

6. VISITI\ DOS LIBE:'ti'.DOS � 12/0S a 07/11
Obj6tivo ccntr�l�,
�- lwaliar o PL:mo J.:.) 2,c3.8 1.1;.;; c.J.da cidadG e cstàdc, levando em conta

a coritinuidade <lo cofgrcsso� 
- Contribuir na fcrmaçâo dos militantes, principalrn�nte coordenadores;
Exig3ncia: gilrantir no minimo uma rouniâo com todos os militantes de·
c:i.da cidad� e::. tamb-2m com as cocr::ienuções.

Na visitâ-dos li�cradps às cidad�s, �m s0tembro e outubro, consultcr 
os militantes sobr� as possiLlidadcs d� �ntcrc�mbios para o inicio --
de 84 ou,e�-julho. 
Progr�mar-�s intcicârnbios na parada da equipe, em novembro e dezcm -
bro. 1 • 

8. CONCLAT:

Elaborar um info::·r::.:::·::-.i'-.�c .csi;)0c�:.al sol..;rc o CONCLA'I', para ser enviado
aos militantes ant.::!s c.ci sua r_c::ali_z::içâo;-. ·. ;_ ,, .,::; ..
aáximo possi v_cl de cidades unv:i,4r-cm �,plcg�a_m_as de apoio ao CONCLi'i.T .
em nome da JOC;
r,lilditantcs da JOC <:;:uc par-ci-c:tparem d.o CONCLI .. T, tentar gar·ántir· : ·as
bandeiras de lm::a da JD.-�·mr�:ude Trabalhadoraº

9 � DESCI-.NSO COM Ll,ZER � 

Desenvolver atividades de lQ�er que envolva� o corijurtto�d9s jovens 
trabalhadores crc._c estão dent:.ro_ da aç.ão do _movimento, com o objeti
ve de integrar maü; c,s ·contatos .. �-atlngidos, -al�m dé·:criar condi,-· 
ções de Jesc:::anso pa::a os mi],it:2ntc:3. · ·'-

Per iodo� f .inal de 8 3 e �n.Ício :d-é · 8 4 º 
�-

ntrav5s de atividades recreativas (forrõs, teatros,. excursõs, etd); 
realizar em janci:.o uma r:ciy'lpanha Financeira para a JOC-B sileira, 
cem o objetivo oo q�e o c�rtjunto dos militantes avancem no assumir 
o.s_gª�J::.op do movimento a niyel-riaéional e com :isso garantir. a auto-
noriliã·: dÜ ·moviínESnto. .

-- 04



2a. ETAPA: REIVINDIOATIVJ:1.· 

_A Preocup�ção �e�tra1° ·heità eta�a � garantir uma açao massiva � 
diante das pr-incipais bandei:i;:-as de luta dos jovens trabalhadores que -
foram ãestacad�s durante a etapa organizativa. 

. . 

o objetivo principal nest_a_ etatia> & garantir o máximo possivel
de esp�çoa da participação organizada dentro das organizações de clas
se, como forma de irmos -introduzindo reivindicações principalmente so 
bre problemas Gspecí�icos da juventude trabalhadora, e também, de ir
mos aprendendo· como desenvolver uma ação dentro destas entidades. 

i'IEIOS ESPECÍFICOS DESTl. ETl\.Pl\ 

1. Realização da SEMT,.N.A NACIONP�L D.i\ JUVENTUDE TRl'�BALHADORl\. (De 24/04 a
19 de Maio), com caratcr massivo e reivindicativo.
Objetivos desta Semana�

- Levar os jovens trabal-hadcres a se encontrarem de maneira orga
nizada, discutindo seus principais problemas e reivindicando so
luções.:

- Levar os jovens trabalhador�s- a mostrarem seus valoresi
- L9var os jovens trabalhadores a manifestarem-se no 19 de Maio,-

de forma organizada e em.conjunto com as organizações operárias.
Exigências� 

Que seja realizada por etap�s, de modo a reforçar a organização 
por categorias, de bairro e de desempregados; 

- Reapresentar massivamente o Manifesto do 39 Congresso Nacional
de Jovens Trabalhadores,

- Que se crie um cartaz, colante e cru�iseta a nivel nacional, com
tema comum chamando a atenção para as principais bandeiras de
luta dos· jovens trabalhadores;

- Até novembro, enviar para o Secretariado Nacional f sugestões d0
conteúdo, cartazes, colante, camiseta, tema e bandeiras de. luta;
e também, quantos cartaz0s, colantes·€! camisetas.cada cidade as·
sume;

- Recolher durante esta "Semana,;, 1 hora de trabalho de todos os
atingidos com a ação do movimento, corno Campanha Financeira pa
ra a JOC-BRASILEIRl-t.

2. Elaboração da AGENDA 1985�

Cada cidade_ enyiar até marçó de 84; avaliação da Agenda 84; suges ·=

tões de· conteúdo para Agenda 85 e compromisso de quantas assumem p�
ra o ano 85.

3. VISITI-:.. DOS LIBERADOS� 10/02 a 20/05 (3 meses e 10 dias}
Objetivo central� 

Contribuir com o carater massivo e reivindicativo da ação, 
- ímpulsionar nas cidades o processo de praparaç�o ao Conselho Na

cional de 84.

3a. ETAPA: FORMATIVA 

A preocupação central desta etapa, é retomar de maneira mais 
forte a análise da realidade, dando ênfase à análise do movimento ope
rário; avaliar todo o processo de Ação Comum desenvolvido pelo rnovime� 
to_, aprofundando o que significou para a Juventude Trabalhadora, para
o movimento operário, para a Igreja e para a JOC, e destacar as falhas 
que tivemos nesse processo, elaborar desde os militantes de base e das 
coordenações a todos os níveis, as pistas para planejarmos a ação do 
movimento durante o periodo de julho de 84 a julho de 86. 

- 05 --
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MElOB �SPEC!FICOS DESTA ETAPA 
. · • 

1. ENCONTROS para análise da·-�.ealidade, mente soLre o movi -
mento opeâi.rio, envolvendo· Q maior número possiv�-1-:de. jovens traba 
lhadores que estejam dentro da ação do movirriento�: . 

..

2. ENCONTROS DE MILITI1,.NTES. E COORDENhÇÕES a todÓs os níve�s, para ava
liar todos os aspectos da Açao do ·Movimento; desenvolvida a partir •
do planejamento feito no Conselho Nàcional de 82�

.. 

Exigências: ., Avaliar como·têmsido feitos é ap1Ícaclos os planos -
do.movimento a t0dos 9� �Iveisr 

· · · · 

- �iaborar pistas para fazér e aplicar o plano de a��o
c1o movimento, para o pGrlodo: julho/84 a julho/86.

3. CONSELHO NACIONAL DE 1984;

Objetivos principaisg

- Fortalecer um quadro de militantes.com uma visão do conju:f1tO
da Ação do Movimento a nivel nacional;.. . 
Avaliar e impulsionar a hção Comum do movimento. 

Participantesg Todos os coordenadores nacionais; todos os exten -
sionistas; coordenadores do triângulo; militantes
chaves nos estados e nas cidades; c6missão-de enca 
minhamento. das conclusões e continuidade do 39 Con 
gresso Nacional �e Jovens Trabalhadores. 

MEIOS COMUNS A TODAS AS ETl'iPAS

1. Ação de acompanham�nto pessoal, feita de forma planejada.

2. Reuniões constantes de militantes para revisarmos e planejarmoos
nossas vidas e açces, levando em conta os objetivos e meios cen
trais de cada Gtupa da ação.

3. Reuniões de coordenação a todos os níveis, garantL do planejamen�
to.e revisao a partir da responsabilidade de cada nivel�

4. Militantes usarem um CADERNO especial nara escreverem constantcmen
te suas análises da realidade e suas experiências de ação rnilitan=

te do dia-a-dia.

5. ENCON'rROS DE FORMJ.:i.ç.fill, se necessário e possi vel, chamando assesso
ria. 

- . Garantir que 0stes encontros ocorram de forma massiva f pelo me ··· 
nos de 6 em 6 meses;

- Aproveitar visitas d.cs liberados para ajudar.nos encontros de
formação dos militantes;

- Encaminhar �ncontros de formação do militantes a nivel regional.
Proposta para o Nordeste� Semana Santa.

6. Utilizar _melhor c,s boletins 11 Juventude· Trabalhadora" e "Militante".
- Divulgar mais o Boletim Continental "Juventud Trabajadora" 'e o

Boletim Internacional "INFO".
- Provocar mais discussões sobre o conteúdo destes Loletins entre

os militantes.

l: . 
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7. Elaborar um PROGRA..W� OE FORMl--.ÇÃO. E ORGANIZA'ÇÃO, Fii\J'l:..NC�t,�)� _.

Encontro Nacional de tcsoureirosi - 04-i bS ·de Março d��$4.u· 

Objetivos� . , ··-'·�'.'�_- ______ , _ ,, ... "e_·, . _ .... · _ 
- Tirar .. lí,nl1:<:lS d�. or ient�çac: __ pai:::a· for?.l_ãção .e org.anizaçaó f inan -

ceira, do·:·torm�·a g.ârantir ·-a. ádtonomíà finan�eira, 
Capacita"r .os tesol..lr,eiros, da� c.ip._adé.s.::;_,�:-<:-_,:-o:,_:_,-:_.: 

. �· -�:- -· ..... J .. •'j ·- . 
. • •' • ·-. 

'.. 
_, . •. ·••·· . .  •• 

. 

Garantir outros müios � __ .. .. -., 1 

• � _- ; 
• ' 1 • • •  - •• ,: • 't. .• J ·, ........ •. ,, ... .•• ,.··> •• �-.. .. ,.,,,:,_ . -- :. 

,- ·ci:sti-z-ação militante 'd'e 2"°%:·a&-s·a1�ti"o"merisa,i e 1"3�, ; ·!-.
- Venda de A�enda 84, :

:: __ :·_ -'.
·
'. ·· :··- ·-' ·· 1 ·, : .:. • -� -: 

1 ; CQntripuiçao org:anizada dos -amigos do moviment9,;· . -.. -
·- Venda de boletins e outros mate:tia;is do mcvlníent.o; . , .. _, 

:·,. -::-,)1��:l}�.a,r, campanhas• F.inii"ncfr�ira-s ·para· 'a ·::roc·-Bfasiiet�.a-,. _:, __ 
· ' - Crià.r sempre meios novos, criat;Lvos e c,::;ducatiyps do a_fjS1J,mir fi

,lf-.:p:1ceiro � -,,·: _; .!. � ; , . �- -._ 
·:·.-· .-

8. PUBLICAÇÕES�.; 1 . .l J 

Editar o, �Qfhc�o ªASS�M. COfIE_ÇA.··: 4 ·-.JOÇ �' �-_-ii:s-_ãÜd�·-_·s_.?f�urn i_��:.t�-�cnto _ -· 
para os :mi·;a.t,?-rttes -util1.z·arem c0m os JOV_ens -t;:.raoalhado_res q�e, estao
inicüítj.do n9 rrtov:i.mento. · Tirágem :- mil númer·os .· , : . 

. 
• ;: : 

,Edita� Úm· 11... 0 -sobre o 39. cdriGRES.SO NACIONAL ti-� ;OVENS-'TRABALHl\.DO
RES, CGm 1 b�jàj:;ivo d� most'rarmo's mais. ,publicame.rtte :t0do ··o:=.seu proces 
so f seu·· c9hteú�o e sua importância p�rp.,. r,��.J.uvéhtudp .'.I'r�b:aljr,açl9ra e
para o movifüehtb.. operário.. - · :� : ·-· · · · · ' 
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PROJETO EO. POPULAR PARA A CONSTITUINTE

110 DE JANEIRO 

COMO 

ESTÃ 
.A 
CONSTITUINTE ? 

Acabou mais una etapa do processo Constituinte que 
o país está vivendo: as comissões encerraram os seus
trabalhos.

Os conservadores· vão impondo seus interesses, con
tra a vontade da maioria, da população em geral. A se 
julgar pelo ocorrido áté agora, não podemos alimentàr 
ilusões: o Congresso Constituinte, enquanto fato jurí 
dica, já está decidido. 

-

Trata-se de continuar a luta no campo social, das 
pressões populares, da caapa"8 das ]O llil assinatu -
ras, caravanas etc. No entanto, devemos c!'iar, desde 
já, as condições para um sal to de qualidade., acllllJlar 
forças para a etapa pós-constituinte. 

Trata-se de avançar a luta pela democracia e pêla 
soberania, centrando-se nuna campanha de mais fôlego, 
• questlles chaves que reforcem o movimento social :
DIRETAS JA, DIVIDA EXTERNA, REFORMA AGfY\RIA, REF�
URBANA, POL1TICA EC0N().1ICA (salários, congelamento re
al etc.}

· -

Após esta fase que findou, com está a Constituin
te? to que veremos a seguir ••• 

HT4DIO 

C.ONJTITUINTI. 

C04ISSAO DA ORDEM ECONOMICA. Esta comissão inclui os 
princípios geral da sociedade, isto é: transporte, 
reforma agrária, reforma urbana, papel do estado na� 
conomia, monopólio do petróleo, das jazidas minerais 
(ouro, prata etc.), do direito de herança, da estati
zação e privatização das empresas, enfim das leis que 
.a economia deverá obedecer. 

Nesta comissão as coisas não andaram muito bem pa
ra o lado do povo brasileiro, pois se tudo ficar como 
foi decidido pelos parlamentares desta comissão, não 

CEDAC-CEDI-CPO-CPT-IBASE-PACS/CENPLA-SEP 
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vai haver reforma agrária de forma alguma, pois a 
terra não terá aue obrigatori;aente ser do trabalha -
dor rural e continuará sendo do grande proprietário -
que nela não planta e explora o trabalhador rural. To 
da a desapropriação de terra para fazer a Reforma A: 
grária deverá ser paga em dinheiro e antes de ser da
da a terra ao trabalhador: todos sabem que o governo 
não tem dinheiro para isto: e desta forma não haverá 
reforma agrária no Brasil. O dono da empresa nacional 
não precisará ser brasiléiro, ou seja, qualquer'es -
trangeiro poderá ter no Brasil o que el� quiser, tudo 
o que o seu dinheiro comprar. Já imaginou?! O Governo
será responsável pelo transporte público coletivo,
mas apenas se usar as empresas privadas pára fazeres
ta exploração, portanto, continuará tudo da mesma for
ma, e piorará ainda mais, pois as linhas do Estado -
deixarão de circular.

COUSSA0 DA ORDEM SOCIAL. Esta comissão teve como sua 
responsabilidade os dh'eitos dos trabalhadores, servi 
dores públicos, seguro social dos negros, das popula: 
ções indígenas, dos deficientes e das minorias. 

Esta comissão tratou das 40 horas semanais g,, � 
balho, c;to direito de greve, a liberdade$�•�• 
estabilidade no emprego, das aposentadorias, da 
teção ao meio ambiente, dos direitos dos negros, 
índios e das minorias. 

Os resultados desta·comissão não traduzem a vonta
de do povo brasileiro. S6 para termos una idéia dos

fatos, esta comis'são aprovou estabilidade no empregq

mas a forma desta estabilidade será discutida depois. 
Também foi decidido que todos têm o direito de greve

garantido pela lei, desde que não venham� ferir esta 
mesma lei. Na verdade estamos vendo uma brincadeira 
crianca, na qual recebemos um pirulito para provar e 
o mesmo nos é tirado logo em seguida.

C04ISSÃ0 DA FAM1LIA
1
DA EDUCAÇA0

1 
CULTURA E ESPCRTE, 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DÁ CMJNICAÇA0. Esta comis
são trabalhou temas de muito interesse para nós. São 
eles: o ensino público obrigatório e gratuito, a cen
sura, o divórcio, as normas de concessão de rádio e 
televisão, as escolas privadas e escolas públicas, o 
casamento etc. 

Nesta comissão a bagunça foi tamanha que os const,! 
tuintes não conseguiram apresentar sequer um relat6 -
rio para a.comissão de sistematizaçã�. Estas ques -
tões que deveriam ter sido tratadas por esta comissão 
não foram concluídas e o relator da comissão -de sist! 
matização está encarregado de preparar um parecer que

inclua também esta comissão. Pe�o que assistimos das 
discussões, as coisas também não estão andando muito 
bem para o nosso lado. 

A sociedade e o Congresso não terão o controle so
bre a concessão das rádios e canais de televisão pelo 
Brasil afora. O Governo poderá continuar a dar.estas 
concessões para quem bem entender. Como mudar a sit"!! 
ção? 



C04ISSAO DA.SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO 
HOEM E DA MULHER. Esta fo� uma das comissões que ma
is avançou, mas parece que não terá um fim diferente 
dás outras. Esta comissão tratàu de se colocar diante 
dos direitos de cada um de nós, e diante da soberania 
de nosso país. O resultado não foi muito satisfatóriq 
mas também não desagradou. Foram trata�os temas como 
as relações do Brasil com os outros países·do mundo, 
os direitos políticos de cada um de nós, os diréitos 
individuais e as garantias destes direitos. Falou-se 

sobre o habeas corpus, tortura, divórcio, aborto, ca
samento, pena de morte, igualdade entre o homem e a 
mulher etc. 

Esta comissão concluiu que o homem e a mulher são 
iguais em todqs os direitos, o divórcio pode se dar 
em qualquer número, todos têm direito à vida desde o 
nascimento, proibiu o aborto, a pena de morte e a pr.!_ 
são perpétua. 

Este é um resumo da atual situação. Não podemos b.2_ 
bear nesta hora decisiva, se não quisermos que a si -
tuação fique pior. Precisamos pressionar o Congresso 
Constituinte com as Jiüciativas Populares, caravanas, 
telegramas etc. Devemos nos organizar rapidamente em 
torno das mais de 20 Iniciativas Populares que estão 
colhendo assinaturas pelo Brasil afora. As propostas 
populares que conseguire� 30 mil ou m�is assinaturas, 
'obrigarão os Constit�intes a pô-las em votação. 

ALGUMAS. INICIATIVAS POPULARES 

Apresentamos o resumo de algumas Iniciativas Popu
lares para você conhecer, divulgar, e possivelmente 
assinar. 

REFORMA AGRARIA 

A Reforma Agrária é uma das lutas mais antigas dos 
_ trabalhadores brasileiros. Sem ela não haverá mudan -

ças reais para a população do campo e da cidade. Es�a 
iniciativa foi preparada pela Campanha Nacional pela 
Reforma Agrária e reúne as principais reivindicações 
dos trabalhadores rurais. São elas: a terra deve es 

�. tar sempre a s�rviço do be� social; a propriedade ru
ral que não possui função social será desapropriada 
sem apelação judicial; a terra possui função social 

· quando é bem aproveitada, conserva os recursos natu -
rais, mantém justas relações de trabalho, não tem á
rea acima do limite regional, não permite produção P! 
ra fins especulativos ou fora da lei, e resoeita os 
dJreitos das populações indígenas que vivam por perto 

...,.,,, ... ... 

PARTICIPAÇRO POPULAR 

Esta iniciativa foi preparadá pelos PlenáriÓs e M_2. 
vi�ntos Pró-Participação �opular na Constituinte, e� 
palhados pelo Brasil. Ela dá direito do povo brasilel 
ro exigir: a aplicação da Constituição; consulta atr! 
vés do voto (referendo); propor leis e estas serem v.2, 
tadas em 6 meses; alterar (emendar) a Constituição; 
reclamar coletivamente na justiça sem ter que pagar; 
d� proibir o Governo de fazer coisas que prejudiquem 
o povo; de reclamar na Justiça quando a Constituição
for desrespeitada; exigir informações sobre atos do
Governo; participar no planejamento e no controle das
ativ*iades do Governo. Dá direito, também, dos Sindi
catos e Associações defenderem coletivamente seus as
sociados.

DIREITOS DOS TRABALHADORES 

Esta iniciativa conta com apoio da CUT, CGT, 
USI, CONTAG e outras entidades. Traz as propostas que 

garantem ao �rabalhador um salário mínimo que cubra 
todos os custos da recessidade básica de uma família, 
a participação nos lucros da,s empresas,-o l3Q salário 
com base no salário integral, estabilidade no empregq 
direito de greve ilimitado, aposentadoria aos 30 anos 
de serviço para os homens e 25 para as mulheres. No 
campo, a aposentadoria se dará aos 55 anos para os h,2. 
mens e 50 para as mulheres. 

REFORMA URBANA 

Proposta apoiada pela Articulação Nacional do Solo 
Urbano, Conferação Nacional dos Mutuários, Movimento 

- de Defesa do Favelado, Federação Nacional dos Engenh! 
iras e outras. Propõe: o Poder Público deve assegu-

1 

.. 

rar a todo cidadão o_direito de �9rªf!ia digna, trans- �=�-
porte, saneamento, educacão, saúde e la�er; a posse 
como moradja por 3 anos de de uma área máxima até 300 
m2 dá direito ao domínio da mesma; o usocapião cole-
tivo; o tran;porte não ·pode consumir mais que 6% do 
salário mínimo; um veto popular de um mínimo de 5% do 
eleitorado municipal pode suspender �ma Lei que con 
trarie os interesses populares. 

ENSINO POBLICO GRA!UITO 

Proposta ao Forum Nacional da Educação na Con&ti 

tuinte em Defesa do Ensino Público Gratuito. Estão 
contidas nesta iniciativa: todos têm direito ao ensi
no público gratuito; o ensino de lQ grau (8 séries) é 
obrigatório a partir dos 7 anos; a União deve aplicar 
1)% e os estados e Municípios 25% da receita na Educ! 
ção; as escolas particulares não têm direito a verbas 
Públicas. 

CIDADAO 30 •11 
ARME-SE DO SEU TlTULO óE ELEITOR 
E ASSINE SUA PROPOSTA DE LEI 

LEMBRE-SE: 
VOCE PODE ASSINAR NO MAXIMO TRES PROPOSTAS 
17 de julho, Dia Nacional de Mo�ilização e 

Coleta de Assinaturas, é o último prazo prá 
você assinar as Iniciativas 

PROJETO ED. POPULAR PARA A CONSTITUINTE 
Rua Benjamin Constant, 108 
Glória - 20040 Rio de Janeiro - RJ 
Fone: (021) 242-9693 A/C Floricena 





cartas cartas cartas cartas cartas cartas 

À equipe do CEDI, 
Gostamos muito da revista 

"Tempo e Presença" n:' 197, 
principalmente dos artigos so
bre Juventude e Constituinte. 
Estou passando a revista a ou
tros colegas. 

Margarida Maria de Jesus, 
Cabo Frio, RJ. 

• 

Companheiros do CEDI, 
Escrevo para parabenizá-los 

pela excelente revista sobre a 
juventude (T e P n:' 197). Nós da 
Pastoral da Juventude no Meio 
Popular sabemos o quanto são 
importantes estas publicações 
para a Pastoral da Juventude 
em geral. 

Luciano Mendes, 
Contagem, M G 

• 

Prezados amigos, 
A revista "Tempo e Presen

ça" tem nos trazido muita con
tribuição para as reuniões que 
participo com outras militan
tes da Renovação Cristã no 
Brasil (não confundir com a Ca
rismática). 

Gostei do último número, de
dicado a Frei Leonardo Boff; e 
espero que continuem assim 
por bastante tempo. 

Heloísa Nunes da Silva, 
Rio de Janeiro, RJ 

• 

Prezado Editor, 
Acabo de receber o material 

publicitário destinado a divul
gar o XI Congresso Eucarístico 
Nacional, a realizar-se em 

Aparecida-SP, nestP- mês de ju-
1 ho. Fiquei impressionado 
diante de enfática coincidên
cia. Num cartaz maior, o sím
bolo . genial do Congresso: 
emoldurada pelo ma.)a do Bra
sil, a imagem estilizada da Vir
gem Aparecida; no seio desta, 
a Hóstia consagrada; logo 
abaixo, uma palavra la.tina, es
crita em caracteres grandes e 
escuros, o titulo do cântico de 
Maria; mais abaixo, duas mãos 
repartindo um pão e em letras 
negras e bem magrinhas, a pa
lavra de ordem do Congresso: 
"Pão para quem tem fome" .. . ; 
mas o que sobressaia mesmo 
- e logo dava na vista de 
quem olhava de longe - era o
nome do patrocinador:
BRA D E  SCO! Isso, em letras
gordas e vermelhas, sobre,
branco. Recebi também um
cartaz pequeno, reproduzindo
o mesmo desenho, mudando
porém o patrocinador, desta
feita o B F B, Banco Francês e
Brasileiro S.A.... Finalme'1te, 
um informativo sobre o Con
gresso, que me éhega pontual
mente pi;lo Correio, "gentileza 
do I TAU, o banco eletrónico"! 

2 

Realmente, num habilidosís
simo passe de mágica ou 
super-engenhosél alquimia, os 
protagonistas do importante 
evento conseguiram fundir, nu
ma originalíssima amálgama, 
o Sacramento maior dos cris
tãos e o símbolo mais eloqüen
te do sistema capitalista; o
mais contundente canto de 
protesto da nossa fé, o Magni
fica!, poema de louvor ao Deus 
que arrasa com os soberbos,
com os. poderosos, com os ri
cos, toda classe de opresso
res, e as siglas dos expoentes
máximos da opressão, da pre
potência, da riqueza e da ex
ploração em nosso pais; mãos
e dizeres que falam de pão re
partido entre todos os que têm
fome, e os tentáculos deste po
vo quase irresistível, que não 
obstante as esporádicas e ilu
sórias aparências assistencia
listas, se nutre do sangue dos 
empobrecidos, desnutridos e 
anêmicos, que são a imensa 
maioria do povo desta terra. 

O que eu gostaria de saber 
mesmo era qual a teologia que 
está por trás de tão espúrios 
processos. Para este tipo de 
teólogos, porém, nenhuma 
censura, nenhum padrenosso 
de penitência. Paciência, Frei 
Leonardo! Se eles não tives
sem as mãos a Populorum Pro
gressio, a Octogesima Adve
niens, a Laborem Exercens, os 
documentos de Medellin e de 
Puebla, mereceriam o perdão 
do Pai. Mas eles sabem o que 
fazem. 

Pe. Reginaldo Veloso, 
Recife, PE. 

• 

Prezado Sr. 
Já há tempos conheço esta 

revista. Já usei vários artigos 
para refletir e para organizar al
gum trabalho com o povo. 

Amigos, 

Cecília B.Franco, 
Mirandópolis, SP. 

• 

"Como o quero-quero na 
coxilha 

Grita se alguém se aproxima 
"Tempo e Presença" chega 

do correio 
Todo o meu ser logo se 

anima" 
Agradeço o envio de suas 

publicações e faço votos que 
sempre continuem com a mes
ma coragem a denunciar os er
ros e apontar saídas. Deus 
abençoe seu esforço e nos una 
sempre mais! 

Pe.lvo Antonio Moehleck, 
Estação Getúlio Vargas, RS-

• 

Aos amigos do CEDI, 
Acabo de receber e ler a últi-. 

ma "Tempo e Presença", n:' 

198. Acredito que, em 
revista, foi o que de 
saiu, em relação ao ··caso 
Boff". O objetivo desa �a 
vai neste sentido, ou seja e 
as informações não estão 
gando como deveriam c egv 
às bases. Gostaria que e 
mandassem 10 exemplares a 
citada revista, pois pretendo 
passá-las aos coordenadores e 
responsáveis de comunidades, 
para que possam tomar conhe
cimento da amplitude do pro
blema, bem como da reação 
que houve, não só a nível do 
Brasil, mas sim internacional. 

Pe.Wilson Roberto Zanetti, 
Limeirà,.SP 

• 

Ao CEDI, 
En los actuales momentos 

tan duros y dificiles por los que 
atraviesa nuestra nación y los 
cuales nuestro pueblo enfrenta 
valiente y heroicamente en 
aras de la libertad, la justicia y 
la construcción de la patria 
nueva con la que todos sor'ía
mos. Es necesario que la voz 
profética y evangélica de los 
cristianos se haga sentir, con 
su mensaje de esperanza y de 
acompar'íamiento a nuestro 
pueblo en su justa lucha por 
construir su propio destino. 

Asimismo queremos dejar 
constacia de nuestro más 
enérgico repudio ai embargo 
económico contra Nicaragua 
adoptado por la administra
ción norteamericana. Esta me
dida agresiva, de quien que
riendo disfrazarse de Cristiano 
cuando ai asumir el poder fué 
juramentado con la mano so
bre la Bíblia, solo puede ser ca
lificado de inmoral vergonzoso 
y diabólico ya que viene a agu
dizar aún más nuestra dramáti
ca situación económica. 

Estamos convencidos que 
pese ai bloqueo o cualquier 
otra medida agresiva, el pueblo 
no se detendrá en su marcha 
hacia la construcción de la so
ciedade nueva, en las que reine 
la paz, la unidad y la justicia y 
nosotros dentro dei marco de 
la acción pastoral, tenemos el 
compromiso histórico de mar
char con nuestro pueblo hasta 
las últimas consecuencias. 

Comunídad de Estudiantes dei 
Seminário Teológico 

Bautista de Nicarágua. 

• 

As cartas para a revista 
"Tempo e Presença" ·devem 
ser enviadas, aos cuidados do 
editor, para o CEDI - Av. Hi
gienópolis, 983 - 01238 - São 
Paulo - SP. 
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De Paulo 

editorial 

Morte contra vida 
A terra - dom de Deus a ser 

administrado, com justiça, pelos 
homens - /ornou-se, no Brasil, u111 
fabuloso objero de negócio e ca111po 
de uma verdadeira guerra. Uma 
guerra declarada por empresas e 
empresários (ajudados, nos úlri111os 
21 anos, pelo governo 111ilifar) conrra 
milhões de rrabalhadores sem ferra, 
indígenas e pequenos proprierários, 
gradarivamenfe sufocados pelo grande 
capira/. As vírimas são conradas aos 
milhares: espoliação das ferras dos 
índios, assassinato de lideranças 
sindicais, migração forçada do ca,npo 
para a cidade, suicídio de agriculrores 
(como ocorreu, recenremenre, no Sul) 
ao verem suas terras devoradas pelo 
larifúndio. 

O anúncio da aplicação do Esraruro 
da Terra pelo aluai governo foi 
suficienre para que essa guerra 
fundiária chegasse às mancheres. E 
para que o ódio acumulado conrra os 
promorores de mudanças e,n 
profundidade, no país, ressurgisse em 
grande escala. É difícil, nesre 
111omenro, fazer qualquer prognósfico 
sobre as conseqüências desre 
acirramenro de conrradições no 
campo. 

Uma visão conjunra campo/cidade 
indica que a mudança de governo não 
rrouxe qualquer alteração subsrancia/ 
quanto aos direi/os sindicais dos 
rrabalhadores e nas bases 
insfitucionais da negociação coleriva. 
A Convenção 87, da 0/T, que 
garante liberdade e auronomia 
sindical, foi aprovada na Câmara, 
mas continua bloqueada pelo 
governo, com o apoio da burocracia 
encasrelada na esrrurural sindical e 
apesar da pressão da CUT e 
lideranças sindicais autênricas. O

anleprojefo de lei de greve do 
Ministério do Trabalho modifica a 
forma, mas mantém, na essência, a 
impossibilidade legal de movimentos 
grevistas. Mais grave do que ludo 
isso, tem sido a atuação do governo 
contra os trabalhadores em greve: 

111ais de 100 de111issões nos correios, 
conivência com as 111onradoras de 
auromóveis na não negociação e na 
de111issão de mais de 3 111il operários 
no ABC paulisra, uso da polícia 
conrra os grevisras bóias-frias no 
inferior de São Paulo e conrra os 
111eralúrgicos, nas recenres greves. 

No plano inrernacional, a violência 
conrra o projero de liberração dos 
povos cenrro-a,nericanos -
parricular111enre conrra a Revolução 
Sandinisra e a lura salvadorenha -
111arca111 esre mês de julho. O boicore 
co111ercial conrra a Nicarágua e a 
aprovação de novas verbas para a 
conrrarevolução so,nozisra, por parre 
dos EUA, roma ainda ,nais presenre 
a ameaça de inrervenção plena dos 
111arines na A,nérica Cenrral. 

Awnenra, em conrraparrida, a 
solidariedade inrernacional para com 
esres povos. Cresce o consenso 
mundial em favor de soluções jusras, 
pacificas e negociadas para os 
conj/iros nessa região. Os crisrãos e 
rodas as pessoas de boa vonrade 
une111-se para freiar o projero belicisra 
de Reagan. 

A vulra, rambé111, ourra rerrível 
violência: a do sisrema financeiro 
capiralisia que es111aga o Terceiro 
Mundo, rransferindo aré a úlri111a 
gora de sangue dos países do,ninados 
para os grandes cenrros do 
capiralismo, co1110 se observa na 
111onsrruosa lógica da dívida ex(erna, 
das roxas de juros e do FMI. 

Dianre de rodas as forças da morre, 
denrro e fora de nossos países, cresce 
a consciência da arriculação das 
forças da vida. Unem-se, numa só 
lura, meralúrgicos do ABC, bóias
frias de Ribeirão Prelo, larino
americanos que resisrem ao Império e 
narre-americanos que romam 
consciência de que são as primeiras 
vírimas do complexo indusrrial
milifar. Todos vamos aprendendo, na 
prárica, a disringuir quem real,nenre 
separa e divide a humanidade. 
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ferra 

U01 balanço do 
4? Congresso Nacional 
de Trabalhadores Rurais 

O 4� Congresso Nacional dos Trabalha
dores Rurais, realizado recentemente em 
Brasília, representou, em termos gerais, 
um avanço com relação ao anterior, no pla
no da análise política e do alcance das rei
vindicações. As questões mais polêmicas, 
entre os congressistas, foram a· Reforma 
Agrária com ou sem o Estatuto da Terra; a 
nova Lei de greve; unidade, unicidade ou 
pluralismo sindical. 

Regina Reyes Novaes 

R
ealizou-se em Brasília, de 25 a 30
de maio passado, o 4.° Congresso 

Nacional de Trabalhadores Rurais, pro
movido por 2600 sindicatos, 22 Federa
ções e pela CONT AG (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agri
cultura), com a participação de-4455 di
rigentes sindicais, delegados de base, 
assessores e observadores credencia
dos. A abertura teve a presença do Pre
sidente José Sarney e, durante o con
gresso, falaram e responderam às per
guntas dos trabalhadores os Ministros 
da Reforma e Desenvolvimento Agrá
rio, do Trabalho, da Previdência Social 
e da Agricultura e o Presidente do IN
CRA. Participaram do encerramento re
presentantes da Igreja Católica, do Mi
nistro da Justiça e do Presidente da 
Câmara dos Deputados. O momento 
mais importante do encerramento foi, 
sem dúvida, a leitura dos nomes dos 
trabalhadores rurais assassinados nos 
últimos anos. Inicialmente, depois de 
cada nome lido, o plenário respondia: 
"presente!" Porém, em dado momen
to, depois de cada nome, a plenária 
passou a clamar em uníssono: "justi
ça!" 
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QUESTÕES POLÊMICAS 

Funcio_nar_am, durante o Congresso,
seis com1ssoes de trabalho: Sindicalis
mo, Questões Trabalhistas, Questões 
Agrárias, Política Agrícola, Questões 
Nacionais e Previdência Social. Cada 
uma delas produziu documentos que 
foram posteriormente apresentados à 
plenária para discussão e aprovação. 

A composição das comissões foi he
terogênea em termos de categorias de 
trabalhadores (pequenos proprietários, 
assalariados, posseiros, etc), em ter
mos regionais e, também, em termos 
de diferentes concepções e correntes 
sindicais. 

Várias questões produziram debates 
e polêmicas durante o Congresso. Des
tacaremos aqui apenas três: 

REFORMA AGRÁRIA 
COM O ESTATUTO DA TERRA? 

A Comissão de Questões Agrárias 
teve na questão da concepção e viabili
zação de Reforma Agrária um dos pon
tos principais de discussão. 

Sindicalistas da área de influência 
da CUT e do Movimento dos Sem Terra 
exibiam um adesivo: "REFORMA 
AGRÁ81A, SIM, - ESTATUTO DA TER
RA, NAO." Isto porque, em seu ponto 
de vista, o "Estatuto da Terra já foi 
aplicado e é contra o interesse dos tra
balhadores", pois acaba por combater 
uma outra Reforma Agrária que vem 
surgindo a partir dos próprios trabalha
dores através da resistência e ocupa
ções de terra. 

Em contrapartida, para a maioria 
dos que integravam a Comissão, o Es-

tatuto da Terra ainda se apresenta hoje 
como um instrumento de democratiza
ção do acesso à terra que - se aplica
do - resultaria em benefício para tra
balhadores de várias regiões. 

Neste grupo prevaleceu a tentativa 
de considerar e dialogar com a minoria 
atu_ante (sem apelar para votações pre
c1p1tadas como demonstração de for
ça). Desta forma pôde-se encontrar for
mas intermediárias, levando-se em 
conta as divergências. 

Quanto ao Estatuto da Terra, o docu
mento enviado à plenária ficou com a 
seguinte redação: "Imediata aplicação 
do Estatuto da Terra, para que seja ini
ciado o processo de Reforma Agrária, 
respeitadas as decisões do 4? Con
gresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais. Elaboração imediata de uma 
proposta de Lei de Reforma Agrária, a 
partir dos pontos positivos do Estatuto 
da Terra e baseada nas resoluções do 
4? Congresso a serem apresentadas à 
Assembléia Nacional Constituinte". 

UMA NOVA LEI - ANTI GREVE? 

O anteprojeto governamental de Ne
gociação Coletiva e do Direito de Gre
ve, apresentado pelo Ministro do Tra
balho, foi motivo de acalorada discus
são no grupo sobre "Questões Traba
lhistas." 

A partir da análise feita pelos asses
sores jurídicos, ficou claro que tal an
teprojeto não atende às aspirações da 
classe trabalhadora. Ao contrário das 
expectativas positivas, em determina
dos pontos é um retrocesso diante da 
atual legislação. 



campo, com os governos de oposição 
nos estados, tem sido das piores pos
síveis. 

Vejamos os exemplos: os governos 
estaduais tidos como mais avançados, 
como os de Franco Montoro (em São 
Paulo) e José Richa (no Paraná), agem 
com extrema lentidão e burocratismo, 
quando não utilizam a polícia contra 
Os trabalhadores. Montoro não conse
gue, já há dois anos, resolver o proble
ma de 400 famílias do Pontal do Para
napanema e de cinco ocupações de 
terras públicas da CESP, FEPASA e Se
cretaria da Agricultura em que os agri
cultores foram duramente reprimidos 
pela polícia. 

A violência policial e de empresários 
rurais tem aumentado nos governos do 
PMDB, no Pará e em Goiás. No ano 
passado, foram assassinados 118 la
vradores, a maioria deles líderes. E, em 
grande parte, em estados governados 
pelo PMDB. O governador do Espírito 
Santo, Gérson Camata, ajudou a aco
bertar o seu amigo, o fazendeiro Acrino 
Breda, mandante do assassinato do 
presidente do Sindicato dos Trabalha
dores Rurais de Tomé-Açu, Benedito 
Alves Bandeira, o Benezinho. O gover
nador dÔ Mato Grosso do Sul, Wilson 
Martins, chegou a enviar a Polícia Mili
tar-em trajes de combate à guerrilha 
- para amedrontar uma festa da vitó
ria, realizada em Nioaque, depois que

os agricultores já estavam assenta
dos. E isto há apenas dois meses! 

E os novos coordenadores regionais 
do INCRA - que poderiam exercer um 
papel positivo no processo de Reforma 
Agrária - foram e estão sendo esco
lhidos, com raras exceções, através de 
conchavos políticos entre os deputa
dos federais da Aliança Democrática. 
Há, inclusive, o caso de um estado em 
que a disputa entre deputados foi feita 
através de sorteio. 

A experiência tem, portanto, de
monstrado que, desse tipo de governo, 
pouco se pode esperar. E isto apesar 
da boa vontade de alguns. Do lado dos 
trabalhadores rurais, a situação, no en
tanto, não é de esmorecer. Ao contrá
rio, o povo está se conscientizando ca
da vez mais. É cada vez maior o núme
ro de sindicatos que se transformam 
em combativos. E a organização na ba
se está avançando. 

Nesse ano de 1985, tem sido muito 
rico esse processo de articulação e or
ganização. Em janeiro passado, reali
zou-se o 1? Congresso Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra que 
reuniu, em Curitiba (PR), mais de 1.500 
delegados de todo o país para discutir 
e encaminhar suas lutas. E, no final de 
maio, aconteceu, em Brasília, o 4? 
Congresso Nacional da CONT AG (Con
federação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura) que reuniu quatro mil 

delegados para discussão e troca de 
experiências sobre o enfrentamento da 
realidade em seus estados. 

É, também, importante destacar a 
realização, no mês que vem, da assem
bléia nac�0nal da CPf-(Comissão Pas
toral da Terra). Apesar de não ser um 
organismo de trabalhadores, a CPT 
avaliará sua caminhada de dez anos de 
lutas, serviço e apoio aos trabalhado
res rurais, inspirada no Evangelho de 
Jesus Cristo e independente de todas 
as pressões, vindas de toda parte. 

Este é, em síntese, o quadro da 
questão da terra na "Nova República". 
Entre os lavradores, existe uma grande 
esperança de dias melhores. Mas está 
cada vez mais claro - como algo certo 
- de que a Reforma Agrária só aconte
cerá a partir da organização dos pró
prios trabalhadores. Não são suficien
tes boas intenções, discursos e planos
bonitos.

"A Reforma Agrária vai depender da 
gente. O governo só mudou o jeito de 
tratar", concluiu um dirigente do Movi
mento dos Sem Terra, depois de ficar 
uma semana em Brasília, discutindo o 
novo Plano de Reforma Agrária. 

João Pedro Stédile é assessor do Movi
mento dos Sem Terra, da Comissão Pasto
ral da Terra e de sindicatos de trabalhado
res rurais. 
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VIOLÊNCIA 

vi 

m 

Bóia-fria morto. possivelmente pela Policia Militar, durante a greve de maio de 1984. 

Violência policial 
na greve dos bóias-frias 
José Domingos Braghetto 

A 
mais recente greve dos trabalha
dores rurais volantes no Estado de 

São Paulo atingiu cerca de 28 cidades, 
num total de aproximadamente 80 mil 
bóias-frias e ocorreu no período de 21 
de maio a 1? de junho passado. Envol
veu trabalhadores da área canavieira e 
os que apanham laranja. Este pequeno 
relatório visa detalhar, na medida do 
possível, fatos que envolveram a Polí
cia Militar do Estado de São Paulo que, 
mais uma vez, encarou o problema so
cial com violência e cor.10 "caso de po-
1 ícia". Se a greve não teve o sucesso 
esperado, foi devido ao aparato poli
cial que atemorizou os trabalhadores, 
submetidos a diversas formas de vio
lência. 
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22 DE MAIO

A PM dissolve o principal piquete na 
entrada de Pitangueiras, município vi
zinho a Ribeirão Preto e dentro da área 
de comando do capitão Milton Pink. 
São seis horas da manhã. Os coman
dantes Lombardi e Camargo dão a or
dem de dispersar. Camargo ameaça 
prender os trabalhadores que, por aca
so, estejam no trevo que dá saída para 
Jaboticabal e Ribeirão. A PM - com li
cença do prefeito de Pitangueiras -
aloja-se no Centro Esportivo que o pró
prio prefeito cedera, um dia antes, para 
a assembléia dos trabalhadores. 

Até os últimos minutos, a PM se re
cusa a sair do local, dizendo, a alguns 

trabalhadores que já estavam chegan
do para a assembléia, que a mesma 
havia sido transferida de local. Essa 
mentira só serviu para desmobilizar e 
desacreditar as lideranças do Sindica
to que tentavam, a todo custo, com o 
capitão Milton Pink, a cessão do local. 
Neste dia, os bóias-frias decidem, em 
assembléia, não mais fazer piquetes 
para não provocar a polícia, uma vez 
que o movimento sempre foi pacífico. 
Doze trabalhadores são detidos em Be
bedouro. 

23 DE MAIO 

Dois trabalhadores rurais (Sílvio Ri
beiro de Freitas, 27 anos e Celi Mar-
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ques dos Santos, 32) estão conversan
do num bar, às 11 horas, pacificamen
te. De repente, a polícia chega, espan
cando e predendo. Os dois ficam pre
sos até às 16 horas. A advogada da Fe
taesp (Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura no Estado de São 
Paulo), Olga Maria e o deputado do PT 
(Partido dos Trabalhadores), Anísio Ba
tista, conseguem libertá-los, depois de 
conversarem com o capitão Pink, em 
Pitangueiras. 

Neste mesmo dia, em Pitangueiras, 
a PM invade casas, espanca trabalha
dores. Não deixa ninguém se reunir, 
nem na rua. Um trabalhador está dian
te de sua casa e é obrigado a trabalhar, 
forçado por um policial que lhe encos
ta o revólver nas costas. Um helicópte
ro da PM começa a sobrevoar toda a re
gião, causando medo na população. 
Este tipo de aparelho não aparece, 
com freqüência, no interior. Configura
se o estado de sítio em Pitangueiras. A 
Polícia utiliza um caminhão tipo furgão 
para disfarçar o transporte da tropa: a 
chapa LZ 5199 é de São Paulo. 

25 DE MAIO 

São presos 56 trabalhadores em Ser
rana. Todos ficam confinados na praça 
de esporte da cidade: não há lugar na 
delegacia. Eles participavam de um pi
quete. Quando os policiais atacaram, 
deitaram-se no chão e foram levados. 
Em um piquete, em Pitangueiras, a PM 
espanca vários trabalhadores: Elza 
Fernandes da Costa, Geraldo Domin
gos de Carvalho e Élcio Wagner de Oli
veira têm que ser medicados no hospi
tal da cidade. A Polícia utiliza até holo
fote para procurar trabalhadores no 
mato e prendê-los. Policiais cortam o 
pneu da bicicleta de um bóia-fria e es
pancam trabalhadores que esperavam 
o caminhão, no ponto e que não parti
cipavam da greve.

Sabemos, hoje, que, dia 21, doze sol
dados invadiram a casa de José Pedro 
Rodrigues, em Pitangueiras e espanca
ram o jovem Agnaldo Pires dos Santos 
e seu colega Darlete que levou pelo 
menos quinze cacetadas. Os policiais 
quebraram os utensílios domésticos, 
entre os quais o caldeirão de levar co
mida para a roça. 

28 DE MAIO 

Há muita tensão, pela manhã, no 
bairro Jardim Alvorada, em Bebedouro. 
A polícia chega por volta das seis ho
ras e persegue os trabalhadores que se 
encontram num piquete. Os tenentes 
Alaor e Andreoli comandam a tropa. 

Dois trabalhadores são presos e ficam 
duas horas no camburão: o carro da 
polícia dá voltas cç,m eles, pela cidade, 
com freadas bru,scas e zigue-zagues. 

O carro de um dos diretores da Fe
taesp, Waldomiro, é apreendido, sob 
acusação de furto. Este carro foi doa
do pelo Ministério do Trabalho para 
uso do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santa Fé. A PM quer, visivel
mente, prejudicar a Federação. Os tra
balhadores de Bebedouro fazem uma 
passeata pacífica, acompanhada, os
tensivamente, pela tropa de choque da 
PM, intimidando os agricultores em 
sua liberdade de manifestação. Três 
trabalhadores (Carlos Eduardo Lima, 
Paulo César Lima e Petronilo) são pre
sos no distrito de Taquaral, Pitanguei
ras. 

29 DE MAIO 

Os soldados amanhecem nos pique
tes, impedindo que se organizem. A

tensão continua. Por volta das 11 ho
ras, a PM persegue trabalhadores que 
se escondem numa casa. Há um clima 
de terror no bairro Cláudia, de Bebe
douro. Um carro do Sindicato conse
gue recolher alguns lavradores. A PM 

persegue o automóvel e depois desis
te. 

OFENSA MORAL 

Estes foram alguns casos e situa
ções que registramos. Muitos outros 
aconteceram. A PM conseguiu trans
formar uma luta pacífica por melhoria 
de vida num combate entre policiais e 
trabalhadores. Trata-se de uma luta, 
sem dúvida, desigual, pois o povo é or
deiro e pacifico e não tem nenhuma in
tenção de atacar quem quer que seja. 
Se reagiu algumas vezes, foi em legiti
ma defesa, diante de uma policia que 
exorbitou de suas funções, agiu arbi
trariamente e obrigou os trabalhadores 
a trabalhar. Em alguns municípios, co
mo em Barrinha, a PM agiu conjunta
mente com os chamados "gatos" ou 
empreiteiros de mão-de-obra. 

Além das ofensas tisicas, houve 
muita ofensa moral contra os trabalha
dores, por parte dos soldados. Espera
mos que tudo isso seja apurado e que 
os culpados sejam realmente punidos, 
para um novo ordenamento social. 

O padre José Domingos Braghetto, da 
diocese de Jaboticabal, coordena a CPT 
(Comissão Pastoral da Terra) no estado de 
São Paulo. 
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VIOLÊNCIA 

A violência 
na greve 
do ABC 
Programa Movimento Operário e 
Igrejas no ABC, do CEDI. 

A 
campanha salarial dos metalúrgi
cos começou em março passado. 

Depois de vários dias de negociação, 
como não se chegou a nenhum acordo 
entre a FIESP e os sindicatos indepen
dentes, a greve começou a 11 de abril, 
reivindicando jornada de trabalho de 
40 horas semanais, reajuste trimestral 
dos salários, estabilidade no emprego 
e o reconhecimento das comissões de 
fábricas. 

Como sempre aconteceu no Brasil, 
os patrões e o governo utilizaram vá
rias formas de violência contra os tra
balhadores para desmobilizar o movi
mento. Antes mesmo da greve ser ini
ciada, a polícia já estava na porta das 
fábricas, prendendo os ativistas que 
pediam aos trabalhadores para não fa
zerem horas extras, durante a distribui
ção dos boletins do sindicato, sobre a 
campanha. 

As empresas chamaram a polícia, 
com o argumento de proteger o seu pa
trimônio. Na verdade, ela veio intimidar 
os trabalhadores, de diversas formas, 
nas portarias e dentro das fábricas. 
Nesses locais, ficavam os carros da 
Operação Polo e da Ronda Escolar, 
mais os camburões da PM, a cavalaria 
e os caminhões da tropa de choque. 
Segundo o governo Montoro, tudo isso 
serve para proteger a população. 

Os policiais ameaçavam os traba
lhadores que estavam fora da fábrica 
de bater neles com os cassetetes, ca
so não voltassem ao trabalho. Houve 
casos, como na Carfriz, em Diadema, 
em que os policiais chegaram a entrar 
nos banheiros femininos, levando, à 
força, as mulheres para as máquinas. 
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Dentro das empresas, outras táticas 
foram utilizadas: contratação de um 
grande número de seguranças de fir
mas particulares e de "coringas", pes
soas cuja única função dentro das fá
bricas é a de descobrirem os ativistas 
e verificarem como o movimento está 
se organizando; corte da água e do ca
fé para os operários, fechamento dos 
restaurantes e retirada dos ônibus pa
ra criar um clima de tensão entre os 
grevistas; assembléias nas secções, 
presididas pelos chefes, afirmando 
que a greve era política, ameaçando 
demitir e apresentando, como único 
acordo possível, a decisão do segundo 
julgamento do TRT. 

O Tribunal Regional do Trabalho 
declarou-se incapaz de julgar a legali
dade ou ilegalidade da greve, no pri
meiro julgamento. Mas, no segundo, 
declarou a greve ilegal. Apesar de o pri
meiro julgamento determinar 45 dias 
de estabilidade, as firmas começaram 
a demitir, por justa causa, depois dos 
primeiros dias de greve. 

Nas fábricas, os seguranças faziam 
um corredor na portaria e todos os fun
cionários deviam mostrar suas carteiri
nhas. Os demitidos ficavam sabendo 
na hora, que tinham sido dispensados 
e já não podiam mais entrar. Ocorre
ram, ao todo, quase 6 mil demissões 
só no ABC. Foram dispensados traba
lhadores com doenças profissionais, 
pessoas acidentadas, mulheres grávi
das e até mesmo alguns operários que 
já tinham morrido, pouco antes do iní
cio do movimento, além de ativistas, 
membros das comissões de fábricas, 
CIPA e diretores do sindicato (apesar 
de terem estabilidade garantida por lei) 

em um total desrespeito à legislação. 
Na Volks Automóveis e na Volks Cami
nhões, houve uma média de 23 demis
sões diárias. 

As listas já estavam prontas há mui
to tempo porque as empresas em que 
os trabalhadores estavam mais organi
zados não conseguiam dispensar nin
guém, pois toda a secção entrava em 
greve. As indústrias aproveitaram o 
momento para reduzir o pessoal e man
dar embora todos os ativistas. O de
semprego é uma ameaça que amedron
ta o trabalhador, diante da dificuldade 
de conseguir outro trabalho. Além dis
so, as fábricas colocaram anúncios de 
que tinham vagas e, ao lado dos grevis
tas, ficavam as filas com milhares de 
desempregados. 

DEPOIMENTO DE UM OPERÁRIO 

É este o depoimento de José Milton 
de Souza, que trabalha na Motores Per
kins e é 1? secretário do Sindicato de 
Metalúrgicos de São Bernardo e Diade
ma: 

" ... não se podia fazer rodinha na Pira
·porinha, a polícia vinha com cassete
tes na mão e dispersava essas rodi
nhas. Um fato que também aconteceu
é que como eles dispersavam essas ro
dinhas, mas não conseguiam colocar
ninguém para dentro da fábrica, eles
saiam com os seguranças da fábrica
que apontavam quem era funcionário
da Arteb. Os policiais, com os cassete
tes, puxavam os trabalhadores para
dentro da fábrica, cutucando e, às ve
zes, até batendo nos trabalhadores,
até eles entrarem na fábrica.

Um dia chegou um esquema muito
forte de segurança, parece-me 4 ou 5



caminhões da tropa de choque, vários 
camburões e uma Polo e vários traba
lhadores, cerca de 300, 400 da Arteb e 
da Carfriz, que são duas empresas pra
ticamente vizinhas, estavam tentando 
entrar em conflito com a polícia mili
tar. Para a gente evitar, ficamos eu e o 
companheiro Cândido, mais o compa
nheiro Ernesto, da Carfriz, pedindo que 
o pessoal se retirasse e não entrasse
em conflito com os PMs. Infelizmente
eles pegaram a gente, prenderam na
porta da Arteb, bateram muito na gen
te, levando para a delegacia, dizendo
palavras de baixo calão em cima do
nosso nome, dizendo que a gente era
baderneiro, grevista, píqueteíro, e que
iam levar a gente para o Riacho Gran
de, para dar um pau. Passando da por
ta da Arteb, segurando a gente dentro
da perua da Polo que é H 675, levando
a gente lá para o 6? batalhão, depois
do 6? batalhão conversaram com o co
mandante, levaram a gente lá para o 3?
DP do bairro Assunção. Descendo da
675, a gente apanhou muito e no fim
colocaram eu e o companheiro Ernesto
numa roda de 8 policiais, primeiro o
companheiro Ernesto, bateram muito
no companheiro, depois chamando eu,
colocando numa roda de muitos poli
ciais, me bateram muito dizendo que
eu ficava em cima do micróônibus do
sindicato, fazendo discurso, que eles
passavam fome. Na verdade não é isso
que tinha acontecido um dia antes, no
qual estava pedindo que os policiais
entendessem a posição do Sindicato
que também o salário deles era de fo
me. Eles me reprimiram muito, chutan
do a boca, batendo. No momento foi
uma dor. Passando isso eu entendi que
esse pessoal é perigoso e que não têm
nada com o trabalhador mesmo. De
pois, o próprio delegado do 3? DP, que
é um delegado civil, conversando comi
go disse que esse pessoal é dessa for
ma mesmo, que ninguém muda a cabe
ça deles. Depois me colocaram numa
cela, dando umas pancadas dentro da
cela. O advogado do sindicato chegou,
me liberando da cela. Eu fui falar com
o comandante Porfírio, eu e dr. Rui a
respeito do que tinha acontecido. Esse
comandante disse para a gente que ia
avaliar se realmente os PMs dele ti
vesse� culpa, eles iam ser castigados·.
Só disse isso para a gente, em 2 ou 3
minutos que ele falou com a gente. O
que nós entendemos é que foi ordem
mesmo desse comandante que parece
que agora foi transferido para Santos.
A gente ficou na prisão, fomos presos
às 7 e meia da manhã, ficamos na dele
gacia até 4 horas da tarde, mesmo com
o advogado do Sindicato. Apesar de to-

da essa repressão nós tínhamos cerca 
de 700, 800 trabalhadores fora da fábri
ca. Dias depois eu convidei o compa
nheiro Jair e o Lula para participar de 
uma assembléia, na qual eles nem fa
laram, quem fez uso da palavra foi eu e 
o companheiro Paulo Okamoto, pedin
do para os companheiros retornarem
ao trabalho. A gente foi porque se eu
chegasse com o carro de som, sozinho,
porque até passando na Pi rapori nha,
eles queriam me prender. Então eu
chamei o companheiro Lula para um
apoio maior no momento ... "

" ... Depois que o Sindicato pediu o re
torno ao trabalho, aconteceu que se 
reunissem mais de 2 ou 3 companhei
ros, policiais da PM, pagos 50 mil cru
zeiros por dia, pela Arteb, para eles fa
zerem esses plantões, esse policial PM 
chegava e espancava esses compa
nheiros. Espancando e dispersando 

uma rodinha de 2 ou 3 companheiros. 
Bateram num companheiro que estava 
tentando organizar uma operação tar
taruga, na sessão de produção, os PMs 
pegaram esse companheiro, levaram 
para dentro de uma sala da chefia, ba
teram nesse companheiro dentro da 
sala da chefia. Depois de 3 dias ele foi 
dispensado também por justa causa. 
Os policiais até hoje estão dentro da 
empresa. Não chegam a ser bem farda
dos, mas às vezes usam quepe, che
gam assim no carro mesmo da polícia. 
Chegam com a Polo, ficam 3 ou 4 sol
dados lá dentro e ficam vigiando a fá
brica, diariamente ... " 
" ... Esse esquema policial foi montado 
na Arteb, na Carfriz, na Toyota, três 
empresas que estavam agora se orga
nizando e muito bem. A Carfriz demitiu 
106 companheiros, a Arteb mais 300 e 
a Toyota toda a Comissão de Fábrica 
mais 47 companheiros". 
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Constituinte: 
o cotnprotnisso da construção

de llllla sociedade detnocrática
A participação do movimento popular no 

processo que leva à Constituinte é funda
mental para que ela seja aberta e compro
metida com os interesses do povo. Nesse 
sentido, TEMPO E PRESENÇA foi buscar a 
op1mao do líder comunitário e ex
presidente da Federação das Associações 
de Moradores do Estado do Rio de Janeiro 
(FAMERJ), Jó Resende. Jó desenvolveu in
tenso trabalho à frente da FAMERJ, na de
fesa dos mutuários do BNH, e atualmente 
está sendo cogitado para concorrer à vice
prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, na 
chapa do POT. 

Entrevista a José Ricardo Ramalho 

Te P - Qual a importância da Cons
tituinte do ponto de vista das Associa
ções de Moradores? 

Nós das associações de moradores 
e das diversas formas de organização 
da população, além das lutas reivindi
catórias do nosso trabalho em busca 
de melhores condições de vida, temos 
um compromisso básico, que é a cons
trução de uma sociedade democrática. 
De uma sociedade onde o povo, de ma
neira organizada, tenha uma participa
ção efetiva nas decisões; onde se res
peite todas as diferenças de pensar e 
de agir e se admita a convivência de
mocrática dessas diferenças; onde o 
social, o atendimento às necessidades 
fundamentais das pessoas, prevaleça 
sobre as relações do capital ou seja 
onde o trabalho prevaleça sobre o capi
tal: uma sociedade no qual as iniciati
vas comunitárias micro-localizadas te
nham expressão; onde toda essa práti
ca social, se desenvolva plenamente e 
possa desembocar em novas propos
tas; uma sociedade onde os partidos 
políticos sejam representativos, te
nham compromissos com os seus re
presentados e com a população; onde 
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Jó Rezende 

não haja discriminação ideológica, fi
losófica, religiosa ou partidária de ne
nhuma natureza; onde o poder legisla
tivo seja respeitado e tenha um papel 
representativo, que expresse nas leis, 
no controle sobre a administração pú
blica, o desejo de população; onde o 
poder executivo municipal, estadual 
ou federal, sejam efetivamente, um po
der executivo, subordinado ao legisla
tivo, ao judiciário e à população nas 
suas diversas formas de expressão; 
onde os recursos orçamentários sejam 
compartilhados na sua elaboração 
com todos esses poderes; onde a ali
mentação, a habitação, a saúde, a edu
cação, sejam direitos básicos, consti
tucionais, que não sejam apenas direi
tos circunstanciais em função do inte
resse político momentâneo ou que is
so seja passado para trás em função 
de uma economia em fase de expan
são ou de recessão; que antes de se 
pensar na acumulação do lucro se ga
ranta a sobrevivência; que antes de se 
pensar no ócio de poucos se garanta a 
sobrevivência de muitos. Tudo isso se 
traduz através do trabalho do dia-a-dia 
da população, na luta dos mutuários, 
na luta pelo saneamento básico, na lu-

ta pelo transporte coletivo, na luta pelo 
abastecimento, pela saúde, enfim em 
todas essas ações coletivas, perma
nentes, diárias da população, tudo is
so deve produzir, ser canalizado, ser 
encaminhado para a elaboração de 
uma Constituição democrática, partici
pativa, mobilizadora. Nós sabemos 
que se uma Constituição dessa não for 
buscar fundo na população a sua re
presentatividade e a sua ação, ela aca
ba sendo uma Constituição conserva
dora, reacionária, preservadora dos pri
vilégios. Por tudo isso, a Constituinte 
é, para nós, uma questão da mais ab
soluta prioridade hoje. Não se pode 
pensar em Constituinte, se não pensar
mos nessa mobilização e nas propos
tas para a Constituinte. Constituinte 
não é só mobilizar e eleger os constitu
cionais porque, nesses termos, o poder 
econômico vai prevalecer e vai eleger 
uma Constituinte reacionária, conser
vadora e que pode ser igual ou pior à 
que nós temos ai. 

Por outro lado, não podemos mais fi
car na dependência de que alguns sá
bios decidam pelo povo, retirem das 
prateleiras as suas propostas constitu
cionais e que o povo venha atrás ape-



nas para referendá-las; isso que acon
teceu, sistemáticamente, na história 
brasileira. 

Não podemos também, admitir que 
se pense em uma Constituição quando 
a organização partidária, quando a lei 
de greve, quando a lei de imprensa, 
quando os privilégios, quando a lei de 
segurança nacional, quando tudo isso 
ainda permanece intacto, nos seus res
quícios, atuando para desmobilizar, 
desorganizar e reprimir a população. 
Eu diria que a luta está apenas inicia
da. Queremos Constituinte sim, mas 
queremos Constituinte com esse grau 
de mobilização e de intervenção no 
processo da sua elaboração. 

Te P - Como a sociedade civil po
de, na prática, influenciar na Consti
tuinte? 

Isso vai se dar, na medida em que, 
em cada local de trabalho, em cada 
moradia, em cada partido político, em 
cada cidade, em cada colégio, em cada 
universidade, em cada estado, a Cons
tituinte passe a ser um tema em deba
te. Varando, rasgando, se irradiando, 
para que a gente tenha a questão da 
Constituinte como uma questão bási: 
ca de nossa discussão fundamental. 
Eu acho que esse é o modo pelo qual 
nós podemos elaborar uma nova Cons
tituição. Temos que colocar em debate 
todas ãs questões constitucionais 
imediatamente em todos os locais. 
Uma mobilização que possa ter como 
desfecho uma elevação do grau de 
consciência e uma grande mobilização 
da sociedade em torno da Constitui
ção. 

T e P - Como você vê a questão de 
candidatos avulsos, não necessaria
mente ligados aos partidos, à Consti
tuinte? 

Eu concordo com isso. Eu acho que 
em uma Constituinte, com a vida parti
dária ainda debilitada como a nossa, 
após todos esses anos de autoritaris
mo, os nossos partidos ainda no seu 
processo de formação, de organiza
ção, uma Constituinte agora não pode
ria, apenas, ser representada por cons
tituintes partidários. Nós precisamos 
de constituintes que sejam da socieda
de. Nós temos eminentes pessoas que 
são representativas da sociedade, que 
são representativas da nossa organiza
ção social e que, por diversas razões, 
não têm militância partidária. É funda
mental que essas pessoas possam 
também ser constituintes, que devem, 
nesse caso, ter um papel complemen
tar junto com o Congresso Nacional. O 
Congresso Nacional tem o seu papel, 
mas a Constituinte é a Assembléia so-

berana de uma nação. Então essa 
Constituinte deverá ter a ação partidá
ria e a ação não-partidária de pessoas 
eleitas diretamente para a Constituin
te. 

T e P - A Constituinte se reuniria à 
parte do Congresso? 

Sim, pode ser uma reunião. Isso nós 
temos que debater quais as melhores 
formas, qual o melhor mecanismo. Po
de ser simultânea , pode ser anterior, 
pode ser até posterior mas eu acho 
que o Poder Constituinte deve ser um 
poder não congressual. O poder con
gressual, ele deve estar ali, cumprindo 
as leis vigentes enquanto a Constituin
te se reúne. O parlamentar, deputado 
federal ou senador, pode ser simulta
neamente constituinte ; eles podem es
tar com a legislação ordinária, atuando 
com a legislação ordinária enquanto, 
também, como constituintes. 

T e P - Na campanha política para 
as prefeituras de capitais, a Consti
tuinte, vai ser um tema primordial da 
campanha ou você acha que outras 
questões, no momento, estariam aci
ma em termos de campanha eleitoral? 

,J 

Há uma tendência que devemos evi
tar que se fixe que é a tendência à po
larização nacional de questões que 
acabam sendo muito superficiais, nes
se debate eleitoral das prefeituras. 
Acho que devemos fazer todo o esfor
ço, eu inclusive me proponho a isso, 
me engajo nisso, para que a eleição 
municipal seja acima e antes de tudo, 
um debate das questões locais asso
ciadas às questões gerais. Por exem
plo, o debate da Constituinte é um de
bate local e que deve estar associado 
ao debate nacional, certamente, mas 
eles têm que estar presentes, os dois, 
imediatamente, a questão local, a 
questão das necessidades da popula
ção, a questão da Constituinte, são 
questões que têm que estar presentes 
nesse processo. 
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Cristãos alemães 
protestam 
contra silêncio 
imposto a Bo f f 

Um protesto contra a pena de silêncio, 
imposta, pelas congregações para os Reli
giosos e para a Doutrina da Fé, da Cúria 
Romana, ao teólogo Leonardo Boff, foi for
malmente enviado ao cardeal Joseph Rat
zinger pelo "Grupo de Freckenhorst", in
tegrado por cristãos da República Federal 
da Alemanha. D texto também foi encami
nhado ao episcopado alemão e à CNBB. 
Segue-se a tradução, preparada por Horst 
Goldstein, tradutor dos livros de Boff e de 
alguns títulos de Rubem Alves para a lín
gua alemã. 

Comissão Permanente 
do "Grupo de Freckenhorst" 

T
ristes e irritados, soubemos da 
condenação ao silêncio enunciada

pelo Vaticano contra o padre francisca
no brasileiro e professor de teologia 
frei Leonardo Boff O.F.M. Contra tal re
caída em formas de disciplinamento 
julgadas superadas desde o Concílio, 
devemos levantar a nossa voz. A medi
da tomada contra Leonardo Boff 
parece-nos incrível, uma vez que tais 
métodos de calar alguém só são prati
cados por sistemas totalitários. Diante 
destas tentativas de silenciar a voz de 
alguém, ainda não foi solucionado ne
nhum problema espiritual. Forçosa
mente, a decisão romana confirma as 
proposições críticas sobre o exercício 
do poder por parte dos órgãos ecle
siásticos, exposta:, por Leonardo Boff 
como "ensaios de ticlesiologia militan
te" em seu livro "Igreja: Carisma e Po
der". À "notificação" da "Congrega
ção para a Doutrina da Fé", datada de 
11 de março de 1985, declarando algu
mas teses do livro "insustentáveis" e 
perigosas para a sã doutrina da fé, 
Leonardo Boff, em sublime solidarie
dade com a Igreja concretamente exis
tente, declarou ser-lher abosolutamen
te natural obedecer ao mais alto ma
gistério da Igreja, repetindo sua posi
ção já anteriormente formulada: "Prefi
ro caminhar com a Igreja e andar sozi
nho com a minha teologia". 

Perguntamos: Estão as instâncias 
romanas esquecendo as proposições 
do Concílio de, reconhecendo-se a ins
tituição divino-espiritual do ministério, 
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também o Povo de Deus ter recebido o 
espírito profético? Além disso, deve
mos lembrar o fato histórico de algu
mas instâncias romanas não raramen
te terem tomado graves decisões errô
neas, com consequências desastrosas 
tanto para pessoas particulares como 
para a Igreja inteira. Queremos pedir 
que levem em consideração o abismo 
cada vez maior entre tais proposições 
enunciadas pelas congregações roma
nas e amplos setores do povo fiel e en
gajado na Igreja. Nas nossas paró
quias e comunidades, estamos sentin
do que a autoridacte da Igreja, em virtu
de de tais medidas, está desgastando
se cada vez mais. O nosso serviço pas
toral de sarcedotes e leigos está sendo 
dificultado enormente. 

Constrage-nos, muito particularmen
te, o procedimento centralístico, reno
vado pelas Congregações Vaticanas. 

Abandona-se, com isto, o princípio de 
colegialidade, decidido pelo Concílio, 
atribuindo-se grande autonomia às 
Igrejas particulares, embora reconhe
ça-se a fundamental unidade de todos. 
Com a condenação do franciscano, 
passou-se por cima da CNBB (Confe
rência Nacional dos Bispos) que, pelo 
procedimento unilateral das institui
ções romanas, ficou surpreendida e 
até menosprezada. Sabemos que mui
tos bispos brasileiros, inclusive car
deais, ficaram consternados diante 
desta medida, que atingiu não apenas 
Leonardo Boff pessoalmente, mas 
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também os pequenos e pobres que, na 
Igreja, inclusive através dos livros e da 
atividade docente do franciscano, re
cebem ânimo humano e impulsos de 
fé. Impede-se, agora, a emergência de 
uma Igreja forte na esperança. 

Antes de tudo, porém entristece-nos 
e irrita-nos o fato de a decisão romana 
constrager, profundamente, a Igreja do 
Brasil e a grande maioria dos seus bis
pos ainda por um outro motivo: os eco
nômica e politicamente poderosos 
sentem-se apoiados. Na opinião dos 
que estão interessados sobretudo na 
conservação do atual statos quo, Ro
ma parece ter confirmado que a Igreja, 
renovada pela sua "opção preferencial 
pelos pobres" (Puebla), está no cami
nho falso e injusto. Os que estão sen
do veemente criticados pelas grandes 
conferências episcopais latinoameri
canas e mesmo pelo Santo Padre, por 
tirarem seu proveito da exploração 
econômica, sentem-se confirmados 
por essa tomada de posição por parte 
de Roma. 

Faz-se necessário uma discussão in
terna sobre as teses de Boff. Resta-nos 
pedir, insistemente, a revogação da 
proibição de Leonardo Boff  
manifestar-se publicamente, pelo bem 
da Igreja e do Evangelho. Além disso, 
comprometemo-nos com a divulgação 
mais ampla possível e com a discus
são substancial dos muitos livros e ar
tigos do franciscano brasileiro. Diante 
do silêncio de Boff, outros muitos de
verão falar. 
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Eucaristia e 

Coinproinisso Social 
"Qual o significado da celebração da eu

caristia num continente marcado estrutu
ralmente pela injustiça?". É para esta per
gunta que o padre Antônio Haddad, sacra
mentino mineiro, tenta apresentar respos
tas. 

Seu ponto de partida é a dimensão es
sencialmente comunitária do mistério eu
carístico, da presença de Jesus Cristo em 
nosso meio como alimento, "caminho, ver
dade e vida". No Brasil e na América Latina, 
a eucaristia tem significado, basicamente, 
a comunhão da dor, da exploração e do 
martírio. O próprio autor vivenciou, em sua 
própria carne, esse mistério, num dos epi
sódios mais escabrosos perpetrados pela 
ditadura militar de 1964. 

Mas a Eucaristia também tem significa
do, em nosso meio, como enfatiza o autor, 
o momento do encontro dos que lutam e
têm esperança. E têm esperança porque re
sistem e lutam. Cada vez mais, em toda par
te desta Pátria Grande, cristãos, homens e
mulheres de boa vontade, reúnem-se em
torno da mesa do Senhor para celebrar a 
comunhão dos que lutam, dos que sofrem, 
morrem e ressuscitam na caminhada da li
bertação.

Além da sua própria experiência e na vi
vência do seu povo, o autor inspira-se na re
flexão de Paulo 6?. Homem permanente
mente angustiado, mas de espírito sempre 
aberto, Montini parece hoje - no contexto 
eclesiástico de r8stauração - uma figura 
saudosamente distante. Ele, João 23 e João 
Paulo 1° parecem figuras que viveram há 
séculos, diante de tudo o que vemos e vive
mos, hoje, na estrutura autori tariamente 
verticalizada da Igreja Católica. O autor de
monstra como Montini pregava e vivenciava 
a autêntica dimensão comunitária e políti
ca da Eucaristia. "Uma grande lição nos ad
vém desta herança eucarística por ele dei
xada: o mistério da Eucaristia deve ser vis
to, considerado, estudado, analisado, pre
gado e vivido sob todos os prismas possí
veis desde que exerçam influência liberta
dora na pessoa, na comunidade-Igreja e na 
inteira sociedade humana", diz Haddad. 

Ele enfatiza que essa compreensão da 
Eucaristia terá, inclusive, um influxo no 
ecumenismo, "a fim de que se prossiga 
num diálogo profícuo, eliminando mágoas 
e divisões do passado. E trabalhar para que 
o advento do sentar-se todos em volta de
um mesmo pão da unidade dos cristãos 

Agricultura Suicida 
Um retrato do modelo brasileiro 

Em "Agricultura Suicida - um retrato do 
modelo brasileiro", recentemente lançado 
pela Editora Ícone, Paulo San Martin anali
sa o autêntico caos gerado, no sistema 
agrícola brasileiro, por um modelo de de
senvolvimento voltado mais para interes
ses de acumulação do capital do que para o 
atendimento das necessidades básicas do 
povo. Seu ponto de partida é o de que "a 
chamada "modernização" da agricultura 
::i·as leira modificou a fisionomia, a cultura, 
� se biante e a vida da Nação. Criou o pais 
-ª - se· a no meio da riqueza e da fartura, 
ag·a "a 'orne. É um Brasil que as estatis
t cas ·e--a·a as não revelam." Os títulos 
dos ca s a am por eles mesmos: "Re-

e· rnlli ar e o mito da mo
dernização •a Re,olução termonu
clear: novas muoa ças ,o quadro interna
cional", "Retratos do e o Brasil revela
do em 3 x 4", "A viagem prossegue. E chega 
ao mito dos novos eld.orados" "Proje o JI
CA: uma aventura de ocupação e e,•rega 
do cerrado", "Genocídio no ordes·e: espe
lho da tragédia gestada pelo modelo" 
"Uma nação em guerra: o balanço das oa -
xas", "A tragédia da terra e a violência eco
lógica", "Alternativas: buscando a nova di
mensão da vida e do homem" e um apêndi-

ce: "Ciranda de corrupção: até o ministro 
se afoga no mar de lama que gerou". 

"Os últimos vinte anos de modelo suici
da dá agricultura brasileira - diz o autor -
arrastam atrás de si um verdadeiro mar de 
lama que se mistura e se confunde com a 
ciranda de corrupção que permeou por to
dos os poros do Poder do Pais". 

Questiona-se, agora, se a chamada "No
va República" começa, efetivamente, a mu
dar esse panorama. Neste campo (e nou
tros ligados a situações básicas da estrutu
ra sócio-econômica de qualquer pais) não 
são suficientes as boas intenções. Para 
que haja uma mudança efetiva seria neces
sário aplicar medidas que, inevitavelmente, 
entrariam em contradição com interesses 
dominantes e (muito bem) encastelados em 
altos postos do atual governo. É por isso 
que os militantes das entidades que atuam 
no campo e com os camponeses (CPT, Sem 
Terra, entre outros) enfatizam que nada virá 
de cima para baixo, em termos de melho
rias para os trabalhadores rurais. Tudo de-

erá ser conquistado, através da luta orga
nizada. Endereço da Ícone Editora: Rua 
Anhanguera. 66. CEP 01135, São Paulo, SP. 

eucaristia 
e compromisso 
social 

não demore a se concretizar; a credibilida
de de nossa tarefa no mundo exige este si
nal visível". O livro de Antônio Haddad 
sugere-nos, basicamente, o resgate da Eu
caristia de uma compreensão individualista 
e egoísta. Endereço das Edições Loyola: 
Rua 1822, nº 347 Cep 04216 SP. (DA) 
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Rubem Alves 

LITURGIA (1) 
U

-r m filho: será que aiguém pode ter um desejo mais 
terno que este? Um filho é como um caminho: há 

coisas boas bem ali, ao alcance da mão, amoras silvestres, 
fontes escondidas, sombras. E também há o mistério do 
destino, escondido no horizonte e na noite. Um filho é 
como o mar: espuma que brinca com pés descalços e 
funduras que nunca haveremos de compreender. 

E, no entanto, ali está a carne da nossa carne, corpo 
onde colocamos os nossos desejos mais altos. Como se 
fosse um altar, lugar de esperança. A gente envelhece e se 
vê moço de novo naquele que nasce da gente. Nele 
continuo a viver. 

Ter um filho é isto: saber-se cheio de vida, 
transbordante como se fosse fonte, para regar jardins: 
sementes voantes, em busca do fundo da terra, mulher, 
eterno nascer e .renascer. Num filho nos destinamos ao 
futuro: esperamos ... 

[magino que era isto que Abraão pensava, 
comtemplando em silêncio as planícies, sorrindo, vendo 
coisas que ninguém mais via. Tão sozinho, mas naquela 
solidão saíam de sua carne multidões sem fim, incontáveis 
como as areias do mar, homens e mulheres, duros pelo 
trabalho, alegres na colheita, à sombra de figueiras e 
parreirais. E os jovens, amando sob os pés de romãs. 
Crianças nos seios das mães. Velhos sonhadores, 
brincando com seus netos. Tudo isto lhe vinha à mente 
quando pronunciava as palavras mágicas: "Meu filho ... " 
Como era isto possível, se o filho ainda não havia 
nascido? Como era isto possível se este nome apenas 
marcava uma ausência, o lugar de uma grande nostalgia? 
Sara sabia. Conhecia os sonhos daquele olhar silencioso. 
Como ela era bela ... Como havia ternura em seu olhar. E 
olhando para o seu corpo de quase menina, imaginava 
que ali dentro um sonho haveria de se tornar carne. 

Mas o tempo passava. O corpo da mulher continuava o 
mesmo: pequenos seios de adolecentes, o ventre liso que 
não conheceu a gravidez. E a cada mês o sangue 
anunciava de novo que as sementes haviam caído sobre a 
pedra ... 



"- Não importa", dizia Abraão. "Ele virá ... " 
Mulher sensata, a Sara. Sensata e boa. Como amava 

aquele sonhador. Mas ela sabia melhor do que ele. Sabia 
que há sonhos que não se realizam. Sabia que há sementes 
que não germinam. Olhava para o rosto de seu marido e 
havia ali as marcas de. uma saudade sem fim de uma 
criança que não nascera. E ela bem que o sabia, em 
silêncio: "Nunca haveria de nascer". A sabedoria lhe 
ensinara que quando os desejos são impossíveis, a gente 
os troca por coisas menores. Quem não pode ter uma 
estrela pode, pelo menos, acender uma vela. Quem não 
pode ler um grande amor pode, pelo menos, cantar uma 
canção. Quem não pode gerar um filho no seu próprio 
ventre pode, pelo menos, adotar uma criança, nascida de 
outra ... 

"Abraão", disse ela um dia. "Sei que você me ama. Sei 
que você deseja um filho que nasça de dentro de mim. 
Mas minha fonte está seca. Meu jardim está fechado. 
Coloca tua semente em Hagar, minha escrava. E esta 
criança será o meu filho ... " 

E assim foi. A semente germinou. O ventre de Hagar 
cresceu. E nasceu um filho de Abraão. Ele o amou, a 
Ismael. Mas tudo foi inútil. A alegria não chegou. 
Continuavam no seu rosto aquelas mesmas marcas tristes 
de uma ausência, o filho que seria dele e da mulher a 
quem amava. 

O tempo passou. 

Vieram os sinais da velhice. Olhos baços, braços fracos, 
abraços poucos, seios murchos, e o sangue que nunca mais 
,oftou, dizendo da 

.
//Idade das sementes ... Só uma 

coisa não envelhece · ·anho daquele homem velho, que 
continuava a olhar a tésmas planícies e a ter as mesmas 
visões: como as areias do mar ... 

Foi no calor mais forte do dia, quando tudo fica 
quieto, a hora quando do corpo saem os sonhos de quem 
ainda está acordado, e nenhuma folha dos carvalhos se 
mexia, algo estranho, três homens surgidos, não se sabe 
como, daquela imensa solidão, apareceram. E ali ficaram, 
sob a árvore, e começaram. E ao se despedirem disseram: 

"Voltaremos. Daqui a um ano. E quando voltarmos Sara 
terá tido um filho ... " 

' 

Sara, que ouvia tudo à distância achou que aquela era 
uma piada engraçada. Poder-se-ia imaginar coisa mais 
cômica que uma mulher velha, cara enrugada, boca sem 
dentes, seios murchos, com o ventre inchado e seios 
túrgidos de mulher grávida? Só se o mundo 
enlouquecesse, e as coisas que são deixassem de ser, e as 
coisas que não viessem a ser, tudo às avessas, ao 
contrário, de cabeça para baixo, montanhas virando 
abismos, de desertos nascendo jardins, virgens 
engravidando, mortos ressuscitando ... Mas Sara era 
mulher sensata, que sabe que estas coisas não acontecem. 
Sabia as lições do possível e do impossível. E ela não 
pôde conter o riso ... Os estranhos visitantes tinham um 
f orle senso do engraçado. E enquanto ria, caminhava 
para a cozinha, lugar de realidade, ali onde seus desejos 
eram modestos e possíveis: guisados, pães, coalhadas. E 
teve pena de Abraão e dos seus sonhos ... 

Mas Abraão, sem haver aprendido as lições do possível 
e do impossível, vivia no mundo dos desejos que ainda 
não aconteceram. Ele acreditou no sonho, sorriu, tomou 
um machado, cortou uma árvore, e começou a construir 
um bercinho. 

Naquela noite, no silêncio da tenda de Abraão, dois 
mundos apareceram, tão próximos e tão infinitamente 
distantes. 

O primeiro nascia da boa e sensata Sara, do seu senso 
do possível, dos seus pães. Os pães eram nada mais que 
pães. Mudos. Não falavam. 

O outro nascia das mãos do visionário Abraão, mãos 
possuídas pelo futuro, voando por sobre os limites do 
possível. Primeiros entalhes naquilo que seria um berço. 
Era mais que um berço. Um poema. Sacramento. Um 
altar ... 

Abraão não sabia: mas seus gestos eram uma liturgia ... 
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HINO A REAGAN 
Dom Pedro Casaldáliga 

Comigo te excomungam os poetas, 
as crianças, os pobres da Terra: 
ouve-nos! 
É preciso pensar humanamente o mundo. 
Não banques o Nero. 
Não estás filmando, mico das telas: 
és o mandatário de uma grande nação! 
(Eu direi ao teu povo que limpe para sempre 
a merda que tua bota de cow-boy 
grudou em S'..la bandeira. 
E lhe direi que saiba, quando vota, 
que pode estar vendendo 
muito sangue e sua honra) 

Tereis embriagado de coca-cola o mundo, 
mas resta algum lúcido para dizer-vos não! 
O-lucro e o poder de vossas armas 
não pode atingir maior cotização 
do que o pranto febriciame 
de um menino de cor. 

A raça dos homens já não está para impérios. 
Reagan, escuta: 
o sol
nasce de nüvo para todos
e o mesmo Deus chove
sobre todas as vidas que chamou à festa.
Nenhum povo é maior.
Faz teu quintal em tua casa, respeita-nos!

Raquel te conhece, Herodes, 
e terás de responder por tua desolação. 

A estrela de Sandino te espreita na montanha, 
e no vulcão desperta um só coração: 
como um mar de coragem, a l\icarágua menina 
romperá tua agressão. 

O sangue dos mártires sustenta nossos braços 
e em nossas bocas torna-se cântico e manancial: 
Tu nunca viste a montanha, Reagan, 
nem ouviste em seus pássaros a voz dos sem voz, 

Tu não sabes de vida, nem entendes de canção. 
Não nos venha agora com morais hipócritas, 
genocida que abortas todo um povo e sua 
Revolução. 

A mentira que tentas pregar ao mundo 
(e ao Papa) é a droga maior. 
Existe Liberdade (com exclusividade) 
e cerceias os passos da Libertação. 

"Os Estados Unidos são potentes e grandes ... " 
Ali Right! "We trust. . .in God" (*) 
Podeis acreditar-vos donos, podes ter tudo, 
inclusive deus, teu deUs 
- o ídolo sangrento de teus dólares,
o maquinal Moloch -,
mas te falta o Deus de Jesus Cristo,
a Humanidade de Deus!

Eu juro pelo sangue de Seu Fi1:tJhu 
que outro império matou, q_uel�-
e juro pelo sangue da América }...,[{na 
- prenhe de aurora hoje -
que tu 

serás o último 
(grotesco) 

imr,erador! 

(*) Tudo bem! "Nós confiamos ... e,'1 De11c;". 
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A equipe da CPT Diocesana 

de Caxias (MA), às 12 horas do 

dia 10/6/86, foi avisada de que 

no lugar conhecido como 

"Cascudo" ou "Bebedouro es
tava sendo realizado o despejo 
das famílias de posseiros ali 

residentes que desde 1977 vêm 

resistindo em suas posses. 

De imediato a equipe <::e des
locou até a área verificando os 

seguintes fatos: 

1) Encontravam-se no local 
os indivíduos Fernando Tava
res de Sá e Raimundo Batista, 

acompanhados dos oficiais de 
justiça Juvenal e Manoel Car
doso, um contingente policial 

composto de onze PMs arma
dos com fuzis, revólveres, es

copetas e metralhadoras, um 
caminhão com ferramentas pa

ra a derrubada das casas, uma 
caminhonete e nove ajudantes 

com o objetivo de despejar as 
citadas famílias - no total de 
53 crianças e 36 adultos. 

2) O mandato de manuten

ção de posse, datado de 23 de 

dezembro de 1985 e cumprido 

nesta data evidencia a faccio
sidade dos serventuários da 

justiça que tem o prazo de trin
ta dias para cumprir um man

dato e recolhê-lo ao cartório. 

Considera-se ainda a ausên
cia do manutenido dr. Floriano 

Tavares de Sá, gerente da lta
poranga Agricultura e Pecuária 
Lida., autora da ação, cuja sen-

tença foi proferida em 22 de 
novembro de 1985. 

3) Questionando o oficial de
justiça sobre a ausência do -re

presentante da autora, a equi
pe foi grosseiramente interpe

lada por Fernando Tavares de 
Sá e Raimundo Batista, respec

tivamente irmão e cunhado do 

dr. Floriano, para entregar a 

terra ao irmão dele que estava 
ali presente e que, de revólver 

na cintura, se dizia agente de 
policia. Este, imediatamente, 
declarou poder fazer o "servi

ço" de despejo das familias 
ameaçando prender os lavra
dores que não aceitaram assi

nar o mandato, vista não reco
nhecer o dono. 

Contando com a policia à 
sua disposição, Fernando Ta

vares de Sá só não executou as 
suas ameaças em virtude da 
interferência da equipe da CPT 
e do oficial de justiça Juvenal, 

que esclareceu não ter recebi

do ordem nenhuma de despeje 

e sim de manutenção de pos
se. 

Vista a firmeza dos lavrado
res, após terem ameaçado os 

mesmos e a equipe, foram-se 
embora debochando, proferin

do expressões de baixo calão e 

afirmando que coisas piores vi

riam. 

A CPT Diocesana de Caxias 

pede encarecidamente às au
toridades que tomem providên
cias urgentes e cabíveis para 

evitar graves, sérias e lamentá

veis consequências. 

Comissão Pastoral da Terra 

Diocese de Caxias 
Caxias (MA) 

Há bastante tempo que ouço 
bons comentários sobre os tra
balhos e as publicações do CE
DI, principalmente da revista 
"Tempo e Presença". 

Gostaria de receber alguns 

dados sobre o CEDI e suas pu

blicações, e como fazer para 
recebê-las. 

Paulo Fernandes i,eller 

Praia do Campeche 

Florianópolis (SC) 

Estão de parabéns pelo con

teúdo da Revista e sua apre

sentação. 

Grato pelo serviço. 

D. Waldyr Calheiros

Bispo de Barra do Pirai-Volta

Redonda 

Volta Redonda (RJ) 

Solicito uma cópia do "Dos
siê Constituinte". A nossa 

Open (Ordem dos Pastores 

Evangélicos de Natal) tem se 
interessado muito pelo assun
to, graças ao volume de infor
mações que o Cedi tem forne
cido. Sou grato pelo trabalho 

de vocês. 

Rev. Roberto Bíttencourt Ju

nior 

Presidente da Open e pastor 

da Igreja Presbiteriana Central. 

Natal (RN) 
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editorial 

''Terra é mais 
que um pedaço 

de chão'' 
A questão da terra no Brasil tem 

significado muito mais amplo do que 
seus aspectos meramente econômicos. 
Não se trata simplesmente de se 
assentarem no campo umas tantas mil 
famílias. 

Luta-se por princípios básicos de 
respeito à condição humana e aos 
direitos à cidadania dos trabalhadores 
brasileiros. De fato, se por um lado 
os pequenos prodwores que 
rei1·indica111 rerra merecem que a eles 
se estenda o direiro de propriedade, 
por ourro lado, a lura sem trégua dos 
assalanados do campo revela que o 
arbírrio, a violência e o 
descumprimento sistemático das leis 
rrabalhistas estão diretamente 
relacionados ao monopólio do poder 
que decorre da concentração 
desmedida da propriedade da terra. 

Essa questão não se resolve 
trocando os ministros da reforma 
agrária, ou Jazendo-se tímidas 
desapropriações. Ela questiona a 
própria estruturação da nossa 
sociedade. Precisa, pois ser projeto de 
um governo, que tenha realmente 
compromissos com a classe 
trabalhadora do país e não se 
subordine aos interesses dos grupos 
dominantes. 

Os lavradores e os operários já 
perceberam isso e estão cada vez mais 
se organizando e se mobilizando para 
exigir do Estado medidas mais 
radicais e urgentes de 
encaminhamento dessa questão. Já 
estão mesmo por iniciativa própria 
esrruturando, nos seus 
acampamentos, uma nova ordem 
social baseada na participação, 

igualdade e jusriça. Perceberam que 
esse problema é do interesse nacional, 
tanto daqueles que vivem no campo, 
como dos moradores da cidade. 

Essa luta dos camponeses já lhes tem 
custado muito sofrimento e mortes. 
Mas o povo não se intimida. Ele tem 
consciência que está lutando pela 
vida, por uma causa justa e que vai 
ser vitorioso. O sangue dos seus 
mártires converte-se em semente, 
inspiração e esperança para essa 
caminhada. 

As·Jgrejas não podem estar 
ausentes dessa luta. Seria uma traição 
aos próprios princípios do evangelho. 
Também não é um compromisso 
confessional. É, na verdade, uma 
ação ecumênica. Todos estão 
convocados para juntos, cerrar 
fileiras com os trabalhadores nessa 
árdua conquista. 

Finalmente, lembramos a 
conclamação que os participantes do 
6.0 Encontro'Intereclesial das 
Comunidades Eclesiais de Base 
(Trindade - 21 a 25 de julho) 
fizeram aos brasileiros: "esclarecidos 
e animados por estas reflexões, 
convidamos vocês todos, irmãos e 
irmãs, para entrarem com toda a 
firmeza e fé nesta luta por uma 
reforma agrária do povo". E 
acrescentam com confiança: 
"sabemos que Deus está conosco, Ele 
que chama Abraão para ir em busca 
da terra. Chama Moisés para libertar 
o povo do Egito e conduzí-lo para a
terra onde corre leite e mel. De Jesus 
temos a promessa: ··estarei com vocês 
até o fim dos tempos' . Ele disse: 
"coragem! Eu venci o mundo!" 
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Caminhos 
da anti-reforma 

, . 

agrana 
Ivo Poletto 

N
os anos 70, costumava-se dizer
que o conflito maior acontecia en

tre Estado e Igreja. Foi preciso ter mui
ta firmeza para revelar o verdadeiro 
conflito: o Estado confronta-se com a 
Nação. Nada melhor que as grandes 
manifestações de massa das "diretas 
já" para tornar visível o que a burgue
sia, apoiada na reacionária força mili
tar, tentava ocultar. 

A bem da verdade, contudo, vale 
destacar que o movimento social que 
melhor revelou o conflito entre Estado 
e Nação não foi o "diretas já"; foram 
as greves operárias e de outras catego
rias profissionais, juntamente com a 
teimosa luta dos posseiros e dos sem 
terra contra o monopólio da proprieda-

. de da terra, que revelaram a base real 
do conflito social no Brasil: a burgue
sia enfrenta-se com classes trabalha
doras cada vez mais organizadas. Fa- ._, 
lar em conflito entre Estado e Nação :: 
sem destacar a contradição prática en- � 
tre capital e o trabalho pode levar a vi- a: 
sões falsas da realidade. Havia real- � 
mente o conflito Estado/Nação na me- -g 
dida em que o Estado já não servia às � 
classes dominantes para manter as re- � 
lações de exploração do trabalho e, 
por isso, não conseguia mais escamo
tear ideologicamente os interesses 
reais em conflito. 

Na mobilização popular visando a 
superação do domínio militar foi possí
vel arrancar da burguesia aparente
mente descontente, e por isso em 
aliança com as classes trabalhadoras, 
promessas de política social progres
sista, especialmente em relação ao sa
lário e à questão da terra. A chamada 
Aliança Democrática prometeu realizar 
em seu governo - eleito indiretamen
te - a Reforma Agrária. Ela seria uma 
prática indispensável para completar o 
processo de democratização. 

Agora, passados quase 18 meses do 
governo da "Nova República", fazen
deiros e membros do governo voltam a 
apresentar o conflito existente no cam-
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po como um conflito entre UDR/lgreja,
ou mesmo entre Igreja/Governo. Procu
ra-se, de novo, fazer e apresentar uma 
visão ideológica da realidade, escamo
teando as contradições reais e promo
vendo os interesses das classes domi
nantes. 

Procuraremos analisar mais atenta 
e objetivamente os fatos, para que nos
so esforço analítico nos permita detec
tar as tendências políticas presentes 
no movimentos histórico concreto. 

NÃO ESQUECER O MONOPÓLIO 

Não passou muito de 100.000 os pro
prietários da terra com mais de 500 
hectares. Mas eles detém 56% das ter
ras tituladas. Para que não se pense 
ser irreal essa informação, tenhamos 
presente esse dado: as 1 O maiores pro
priedades dos Estados do Pará, Ama
zonas, Acre e Rondônia, controlam na-

da menos que 12.800.000 ha de terra, 
sendo que a maior delas detém o recor
de de 4.300.000 ha. 

Assim sendo, menos de 1 % da popu
lação controla 60% das terras do Bra
sil, podendo fazer nela� e delas o que 
desejar, mesmo nada. E esse o poder 
que a propriedade lhes dá, poder reco
nhecido e protegido pela lei: "direito 
de usar e abusar". A mesma lei, que te
ve sua primeira formulação aprovada 
em 1850, na "lei de terras", define a 
propriedade como um direito inaliená
vel, podendo ser defendida como se 
fosse extensão do próprio corpo. Into
cável, a propriedade seria base de nos
sa democracia, garantia da liberdade. 
A ela teriam todos igual oportunidades 
de acesso, sendo apenas necessário 
ser possuidor de dinheiro, uma vez que 
a lei determina que o Estado só pode 



reconhecer propriedade de terra me
diante compra e venda. 

A lei, que em seu texto expõe uma 
aparência de igualdade, produz e justi
fica, ao ser base da política agrária, 
uma terrível desigualdade social e polí
tica: o monopólio da terra. Exproprian
do posseiros e demais produtores in
dependentes, amplia a massa dos ex
plorados, podendo impor preços da 
força de trabalho (salários) que garan
tam altas e crescentes taxas de lucro. 
Detendo o domínio sobre a terra, os 
proprietários podem impor o preço da 
terra, através da especulação, encare
cendo os custos e preços de todos os 
produtos. Adquirem, por fim, quase um 
poder de vida e morte sobre a popula
ção, podendo destinar terra para pro-

_,,. dutos de exportação. provocando ca
, restia geral, fome generalizada. 

Lembremos ainda um de ai e. Com 
a criação da Superintendência do De
senvolvimento da Amazônia - Sudam 
- e do Banco da Amazônia - Basa -
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para que a terra da Amazônia passas
se ao domínio das grandes empresas
capitalistas, nacionais e transnacio
nais. O financiamento dos projetos
aprovados pela Sudam provinha de
fundos originados da retenção e depó
sito de 50% do imposto de renda devi
do pelas empresas e por indivíduos.
Em outras palavras: parte significativa
das grandes propriedades da Amazô-

nia foram constituídas através de di
nheiro público, de dinheiro destinado a 
atender a necessidade da população. 
O capital - moderno, empreendedor, 
desenvolvimentista - precisava, para 
levar o desenvolvimento a essa região 
atrasada, de estímulos. E estímulos 
adequados: certeza de novos e maio
res lucros. No caso em análise, não ha
via nenhuma possibilidade de fracas
so. No mínimo, no caso em que a pro
dução não compensasse, restaria a 
propriedade da terra, e com altos pre
ços gerados e impostos pelo monopó
lio. Esse "mínimo" já é tentação para 
capital algum botar defeito! 

NÃO ESQUECER AS OLIGARQUIAS 

A militarização da questão agrária, 
produzida nos vinte últimos anos de di
tadura, gerou uma ilusão em muita 
gente. Pensou-se que os militares, por 
serem favoráveis a um política de mo
dernização, poderiam estar em relativo 
conflito com os proprietários. De fato, 
a análise do processo revela que as 
forças de repressão substituíram, por 
algum tempo, as "tropas" dos coro
néis. Com isso os coronéis se tranquili-

zaram, deixando ao Estado a tarefa de 
defender seus domínios. E se fosse 
conveniente modernizar um pouco a 
propriedade, para evitar sua identifica
ção como latifúndio, lá estava o Esta
do pronto e generoso para oferecer far
tos e subsidiados empréstimos. 

Dito de outro modo, a militarização 
se deu em defesa do latifúndio, ainda 
que sob a aparência da promoção de 
uma política modernizadora. Ela pro
moveu de fato, uma modernização con
servadora, mantendo e aprofundando 
uma estrutura agrária altamente con
centradora. A existência da terra ser
viu como respaldo legal a essa prática 
política elitista e ampliadora de privilé
gios. 

Ao serem os militares substituídos 
por burgueses civis, e diante da amea
ça aparente dogoverno da "Nova Repú
blica" fazer reforma agrária, ou iniciar 
um tímido processo de "democratiza
ção da propriedade da terra", os anti
gos e novos proprietários reaparece
ram, dando cara nova ao antigo poder 
das oligarquias. Nas oligarquias tradi
cionais, o apoio político dado ao gover
no era pago pelo silêncio e conivência 
em relação as atos de violência "ne-
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cessários" para ampliar e garantir o 
poder dos coronéis sobre a terra e so- � 
bre as pessoas do lugar. o 

ü 
Hoje, a oligarquia rural, ao mesmo � 

tempo que age com renovada violência g 
ao nível local, articula-se politicamen- O'.) 

te de forma relativamente autônoma, i
tendo como objetivo afirmar-se como 
parcela decisiva da burguesia. A condi
ção básica de sua existência, de sua 
participação no processo de reprodu
ção do capital e de sua aliança com os 
demais setores da burguesia está na 
preservação do estatuto legal da pro
priedade privada capitalista da terra. 
Se ela for atingida, os oligarcas rurais 
perdem sua base de poder. 

DE COMO NÃO SE FAZ 
A REFORMA AGRÁRIA 

O governo Sarney, ao apresentar sua 
proposta de plano nacional de reforma 
agrária, em maio de 1985, queria, aci
ma de tudo, produzir a aparência de 
que cumpria a promessa feita nas "di
retas. já" e na "aliança democrática" 
do colégio eleitoral. Se quisesse real
mente fazer reforma agrária não teria 
agido tão "democraticamente" como 
procedeu. Havia, então, a respeito da 
questão agrária, mais condições de � 
agir rapidamente, "por decreto", se ne
cessário, do que na aplicação das me- ª
didas conhecidas como "plano cruza- "' 
do". Porque não o fez? E por que foi 
tão "eficiente" no tocante ao "controle 
da inflação"? 

O governo nunca elegeu os trabalhadores rurais como seus aliados na luta ·pela Reforma Agrária ... 

O processo real está mais claro hoje 
do que em maio de 1985. Lá se podia 
supor que o governo realmente se pro
punha fazer algo de reforma agrária. Ti
nha boa equipe e tinha necessidade de 
conquistar apoio popular. Mas agora, 
passado um ano, verifica-se que ele 
nunca abandonou sua aliança com os 
proprietários de terra. E parece decidi· 
do a não buscar apoio entre os milhões 
de sem terra, convencido, provavel· 
mente, que a rearticulação das oligar
quias garanta os "votos de 
cabresto", nos "currais eleitorias". 

Vejamos os dados. De uma proposta 
de reforma agrária que se baseia na 
desapropriação de terras em todas as 
regiões, para assentar lá os lavradores 
sem terra, chegou-se a um Plano Na
cional de Reforma Agrária que retoma 
a prioridade da colonização (chaman
do-a reforma agrária), o que significa 
deslocamentos de população para as 
regiões menos habitadas. De uma pro
posta que detectava áreas de conflito, 
em que se feria os direitos de possei· 
ros e sem terra, e sugeria medidas de 
desapropriação de "áreas de emergên· 
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eia", chegou-se a um PNRA e a Planos 
Regionais que condicionam a defini
ção das áreas prioritárias e dos imó
veis a serem desapropriados à decisão 
das Comissões Agrárias, em que have
rá forte ou decisiva presença e ação 
dos representantes dos proprietários. 
De uma proposta que calculava o pre
ço do imóvel na base da declaração de 
valor feita pelos proprietários, chega-

se a uma perspectiva de pagar o preço 
de mercado, fruto do monopólio. 

O que foi apresentado como priori
dade número um, como pagamento de 
uma "dívida social", não conta sequer 
com os mínimos recursos necessários 
para deslanchar. E como será imple
mentada essa "reforma agrária", se a 
tendência for a de pagar em dinheiro, e 
no preço de mercado? 



Os descaminhos, os recuos sucessi
vos, a falta de decisão política, tudo is
so foi revelado nas demissões sucessi
vas do presidente do INCRA ( José Go
mes da Silva), do ministro do MIRAD

(Nelson Ribeiro) e de todos os assesso
res que se propunham iniciar um pro
cesso efetivo de reforma agrária. E co
mo o sol não se tampa com peneira, 
nem a política agrária se reafirma com 

inistro. Só a práti
o governo se pro

põe ··de oc a 1zar a propriedade da 
terra··. A é omento, tudo indica que 
não. A te dência desse governo da 
··nova epública" é a de dar continuida
de e complementação às políticas
agrárias das "velhas repúblicas",
aquela que Antônio Conselheiro acer
tadamente definia como "república
dos coronéis".

A ALEGRE E DIFÍCll. 
TAREFA DE SERVIR 

A luta de classe, conduzida pela 
União "Democrática" Ruralista - UDR

- dos proprietários de rurais, tem al
cançado tal intensidade que se tornou
rotineiro falar em "guerra não declara
da", em "guerra civil" .... De fato, pos
seiros e sem terra, pressionados pela 
falta absoluta de outras alternativas, 
cansados de ser vítimas de violências 
e injustiças, motivados pela sua dispo
sição de cultivar a terra, aumentam 
suas organizações para conquistar ter
ra de trabalho. Existe o Movimento Na
cional dos Sem Terra; existe a articula
ção do sindicalismo de trabalhadores 
rurais mais combativo, na CUT; existe 
pelo menos um partido político que re
força, na maioria das regiões, a luta 
pela terra; essas organizações, mesmo 
sendo ainda insuficientes para articu
lar o poder popular para conquistar já a 
Reforma Agrária necessária, podem 
sustentar um relativo enfrentamento 

i 
a: 

9 
'" 

.g 
a: 

o "" 
o 

7 

com o poder e a violência dos proprie
tários. Foi por causa dessa organiza- · 
ção dos sem terra que os proprietários 
criaram seu "braço avançado" e sua 
"caixa 2" na UDR: para pressionar so
bre um governo que parecia ceder às 
propostas e "encantos" da massa dos 
milhões de camponeses sem terra, 
apoiados pela maioria absoluta dos 
brasileiros. 

A CPT, como serviço evangélico, 
tem-se colocado do lado dos possei
ros, dos sem terra, dos assalariados e 
desempregados, dispondo-se a reali
zar os serviços que o movimento popu
lar no campo necessita. Em todo e 
qualquer serviço procurou, acima de 
tudo, alimentar a esperança, na certe
za de que a promessa de Deus se cum
prirá: a terra será libertada, será uma 
"nova terra". Por sua opção e por sua 
prática, está sofrendo as dores dos 
que lutam pela libertação da domina
ção capitalista sobre a terra e sobre o 
trabalho: foi vítima da violência covar
de dos proprietários, neste ano de mo
do especial na pessoa de Pe. Josimo 
Tavares. A ferida aberta pela falta dos 
companheiros - e são tantos - nos 
faz sofrer, mas no provoca também pa
ra uma caminhada ainda mais firme, 
para um serviço mais eficaz: É preciso 
apressar o dia da libertação. E esta li
bertação será fruto da luta dos expro
priados e explorados de nosso país. 

Ivo Poletto é assessor da CPT (Comissão 
Pastoral da Terra). 
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CUT e o momento 
da Reforma Agrária 
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Leandro Lamas 

O 
caminho percorrido pelo Governo
da "Nova República", desde maio 

de 85 até hoje, no tratamento da cha
mada questão agrária brasileira de
monstra, incontestavelmente. que não 
faz parte de seu projeto econômico-po-
1 ítico a realização de uma reforma 
agrária, tal e qual reivindicada e pro
posta pelos trabalhadores rurais e ur
banos. 

A Central Única dos Trabalhadores 
- CUT, tem alertado e denunciado
desde o lançamento da 1 � proposta do
PNRA pelo então ministro do Mirad,
Nelson Ribeiro, para os mais de 4.000
dirigentes sindicais presentes ao 4?
Congresso da Contag, que, em pri
meiro lugar, a "Propos a 

.. apresentada
não contemplava as rei indicações e
exigências expressas pelos sindicalis
tas rurais durante o mesmo Congresso

8 • tempo e presença • agosto/86 

que se realizava. No geral, a formula
ção do 4? Congresso, consubstanciada 
nas propostas aprovadas, concebiam 
a Reforma Agrária não apenas como 
um processo de ampla distribuição de 
terras, mas sim a alteração profunda 
de relações e estruturas responsáveis 
pelo quadro de expulsão maciça e vio
lenta de milhões de camponeses de 
suas terras e marginalização econômi
ca e política imputada às populações 
do campo. Isto é, propostas que apon
tavam na direção da democratização 
da propriedade da terra, da modifica
ção do atual direito de propriedade, do 
atendimento das necessidades ime
diatas colocadas para os trabalhado
res, do combate às políticas de desen
volvimento excludentes e marginaliza
doras e da afirmação de direitos já 
conquistados em lutas travadas nas úl
timas décadas. Mais que o cumprimen
to da legislação vigente, o que se colo
cava era a afirmação de outros direitos 

legítimos, que poderiam se opor e re
verter o chamado processo de concen
tração da terra e da renda no campo. 

Naquele momento a CUT foi por mui
tos acusada de contraditoriamente rei
vindicar do Estado medidas concebí
veis somente num processo de "Revo
lução Agrária", fora, portanto, dos mar
cos capitalistas da realidade brasilei
ra. O "realismo" político aconselhava 
que o possível e o viável era a adequa
ção/combinação das reivindicações 
dos trabalhadores com as necessida
des do desenvolvimento capitalista no 
campo, com isso estabelecendo como 
primeiro passo a extinção do "latifún
dio", entendida como uma necessida
de colocada tanto para os trabalhado
res rurais e camponeses quanto para o 
grande capital "urbano, moderno e pro
dutivo".

Além do simplismo e do maniqueís
mo subjacentes em tais afirmações, 
elas cuidaram de ocultar aquilo que 



uma análise mais cuidadosa e objetiva 
das questões em jogo poderia revelar, 
e que fundamentou o segundo alerta 
formulado pela CUT: a de que a compo
sição de classes formada pia aliança 
política que instaurou a "Nova Repú
blica" tornava inviável a concretização 
até mesmo da "Proposta" apresenta
da. 

O ESVAZIAMENTO DE UMA 
VERDADEIRA REFORMA AGRÁRIA 

Alguns surgiram na tentativa de ex
plicar o processo que se desenrolou 
desde o lançamento da "1� Proposta", 
em maio de 85 até hoje: "recuo do Go
verno", "Contra-Reforma em marcha", 
"indecisão política" e outros. O fato é 
que, um ano e dois meses após com
prometer-se com a execução da Refor
ma Agrária, o Governo agita a bandeira 
da intocabilidade da propriedade "pro
dutiva", brada contra as organizações 
e entidades dos trabalhadores, 
acusando-as de procurarem promover 
a desordem e a desestabilização do 
poder constituído, ataca a ação da 
Igreja no campo e retoma o processo 
de militarização da questão agrária, 
transformando os conflitos pela posse 
da terra e os assassinatos de trabalha
dores rurais em questão de polícia, cu
ja solução encontra-se no desarma
mento "espiritual e de fato" de traba
lhadores e fazendeiros. Não bastando 
ainda, o governo a inge apenas 10% 
da meta de assen amen os a que se 
propôs, em verdade apenas legalizan
do situações criadas de fato pelas ocu
pações ou posses de há muito tempo, 
afirma ser a Reforma Agrária um ato 
de Governo, a seu critério e sob sua 
responsabilidade e de ninguém mais e, 
para encerrar a lista que poderia ser 
imensa, recupera os planos de comuni
cação de massa tão característicos da 
Ditadura Militar. De um processo que 
contaria com a mais ampla participa
ção popular, o PNRA da "Nova Repú
blica" transfigurou-se numa ação ex
clusiva do Governo Federal, onde as 
ações de pressão e de conquista pro
movidas pelos trabalhadores, como 
acampamentos e ocupações, são con
sideradas como fruto da ação radical, 
intransigente e politicamente arquite
tadas pela CUT, PT e Igreja. Enquanto 
os assassinatos de trabalhadores ru
rais permanecem impunes, as ocupa
ções de terra são enquadradas como 
crime e a violência no campo descola
da das suas ra'izes na estrutura fundiá
ria. 

nativa possível. Contudo ela ganhou 
espaço de consolidação e força no 
pragmatismo realista de entidades 
que, na óbvia porém insuficiente análi
se de que a conjuntura havia mudado, 
passaram a fazer do PNRA a sua refe
rência de discussão e atuação. Aquilo 
que está sendo chamado de "sistemá
tico recuo" do Governo com relação 
mesmo à sua proposta, não é outra coi
sa senão o avanço e a explicitação dos 
reais projetos da "Nova República", 
graças ao recuo da mobilização e orga
nização populares e dos princípios e 
reivindicações estabelecidos pelos tra
balhadores, em favor dos marcos esta
belecidos pelo Governo e pela reação 
histérica dos grandes proprietários. 
Este recuo real daqueles que se propu
nham a defender a Reforma Agrária, 
transformou-a numa estéril discussão 
sobre números e metas, abstraindo e 
ocultando a dimensão mais profunda 
que possuíam as exigências dos traba
lhadores. 

Os recentes posicionamentos da 
Contag, demonstram este recuo. 
Abandonando o conteúdo das propos
tas do ·4 ° Congresso. tem pautado seu 
discurso e sua ação a partir dos limites 
estabelecidos pelo discurso e ação ofi
ciais, preocupada sempre em que o go
verno avance ··ao menos um passo". O 
"acordo·· firmado agora no final de ju
nho na região do Bico do Papagaio, en-
re o Governo, a Contag e os proprie-

tários de terra, implica no acatamento 
das regras determinadas pelo Governo 
e no reforço da concepção de que a 
violência "tem dois lados" e se deve à 
"transgressão das leis". Que outra in
terpretação pode ser dada ao compro
misso de "coibir a violação dos direi
tos sociais e de natureza trabalhista 
dos trabalhadores rurais"? Certamen
te, entre os "direitos sociais" a serem 
preservados estará o da propriedade 
privada ... Ou não? 

É neste terreno que o Governo en
contra condições favoráveis de supe
rar as crises e os desgastes que vinha 
sofrendo a cada lance da Reforma 
Agrária. O chamado "Plano Mestre" 
que orienta a ação política do Governo 
na questão agrária, tem como um de 
seus pressupostos exatamente a coop
tação de entidades, dirigentes sindi
cais, imprensa,etc., apoiada numa am
pla manobra de produção de uma opi
nião pública favorável à ação governa
mental nesta área. Para tanto, a reali
zação de algumas desapropriações, 
acompanhadas da devida divulgação, 
a nomeação de Dante de Oliveira e Ru
bens llgenfritz para o Mirad e Incra, 
respectivamente, de aparência demo
crática e progressista, são elementos 
desta nova política que ao mesmo tem
po que procura legitimidade junto à 
opinião pública, golpeia a organização 
dos trabalhadores rurais e seus alia
dos. O quadro geral nos permite avaliar 

Porém, aquilo que se se revelava co-
l':'••r�[;!!�J::J�llllllllr'----mo tendência da ação governamental -

não era necessariamente a única alter- É preciso retomar� luta pela conquista do que se considera legítimo. 
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que está se consolidando um "Plano 
Cruzado" para o campo, atingindo a 
questão agrária e a violência no cam
po, já então diluida em violência "rural 
e urbana". Ainda na tentativa de elimi
nar o incômodo que hoje representa a 
existência da UDR, que afronta e ques
tiona a posição oficial com relação a 
sua política para o campo, o Governo 
certamente incentivará a chamada 
"Frente Ampla", cujo carro-chefe são 
as cooperativas, que buscarão sobre
por-se à voz dos expoentes da UDR 
apoiando a política agrária do Governo 
e recolocando os problemas do campo 
em termos da definição e do aprimora
mento de uma "Política Agrícola". 

Neste momento, em que fica clara a 
associação cada vez maior do latifún
dio com o grande capital comercial, 
bancário ou industrial, o que torna in
concebível.como ação política voluntá
ria do Governo, uma "Reforma antilati
fundiária", e que o projeto econômico 
formulado para o campo passa pelo in
cremento da produção via moderniza
ção, elevação da produção e da produ
tividade das grandes propriedades, e � 
não via redistribuição de terras, a CUT g
entende ser fundamental a retomada ;t; 
da bandeira da Reforma Agrária sob s 
controle dos trabalhadores e o aumen- 11 
to da luta e da organização autônomas 2i. 
dos trabalhadores rurais e campone- � 
ses por suas reivindicações. Contra- -, 
pondo-se à afirmação do legal, é preci
so retom1=1r a luta pela conquista do 
que se considera legítimo. 

A LUTA NÃO PODE ESMORECER 

Não se trata de colocar a discussão 
em termos de "Revolução Agrária" ou 
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"Reforma Agrária". O que se pretende, 
nos marcos da atual dinâmica do capi
talismo, é opor-se à continuidade do 
processo de concentração da terra, da 
renda, da marginalização sócio-políti
ca, da subordinação crescente do agri
cultor ao grande capital, à exploração 
em escala máxima do trabalhador as
salariado e do bóia-fria, à violência e à 
impunidade reinantes. Neste sentido, 
a Reforma Agrária é bandeira, que in
corpora aquelas reivindições e lutas 
que, neste momento, detém o poder de 
questionar este processo e afirmar di
reitos legítimos para os trabalhadores. 

Baseada nesta avaliação, a CUT 
considera fundamentais: a denúncia 
da farsa da Reforma Agrária montada 
pelo Governo; a denúncia da violência 
contra os trabalhadores rurais, sua im
punidade, seus responsáveis bem co
mo a conivência, a omissão e o envolvi
mento das autoridades públicas; a res
ponsabilização do Governo Federal 

nestes casos; o repúdio à "Operação 
Desarmamento", buscando exigir o 
imediato desmantelamento das milí
cias privadas e agências de pistola
gens, que o governo já tem identifica
das; a ampliação da discussão, articu
lação e mobilização dos setores urba
nos pelas reivindicações dos trabalha
dores rurais; a continuidade da luta pe
la desapropriação das áreas indicadas 
pelos trabalhadores; a defesa intransi
gente das formas de luta dos trabalha
dores pela defesa e conquista da terra; 
a não participação dos trabalhadores 
nas "Comissões Agrárias"; a retoma
da das reivindicações já expressas nos 
vários congressos e encontros de tra
balhadores rurais e a articulação des
tas lutas com aquelas desenvolvidas 
pelos assalariados e pelos pequenos 
produtores em torno de condições de 
vida e de produção. 

Leandro Lamas é assessor da CUT. 

A extinção do latifúndio 
é uma necessidade 
dos trabalhadores rurais. 



A urgência da 
Reforma Agrária 

D
esde a aprovação do Primeiro Pla
no de Reforma Agrária pelo gover

no Sarney, em 10/10/85, vem se suce
dendo uma série de recuos em relação 
à proposta inicial, demonstrando que o 
Governo não tem decisão política, nem 
força para realizar a reforma agrária. 

As entidades que integram e apóiam 
a Campanha Nacional pela Reforma 
Agrária, iniciada em abril de 1983, vêm 
a público denunciar as manobras de 
distorção e a liquidação do processo 
de reforma agrária, tanto por parte dos 
latifundiários como do próprio Gover
no. 

PROPOSIÇÕES DO CNRA 

1) Que o governo tome a imediata deci
são política de implantação da reforma
agrária, antilatifundiária, ampla, mas
siva e imediata, com a participação e
controle dos trabalhadores rurais e
seus órgãos de classe, pondo-se fim
ao latifúndio nacional e estrangeiro,
com distribuição aos trabalhadores ru
rais sem terra ou com terra insuficien
te, dando prioridade aos que moram na
região, de acordo com as necessida
des e aspirações dos trabalhadores. e

àqueles que foram expulsos e querem 
voltar à terra; 
2) Imediata aplicação do Estatuto da
Terra para que seja iniciado o proces
so de reforma agrária, respeitadas as
decisões do 4? Congresso Nacional os
Trabalhadores Rurais;
3) Desapropriação imediata de todos
os latifúndios nas áreas de conflito;
4) Assentamento definitivo e imediato
dos posseiros e ocupantes nas terras
desapropriadas, ou não, com participa
ção dos trabalhadores rurais direta
mente interessados;
5) Que sejam proibidos os despejos,
uma vez que o trabalhador dá à terra 
sua função social; 
6) Que seja instituída uma lei que limi
te o tamanho da propriedade de acordo
com a região;
7) Que no caso de constatação de
áreas griladas por latifundiários seja
processado criminalmente o grileiro e
a área seja titulada e entregue imedia
tamente aos trabalhadores;
8) Desapropriação imediata da gran
des propriedades ocupadas por parcei
ros e arrendatários;
9) Desapropriação das terras das pes-

A luta pela Reforma Agrária não é uma luta isolada e exclusiva dos trailalhadores rurais. 

soas jurídicas estrangeiras e multina
cionais; 
10) Fim da política de incentivos e cré
ditos aos grandes projetos agropecuá
rios, manifestamente anti-sociais;
11) Demarcação imediata das terras in
dígenas, com reassentamento dos
posseiros em áreas da mesma região;
12) Elaboração de uma Política Agríco
la que favoreça aos pequenos produto
res, aos beneficiários da reforma agrá
ria e que promova a produção de ali
mentos para o mercado interno;
13) Extinção imediata do Getat;
14) Revisão da Política de Colonização
oficial com participação do movimento
sindical dos trabalhadores rurais;
15) Suspensão imediata das licitações
de terras públicas, da colonização pri
vada e da entrega de terras aos latifun
diários nacionais ou estrangeiros;
16) Apuração imediata de todos os cri
mes contra os trabalhadores rurais
com a punição dos assassinos e man
dantes.

CONTAG/CIMI/ABRA/IBASE/ Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra/ 
CUT/ CGT/ IN ESC/ FASE/ Pastoral 
Operária/Diocese de Go iás. 
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Amazônia: 
Grilagem 
e Violência 

Lúcio Flávio Pinto 

E
m 1960, apenas 6,4% da área da 
Amazônia Clássica (que exclui par

celas de Goiás, Maranhão e Mato 
Grosso, integrantes da Amazônia Le
gal para efeito de incentivos fiscais) 
estava ocupada por imóveis rurais. 
Duas décadas depois, já sob os efeitos 
de todos os benefícios concedidos pe
lo governo a particulares para induzir a 
ocupação da região, as áreas consti
tuídas em imóveis ainda representa
vam 11,4 % da extensão territorial ama
zônica e, por sua vez, eram 11,3% do 
total de imóveis em todo o país (evolu
ção não tão expressiva quanto poderia 
parecer, já que o Norte tem 40% do ter
ritório nacional e, em 1960, contribuía 
com 9,3% das áreas com imóveis do 
Brasil). 

Os imóveis avançam pelas estradas, 
impulsionados pelo combustível dos 

favores oficiais. O estado do Amazo
nas continua um vazio demográfico em 
seu interior porque a inexistência de 
rodovias afasta o apétite do lucro. Mas 
15% do sul do Pará já foi desmaiado 
porque ali os recursos naturais podem 
ser transformados em produtos econô
micos ou, como ocorre com mais fre
qüência, em instrumento de ganhos fi
nanceiros. 

Se ainda uma pequena parte da 
Amazônia está catalogada com o sine
te da propriedade, o crescimento do 
número e da área dos imóveis levou a 
uma concentração da propriedade 
mais acentuada do que nas regiões de 
mais antiga ocupação. O que tem 
acontecido na Amazônia é o agrava
mento dos fatores que causam distor-

ções e por isso geram tensão e conf 
to. Em 1982, por exemplo, o Incra 
com base no seu cadastro - divulg 
alguns dados interessantes. Em Curr 
linho, no Pará, um único imóvel ocupa
va 21 % da área do município. També 
um só imóvel se estendia por 23% 
área de São Miguel do Guamá. E a J 
se dizia dona de uma área que repr 
sentava 54% do município de Almeri 
que tem 11 milhões de hectares. 

AMAZÔNIA NÃO É FRONTEIRA 
DE TERRAS DISPONÍVEIS 

Quando conclamou os deserdad 
da terra de todas as zonas conflagr� 
das no meio rural brasileiro a rumare 
para a fronteira amazônica, no iníc 
da década de 70, o governo acenav 
lhes com a promessa de transform 

Muitos trabalhadores migraram em busca de um lote de terra na Amazônia: Gleba Caxias do Sul, Linguara (PA). 
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Os posseiros ou 
se deslocam para as 
cidades ou aceitam 
as perspectivas 
do conflito. 

los finalmente em proprietários do 
chão que iriam explorar. Não seria rea
lizada a reforma agrária nas áreas 
mais valorizadas do país, mas quem 
optasse pela migração teria a garantia 
de receber um lote na Amazônia e ali 
livrar-se das seculares formas de apri
sionamento à serventia, à parceria, ao 
arrendamento ou à "meia". 

Quase duas décadas depois, a situa
ção real é um violento contraste com a 
idealização publicitária desencadea
da na administração Médici. A Amazô
nia não é a fronteira de terras disponí
veis: ao contrário. aquelas que têm va
lor, aquelas que pode ser a s o 
das em mercadoria (porq e se as e 
infra estrutura montada pelo go e o e 
amparadas pelos benefícios o iciais), 
já têm dono, que são poucos e detêm 
vastas extensões. Não importa como 
foram formadas essas propriedades: 
elas recebem legitimação governa
mental por sua ex ensão e por quem as 
possui. As maiores propriedades, con
forme as informações cadastrais for
necidas por seus supostos proprietá
rios, têm como base a "grilagem", uma 
fraude montada em cima de terras de
volutas com a conivência do Estado. É 
o caso dos 4,3 milhões de hectares de
clarados como seus pela Manasa ou

s 2,3 milhões que Pedro Aparecido 
o o cadastrou em seu nome, ambos

no Amazonas, ou os 1.6 milhão que a 
Agropecuária Rio Cajari registrou co
mo propriedade, no Pará. 

Na Amazônia de hoje, 50% das ter
ras constituídas em imóveis rurais per-
ence a 1 % dos proprietários, d is tor

ção mais grave do que a observada em 
dimensão nacional. São, em geral, ter
ras improdutivas, reserva para negó
cios feitos em cartório, barreiras ao as
sentamento de lavradores atraídos de 
outras regiões e que, impedidos de 

acesso às áreas mais valorizadas (e 
sub-uti I izadas). reduzem-se 
condição de possei os e 
permanente. deslocam-se 
des e garimpas. ou ace1 a 
tiva do confli o. u a rea ade umul
tuada e caó ica que 'ª s'o 
áreas nu ba li de , 'ª e os o a 
algu as 

E.\-íPRESÁRIO DO SUL, 
CAPIT ÃO-DE-.\1..A TO NA AMAZÔNIA 

O a e se convencionou chamar de 
"SU Pa á'' é o mais perigoso desses 

ª" s. São aproximadamente 217 mil 
1õme ros quadrados, onde estão 

nstaladas grandes fazendas, garim
pas, mineração, índios e serrarias. Se
gundo um levantamento feito no ca
dastro do Incra em dezembro de 1980, 
havia ali 59 projetos agropecuários, 
ocupando 4,5 milhões de hectares (ta
manho médio das fazendas: 75 mil hec
tares), mais que o dobro da área do es
tado de Sergipe. 

Como uma estatística empírica esta
beleceu que para cada projeto agrope
cuário há três fazendas (isto é, proprie
dades não incentivadas diretamente 
pelo governo}, o sul do Pará abrigaria 
em torno de 250 fazendas de gado. 
Mesmo considerando-se que elas têm 
uma área média inferior à dos projetos 
- Sudam, seria possível concluir que
aproximadamente metade da área físi
ca dos 217 mil quilômetros quadrados
lhes pertence. Mas o processo de "gri
lagem" permite ir além, criando situa
ções bizarras, como em Conceição do
Araguaia, município que possui
2.875.200 hectares, mas no qual estão
cadastrados 3.297 imóveis, com
3.002.670 hectares. Falta, portanto, ter
ra para tanta pretensão.

Colidindo com essa realidade há um 

Pela grilagem 
das terras devolutas, 
pela violência, 
se constroem as 
grandes propriedades. 

fluxo migratório incontrolável. Em 1970 
a população da região somava pouco 
mais de 77 mil habitantes. O censo de 
1980 registrou quase 260 mil e as proje
ções oficiais para 1986 já estão próxi
mas de 500 mil habitantes. Quatro nú
cleos abertos a partir da metade da dé
cada de 70 na principal estrada da re
gião sornam, hoje, 150 mil habitantes. 
A maioria deles é lavrador caçando um 
lote. 

Seria este o cenário ideal para uma 
reforma agrária? Todos parecem con
cordar, pelo que dizem e pelo que silen
ciam. Em nenhuma outra região morre 
mais gente por causa de disputa de ter
ras, em nenhum outro local foi mais 
violenta a reação ao Plano Nacional de 
Reforma Agrária da Nova República. 
Não foi urna reação do nativo, mas do 
proprietário que, tendo empresa rural 
no sul (sobretudo São Paulo), por essa 
condição imune a desapropriações, no 
norte montou um típico latifúndio im
produtivo, que agride as leis (inclusive 
a maior, a Constituição) e a realidade 
tática do local. No sul, aparece como 
empresário moderno. No norte, é o sé
cular "capitão-do-mato", convencido 
de que as regras para amansar a terra 
e submeter o bugre são imutáveis. A 
mesma família que deu o presidente da 
Associação dos Empresários da Ama
zônia, a lídima representante desses 
proprietários, possui, 1,3 milhão de 
hectares no Pará. Não é mera coinci
dência. 

Com este pano de fundo, dá para en
tender melhor a Amazônia, que nada 
tem a ver com a fronteira aberta no 
oeste norte-americano, mesmo que 
permaneça uma campanha publicitá
ria buscando comparações. 

Lucio Flávio Pinto é jornalista em Belém do 
Pará. 
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Trabalho escravo 
no Brasil hoje 

Neide Esterci 

O 
uando em 1966, sob a égide do pri
meiro governo militar pós-golpe, 

roram criadas a Sudam e as leis de in
centivos fiscais para investimentos na 
Região Amazônica, estavam dadas as 
pré-condições para o ressurgimento do 
trabalho escravo. De fato, abriu-se pa
ra o capital a perspectiba de apostar
se de terras e recursos, através de in
vestimentos a serem deduzidos quase 
inteiramente do imposto devido aos 
cofres públicos. Através desses instru
mentos e outros que se seguiram, co
mo a quebra dos limites de área impos
tos às aquisições de terras devolutas, 
por particulares, foi sendo ampliada, 
para o capital, a margem de concentra
ção da terra e apropriação dos recur
sos financeiros em escala cada vez 
maior. Surgiram propriedades de mi
lhões de hectares, casos de proprietá
rios que controlavam 80% da superfí-

cie territorial de um município e tam
bém surgiram os aliciadores que recru
tavam levas de 500 e até 1.000 traba
lhadores por vez para empregar-se nas 
tarefas de implantação dos novos em
preendi mentas. 
. Tornou-se rotineira na região, a prá

t1?a de mecanismos de coerção impen
save1s, porque opostos a noção de 
que, com o desenvolvimento do capita
lismo, viria o aceleramento do proces
so de proletarização, introduzindo, em 
grande escala, o trabalho leve no cam
po. 

Um dos termos da equação estava 
dado pela presença de empresas e em
presários notáveis: Fiat, Bordon, 
Volkswagen, Banco Mercantil Banco 
Nacional de Crédito, Atlântica Boa Vis
ta, ltaú, Tamakavy,, Junqueira Vilela, 
Ometo, Conde, Lunardelli e outros. Do 
outro lado, porém, trabalho escravo. 
Como explicar? 

Grandes contingentes de trabalhadores foram levados para a Amazônia . 
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AS MANHAS DO CAPITAL 

Desde o final dos anos 60 e por toda 
a década de 70, a imprensa, a Igreja e 
os próprios trabalhadores fizeram che
gar à opinião pública e às autoridades 
denúncias de mais esta forma de ilega
l ismo cometida contra os trabalhado
res brasileiros. 

"Comprei este escravo", era como 
se iniciava a matéria de um repórter 
descrevendo sua aventura em Barra do 
Garças, Mato Grosso, da qual saíra 
acompanhado de três peões e com a 
impressão de que "era o únic 
sujeito ... neste mundo que tinha no bol
so um documento de posse de 
·gente ... " (Realidade: 1972).

"Escravidão e Feudalismo no Norte 
de Mato Grosso" era o título de um in
forr:ne-denúncia do bispo de São Feli 
do Araguaia, redigido em 1970 (Casal
dáliga: 1970). 

Dos próprios trabalhadores era pos
sível ouvir-se expressões comó a se
guinte: "Nós estamos aqui, presos 
num curral e nossos companheiros já 
fugiram" (Peão da Codeara: 1967). 

O que fazia configurar-se naquele 
momento o trabalho escravo era, err 
primeiro lugar. o fato de os empreendi
mentos em questão requererem a reali
zação de tarefas que exigiam grandes 
contingentes de mão-de-obra, por pe
ríodos determinados de tempo, err 
áreas pioneiras onde a mão-de-obra 
não existia na escala necessária. Erarr 
áreas desabitadas ou pontilhadas po 
núcleos de posseiros que, por tererr 
acesso à terra e ao trabalho autônomo 
ou por estarem eles-mesmos em confli
to com os interesses representadoc: 
pelos donos dos empreendimentos, se 
recusavam a servir-lhes como empre
gados. Colocava-se, pois, a alternativa 
de buscar fora da região, os trabalha
dores necessários. 

Como pretendiam dispender de urr 
mínimo de recursos para cumprir o 
compromissos de implantação do 
projetos aprovados pela Sudam e, as
sim apoderar-se em tempo hábil de n� 
vas parcelas de financiamento, os d� 
nos desses empreendimentos superex-



pioravam a força de trabalho passando 
a intermediários (empreiteiros e gatos). 
as funções de recrutá-la e organizá-la 
no trabalho. Através de intermediação, 
negavam aos trabalhadores as obriga
ções trabalhistas que lhes facul ava a 
lei, eximindo-se de ter com eles qual
quer vínculo empregatício juridicamen
te reconhecido. 

Os intermediários por sua vez, para 
aumentar sua margem de ganho, utili
zavam uma série de expedientes atra
vés dos quais extraíam mais trabalho 
aos contingentes contratados. Debita
vam em suas contas não só os ali me 
tos, mas também instrumentos de a
balho, despesas de viagem e os a e
riais necessários aos precá os a ri
gos construídos na ma a: e c o a e-
muneração era fei a o ção. ava-
liavam sempre por on ante 
da tarefa realizada e s • a alhado
res. 

Movidos pela ilusão e e aumen-
tando a produção, conseg iriam supe
rar as despesas a eles de i ados. e dei
xar o serviço com o saldo esejado. os 
trabalhadores, em principio.es e dia 
a jornada de trabalho e intensi 1ca a 
ao limite a força necessária a eal1za
ção da tarefa contratada. Entre an o. 
ao final de algum tempo, diante das 
condições insuportáveis a que se viam 
submetidos, sem meios para fazer 
cumprir os contratos verbais formados 
no ato do recrutamen o. e sem vislum
brar a possibilidade de saldar a con a. 
os trabalhadores percebera ue a 
única saída para eles era abandonar o 
serviço. A dívida, então, en rava como i

pretexto para que os empreiteiros ca- g 
racterizassem como fuga a saída dos cf' 
trabalhadores. Os donos dos empreen- g 
dimentos passavam às suas milícias, c3 
jagunços travestidos de fiscais, a tare
fa de manter sob vigilância armada, 
perseguir e punir os que tentassem a 
fuga. 

A OCASIÃO FAZ O LADRÃO 

Um rápido olhar sobre a história de
monstra que, apresentando-se a opor
tunidade, os donos do capital estão 
sempre dispostos a lançar de quais
quer relações supostamente supera
das, contanto que seus lucros sejam 
maximizados. 

De fatc, em diferentes países do 
mundo, depois da avaliação da escra
vatura, registraram-se práticas conhe
cidas como peonagem e denunciadas 
como formas de escravidão disfarça
da: por meio de adiantamentos a se
rem deduzidos do trabalho, criava-se a 
dívida que se transmitia de uma gera
ção à outra, tornando não só o traba-

lhador como também sua família, co
mo que propriedades dos seus supos
os credores. Enquanto não saldassem 

a dívida, esses trabalhadores não po
diam vender a outros sua força de tra
balho e assim perdiam sua condição 
de livres possuidores de uma mercado
ria - o trabalho. 

No Brasil, o cerceamento da liberda
de dos trabalhadores de disporem li
vremente de sua força de trabalho, 
através de mecanismos de endivida
men o. em ocorrido em várias circuns
·ã c1as. o período áureo da extração

a borracha, grandes contingentes de
abalhadores nordestinos foram man-

1dos à força nos seringais da Amazô
nia, a pretexto de estarem em dívida
com os barracões. Entre os seringais
existia inclusive, acordos, para perse
guição e devolução, ao seringai de ori
gem, de trabalhadores em fuga. Na
época de implantação das grandes fa
zendas de cacau do sul da Bahia, tam
bém foi posta em prática a instituição
da dívida para manter aprisionados os
trabalhadores empregados nas exten
sas derrubadas que precediam as plan-
ações. as ··plan a 1ons" açucareiras

ra no es no. a dí ida dos mo
os ba acóes os imobiliza

va e. as aze as e algodão do ser
tão cea e se. se ransmitia a seus fi
lhos e se o rigavam a continuar tra
bal a o ara seus patrões até que a 
ai , a osse liquidada. 

os anos recentes, a utilização do 

trabalho escravo no Brasi 1, assumiu 
proporções maiores, primeiramente, 
logo no início da nova fase de ocupa
ção da Amazônia. Os povoados cam
poneses dos estados de Mato Grosso, 
Goiás, Maranhão, eram os pontos de 
recrutamento privilegiados pelos agen
ciadores. Compunham os contingen
tes que se formavam, fundamental
mente, membros de familias campone
sas cujos recursos exigiam comple
mentações fosse para fazer face à ne
cessidades imediatas, fosse para au
mentar o estoque de terras necessário 
à reprodução de novas unidades que 
se formavam com os casamentos da 
nova geração. A prática costumeira 
dos camponeses de trabalhar em troca 
de assalariamento temporário para 
responder a tais necessidades facilita
va a ação dos agenciadores que, além 
do mais, para vencer as barreiras da 
perspectiva do desconhecido e das 
longas distâncias a percorrer, os sedu
ziam com falsas promessas de ganho 
fácil - por isso são chamados gatos. 

As denúncias de trabalho escravo, 
no entanto, já não se restringem às ati
vidades da fase de implantação de 
grandes empreendimentos, nem estão 
circunscritas à região amazônica. Pelo 
contrário, o reflorestamento, o corte de 
cana e a colheita de café, também têm 
sido mencionados, de modo que além 
de Rondônia, Pará, Mato Grosso e 
Goiás, têm sido palcos deste tipo de 
ilegalidade estados do sul e sudeste 

Há também denuncias de trabalho escravo nos estados do sul e sudeste. 

agosto/86 • tempo e presença • 15 



r=· 

ferra 

É preciso que os  trabalhadores tenham o seu "pedaço" da riqueza e do poder político nacionais. 
do país, como Minas Gerais, São Pau
lo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Ca
tarina. 

Também já não são apenas os po
voados camponeses os núcleos de tra
balhadores que estão na mira dos ali
ciadores, incluindo-se agora as popu
lações pobres e carentes de emprego 
dos bairros periféricos das cidades no 
interior. 

Por ser uma atividade clandestina fi
ca muito difícil computar numerica
mente as dimensões em jogo mas al
guns autores falam em cifras assusta
doras: 

"Desde 1970 até hoje, dados ainda 
incompletos indicam a ocorrência de 
105 casos de cativeiro. Em 55 deles, fo
ram contados 19.713 escravos, dos 
quais apenas 1.292 conseguiram fugir". 
(José de Souza Martins, Terragente, n? 
39, 1986). 

Evidentemente, além do empobreci
mento e da falta de alternativas de em
prego que se colocou segmentos cada 
vez mais amplos da classe trabalhado
ra, há outros fatores que levam os ali
ciadores sempre adiante na busca de 
novos nichos de mão-de-obra. Um de
les, pelo menos, se deve a ação dos 
próprios trabalhadores que escapam 
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da situação de confinamento e alertam 
seus companheiros. As formas de di
vulgação por eles utilizadas e a eficá
cia das mensagens para afugentar os 
gatos podem ser constatadas num tex
to produzido pelo Cepac - Centro 
Piauiense de Ação Cultural: 

"No dia 17 de agosto de 1 984 a popu
lação do bairro Vila São Francisco foi 
sacudida por uma notícia trágica e as
sustadora: cerca de 42 homens que ti
nham saído da Vila no dia 11 de julho 
em um caminhão sob a coordenação 
do sr. Antonio Triunfo tinham se torna
do escravos na fazenda Santa Rosa, 
em Xinguara, no Pará. 

"A notícia que apavorou esposas, 
mães, pais, irmãos e outros parentes 
dos trabalhadores que foram ao Pará, 
foi fornecida por João da Cruz Silva de 
22 anos, casado e pai de um filho, que 
tinha chegado em Teresina após muita 
dificuldade e tentativa de fugas da fa
zenda e finalmente depois de ter ofere
cido seus serviços no reconhecimento 
de outros fugitivos que os jagunços en
carregados da fazenda estavam inte
ressados em capturar e castigar. Con
forme relato de João da Cruz,os seus 
companheiros estavam trabalhando 
sem receber salários, recebendo ali-

mentação à base de arroz e mamão e 
impedidos de deixar a fazenda ou ma 
dar correspondência para seus pare1r 
tes. As denúncias feitas por João aos 
moradores da Vila, na "Rádi 
Pioneira" e atraves do "Jornal da Ma
nhã" em sua edição de 18 de agosto d 
84, seriam confirmados por dois outro 
trabalhadores que fugiram da fazenda 
( ... ) 

"Segundo o relato dos três homen 
que conseguiram escapar do trabalh 
escravo, Antonio Triunfo está acost 
mado a conseguir pessoas para o tra
balho escravo no Piauí, porque os efl
carregados das fazendas e empresas 
de reflorestamento não consegue 
mais mão-de-obra na Região Norte, de
vido às denúncias que têm sido feitas 
de escravidão branca na região." (Ca
dernos do CEAS n? 95, 1985). 

O GATO E O RATO 

A organização e mobilização dos tra
balhadores rurais assalariados para 
defesa de seus direitos tem sido u 
desafio para as lideranças, entidades 
sindicais e de apoio. O cumpriment 
das leis trabalhistas - salário mín· 
mo, carteira assinada, descanso rem 
nerado, etc. - no campo, tem exigid 
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dos trabalhadores esforços e mobiliza
ção constantes que se manifestam 
nas campanhas salariais e nas greves 
que, desde 1973 em Pernambuco, e nos 
anos seguintes também em vários ou
tros estados como Bahia, Minas Ge
rais, São Paulo, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Rio de Janeiro, tem sido rea
lizadas. 

A condição dos rabalhadores de 
que trata este artigo, no entanto, deixa 
de ser a de assalariados para tornar-se 
a de escravos. Não basta, pois reivindi
car que lhes sejam estendidos os direi
tos trabalhistas previstos por lei. Para 
trabalhadores reduzidos a condição de 
escravos o que cabe lembrar são direi
tos, os mais elementares que assistem 
aos cidadãos . 

Os empregadores sabem disso, e 
uma das formas pelas quais promo
vem o assalto à cidada ia dos traba
lhadores que contrata é o aprisiona
mento, ou simplesmen e a queima dos 
documentos pessoais de identificação 
dos mesmos. Afastados de suas famí
lias e das relações sociais mais próxi
mas, ameaçados do enterro em cova 
rasa e sem nome no meio da ma a. ca
so sejam acometidos de doença o 
agressão violenta, a tentativa é fazer 
com que os próprios trabalhadores as
sumam a indigência que lhes é impos
ta. 

As leis brasileiras condenam a práti
ca do aliciamento, de toda e qualquer 
forma de trabalho compulsório. defi
nindo também os termos jurídicos que 
facultam a ação dos intermediários. O 
que está em questão é, portanto, a 
aplicação da lei e a punição dos infra
tores. Mas as leis nada valem se não 
têm a respaldá-la um Estado democrá
tico, orgãos governamentais eficazes e 
dispostos a exercer a tarefa de fiscali
zação e sanção. 

Em meados deste ano, o aumento do 
número de denúncias sobre trabalho

escravo era de tal ordem que o próprio 
Ministro da Reforma e Desenvolvimen
to Agrário, assim explicou o novo surto 
desse ilegalismo: 

"Isto tem ligação com a reforma 
agrária. Latifundiários estão apressan
do a derrubada das matas para trans
formá-las em pastos e simular produti
vidade" (Isto É, 16 oe julho de 1986). 
Ou seja, aqueles mesmos que concen
tram nas mãos os incentivos, fazem tu
do para que as suas grandes proprie
dades escapem à classificação de lati
fúndio e dessa forma escapem da de
sapropriação que a lei faculta. Os mes
mos leiloam cabeças de gado para ga
rantir espaço na Constituinte. Não há 
como pensá-los como os radicais si-

métricos às organizações de trabalha
dores, sejam elas quais forem. Eles es
tão com a faca e o queijo, os outros 
querem um pedaço. 

Algumas investidas feitas nos últi
mos meses por orgãos governamen
tais sobre as propriedades denuncia
das pela prática de coação física sobre 
os trabalhadores resultaram em fla
grantes de centenas de trabalhadores 
aprisionados. Resultaram também in
felizmente, na constatação, por parte 
dos encarregados desses mesmos or
gãos da dificuldade de levar a cab.o a 

tarefa de uma fiscalização plenamente 
eficaz. Que o Estado saiba, pois, com
pensar a sua fragilidade admitida e 
abra espaço às organizações de traba
lhadores para que elas possam cum
prir a sua.parte de pressão por uma re
dist�ibui�âo mais equitativa da riqueza 
e do-·poder político, única base sólida 
para o exercício pleno dos direitos dos 
cidadãos. 

Neide Esterci, é professora do Departamen
to de Ciências Sociais da UFRJ e coordena
dora do Programa Movimento Camponês / 
Igrejas do CEDI. 

COMUNICACOES do ISER 
, 

19 

Maria 

A censura gerou a notícia. Em circunstâncias nonnais, o filme 
Je vous salue, Marie, de Godard, teria passado sem despertar 

maiores emoções. Com a censura, entrou na lista dos mais 
procurados e virou manchete de jornal. 

COMUNICAÇÕES DO ISER foi ver de perto e produziu um
debate sobre Maria, também.no cinema: católicos, protestantes, 

agnósticos, teólogos, psicanalistas, antropólogos e jornalistas 
discutem as imagens de Maria, os motivos do escândalo, o 

sentido da virgindade na visão de Godard, a imagem coletiva da 
mãe sem desejo, a concepção pela palavra, o mistério de Maria 
e sua relação com o mistério de Jesus. Além do debate, este n9 

de COMUNICAÇÕES DO ISER apresenta o pré-roteiro de
Godard e uma entrevista da psicanalista Françoise Dolto sobre 

"A Sagrada Família". 

COMUNICAÇÕES DO ISER n2 19: a partir de 14 de julho no
ISER - Instituto de Estudos da Religião (R. lpiranga, 107 

- Rio - CEP 22231 - tel.: 265-5747), e nas livrarias.

Exemplar avulso: Cz$ 25,00 
AssinaturD anual (6 números): Cz$ 120,00 
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Canavieiros do 
Nordeste: trajetória 
de lutas e 
desafios atuais 

Regina Célia Reyes Novaes 

A 
os trabalhadores rurais da cana
de-açúcar do Nordeste interessa a 

regulamentação das relações de traba
lho. O Estatuto do Trabalhador Rural 
(1963) e, posteriormente, a extensão da 
CLT ao campo deveriam garantir a efe
tivação dos requisitos básicos da con
tratação individual, nos parâmetros da 
legislação vigente no país. As campa
nhas trabalhistas, iniciadas em 1979, 
por sua vez, visam - através de con
tratação coletiva - assegurar melho
res condições de vida e trabalho para o 
conjunto da categoria. 

Neste artigo pretendo, ainda que de 
forma sintética, indicar alguns dos 
componentes de um complexo cenário 
em que se confrontam, por um lado, 
trabalhadores de cana e seus órgãos 
de representação e, por outro, usinei
ros e fornecedores de cana congrega
dos em associações e sindicatos pa
tronais. 

EXPROPRIAÇÃO E 
SUPEREXPLORAÇÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO ç: 
::i 
1 

Os anos que se seguiram à promul- 6 

gação do Estatuto do Trabalhador Ru
ral só podem ser descritos em termos -=; 
de deteriorização das condições de vi- 6 
da e trabalho dos trabalhadores da ca- õ 
na-de-açúcar. Os usineiros e fornece
dores de cana do Nordeste, no bojo da 
competição com seus pares do sul do 
país pelo mercado interno, sempre bar
ganharam junto ao Estado subsídios e 
créditos, assim como aumentos do 
preço do açúcar. Tendo reduzido pro
gressivamente seu poder de influência 
junto ao poder central, em uma econo
mia em que a mão-de-obra representa-
va 70% dos custos totais, só lhes res
tou um mecanismo para se manterem 
na cena econômica: cumprir ao máxi
mo as despesas com a força de traba-
1 ho. 

E como se fará tal compreensão? 
Moacir Palmeira em artiçio publicado 
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em agosto de 1979, responde a ques
tão: "liberando contingentes conside
rados supérfluos, aumentando a taxa 
de exploração da mão-de-obra empre
gada e tentando burlar de qualquer for
ma a legislação trabalhista rural e a le
gislação agrária". (Desmobilização e 
Conflito: relações entre trabalhadores 
e patrões na agroindústria pernambu
cana; in Revista de Cultura e Política, 
Cedec). 

O "roubo do patrão", como definem 
os trabalhadores, se expressa, por 
exemplo, na medição do trabalho já 
executado ou a ser executado, no "cor
te dos sítios" onde cuftivavam produ
tos alimentares e no não pagamento 
das indeni?ações das benfeitorias 
existentes. 

Concomitantemente, a expropriação 
tem seu ato final na expulsão direta, 
ou incentivada indiretamente, dos mo
radores das propriedades, passando
se a utilizar maior contingente de mão
de-obra temporária nos momentos de 
safra. 

E a legislação trabalhista vigente 
nos anos posteriores a 64? Refe,rindo
se a Pernambuco, Palmeira (1979:44) 
afirma que os Sindicatos de Trabalha
dores Rurais, nesta época, impõem o 
cumprimento mesmo parcial das obri
gações trabalhistas e incentivam a re
sistência na terra através de acordos 
ou "questões" levadas à justiça. Em 
Pernambuco, as "tabelas de campo", 
(elaboradas em 63, durante o governo 
de Miguel Arraes, e em 64, após o movi
mento militar, para estabelecer equiva
lências entre tarefas e o salário-míni
mo regional), se não funcionaram co
mo "acordos coletivos de trabalho", 
foram ponto de referência para a arbi
tragem dos conflitos no cotidiano do 
interior dos engenhos e usinas e no en
caminhamento dos sindicatos. Se esta 
situação configurou-se em certos mu
nicípios da Zona da Mata de Pernam
buco, não poderíamos dizer o mesm 
dos outros estados que compõem e 
conjunto da agroindústria açucareira, 
nordestina. Em Alagoas, ao que se sa-
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be, a ausência de um sindicalismo 
atuante facilitou a expansão e a "mo
dernização" do setor canavieiro, sem a 
menor correspondência em termos de 
cumprimento dos direitos trabalhistas 
básicos. Na Paraíba e Rio Grande do 
Norte, ainda que existissem alguns 
poucos sindicatos que intermedias
sem acordos entre trabalhadores e pa
trões ou que encaminhassem ques
tões individuais à justiça do trabalho, a 
grosso modo, podemos dizer que não 
foram generalizados sequer os requisi
tos mínimos da contratação individual, 
tais como: contrato formalizado atra
vés da assinatura da carteira de traba
lho, repouso remunerado, 13? salário. 
Daí que se possa imaginar o nível de 
arbitrariedade existente - frente à au
sência total de regulamentação - en
tre as tarefas a serem executadas e a 
remuneração a ser percebida pelos tra
balhadores. 

A par!ir de 1975, com a implantação 
do Pró-Alcool, o Estado passa a ofere
cer financiamentos a juros quatro ve
zes mais baixos do que os vigentes, 
com três anos de carência para o inicio 
do pagamento e, ainda, após doze 
anos,a incorporação das destilarias ao 
patrimônio dos patrões a preços alta
mente compensadores. A utilização do 
álcool para combust ivel resultou em 
duplicação da produção de cana-de
açúcar. No entanto, a atual situação 
de expansão econômica não trouxe ne
nhum benefício para os rabal adores. 
O que se observa é apenas o ap o u 
damento do lamen ável quadro descri
to acima em termos de superexplora
ção da força de trabalho e, principal-

mente, em termos da expulsão da terra 
dos moradores, arrendatários, farei ros 
e posseiros para dar lugar aos novos 
canaviais. 

A LUTA PELA CONTRATAÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO: 
CONVENÇÕES E DISSÍDIOS 

A contratação coletiva deve repre
sentar conquistas não previstas em lei, 
tais como salário acima do mínimo, ta
bela de tarefas, salário na doença, etc. 

Cerca de quinze anos após à primei
ra '"tabela do campo··, os trabalhado
res da cana de Pernambuco retomam 
sua luta pela contra ação coletiva de 
trabalho. Sob a coordenação da Fede
ração dos Trabalhadores da Agricultu
ra de Pernambuco (Fetape) e da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), iniciaram, em 
1979, campanhas trabalhis as. defini
das como "contratação cole i a quen
te". Ou seja, ao invés oe "contra ação 
coletiva fria" em que há apenas nego
ciações por cima en re diretorias de 
sindicatos de trabalhadores e sindica
tos patronais, utiliza-se a CL T e  a lei de 
greve (Lei 4330. quase ··a 1gre e·· por 
todas suas exigências). o e se consi
dera a gre e legal o n e alo entre o 
rompimen oc1ações en re as 
partes en as e o julgamento do 
dissídio c o pelo Tribunal Regio-
nal do a ai o. Neste contexto, have-
ia a en a iva de recolocar a "contrata

ção coletiva" dentro de um contexto de 
lu a, utilizando a greve legal como ins
trumento de mobilização dos trabalha
dores e pressão durante o julgamento 
do dissídio. 

Em Pernambuco, este processo vem 
se repetindo desde 1979, ainda que ha
jam pequenas modificações de um ano 
para outro que correspondam a táticas 
das forças em confronto. O mesmo 
processo se inaugura no Rio Grande 
do Norte, em 1982, e na Paraíba, em 
1984. Ainda não tendo se iniciado em 
Alagoas. 

A opção da coordenação do movi
mento tem sido pela participação de 
todos os sindicatos de trabalhadores 
rurais de cada estado que estejam lo
calizados em área de plantio de cana
de-açúcar. 

Por um lado, obviamente, esta op
ção de uma campanha a nível estadual 
fortalece e unifica o movimento, crian
do mais poder de pressão e estenden
do as conquistas para o conjunto da 
categoria. E neste contexto que a de
signação canavieiro, antes de pouco 
significado para os trabalhadores ru
rais da cana, passa a ser utilizada pela 
imprensa, ganhando agora um signifi
cado para os trabalhadores à partir 
das campanhas trabalhistas. 

No entanto, por outro lado, este pro
cedimento de campanhas salariais 
conjuntas a nível de zona canavieira de 
cada estado nordestino não significa 
homogeneidade entre os sindicatos. 

O primeiro aspecto que gera polêmi
ca entre as próprias lideranças sindi
cais diz respeito ao maior ou menor 
comprometimento das diretorias sindi
cais. Os dirigentes menos comprometi
dos são pressionados pela própria ba
se ou pela coordenação para participar 
da campanha, porém passado o mo-

o 
.e 
e 

agosto/86 • tempo e presença • J 9 

-� 
:;e 
o 
"O 
_§ 



"' 
e 

:.õ 
o 
u 
"' 
--, 

s 
:i 
--, 

mento da greve, não se empenham ab
solutamente no cumprimento das con
quistas. Assim, enquanto estes anos 
fortaleceram as delegacias de enge
nho e os comandos de greve em vários 
sindicatos, em outros foi o próprio sin
dicato que os desestimulou. 

Outro aspecto a ser considerado diz 
respeito às diferenças existentes entre 
municípios ou entre fazendas e usinas 
na forma de exercer a dominação so
bre os trabalhadores. Enquanto há mu
nicípios ou unidades em que a nego
ciação faz parte pelo menos da retóri
ca dos empresários, em outra o que há 
são demonstrações de prepotência e 
impunidade, com frases do tipo "a lei 
aqui sou eu". O que, invariavelmente, 
resulta em diferentes tipos e graus de 
violência em direção aos trabal.hado
res, lideranças e assessores. 

E, finalmente, no perfil da agroindús
tria açucareira nordestina, temos des
de usinas ou destilarias modernas e 
com índices consideráveis de produti
vidade, que podem incorporar certas 
obrigações trabalhistas, até outras 
que, tradicionais e ociosas , farão coro 
com os pequenos fornecedores de ca
na nos lamentos e ameaças de que 
"quebrarão" por culpa das exigências 
dos trabalhadores. 

Tais aspectos interrelacionados per
mitem várias combinações, configu
rando diferentes situações dos sindi
catos no que tange à mobilização para 
greve e cumprimento. 

Quanto aos trabalhadores, não há 
dúvidas que há uma predisposição ini
cial para a greve que se baseia tanto 
na esperança de melhores condições 
de trabalho e de vida, quanto na vonta
de guardada no fundo do peito de con-
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trapor outra "lei" - a "lei do 
sindicato" - à "lei" implacável "do 
patrão". No entanto, esta predisposi
ção pode ser maior ou menor, em dife
rentes situações, pois passa também 
por avaliações constantes de vários 
aspectos, entre os quais estão aqueles 
que enumeramos acima. 

E O QUE TERIA MUDADO 
COM A NOVA REPÚBLICA? 

As campanhas trabalhistas dos ca
navieiros do Nordeste em 1985 se de
ram sob a Nova República. Por uma 
confluência de fatores, que passaram 
pela avaliação do movimento sindical, 
e que, sem dúvida, também por uma 
avaliação da classe patronal não se 
chegou ao dissídio coletivo, celebran
do-se antes uma Convenção Coletiva 
de Trabalho. 

Não há dúvidas de que a opção pelo 
"dissídio quente", através da Lei 4.330, 
refletiu a situação de estreitamento da 
liberdade e autonomia sindical, carac
terística do regime militar que cerceou 
o direito de greve. A grande imprensa
deu destaque ao empenho do ministro
Almir Pazzianoto na realização da Con
venção. Se o principal propósito do
movimento sindical a favor da Conven
ção Coletiva foi evitar os costumeiros
recursos dos patrões ao Tribunal Supe
rior do Trabalho em busca da anulação
das conquistas celebradas ao nível do
Tribunal Regional, para o ministro tra
tava-se de evitar a greve, privilegiando·
o entendimento e a negociação, pres
supostos da Aliança Democrática para
construção de um "pacto social".

Sem entrar em consideração sobre o 
peso que a mediação do ministro teve 
no resultado final, a questão na qual 

teríamos que nos deter aqui diz respei
to às condições para a efetivação de 
uma "nova república" no campo. 

Para além da boa vontade do minis
tro, o pretenso Estado Moderno no Bra
sil não chegou ao campo. A fiscaliza
ção das Delegacias Regionais do Tra
balho não são feitas (ou se fazem em 
escala insignificante) não apenas no 
que tange à Convenção Coletiva, como 
também no que diz respeito a legisla
ção trabalhista vigente acerca da con
tratação individual. Por alegada "faltá 
de verbas" e mesmo por comodismo 
ou cumplicidade dos que respondem 
por tais delegacias do trabalho, o Mi
nistério do Trabalho não tem atendido 
as reivindicações do movimento sindi
cal para fiscalização na zona canaviei
ra. A falta de estabilidade no emprego 
permite dispensas injustificadas daque
les, delegados sindicais ou não, que 
ousam reivindicar o cumprimento da
quilo que lhes foi legalmente outorga
do. A violência contra trabalhadores 
rurais faz parte do dia-a-dia e as milí
cias privadas continuam impunes. 

Enfim, à maior "civilidade" da clas
se patronal na mesa de negociações 
em 1985, sob ares da Nova República, 
não correspondeu nenhum avanço em 
termos das conquistas dos trabalhado
res na zona canavieira. Há aqueles que 
esperam agora pela Constituinte Con
gressual como remédio para muitos 
destes males ... Sem dúvida, este espa
ço deve ser aproveitado. Porém, não se 
trata de "esperar pela Constituinte" 
trata-se de procurar influenciar em 
seus rumos. E parece-nos óbvio que a 
única maneira para isso é a organiza
ção e pressão dos trabalhadores, do 
movimento sindical que busca sua au
tonomia frente ao Estado. 

Neste sentido, sabemos que antes 
mesmo da Constituinte, nova campa
nha salarial dos canavieiros acontece
rá entre setembro e outubro do corren
te ano. E é este desafio que está colo
cado para as lideranças sindicais, para 
a coordenação das campanhas. Trata
se, ao meu ver, de não ter apenas como 
ponto de referência os procedimentos 
utilizados no período recente e que 
correspondem às possibilidades de lu
ta que se colocavam durante os últi
mos anos do regime militar, mas incor
porar outros que correspondam à atual 
conjuntura (do ponto de vista da classe 
trabalhadora) e à diversidade existente 
hoje no interior do movimento sindical. 

Regina Célia Reyes Novaes é professora de 
curso de mestrado em Sociologia da Uni
versidade Federal da Paraíba e colaborad� 
ra do Programa Movimento Camponês/Igre
jas do CEDI. 



ferra 

Deus acampou 
entre os 
pobres da terra 

José Lourenço Pechtol 

, 

D 
eus acampou entre os pobres da
terra' foi o lema da segunda Ro

maria da Terra do Paraná. realizada, no 
mês passado, em Laranjeiras do Sul, 
na diocese de Guarapuava, a 378 km 
de Curitiba. Os romeiros eram 15 mil, 
vindos, em 137 ônibus, de outras re
giões do estado. Acompanhados por 
oito bispos e pastores evangélicos. 
além de agentes pastorais, eles leva
ram, nos quatro quilômetros da cami
nhada, uma cruz de madeira, uma bar
raca de lona, ferramentas e faixas, 
lembrando os 26 acampamentos de 
sem terra do Paraná. 

Um pouco antes do almoço. os ro
meiros reuniram-se para azer uma co
lheita simbólica de mil o. Depois de 
encherem muitos cestos com as espi
gas trazidas de suas lavouras, despedi
ram-se de 35 companheiros que viaja
ram a Brasília para participarem de um 
jejum de três dias, com 45 agricultores 
de outros estados, durante a visita do 
presidente José Sarney ao Papa João 2 Paulo 2.º � 

Na praça, o povo utilizou a tribuna li- & 
vre para denunciar os desmandos do § 
governo, assassinatos de lavradores, � 
ameaças feitas por jagunços, pistolei- .3 
ros e fazendeiros. A criatividade popu- -8 
lar revelou-se nas reclamações, ver- ' 
sos, desafios e na mensagem de um si 
camponês que mandou um recado, 2 
cantado, para Sarney: "nós, sem terra 
do Brasil, à espera de solução, que um 
dia nós teria nosso pedaço de chão. 
Prá nele nós plantar milho batata e fei
jão, prá evitar que, um dia, falte alimen
tação, até em sua mesa, Presidente da 
Nação". 

Aspectos da caminhada e chegada dos romejros. 

Terminada a celebração, o povo re
cebeu um pouco de terra e uma semen
te de pinhão, simbolizando a esperan
ça da conquista de um lugar no solo 
agrícola injustamente dividido. Celebração ecumênica de encerramento: padres e pastores (lutaremos) juntos na caminhada dopo

vo de Deus. 
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Rubem Alves 

Minha horta, meu altar 
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F
iz uma horta no meu quintal. Não é grande. Mas
tem couve, espinafre, alface, cenoura, ora-pro

nobis, verdura de gente pobre, em Minas, hortelã, 
manjericão. No muro cresceu um pé de maracujá, que 
já deu a mais não poder, e agora está secando. É bom ir 
lá, e ver as coisas crescendo, especialmente depois da 
chuva, quando elas ficam agradecidas, como dizia o meu 
pai. É bom ver aquela terra que o esterco fertilizou, tão 
diferente daquela coisa dura e seca que ela era, antes que 
o desejo e as mãos a tivessem engravidado. Acho que ela
também tem gratidão por se ver assim tão gorda. Mas
não são só as coisas de comer. O corpo precisa de mais.
O pão é pouco: a vida precisa também de alegrias e
carinhos. E foi por isto que plantei coisas boas de
cheirar, de ver, de agradar. O heliotrópio japonês,
dezenas de cachos roxos, a magnólia, o cajá manga,
flor-do-imperador, rosmaninho, camélia vermelha, o
manacá da serra. Uma jabuticabeira, pelo cheiro das
folhas, o cheiro das flores, o bom humor das
jabuticabas. Já pensou nisto, que as frutas têm um
humor especial, cada um diferente do outro? Maças e
peras são sérias, não contam piadas, e são próprias para
aparecerem em reuniões de pessoas graves. Bananas e
cocos (e.xcero as bananas ouro, que são os bobos-da-cor
re) são, n es de mais nada, chatos, sem assunto. A jaca
é um enorme arga/hada. Enquanto jabuticabas, 
pira _as, caquís são coisas brincalhonas. Até acho que a 

1 p oibida, no paraíso, não Joi maçã, como muitos 
, mas oi caqui. Existirá coisa mais erótica? Já as 

u 1em um ar de nobreza, combinam com música
erudira. Planrei, por isto, uma pitangueira, minha

·meira experiência de furto. Quando eu era menino, o
·i:;inho rinha uma pitangueira, carregada de frutinhas
ermelhas, que ficavam lá, e ninguém ligava. Pular o

muro e ir roubar era demais para mim. Mas preguei um
latinha de massa de tomate na ponta de um cabo de
·assoura, e furtei as pitangas, para minha alegria e o

so"iso de Deus. Só muito mais tarde descobri que já
naquele momento se delineava minha vocação teológica,
pois Sanro Agostinho fazia o mesmo, só que com umas
peras verdes e azedas. Bom é o gosto da fruta proibida.
E teologia é bem isto, um desejo de furtar dos deuses os
seus bons frutos, disfarçados de poemas ...

A produção não é lá grande coisa. Mas a imaginação 
e a alegria crescem ao ver a terra e as coisas que nela 
crescem e prometem. Prá mim, aquela horta, que é ma· 
que horta e jardim, é um altar. Altar é um lugar onde 



olhos, ao verem as coisas que se podem ver, vêem 
também outras, com o olho interior. Ao ver meu jardim 
e ao ser agradado por suas cores e cheiros, penso que 
também eu cresço nele. Sou um irmão de couves e 
jabuticabeiras: meu corpo é um filho da terra. E é por 
isto (eu penso) que fico tão contente ao vê-la feliz. Fico 
pasmo ao ver aquelas casas em que os jardin:, foram 
substituídos por lajotões. Prá mim é cemitério, t 
imagino a terra, minha mãe, enterrada, sufocatla, líeia 
de vida, sementes que não podem brotar. As pessoas 
fazem isto para evitar a sujeira. Terra é sujeira. Já 
perderam a memória de suas origens. Preferem o 
cimento, o sinteco, os azulejos, a fórmica: seres 
hospitalares, que tomam banho em pinho sol, para ter o 
cheirinho de limpeza. Na minha rua havia um ipê roxo. 
Um dia passei lá e, para o meu horror, vi que tinham 
cortado uma cinta na sua casca, volta toda, para que 
morresse: era como cortar as veias de uma pessoa viva. 
É que as flores sujavam o chão, e dava muito trabalho 
varrê-las. Imagino que, se pudessem, plantariam no seu 
lugar uma árvore de plástico. O ipê está lá, morto, sem 
Jolhas. E com certeza a pessoa que o matou está feliz, 
por não mais rer que varrer a calçada. Mas prá mim 
terra não é sujeira: é origem, é destino. Nascemos da 
terra. Somos nada mais que a terra modificada, 
misturada com a água, com o ar, com o Jogo, como 
pensavam filósofos de muitos séculos atrás. Terra, 
pedaço do meu corpo, meu corpo além da minha pele, 
seio em que me alimento, e se ele se secar, eu morro. 
Pois é, são idéias como estas que me vêem à cabeça 
quando fico alí diante do meu altar, minha horta, meu 
jardim ... 

Tenho direito à terra como tenho direito ao meu 
próprio corpo: porque a terra pertence ao corpo, o 
corpo pertence à rerra. E alé dei ordens para ser 
cremado, quando morrer, e minhas cinzas serem 
colocadas na raiz de um ipê amarelo. É que tenho 
horror aos túmulos, claustrofobia, e desejo ser 
devolvido, com a maior rapidez possível, à circulação de 
fertilidade que acontece na terra. Que meu corpo fique 
semente. 

Direito à terra: o problema está em onde se colocam 
as cercas. Claro que as cercas são necessárias. A pele é 
uma primeira cerca. Depois, a roupa. E a casa. Não 
posso ser invadido. Quem diz isto é o meu próprio 
corpo, que sente, com imensa sensibilidade, sua 
necessidade de um espaço. Tenho, numa árvore, um 

daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já 
tomou posse. É interessante ver o seu ciúme. Quando 
aparece qualquer intruso, lá vem ele, como uma flecha, 
dej ender a sua água. É a própria vida que determina o 
círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é próprio. 
Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é 
parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que 
eu sinta. O espaço que é propriedade do meu corpo é 
um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha 
terra são os limites de que necessito, para viver. A terra 
é o meu pão, meu ar, minha água, meu calor. Mas há 
aqueles que fincam cercas para além dos limites da 
necessidade do seu corpo. E assim fazem aquilo a que 
Santo Agostinho deu o nome de "f armas individuais de 
bem". Claro que é um bem ter um pedaço de terra. Mas 
é um bem que é individual, quando se apropria daquele 
espaço que é necessário para que o outro viva. Um 
latifúndio é formado com a carne de rodos aqueles que 
são deixados de fora dele. E aí acontece aquela estranha 
metamorfose. Porque quando a terra é realmente 
propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está 
constantemente sendo transformada em vida. Mas, 
quando a terra é mais do que o meu corpo necessita, ela 
deixa de ser vida, e se transforma em lucro. Lucro é 
aquilo que não foi consumido pela vida. Se fosse vida 
teria que ser consumido, transf armado em alimento. 
Mas é precisamente por causa disto, por não ter sido 
transformado em alimento, que foi transformado em 
lucro. E é assim que ele pode ser poupado, capitalizado, 
sob a forma de dinheiro. Dinheiro é vida transformada 
em metal. E quanto isto acontece a terra deixa de ser um 
altar, lugar sagrado, e passa a ser uma extensão do 
banco, lugar onde o capital se transforma em lucro: os 
deuses, doadores da vida, se transformam em demônios, 
comedores de corpos. Daí a violência. 

Por isto volto à minha horta, passeio pelo meu 
jardim: e ali reaprendo lições dos poemas sagradas. Que 
a terra pertence a Deus, que não temos direito de 
colocar sobre elas cercas de arame jarpado, que ela é 
sacramento oferecido à vida, e que aqueles que se 
sentem privados dela, é como se tivessem amputadas 
partes do seu próprio corpo. 

Quem sabe chegará um dia em que o mais belo a!tar 
do amor humano será aquele dos canteiros onde crescem 
as plantas. Ali se aprende, com simplicidade inigualável, 
as lições mais belas do sagrado, que são lições do valor 
supremo da vida que é oferecida pela terra ... 
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bíblia hoje 
____::__ ___________________ :. 

Uma 

terra boa 
(Êx 3.8) 

Milton Schwantes 

1) Ontem a luta pela terra fez mais uma
vítima. Hoje um metalúrgico em greve
foi violentamente espancado pela polí
cia. Ontem o padre Josimo Moraes Ta
vares foi assassinado. Hoje Antônio
Jesus da Cruz foi agredido a ponto de
parar no hospital. O que foi ontem, re
pete-se hoje. A luta pela terra e por
uma vida digna vem de longe. Tentam
trucidá-la. Mas ela resiste. Ressuscita. 
O sonho por uma terra boa e liberta
não cessa. Não desvanece. É afogado.
Mas sobrevive mesmo que submerso.
Avança mesmo que baleado e espan
cado.

A luta pela terra tem o tamanho da 
história do Brasil. Quando iniciou a in
vasão, a partir de 1500, começou a luta 
pelo solo e por seus frutos. Os povos 
indígenas foram massacrados aos mi
lhões, porque teimaram em resistir. As 
riquezas do solo e o direito de nele 
plantar são apropriados por alguns 
dentre os invasores vitoriosos. A terra 
é aprisionada pelo latifúndio. E as pes
soas que nele trabalham são feitas es
cravas. Durante séculos, os irmãos 
africanos, para cá deportados como 
escravos fizeram crescer, florir e pro
duzir as terras brasileiras. Mas, o aces
so ao chão e a seus frutos lhes foi ne
gada, justamente também após a as
sim chamada abolição da escravatura. 
Vieram os colonos imigrantes. Vieram 
na ilusão da promessa da terra. Alguns 
receberam-na, outros não. Em todo ca
so, os filhos destes imigrantes gradati
vamente se vão juntando aos milhões 
de sem terra. Sim, nesta nossa história 
brasileira, a terra não foi de quem nela 
trabalha. Foi do senhor das armas que 
destroçou as nações indígenas. Foi do 
dono de escravos. É de quem tem di
nheiro. Nisso reside a prisão da terra. E 
aí também tem sua razão de ser a luta 
pela terra. 

Poderia parecer que a luta pela terra 
estivesse sendo provocada pelos po
vos indígenas, pelos escravos, pelos 
colonos sem terra. Se assim fosse, a 
solução seria tratar de acalmar essa 
gente revoltosa. Aliás, esta sempre foi 
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a interpretação dada pelos grandes. 
Mas, ela não confere. Invasores não fo
ram os povos indígenas, mas os colo
nizadores. Provocador de conflitos é o 
latifúndio, suas cercas intermináveis, 
seus jagunços bem armados. Os po
bres nem querem estes conflitos. Que
rem plantar e colher em paz. 

Este projeto do povo camponês inú
meras vezes tomou forma, no decorrer 
de nossa história. Exercitou experiên
cias novas. Testou suas alternativas. 
As nações indígenas con inuam em 
seus hábitos de uso coletivo do solo e 
de seus frutos. No Quilombo dos Pal
mares, os escravos libertos fizeram 
sua experiência mais duradoura de vi
da em terra livre. Em Canudos e no 
Contestado, a gente do campo articu
lou experiências de grande alcance. 
Nestes e em outros tantos intentos, os 
camponeses propuseram suas alterna
tivas, seu anseio quase messiânico 
por uma terra boa, uma roça livre. O 
sangue dessas experiências, cruelmen
te reprimidas, corre nas veias de nossa 
história. É seu reverso, pouco contado 
nos manuais escolares em uso. 

Esta trajetória dos roceiros de nossa 
terra tem suas semelhanças com a his
tória que a Bíblia nos conta sobre um 
povo camponês, escolhido por Deus. 
Teólogos e pastoralistas nem sempre 
tiveram olhos para enxergar esta se
melhança. Os próprios lavradores a re
descobriram. Na medida que se fami
liarizaram com a Bíblia, verificaram 
que nela era contada sua vida. E, des
de então, a história bíblica anima e ilu
mina _a organização da gente do cam
po. "E sua melhor companhia", como 
dizia um cantador popular. Vejamos 
em que sentido se dá este companhei
rismo entre a história bíblica e a luta 
dos sem terra, dos índios, dos possei
ros de nossos dias. 

2) A Bíblia tem predileção por alguns
temas. Nela, certos conteúdos ou pes
soas recebem maior atenção que ou
tros. São privilegiados. Primazia é da
da ao êxodo e aos profetas, a Jesus e a
Paulo. Em cada um destes quatro as
suntos centrais, a luta pela terra de
sempenha papel preponderante.
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No êxodo, nos é narrada a históric 
de gente recrutada para o trabalho fo 
çado. Os hebreus escravizados pelo f 
raó não se submeteram a esta cond· 
ção. Rebelaram-se. Foram em busca 
da libertação do trabalho forçado. N 
força de Deus, alcançaram livrar-s 
das garras de faraó. Mas aí não se con
cluía seu projeto. Recém iniciava. A li
bertação da opressão foi só o começc 
de um projeto que chega a seu àlv 
com o assentamento nas montanhas 
palestinenses. A "terra boa" é o objef 
vo da libertação. 

Os profetas ameaçam os soberano� 
dos tempos do Antigo Testamento. 
Prevêem o aniquilamento de cortes 
cidades, de exércitos e Estado 
Opõem-se aos donos do poder. Contes
tam sem tréguas os "covis de saltea
dores", isto é, os santuários estatai 
Essassuas ameaças inusitadas provêrr 



do clamor dos camponeses. A opres
são, a que os lavradores estavam sub
metidos, e o engodo idólatra, ao qual 
estavam expostos a ravés da religião 
oficial, deram origem às profecias. A

vida sofrida da gente do campo é o ni
nho dos prole as. Sua fala é a voz da 
terra cansada de ver lavradores sendo 
injustiçados. 

Em Jesus, renasce esta voz do cam
po. Cristo tem sua origem entre a gen
te da roça. Ao seu redor, reúnem-se os 
mais pobres e sofridos da gente cam
ponesa. São os que o latifúndio escra
vagista do Império Romano alijara pa
ra a miséria. São os que a exportação 
de alimentos para Roma transformara 
em magros, famintos, doentes, lepro
sos. A linguagem desse Jesus de Naza
ré vem do ambiente rural. Suas parábo
las são tiradas da experiência na roça. 
Falam do lavrador, do semeador, da se-
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Bíblia como companheira, ela nos con
ta uma história diferente da nossa. Fa
la de uma realidade específica. Con
vém que não se nivele. Justamente por 
isso trato de caracterizar, a seguir, a si
tuação peculiar da terra no mundo da 
Bíblia. 

Nele, cidade e campo antagonizam. 
A cidade de então não ia muito além de 
uma fortificação ampliada. Dava abri
go a pouca gente. Tão somente reunia 
aqueles que detinham o controle do 
conjunto social, do Estado. A cidade 
era, pois, a sede do aparelho de Esta
do: exército, sacerdotes, corte, merca
dores e similares. Era o abrigo dos 
opressores. 

A ampla maioria da população vivia 
no campo, em pequenas vilas. Fazia 
produzir a terra. Vi ia do rabalho na 
roça. Estava organizada em famílias 
ou clãs. Seguia, pois. os costumes clâ
nicos e tribais. A cidade a espoliava e a 
dominava. 

Quem detinha o co role da terra, 
nesta sociedade, e que a minoria ci
tadina detinha a hege onia sobre a 
maioria campesina? A resposta não é 
fáci 1. Por vezes se te a i pressão de 
que o setor citadino eria as terras em 
suas mãos (1 Rs 21; Is 5.8). este caso, 
estaríamos num sistema de latifúndio. 
Os donos da terra seriam os senhores 
das cidades. Mas, isso parece ter sido 
algo muito raro. E quando ocorria, cha
mava tamanha atenção a ponto de re
ceber repúdio geral. Portanto, na socie
dade dos tempos bíblicos, a terra não 
era propriedade de latifundiários se
diados nas cidades. A terra estava na 

�frnão da gente do campo. Cada clã ti
� nha acesso a um pedaço, suficiente 

para alimentar o grupo. Esta era a he
rança do clã. Nela, provavelmente, es

mente, da colheita. E, enfim,ao ser cru
cificado, é-lhe imposta a pena que mi
lhares de camponeses, críticos aos 
desmandos de templo e Império, foram 
submetidos. Jesus que vem do campo 
é aniquilado pela cidade. Também em 
sua vida aflora a luta pela terra. 

Vemos, pois, que no êxodo, nos pro
fetas e em Jesus - estes três focos 
privilegiados da Escritura - está pre
sente a temática da terra. A luta por 
"uma terra boa" não é um propósito 
periférico na história bíblica. Sedia-se 
em seus pontos nevrálgicos. Aninha-se 
em suas experiências mais densas. 
Por isso, não é acaso que nosso povo 
do campo se sente em casa ao ler a Bí
blia e ouvir suas histórias. Vêem-nas 
como companheiras de caminhada. 

3) Contudo, convém que não se simpli
fique. Por mais que se experimente a

tavam sepultados os antepassados. 
Esta herança era inegociável. 

Portanto, os próprios camponeses 
detinham o controle da roça. No mun
do da Bíblia, a terra se destinava ao 
uso de quem a trabalha. Era um espa
ço de liberdade do clã. Era o símbolo 
maior desta liberdade das famílias 
contra os espoliadores citadinos. Po
de-se até mesmo dizer que a Bíblia é 
um dos frutos deste espaço de liberda
de, propiciada às famílias e às pes
soas pela herança, pela terra sob con
trole popular. 

4) O próprio povo de Deus nasceu des
de dentro da luta pela terra. A questão
agrária está no berço de Israel. Os es
tudos históricos mais recentes com
provam-no de maneira bastante deta
lhada.

Coloquemo-nos no 13!' século antes 
de Cristo. Na época, a Palestina era 
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controlada pelos egípcios. Era uma es
pécie de colônia faraônica. Contudo, 
esta dominação egípcia se restringia 
às planícies, pois, naqueles tempos, 
só elas estavam habitadas. Nessas planí
cies, o império faraônico espoliava a 
população através das cidades fortifi
cadas. Eram cidades cananéias. Cada 
uma delas tinha um rei. Todos estes 
soberanos citadinos locais eram con
trolados pelos egípcios, a grande po
tência que a todos subjugava com 
seus carros de combate. Tanto a explo
ração colonialista dos egípcios quanto 
a dos soberanos locais recaia sobre os 
colonos. Pagavam tributos cada vez 
mais pesados. Na roça, a vida se torna· 
va insuportável. 

Neste contexto, formou-se Israel, no 

Julio de Santa Ana 

Pão, Vinho e 
Amizade 

final do 13:' século. Israel se constituiu 
nas montanhas palestinenses, onde 
até então predominava a mata. Para os 
exércitos egípcios, as montanhas fica
vam inacessíveis; não havia estrada 
para seus carros de combate. Nas 
montanhas, foram-se agrupando aque· 
les que, de uma ou de outra maneira, 
haviam sofrido sob a opressão dos fa· 
raós e dos soberanos locais. Para lá 
afluíram os hebreus libertos através de 
Moisés, no Egito. Juntaram-se os gru
pos de pastores semi-nômades que, 
nas estepes, sobreviviam como retiran
tes. Para lá subiram os colonos cana
neus, espoliados e endividados nas 
planícies. Estes retirantes, escravos li
bertos, hebreus foragidos, enfim estes 
camponeses empobrecidos deram ori-

Meditações do conhecido teólogo 
metodista sobre a Eucaristia. 
Enriquecido pelas experiências 
ecumênicas e pela prática ecle ia! das 
Comunidades de Base, o autor reflele 
sobre esse ponto tão central para a fé 
cristã. E traz à tona a riqueza de 
sentidos que a Santa Ceia pos ui. 
Sobretudo com a emergência dos pobres 
como atores de primeiro plano no 
desenrolar das lutas que conduzem ao 
Reino. "Na mesa há pão e vinho. Em 

l45 /Já e$ 'g;nas
z 6So , o 

torno dela há uma comunidade de amigos". 
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gem às fribos, a Israel. Este Israel en
tendeu-se em antagonismo a Canaã e 
ao Egito. Lá mandavam reis e sobera
nos. Lá imperava a extorsão. Aqui man
dava o clã. Aqui os lavradores deti
nham o poder. Portanto, Israel vem da 
luta pela terra. É uma semente que ger
minou, nasceu e floresce. Anima-nos. 
Serve-nos de memória. Recordamo-la 
com alegria. De faraós e soberanos 
ninguém se lembra com saudade. 
5) O apóstolo Paulo aparentemente diz
pouco sobre a questão da terra. Afinal,
seu âmbito de atuação foram cidades:
Antioquia, Éfeso, Atenas, Roma, etc.
Suas cartas tratam de assuntos surgi
dos neste contexto. E aí seria de estra
nhar, se tratassem da problemática da
gente da roça.

A pergunta é se podemos encontrar 
no apóstolo Paulo enfoques corres
pondentes ao que no restante da Bíblia 
representa a terra. É evidente que exis
tem muitos pontos em comum. Gosta
ria de chamar a atenção em especial 
para um. 

Comparável ao que, em outras par
tes da Bíblia, representa a temática da 
terra é, no apóstolo Paulo, a questão 
do corpo. Em sua teologia, a defesa do 
corpo desempenha um papel prepon
derante. Entenda a igreja como corpo. 
Nele os diferentes membros desempe
nham distintas funções, sendo a defe
sa das partes mais fracas sua tarefa 
principal. Na eucaristia, o conceito do 
corpo vem a ser central. Afinal, todos 
participam do mesmo corpo. Por isso, 
o apóstolo insiste em que os pobres e
escravos, que costumavam chegar
a asados para as celebrações, não
osse postos de lado. Além disso, o

corpo da gente é entendido pelo após
tolo como santuário do Espírito Santo.
Desse jeito o corpo passa ser sobre
modo dignificado. E, por fim, Paulo in
clusive insiste em falar e descrever a
ressurreição do corpo.

Pode-se, pois, perceber, nestas alu
sões, quão relevante é o conceito do 
corpo para a teologia paulina. Penso 
que aquilo que o apóstolo diz sobre o 
corpo é comparável ao que outras par
tes da Bíblia dizem sobre a terra. Tanto 
a terra quanto o corpo são defendidos. 
São dignificados. 

Poderia um lavrador viver sem aces
so à terra? Poderia um operário viver 
sem acesso ao que produziu? 

Milton Schwantes é Professor da Faculdade 
de Teologia (S. Leopoldo) da Igreja Evangé
lica de Confissão Luterana no Brasil. 



CONSTITUINTE 

A nova ordem constitucional 
e a propriedade da te1Ta 

Maria Angélica Gentile 

N
este ano de 1986, em que serão
eleitos os representan es dos di

versos segmentos sociais para elabo
rarem uma nova Cons i uição, isto é, o 
texto forma de lei que irá conter todas 
as regras que traçarão o perfil que a 
sociedade deverá assumir, e não o que 
realmente possui, uma série de ques
tões nos assaltam: 
- O que se pretende com uma nova
Constituição?
- Quais as mudanças desejadas?
- Como atuar para influir decisiva-
mente nesse processo de elaboração
constitucional?
- É importante ou não ver inseridas
na Consti uição as medidas que possi
bilitem uma ra s or ação da atual or
dem político-social 1gen e?

Há uma ques ã rei i ar a odas 
essas indagações que não pode ser es
quecida: as reg as do jogo para as elei
ções consti u1 es que se avizinham já 
foram previa e e raçadas de modo a 
esvaziar ao máx o a participação po
pular no processo eleitoral. Assim, os 
pequenos es ados do Nordeste e os do � 
Norte, onde predominam as forças so- i
ciais comprome idas com o PDS e, .S:
por conseqüência. com a manutenção � 
do status quo ige e. êm garantido i 
um maior número de representantes � 
na Assembléia. em detrimento dos es- ,16 
lados do Sul-Sudeste, com maior nú- � 
mero populacional. e onde as camadas 
populares atingiram um maior grau de 
organização, e conseqüentemente, 
uma maior capacidade de participação 
na vida política social brasileira. São 
eleições em que aqueles que se dispu
serem a pleitear uma cadeira na Cons
tituição terão de gastar vultosas so
mas em dinheiro. 

A par desses fatores já existentes, 
não podem as amplas massas empo
brecidas e marginalizadas socialmen
te acolher grandes expectativas com 
relação à nova ordem constitucional a 
ser elaborada, posto que pequena será 

a representação popular na Assem
bléia Constituinte. 

Não obstante esses fatos, uma 
Constituição reflete sempre a correla
ção entre as diversas forças sociais 
não apenas no momento da escolha 
dos grupos sociais que estarão repre
sentados na Assembléia, mas também 
no momento em que a Constituição es
tá sendo elaborada. Daí, forçoso é de 
se concluir que, a despeito da desi
gualdade que se dará entre representa
dos e representantes, cumpre colocar 
o debate constitucional no terreno das
necessidades básicas e inadiáveis da
maioria da população, de molde a se
conseguir imprimir as regras funda
mentais que possibilitem o estabeleci
mento de uma sociedade menos desi
gual, capaz de permitir uma realidade
menos injusta.

O ALARMANTE 
DESEQUII..IBRIO SOCIAL 

O Brasil vai bem, a população vai 
mal. Somos a 8� economia do mundo, 

e um dos países com registro de maior 
índice de pobreza absoluta. 

Cada vez mais as desigualdades en
tre classes, setores e regiões do país 
se acentuam. Constituímos uma na
ção em que são desatendidas as exi
gências biológicas mais elementares, 
a saber, alimentação. saúde, habita
ção. 

Um dos grandes fatores responsá
veis por essa desigualdade social rei
nante é, sem dúvidas. a estrutura fun
diária concentracionista, que nas últi
mas décadas atingiu níveis alarman
tes. Os estabelecimentos rurais com 
mais de 10 mil hectares aumentaram 
em número e área: em 1950, eram 1.611 e 
controlavam 45 milhões de hectares. Em 
1980, passaram para 2.510 e contro
lam 64 milhões de hectares. A política 
desenvolvida no setor agrícola pelos 
governos autoritários dos últimos 20 
anos, priorizou a produção dos produ
tos agrícolas ditos nobres, destinados 
à exportação para captação de divisas 
no mercado externo, em detrimento da 

Cumpre colocar o debate constitucional no teatro das necessidades básicas e inadiáveis da maioria 

da população. 
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produção agrícola para o mercado in
terno. Os incentivos fiscais foram as
sim destinados à produção do álcool, 
da soja, do cacau, e não do feijão, do 
milho, do arroz, da mandioca. Faltam 
os alimentos básicos para a grande 
maioria da população carente, mas 
existem excedentes de álcool. 

A especulação fundiária transfor
mou a terra em mercadoria destinada a 
propiciar lucros altos e rápidos à custa 

da expulsão, via de regra violenta, dos 
pequenos agricultores posseiros, par
ceiros e arrendatários. O contingente 
de mais de 7 milhões de assalariados 
rurais, submetido a níveis intoleráveis 
de miséria, não consegue sequer a ga
rantia da remuneração mínima de suas 
tarefas (corte da cana, colheita da la
ranja, do cacau, da castanha), e dos 
mais comezinhos direitos trabalhistas 
e previdenciários. 
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A PROPRIEDADE DO SOLO 
AGRÍCOLA E A CONSTifUIÇÃO 

Encontra-se, portanto, na ordem do 
dia, a adoção de medidas que possibi
litem uma organização social menos 
desigual, menos injusta, que venha a 
dar identidade às grandes massas po
pulacionais marginalizadas. 

Todavia, as verdadeiras normas que 
venham a possibilitar a transformação 
social que todos anseiam, de modo a 
assegurar a um maior número de brasi
leiros uma vida digna, deverão contar 
de Programas Específicos nas áreas 
econômicas e sociais e não da Consti
tuição, cujas normas, via de regra, são 
programáticas e não auto-aplicáveis. 

Isso não afasta a imperiosa necessi
dade de se traçar na Constituição as 
regras fundamentais que possibilita
rão que a propriedade da terra seja ca
pi ai produtivo de interesse nacional. 

ogo. a propriedade do solo agrícola 
de erá necessariamente obedecer aos 
seg in es li i es: 

1) A sua aquisição sob a forma indivi
dual e nas dimensões necessárias à
manutenção do agricultor e sua fami
lia·
2) Nos casos em que a propriedade pri
vada não é condição da dignidade da 
pessoa humana, será desapropriada,
seja latifúndio ou empresa rural;
3) O limite máximo para aquisição da 
propriedade do solo agrícola será de 
500 hectares, respeitando sempre o
módulo mínimo para cada região;
4) Em todos os casos de concentração
abusiva da terra, ou de sua aquisição
por qualquer meio fraudulento, descar
te qualquer indenização na desapro
priação;
5) O valor da indenização da terra e das 
benfeitorias, nos casos em que for ca
bível, será sempre aquele declarado 
pelo proprietário para fins de paga
mento do imposto, e será sempre feito 
através de títulos da dívida pública 
resgatáveis em 20 anos; 
6) Dar-se-á a perda sumária da proprie
dade do solo agrícola por seu abando
no por mais de cinco anos;
7) É vedada a aquisição do solo agríco
la por estrangeiros;
8) Tanto a União como os estados po
derão desapropriar terras para fins de 
Reforma Agrária.
9) Estatização de todos os cartórios de
registros de imóveis.

Maria Angélica Gentile é advogada do Sin
dicato dos Trabalhadores Rurais de Casimi
ro de Abreu e do Sindicato dos Engenheiros 
do Rio de Janeiro. 



América Latina 

Crônicas de uma 
tragédia que 
podia ser evitada 

OS FATOS 

- Na madrugada de 18 de junho, quar
ta-feira, ocorrem motins e tomadas de
reféns em três penitenciárias de Lima,
protagonizados pelos presos polí
ticos.
- O Conselho de Ministros, presidido
pelo presidente Alan Garcia, decide en
carregar o Comando Conjunto das For
ças Armadas da restauração da ordem
nas penitenciárias.
- Na prisão de Santa Bárbara, inter
vém a Guarda Republicana. As reféns
são libertadas, e seis presas ficam feri
das, das quais, segundo informações,
duas acabam morrendo. 54 das 70 in
ternas são transferidas para Chorrillos
e lca.
- Na noi e de 18 para 19, tropas do
Exército, em conjun o com a Guarda
Republicana, execu am intervenção
em Luriganc o, es I a do a morte de
todos os internos do pa il ão i dus
trial (124, de aco do com in ormação
oficial). O refé sai vi o. Correm rumo
res de que deze as de detentos foram
fuzilados, apesar de terem se rendido.
- Em EI Fro ón, a operação é feita

pela Marinha, o pavilhão azul é bom
bardeado até a quinta-feira, 19, pela 
tarde. Rendem-se 30 internos e são os 
únicos sobreviventes. Dos três reféns, 
dois se salvaram. Há informações de 
30 mortos, porém veicula-se que mui
tos outros permanecem sob os escom
bros. Segundo informações diversas, 
haveria cerca de 200 detentos nesse 
pavilhão. 
- Em todo esse processo de interven
ção militar, não estão presentes nas 
penitenciárias as autoridades civis 0uí
zes, fiscais, diretores das prisões). As 
penitenciárias são declaradas zona mi
litar restrita, e nem as autoridades ci
vis, nem a imprensa têm acesso. As in
formações procedem do governo, atra
vés de comunicados oficiais. Os dois 
primeiros comunicados são emitidos 
pelo governo, os de números 3, 4, 5 e 6 
pelo Comando Conjunto das Forças 
Armadas. O último, sem número, assi
nalando excessos, pela Secretaria de 
Imprensa da Presidência da República. 
Não há pronunciamento do Ministro da 
Justiça. 
- A Comissão de Paz nomeada pelo
governo ofereceu sua mediação. Mas

não lhe foi permitido o ingresso em Lu
rigancho na quarta-feira, dia 18. Em EI 
Frontón, a Comissão se dirige aos pri
sioneiros a uma distância de 40 me
tros, e em Santa Bárbara recebe um co
municado das detentas porém não há 
negociação nos dois casos. As opera
ções militares são iniciadas logo de
pois. 

REAÇÕES 

- Na noite de quinta-feira, 19, informa
se por rádio e televisão que a ordem foi
restabelecida nas penitenciárias, sen
do indicados 30 mortos em EI Frontón.
São transmitidas entrevistas com pes
soas nas ruas, as quais, em sua maio
ria, aprovam as ações. Mais tarde, um
comunicado oficial informa sobre 124
mortos em Lurigancho e duas em San
ta Bárbara.
- Na sexta-feira, dia 20, a imprensa
publica cifras que vão de 159 (La Repú
blica) a 250 mortos (EI Comercio), em
bora editoriais falem de várias cente
nas de mortos (Expreso, EI Comercio).
Em geral, o tom é o de que as ações mi
litares eram a única saída, ainda que
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Pavilhão da prisão 
de San Pedro, 
em Lima, onde estavam 
recolhidos cerca de 
260 militantes 
do Sendero Lumin oso. 
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Tropas cercam 
o presídio feminino
de Santa Bárbara,

na capital peruana.

se lamente a elevada quantidade de 
mortos. 
- No sábado, 21, aparecem declara
ções de diversos setores, uns aprovan
do as ações militares (porta-vozes da
APRA, PPC, AP, CONACO) e outros em 
desacordo (IU, professores de Ciências
Sociais da Universidade Católica).
- Na noite de sábado, veicula-se um
comunicado do governo, dizendo que
em Lurigancho haviam sido cometidos
excessos, e que haverá investigação e
penalidades para os responsáveis.
- Vários jornais (EI Nacional, Expres
so) protestam contra a inspeção no EI
Nuevo Diario. O prefeito de Lima afir
ma que o governo não autorizou a me
dida. No domingo, 22, à noite, não é
emitido o programa "Uno más Uno",
do canal 9, por interrupção nas trans
missões.
- No domingo, La República destaca
excessos, em primeiro plano.
- Na segunda-feira, 23, há mais rea
ções. A imprensa publica comunicado
da Internacional Socialista, expressan
do preocupação pelo número de mor
tos e pelos métodos utilizados, e
apoiando a investigação anunciada pe
lo presidente Garcia.
- EI Comercio publica, no mesmo dia,
Carta Aberta de Maria Vargas Llosa a
Alan García, refletindo sobre a "monta
nha de cadáveres" em que resultaram
as operações militares, que poderiam
e deveriam ter sido evitadas. O escritor
considera que a matança é moral e le
galmente injustificada, de maneira es
pecial a de muitos seguramente ino
centes. Também considera grave a au
sência de autoridades civís e o fecha
mento do Nuevo Diario. Afirma que os
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fatos foram um terrível erro, de conse
qüências incalculáveis, e diz que não 
pode ocorrer o suicídio da democracia 
nem uma "bordaberização" do país (re
ferência ao ex-presidente Juan Maria 
Bordaberry). 
- A revista Caretas, em editorial de 23
de junho, assinala que o governo per
deu a serenidade ante um motím e de
cidiu terminá-lo em um dia, sublinhan
do que "o grave e repelente está em co
mo a força foi aplicada", e em "como
foram exterminados deliberadamente
todos os 126 detentos do pavilhão in
dustrial da Penitenciária de Lurigan
cho, sem que tenha ficado um só so
brevivente". Atrocidade deliberada,
afirma, indiscutível e sem paralelos
nem sequer na Argentina. Fala em
"operação de extermínio" e assinala
que seria "cumplicidade terrível" não
punir aos responsáveis. Menciona tam
bém que o Peru não parece estar ainda
horrorizado com os fatos, porém que

estes repercutiram na imprensa liberal 
do mundo e na Internacional Socialis
ta. E declara que a maneira argentina 
não é a melhor nem a única de acabar 
com o terrorismo. 

Em outra seção, Caretas repudia os 
métodos empregados e menciona vá
rios outros procedimentos com quais 
tanta morte poderia ser evitada. 
- A 24 de junho, terça-feira, o episco
pado peruano se pronuncia, assim co
mo os movimentos leigos. O arcebispo
de Lima pede autorização para que os
agentes pastorais possam entrar nas
prisões.
- No mesmo dia, o presidente Alan
Garcia, em mensagem à Nação, afirma
que as Forças Armadas cumpriram or
dens do governo e que por isso ele
apóia "a severidade da ação praticada
pelo Comando Conjunto"; porém que
em Lurigancho a Guarda Republicana
matou a 30 ou 40 (fontes não oficiais
falam em 60) detentos, quando já esta
vam indefesos e se haviam rendido, e
que isso constitui um crime que não
podia ser silenciado. E anunciou que
havia ordenado a prisão e as ações ju
diciais cabíveis a todos os chefes de
tropa da Guarda Republicana que "pro
cederam brutalmente ao aniquilar aos
subversivos".
- A imprensa internacional reagiu for
temente. Rádios como a Voz da Améri
ca, e a BBC de Londres, condenaram
os fatos. Jornais também, entre eles,
The New York Times, através de edito
rial.

(Extraído do boletim Informativo, do Institu
to Bartolomeu de Las Casas (Rimac) e do 
Centro de Estudios y Publicicaciones, Lima 
Peru) 



Ainda 
há te·mpo 

Extra.tos de um artigo do padre 
Gutiérrez, um dos expoentes da 
teologia latino-americana, sobre o 
amotinamento e massacre dos 
presos políticos no Peru. Foi 
publicado inicialmente no jornal 
"La República", no dia 25 de 
junho, de onde o boletim 
"Informativo" extraiu e publicou 
os trechos centrais. 

Gustavo Gutiérrez 

N 
ós, peruanos, vivemos estes
dias sob o peso de 

acontecimentos a que 
assistimos com dor e horror. 
Conforme as horas passam, 
cresce a convicção de que 
estamos a ravessando uma hora 
sombria de ossa is ória. Um 
momento ca egado de 
lamentá eis ealida es e de 
piores pre ·sões. Abordar de 
forma bre e o ocorrido seria um 
grave pe i umentar ou 
diminuir. exemplo. em um 
ou varios ig1 os o número de 
mortos as isões - e em 
todo este ·s e tempo de 
violência ese cadeada - não 
muda quali a i a ente o fato de 
fundo do qual ã arecemos 
tomar consciê eia o país: as 
mortes de seres u anos não 
podem ser somadas, não são 
cifras adicionadas, cada ida 
tem um valor infinito. Para um 
cristão a exis ência humana, 
toda a existência. é sempre um 
dom do Deus no qual cremos. 

Começamos a estar, se já não 
estamos, envolvidos em um 
círculo infernal de violência, de 
desprezo pela vida humana, de 
desrespeito aos mais 
elementares direitos da pessoa. 

Uma miséria secular, uma 
injusta e cruel ordem social e 

econômica, o desdém pela 
dignidade humana de uma 
grande parte de nossa 
população configuram não 
apenas uma situação que 
repudiamos sem restrições, mas 
constituem também um 
permanente caldo de cultura a 
todo outro tipo de violência. 

O ocorrido nestes últimos dias 
constitui uma triste vitória para 
os polos extremos do leque de 
posições hoje existente no 
contexto nacional. Afirma-se 
assim um processo em que eles 
tendem a resultar como os 
únicos interlocutores com 
direito à voz na cena política. Se 
estes extremos triunfassem, 
todo o resto não contaria, o 
espaço civil e democrático seria 
supérfluo, e os grupos sensíveis 
aos valores humanos não teriam 
opção histórica. Isso é o que 
não podemos admitir. 

Nos fatos de Lurigancho e EI 
Frontón não só tem de haver 
uma investigação sobre os 
excessos cometidos dentro de 
uma nação que se pretende 
válida. Além disso, e sobretudo, 
terão que ser examinadas as 
razões que levaram a uma ação 
que nos parece em si mesmo 
um excesso, um uso 
desproporcional do poder de 
destruição. 

Não podemos nos resignar à 
camisa de força que se quer 
impor ao pais. Contudo, é 
possível escapar do beco sem 
saída em que estamos entrando. 
Cremos em que existem os 
recursos humanos e meios 
necessários para que o 
consigamos. 

Não haverá convivência 
humana e democrática se a 
fome de pão não desaparece 

como pedia João Paulo li 
durante sua visita à Vila EI 
Salvador, se não se tira do 
esquecimento a porções inteiras 
da nação, se não acabam os 
injuriosos privilégios de alguns, 
se não se respeita a dignidade 
de cada pessoa. O mal tem de 
ser atacado pela raiz. 

A luta pela justiça deve ser 
desenvolvida, ao mesmo tempo 
em que se reivindica a 
liberdade, não de uma minoria, 
ou de uma maioria, mas sim de 
todos. É necessário defender a 
vida democrática que, por 
imperfeita e frágil que seja, 
torna viável a proposta e a 
discussão de fórmulas 
alternativas para a construção 
de uma sociedade 
transformada. A todos, e em 
especial aos setores populares, 
custou muito conquistar esta 
possiblidade, e não podemos 
permitir, por isso, que ela se 
frustre. Ambos esforços - pela 
justiça e a liberdade - supõem 
um respeito pelos valores 
humanos que não podem ser 
abandonados nem sequer ante 
quem os viola, disseminando o 
terror e a morte. 

Urge apelar a todas as forças 
sinceras do país, elas se 
encontram nos diversos setores 
de nossa sociedade, a fim de 
ser conquistado um consenso 
nacional no repúdio a toda 
forma de violência inumana e 
em favor da vida e da paz. Este 
compromisso não será fácil, a 
tarefa adiante é imensa e o 
custo pessoal pode ser muito 
alto. Para o cristão é claro, 
entrentanto, que a vida, e não a 
morte e seus aliados, tem a 
última palavra; isso torna viva a 
nossa esperança e mais forte a 
fome de Deus. 
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Há Teologia da 
Libertaçêío na 
África e Ásia? 

Enrique Dussel 

O 
uisemos expor com ponto de inter
rogação a questão que nos pedi

ram para desenvolver, a fim de poder
mos explicar até que ponto ou limite 
ela existe e até que ponto não existe. 
Para tanto é necessária uma introdu
ção que mostre as semelhanças e dife
renças entre a América Latina (conti
nente onde nasce a Teologia da Liber
tação) e a África e Ásia, com proces
sos próprios e de grande importância. 

SEMELHANÇAS E 
DIFERENÇAS CONTINENTAIS 

Desejamos, em primeiro lugar, esbo
çar sucintamente as semelhanças e di
ferenças que temos podido observar 
no já longo diálogo de dez anos ( os 
reunimos exatamente em 1976. em Da
res Saiam, Tanzânia) entre a Â ica, a 
Ásia e a América Latina na Associação 
Ecumênica de Teólogos do erceiro 
Mundo (EATWOT). 

a) Semelhanças - As teologias da
África, Ásia e América Latina têm i
tos elementos em comum. Em primeiro 
lugar, são teologias de mundos cul u
rais de alto desenvolvimento (ao me
nos em muitos dos seus povos, tais co
mo as culturas da China, sudeste asiá
tico, Índia, mundo árabe, as culturas 
da Etiópia e da estepe africana ao sul 
do Saara, as etnias Banto, os impérios 
astecas, as confederações maias, 
chibchas, o império inca), embora tam
bém tenha havido culturas de meros 

plantadores animistas e até comunida
des nômades de colhedores e caçado
res. Estas altas culturas sobrevivem 
até o presente. Por outro lado, são 
mundos culturais complexos e com au
tonomia relativa (como o mundo 
árabe), mais autônomos (como a Índia 
ou a China) ou absolu amente indepen
dentes (como os as ecas ou i cas) Isso 
criou personalidade ó ia a a o 
cristianismo q a do es e co seg e a 
sua emancipação j n o a s as á rias 
respec i as. 

A prese e semelhança, não só no 
nível sócio-político ou econômico mas 
ta bé cultural, científico ou eclesial, 
é o a er sido (desde o século 16 ou 
9. conforme o caso, para a América

La ina, África e Ásia portuguesa; até o
século 19 para a África belga, inglesa
e rancesa) colônias das cristandades
européias centrais (Espanha, Portugal,
Holanda, Inglaterra, França e, poste
riormente, Estados Unidos). Socieda
des dependentes culturalmente e ex
ploradas em seu trabalho cotidiano
(também economicamente). Culturas
que de "centrais" e autônomas (ecú
menos independentes) transformaram
se em mundos "periféricos". Esta é a
realidade semelhante do Terceiro Mun
do. hoje subdesenvolvido (tecnologica
mente), dominado (neocolonial e politi
camente), alienado (cultural e cientifi
camente), paternalisticamente contro
lado (eclesialmente). 

Todo esse Terceiro Mundo tem o 
sentimento subjetivo que os teólogos 
coreanos do Minjung (a massa-povo 

sujeito da história) denominam han: es
pécie de "raiva", "humilhação", "res
sentida impotência" mas, ao mesmo 
tempo, de vida e potência criadora do 
povo que espera poder comer, ter casa, 
educação, libertação ... 

b) Diferenças - A América Latina,
emancipada politicamente no começo 
do século 19, é uma raça e cultura 

es·iça: parte índia, parte européia, 
a ·e egra. Os habitantes autóctones, 

os imigran es conquistadores ou euro-
peus empobrecidos e os escravos ne
gros trazidos da África. Asiáticos de 
origem (todos os habitantes da Améri
ca vêm da Ásia), europeus e africanos. 
Basta caminhar por uma rua de São 
Paulo ou do México para encontrar es
sa "mestiçagem" universal (a "raça 
cósmica" de que nos fala o mexicano 
Vasconcelos). Porém este mundo 
"mestiço" é de uma Cristandade his
pano-luso-americana. Praticamente a 
totalidade de seus habitantes é cristã 
(se podemos falar em "ser-cristãos", 
contra o que se insurgiria Kierf<egaard 
crítico e enfadado). 

A África, com seu mundo árabe so
bre o Mediterrâneo e avançando até o 
sul do Saara, a antiga Etiópia (Cr[stan
dade ortodoxa do 4º século), a Africa 
negra de dependência inglesa, france
sa, belga e portuguesa, �. ao sul do 
Zambeze, Zimbábue e a Africa do Sul 
tão diferentes. Independentes muitas 
dessas nações depois da guerra (1945) 
e com a crise própria da "organização 
nacional" (que a Europa viveu a partir 



... 

... 

do século 16 e a América Latina des
de o início do século 19). Com um cris
tianismo crescente ante as religiões 
tra'dicionais (que com exceção do Isla
mismo no norte da África são religiões 
regionais, locais, tribais). Vigorosa per
sonalidade cultural, debilidade institu
cional das novas elites africanas no 
poder dos novos Estados (agora a do
minação nacional está em mãos de ho
mens da mesma raça, cultura, língua). 
Uma Igreja com desenvolvido sentido 
de sua dignidade, da necessidade de 
uma liturgia própria, de uma teologia 
africana. 

A Ásia, com 54% da população mun
dial e onde os cristãos são apenas 
2,3% aproximadamente, dá ao cristia
nismo um sentido da "humildade" que 
falta na Europa ou na América Latina, 
onde um certo "triunfalismo" faz es
quecer que a religião de Jesus é só 
uma das religiões do mundo. O hin
duísmo (principalmente na Índia), o bu
dismo (desde Sri Lanka mas absoluta
mente majoritário na Tailândia, por 
exemplo), o confucionismo (na China), 
o islamismo (do Marrocos até Minda
nao nas Filipinas, que foi a única reli
gião universal até o século 16) situam
o cristianismo como "minoria" estran
geira, europeizante, recordação da
época colonial. As grandes revoluções
asiáticas (China, Vietnã, etc.), a pre
sença no norte da URSS, os "populis
mos" como o Congress Party da Índia
(onde a burguesia nacional domina a
imensa população sofredora e misera
velmente empobrecida). Um cristianis
mo com dois pólos de atração: as Fili
pinas, majoritariamente cristã, e a Ín-

dia pelo número e profundidade de 
seus cristãos. O Japão é importante, 
porque é o cristianismo implantado 
num país asiático desenvolvido. 

De qualquer modo, o "eclesiocen
trismo" que parecia impetrar na "res
tauração" do estilo tridentino que al
guns interpretam como o espírito do 
recente Sínodo Romano de dezembro 
de 1985 não é compatível com um Ter
ceiro Mundo que necessita uma "lgre-

ja dos Pobres" ao serviço daqueles mi
seráveis, roubados e explorados como 
o que o samaritano encontrou à beira
do caminho.

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO 

NAÁFRICA 

Na África podemos encontrar como 
que três momentos na história recente 
da teologia. 

a) Primeiro momento - Nosso ami
go Ngindu Mushete mostra bem os 
dois primeiros momentos em seu tra
qalho The History of Teology in Africa.
E necessário, evidentemente, partir 
das brilhantes religiões tradicionais da 
África com seu vigor vital e espiritual, 
ou a reflexão de John Mbiti sobre Con
cepts of God in Africa. Do ponto de vis
ta teológico é o tempo da "Teologia 
missionária" (extra ecclesiam nu/la sa
lus): a partir das missões portuguesas 
do século 16. A "teologia da implanta
ção" da Igreja, desde 1920 aproxima
damente, começa a ser uma crítica à 
teologia das conversões partindo de 
uma eclesiologia da Igreja local (na es
cola francesa temos P. Charles, P. Seu
mois, A. Mulders; na Holanda E. Lof
feld; etc.). De qualquer modo, o "colo
nial factor" é determinante. 

b) Segundo momento - Uma enor
me renovação foi vivida na África de
pois da AI/ Africa People's Conference
em Acra, em 1958 - ao nível político 

- e da AI/ Africa Church Conference
em Kamp,ala, em 1963. Se a isto somar
mos a renovação produzida na Igreja
Católica pelo Concílio Vaticano 2?
(1962-1965) e a antiga declaração de
Desprêtres noirs s'interrogent (1956)
veremos surgir os grandes temas teo
lógicos que, em muitos casos, são os
atuais. A emancipação política das
metrópoles européias coloniais produz
necessariamente o "nacionalismo afri
cano" e, por ele, o tema do "nacionalis
mo" na teologia: a indigenização, a
afirmação da identidade cultural como
tema central. Isto significa o tema
"cultura" e "religião tradicional" e

"teologia" como questão essencial -
no plano da organização das igrejas, 
da vida litúrgica e dos símbolos, a dan
ça nos ritos, a língua autóctone na vida 
eclesial, a história das igrejas nacio
nais. Enfim, uma "teologia africana" 
nascia na origem das novas nacionali
dades e Estados. Daí o Moratorium
missionário de Burgess Carr (1961) co
ryio chamado de atenção ao respeito à 
Africa. 

Esta problemática é atual e tem uma 
importânc[a maior. Cultura e teologia 
são temas centrais na África, Ásia e 
América Latina: ninguém pode descui
dar deles nem esquecê-los. 

e) Terceiro momento - Pensamos
que, de modo geral, tem passado des
percebido um terceiro momento que 
não ocorre simultaneamente em todos 
os países africanos e que em muitos 
deles ainda não se fez presente. De
pois da emancipação anticolonial vem 
o momento da organização nacional e
da institucionalização do Estado. Com
o passar dos anos estes novos Esta
dos devem optar por alguma das alter
nativas possíveis. Ou o capitalismo de
pendente e periférico (a maioria deles),
ou o socialismo (apenas Angola, Mo
çambique e Etiópia). Por sua vez a Áfri
ca do Sul, sob o domínio dos brancos,
tem um desenvolvimento industrial
muito mais avançado que os outros
países do sul do Saara. Agora é que po
de surgir - ante o desgaste do entu
siasmo do nacionalismo anticolonial,
ante às novas burocracias agora afri
canas, ante à corrupção, à exploração,
às novas estruturas africanas de domí
nio interno (articulado com o novo neo
colonialismo euro-norte-americano)-,
e às vezes surge, uma Teologia da Li
bertação. Muitos teólogos da segunda
geração não podem acompanhar essa
mudança. Permanecem ligados às no
vas burocracias no poder. Nas pala
vras de Jean-Marc Ela:

"A superexploração dos trabalhado
res e o silêncio da oposição são as 
condições de sobrevida da burocracia 
administrativa cuja função se reduz, 
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ordinariamente, a manter a ordem pú
blica. Qualquer oposição cria um esta
do de insegurança para os burocratas 
que, depositando sua confiança nos 
regimes estabelecidos, deles se apro
veitam e auferem muitas prebendas. 
Nos territórios submetidos à domina
ção do capitalismo estrangeiro, o Esta
do neocolonial, que precisa da ajuda 
externa para pagar regularmente aos 
seus funcionários, não pode admitir a 
menor oposição ( ... ) O estado neocolo
nial disputa ao homem o direito da 
oposição num contexto em que as eco
nomias estrangeiras beneficiam uma 
casta privilegiada. Esta é a verdadeira 
situação que hoje reflete o problema 
da tortura nà África Negra". (Le crie de
/'homme africain, Paris, 1980, p.93) 

Surge, assim, uma Teologia da Liber
tação na África: "O que é certo é que 
uma leitura do Êxodo é necessária, ho
je, nas comunidades cristãs da 
África". (/bid; p.51)

Essa Teologia da Libertação africa
na não vem imposta da América Lati
na. Nada tem a ver. É uma teologia que 
surge na África por encontrar-se esta 
numa posição sócio-política e econô
mica dependente e periférica do mes
mo capitalismo central (euro-norte-a-. 
mericano). É claro que nem todos os 
teólogos descobrem esse estado de 
dependência. Tal como na América La
tina, muitos culpam o marxismo de cri
ticidade desta teologia. A sua criticida
de procede da miséria do povo africa
no, agora explorado por burocracias 
neoburguesas africanas (como no Zai
re, por exemplo). Escreve o teólogo Ca
marún: 

"A dependência das economias afri
canas é usada pelo capitalismo mun
dial em benefício de uma minoria de 
privilegiados. A política de desenvolvi
mento adotada pela maioria dos paí
ses africanos tende a se reduzir às 
grandes sociedades fazendo despejar 
nestas vultosos lucros, em geral repa
triados ás regiões de onde vem o capi
tal. ( ... ) A situação das massas (do po
vo) se deteriora ao mesmo tempo em 

que essas empresas prosperam, en
quanto os membros da classe dirigen
te constituem para si escandalosas 
fortunas pessoais colaborando para a 
exploração neocolonial." (lbid., p. 81) 

Dessa miséria articulada com a ex
ploração neocolonial-capitalista surge 
uma Teologia da Libertação africana: 

"Na África Negra - não no passado 
colonial, mas hoje - as tarefas do 
Evangelho se inscrevem numa região 
do mundo onde os poderes do dinheiro 
decidiram fazer deste território da hu
manidade uma reserva de escravos e 
de mão-de-obra barata. Para as Igrejas, 
a resposta a essa situação é muito cla
ra: todos os dias, em nome do Evange
lho, escrever a história da libertação 
efetiva dos oprimidos." (lbid., p. 166) 

Não é difícil, tampouco, entender a 
situação que faz nascer, ao mesmo 
tempo, uma "teologia negra" e de "li

bertação" na África do Sul. Exis indo 
um poder epressor "branco", mui as 
das reflexões norte-americanas sobre 
a "black theology" - anti-racista -
são muito pertinentes ante o racismo 
do apartheid. Ao mesmo tempo porém, 
por serem africanos de um país depen
dente capitalista, se conhece a causa 
sócio-econômica e política da discrimi
nação racial. É uma "black and libera
tion theology" num país capitalista do 
Terceiro Mundo Africano. As obras de 
Manas Buthelezi, do bispo Desmond 
Tutu ou do teólogo da libertação Allan 
Boesak respondem a sua situação con
creta, mas especial, da África. 

No presente, pois, não poderão fal
tar as tensões entre a tradicional "teo
logia africana" - herdeira da proble
mática da pós-emancipação anticolo
nial - e a nova "teologia da liberta
ção" africana - crítica dos Estados 
neocoloniais e do capitalismo depen
dente agora afri�ano e explorador do 
próprio povo da Africa: agora o inimigo 
está dentro. Por isso, tal como na Amé
rica Latina, muitos criticarão a Teolo
gia africana da Libertação de ser mar
xista e, neste caso, a antiga "teologia 

africana" será populista: defenderá a 
nova burguesia nacional que oprime o 
povo africano em nome da cultura afri
cana, nacional, indígena, mas que na 
realidade oculta sua função de ser 
meio da exploração do capitalismo 
central euro-norte-americano. A ques
tão está levantada e os desenvolvimen
tos futuros nos mostrarão os sucessi
vos desenlaces. 

TEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO NAÁSIA 

A situação asiática é muito diferen
te. Contudo, de forma esquemática, 
poderíamos igualmente pensar em três 
momentos. 

�) Antes da emancip�ção
0

colonial -
A Asia é um continente de teologias, 
desde as invasões dos ários na Índia 
em 1500 a.e., e o Rig-Veda é um teste-

un o dessa riqueza. Desde a presen
ça dos portugueses, especialmente 
co Francisco Xavier e posteriormen-
e com Aicci e Nobili, houve uma rica 

teologia missionária. Entretanto, dese
jamos referir-nos a tempos recentes. 
Houve uma época de fermentação do 
que M.M. Thomas chama de "Theology
of Nationalism". Na Índia, por exem
plo, C.F. Andrews publicava em 1907 
"The Ideal of lndian Nationality". Com 
ele, S. K. Ruda, S. K. Datta ou K. T. Paul 
constituíram uma geração até a chega
da de Marcus Ward, Our Theologica/
Task (Madras, 1946). Era a tentativa de 
uma "lndigenous Theology". O mesmo 
se pode encontrar em outros países 
asiáticos, como nas Filipinas depois 
da crise da Igreja Anglicana Indepen
dentista que se apôs à ocupação ame
ricana. 

b) Renovação teológica com a eman
cipação - Após a guerra mundial, 
com a sucessiva libertação nacional 
das colônias das metrópoles euro
péias (ou japonesa em alguns casos), a 
teologia tenta libertar-se da "teutonic
captivity" - particularmente os pro
testantes - e da "escolástica 



romana" - os católicos. Em 1949 as 
Igrejas protestantes se reúnem em 
Bangcoc para refletirem sobre a posi
ção do cristianismo na revolução so
cial. Em Kuala Lumpur, em 1959, a East 
Asia Christian Conference (EACC) vai 
discernindo a função das Igrejas na 
realidade asiática. M. M. Thomas ex
clamou: 

"Há um consenso geral dentro das 
Igrejas no sentido de que Deus em 
Cristo está presente na revolução asiá
tica e de que a sua vontade criativa, jul
gadora e redentora constitui a sua di-. 
nâmica essencial. The Christian Res
ponse to the Asian Revolution SCM 
Press, Londres, 1966, p. 27) 

Pouco depois, na consulta de Kandy 
(Sri Lanka) em 1965, se reafirmou a ne
cessidade de realizar uma teologia 
asiática. Na Conferência da EACC em 
Hong Kong, em 1966, se tenta sair_ do 
"ghetto iso/ated" das comunidades 
cristãs da Asia. Mais tarde, a Confe
rência Asiática Ecumênica de Tóquio 
(1969) e a Conferência Panasiática de 
bispos católicos (novembro 1970) -
culminando com a A/1-Asia Consulta
tion on Theological Education em Ma
nilha (março 1977) e o seminário 
"Theologizing in lndia" em Puna (outu
bro 1978) - nos mostram os sucessi
vos passos de uma imensa maturação 
teológica. A esses encontros devería
mos acrescentar ainda os Encontros 
de EATWOT em Sri Lanka e Delhi. 

Dessa etapa desejamos mencionar 
um movimento teológico com criativi
dade e personalidade, nascido dos mo
vimentos políticos dos anos 70 na Co
réia do Sul: a Minjung theology. É uma 
"política/ hermeneutics of the Gospel" 
que afirma não ser "neither by the fo
reing ideo/ogy of Marxism nor by an im
ported theo/ogy of human rights or po
litics". (David Kwang-sun Suh, "Minjung 
Theology in Korea", in Minjung Theo
/ogy. People as the subjects of History, 
CCA-ATC, Singapura, 1981, p.19). 
Mostra-se, assim, uma teologia políti
ca, nacionalista. antimarxista - o que 
se explica tendo em vista a proximida-

de da Coréia do Norte e um governo re
pressor violento como é o de· Seul. 

Diz-nos Kim Yang Bock, um dos ins
piradores do movimento: 

"Os minjung constituem a realidade 
permanente da história. Os reinos, as 
dinastias e os estados se levantam e 
caem. Os minjung, porém, permane
cem como uma realidade concreta da 
história, experimentando as chegadas 
e as saídas dos poderes políticos ( ... ) 
Os minjung transcendem as estruturas 
de poder que tentam controlá-los por 
meio de seus contos históricos. O po
der tem sua base nos minjung." (Mes
siah and Minjung", in lbid; p. 185) 

Minjung, a massa-povo que na Amé
rica Latina se deve traduzir por "pue
blo" - que não é idêntico a Peuple ou 
Peuple - é um conceito fundamental 
da teologia do mesmo modo que o é da 
Teologia da Libertação na América La
tina. Diz-se com profundidade: 

"Os minjung, como sujeito histórico, 
transcendem a determinação sócio-e
conômica da história e revelam seus 
"contos" muito além das meras possi
bilidades históricas no sentido de uma 
história nova ... " (lbid; p.186) 

Um dos problemas é deixar tudo ao 
nível do "relato'', das "estórias", de 
uma teologia pedagógica da lingua
gem. Talvez falte acrescentar uma teo
logia do trabalho, da exploração e re
pressão econômica política do min
jung, para escapar à crítica do populis
mo (que é certamente a tentação per
manente da "minjung theology" e que 
se deixa ver por sua ambígua posição 
ante o marxismo). 

e) Teologia da Libertação Asiática
- Em todos os países da Ásia, mas
principalmente nas Filipinas e na ín
dia, surgiram Teologias da Libertação
dentro do contexto nacional ou regio
nal. Tanto na Índia como nas Filipinas
a presença de uma forte burguesia na-'
cional dominadora (no primeiro caso) e
a repressão interna (com Marcos) de
ram maior possibilidade a uma teolo
gia crítica.

Carlos Abesamis, por exemplo, coor
denado• do Departamento de Justiça e 
Paz na ordem nacional, é um teólogo 
da libertação. Emérito Nacpitl, igual
mente, é nas Filipinas um dos iniciado
res do movimento. 

Na Índia, a formação teológica e a 
experiência místico-espiritual de um 
Samuel Rayan, professor e militante 
em Délhi, mostram que, se podemos 
criticar o hinduísmo por suas castas, 
não menos devemos criticar a Igreja 
católica por seu hierarquicismo exage
rado e fora de época. Em diálogo com 
o pensamento marxista, não pode ser
esquecido o teólogo Sebastián Kap
pen, diretor do Centro de Reconstru
ção Social. Na Igreja de Kerala, ortodo
xa síria, Geevarghese Mar Osthatios é
muito conhecido por seus compromis
sos com os oprimidos e por sua teolo
gia que parte de uma sociedade estra
tificada em classes.

Em relação ao tema da mulher na In
donésia, Henriette M. Katoppo come
çou a desenvolver uma teologia femi
nista da libertação. 

Em Sri Lanka, Aloysius Pieris dialo
ga com o pensamento budista. Em Tai
wan, Peter Lee explica uma teologia da 
libertação explicitamente. Embora ja
ponês de origem, Kosuke Kayama, de
pois de longa experiência na Tailândia, 
explica uma teologia junto ao povo 
oprimido. Junto aos estudantes de es
querda, Takao Toshikazu critica teolo
gicamente o capitalismo. 

Desejamos, por último, referir-nos à 
obra de Tissa Balasuriya, Planetary 

Theology (Orbis, NY, 1948), qu_e nos 
propõe uma reflexão a partir da Asia e, 
particularmente. a par ir de Sri Lanka. 
A obra, ao empregar tantos número, 
pode ser acusada de não passar de 
uma ingênua sociografia: os exegetas 
podem encontrar ambigüidades ou in
terpretações ligeiras. Mas é um livro 
ambicioso, fruto de um movimento dos 
teólogos do Terceiro Mundo, visto nu
ma perspectiva mundial, a partir de um 
pequeno palmo periférico suficiente
mente pequeno para ver o largo mun-



do. Em Colombo, eu assisti a uma mis
sa do dia do operário, em que o casulo 
e a estola do colebrante (e do próprio 
bispo) tinham bordados a foice e o 
martelo (os símbolos do Partido Comu
nista): Será que estando tão distantes 
de Roma esses católicos estão mais 
perto da pobreza do povo asiático? 

Começa a obra de Tissa com uma vi
gorosa crítica á "teologia tradicional" 
(p.2-10), fundando a possibilidade das 
"teologias contextuais" (p.10ss). Des
de a nação e a história universal, a 
classe social, os grupos étnicos e ra
ciais, a mulher e a cultura - e os seus 
momentos sociais e religiosos-, tudo 
pode ser "teologizado". Cada um des
ses parâmetros pode permitir um nível 
de reflexão teológica, de dominação 
do pecado, de libertação. Em três capí
tulos (2, 3 e 4) se ocupa do "sistema 
mundial". Ressalta uma Ásia com 
20,2% do território mundial e com 

aproximadamente 56, 1 % da popula
ção mundial; as nações capitalistas ri
cas compreendem 18% da população 
mundial e 65% do Produto Bruto 
Mundial enquanto a Ásia detém 
somente 10,9% da riqueza mundial. 
Entretanto, à dominação econômica 
sobrepõe-se a dominação cultural 
(p.41ss). Uma nova ordem mundial exi
ge novas estratégias (cap. 5). a religião 
entra em tudo isso como um fator de 
importância (cap. 6) e, nesse contexto, 
as Igrejas cristãs (cap. 7) abordando te
mas tais como: "cristianismo e colo
nialismo", "cristianismo e capitalis
mo" e "desvios teológicos do cristia
nismo". Assim: 

"Ao encontrar-se como pioneiro do 
capitalismo ocidental, o cristianismo 
foi violado no seu en endimento das 
Escrituras e de Jesus Cris o. As priori· 
dades do Reino de Deus oram pos as 
de lado por negligênc a. eclesiologia 
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foi levada ao tom do triunfalismo em 
vez do serviço evangélico. A teologia 
tornoú-se cada mais defensiva ... " (p. 
126). 

Por tudo isso, "o desafio da Ásia pa
ra a Cristandade" é uma chamada às 
igrejas para uma conversão radical, 
uma "conversão à libertação", uma in
versão na história das missões. Agora 
é a periferia que evangelizará o centro 
da Cristandade: 

"Hoje em dia as periferias estão pro
vocando mudanças nos centros. Mui
tas vezes, missionários que regressam 
da América Latina, da Ásia e África é 
que desafiam as Igrejas centrais, suas 
agências e instituições. Este fenôme
no se parece com o impacto de Paulo e 
Barnabé sobre o Concílio de Jerusa
lém, no tocante à prática da circunci
são dos conversos gentios (At 15). Para 
que haja impacto nesse sentido, se re
quer o diálogo entre as periferias e os 
cen ros eclesiais, e os centros devem 
es ar dispos os a ser influenciados pe
lo ue ou irem·· (p. 217). 

ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 

Lembro-me de quando, em 1975, nos 
reunimos com F. Houtart e Lourdusami 
Bimiwenyl Kweshi, em Lovaina, e fala
mos sobre a possibilidade de iniciar-se 
um diálogo entre os teólogos do Ter
ceiro Mundo. Daí nasceu a Associação 
Ecumênica dos Teólogos do Terceiro 
Mundo que tanto deve a Sergio Torres 
(chileno exilado em Nova Iorque nessa 
época). Desses encontros nasceu uma 
mística. Ficamos conhecendo melhor 
nossas teologias. A Teologia da Liber
tação pôde s�r repens_ada em outros 
contextos da Africa e Asia, mas como 
muitas dessas realidades são análo
gas cresceu e estendeu-se. A crise das 
críticas lançadas contra a nossa Teo
logia pela Congregação da Doutrina da 
Fé (cujo prefeito foi meu professor em 
Münster, em 1962 e 1963), deu-lhe ain
da mais vigor e expansão. Encontrava
me eu na Índia em 1984 e pude compro
var o impacto e a desaprovação da me
dida tomada pela "instrução". Mas 
"Deus escreve direito por linhas 
tortas" ... 

(México, Cencos, 3 (27): 28-33 março, 
1986.) 

EnriqueDussel é filósofo e teólogo. Argenti
no de nascimento. reside atualmente no 
México. Autor de ··caminhos da Libertação 
Latino-Americana" (Edições Paulinas · 4 
vols.), "Para uma Ética da Libertação Lati
no-Americana" (Loyola/Unimep - 5 vols.) e 
"Filosofia da Libertação" (Loyola). 



ÁFRICA DO SUL 

Jovens se solidarizam 
com o movimento de libertação 

C
erca de 70 jovens do mundo inteiro
participaram da reunião ecumêni

ca internacional realizada em Harare, 
capital do Zimbábue, de 1? a 5 de julho 
e expressaram sua "compreensão to
tal sobre a luta armada do movimento 
de libertação contra o regime ilegítimo 
de apartheid na África do Sul". A reu
nião foi organizada pelo Conselho Sul
Africano de Igrejas e pelo Conselho 
Mundial de Igrejas em seguimento à 
reunião de líderes de igrejas realizada 2 
na mesma cidade em dezembro último. � 

No final da reunião foi distribuído j 
um manifesto contendo uma "mensa- s 
gem à juventude do mundo". Nele é iD 

· rnenc1onado o fato de que dois delega- �
dos não puderam partIcIpar da reunião
por proibição das autoridades sul-afri
canas. O jovem Edwin Arrison, 21 anos,
que preside a Juventude lntereclesiás
tica e trabalha para o Movimento de
Ação Ecumênica (ambos com sede na 
Cidade do Cabo}, foi preso no dia 30 de
junho, no aeroporto de Johannesbur
go. Ele já havia passado pela alfânde
ga e se encontrava no ônibus que o le
varia ao avião juntamente com outros
membros da delegação. Outro delega
do que não viajou foi o vice-bispo lute
rano Zephania Kameeta, da Namíbia,
porque as autoridades lhe negaram os
documentos de viagem. Esses fatos fo
ram condenados pelo manifesto, que
ainda expressou a preocupação dos
participantes com os delegados da 
África do Sul e Namíbia que participa
ram da reunião por "estarem sujeitos à
prisão imediata" ao regressarem
aos seus países.

O manifesto ainda destaca estes
pontos:

- Renova o "compromisso de traba-
1 h ar pela destruição total  do
apartheid", em obediência "ao coman
do de Deus".

- Compartilha a responsabilidade
pelo que está ocorrendo na África do
Sul e Namíbia. Os participantes se de
claram "indignados com a ditadura
que ora exerce terrível poder sobre po
vos indefesos" e que farão "campa
nhas em todos os níveis" para acabar
com esse sistema.

- Pede a "implementação
imediata" da Resolução n?  435 da Onu
sobre a independência da Namíbia.

- Pede "sanções obrigatórias e ge
rais contra o regime do apartheid" e 
expressa "indignação" contra os go
vernos dos Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemanha, Japão e "outros que ajuda
ram a construir o Estado do 
apartheid". E que "caso não decretem 
sanções obrigatórias e gerais, esses 
países terão que assumir a responsabi-

lidade pela inevitável escalada de der
ramamento de sangue". 

- Endossa a posição do Movimento
Não-Alinhado sobre o "isolamento do 
regime racista sul-africano". 

- Expressa "apoio a todos os esfor
ços que po�sam traz!=)r libertação aos 
povos da Namíbia e Africa do Sul". 

- Pede especial atenção aos ban-
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cos dos Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemanha e Suiça que ajudam a África 
do Sul. Délcio: 

- Mostra preocupação com os exi
lados da África do Sul e Namíbia, e 
apoia o ministério aos refugiados pro
movido pelo Conselho Sul-Africano de 
Igrejas. 

perde-se um companheiro 

- Insta "os países imperialistas. es
pecialmente os Estados Unidos" a ces·
sarem seus esforços para acabar co 
"as lutas dos povos pela libertação a 
África do Sul e na Namíbia, e co 
transformação social no su 
África". 

- Compromete-se a "aumen ar a ·e-
de de informações"porquanto os eç_
lamentos sul-africanos '"im er : 
acesso aos sofrimentos diários e a: • 
limas da repressão". 

- Clama pela "libertação e ·::::s
os prisioneiros políticos. a le .... a :a:ã: 
dos movimentos populares e ::;-: ... a
ção e o retorno dos exilados·· 

Na sua conclusão. a mensa_e� ::e-
clara: "Nós afirmamos a 'é _ C· s·:: 
crucificado, e compar il a cs 
pósitos redentores de Deus e..., es_s 
Cristo. 'Quando começare a a 
cer estas coisas. tomai ã 
tai a cabeça porque se a rox a a o-e
ração (Lc 21, 28)' . Apoia os a oe ... a
ção de Deus através de nossos a· s ce 
libertação". 

(Ecumenical Press Ser ice - --a çãc 
Jaime Wright) 

e om a morte de Délcio Hilton da
Silva Carnpante (14 de julho), o 

,...,ovimento ecumênico perdeu um 
e seus grandes incentivadores e lu

:adores. Ele foi um dos pioneiros do 
7::Jsso Centro Ecumênico de Docu
�en ação e Informação (CEDI) e, 

o mui os anos. um de seus direto
'es.

a Igreja Me odis a ocupou, com 
as an e fidelidade e dedicação, di

.e-s s cargos e des·aque apesar
�a· s·a a Faculdade 

a da pre
:: ·êM a �= : ::es :::- ú e,..., 968. 
� .. ã: ::e i:i .... a s .... a _ .. �::.ia o ... csseç .... 
-;; _·a :e :s se�s ::;:a s e .;: : a 
_ : ... =a. .. a·::: :a.. ::e -·es e-·e ::e 
r-�-== -: S-==

--

· ::a --es---a a .... �· 
:;;::e :::e -_e a-·es ':·a e Cc. s:: 
=.•e·::eú a -ca o -as: •ado r-a 
:;:-:_e-a ·e.a e s o do Rio 
:e a-e ·o. na q a 'o amado pela 
s�a cec ca ão e compreensão com 
as ·as cos pobres e oprimidos. 

U e ·raord1nário talento musi-
:a era a de suas virtudes. Exce
e ·e organis a e regente de coro. O 

seu rabal o ultrapassou os pró
p os l1m1 es de sua Igreja Nacional. 

-
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Fez o Curso de Letras e formou-se 
professor de Português. Defendeu 
tese de mestrado na Fundação Ge
túlio Vargas com monografia sobre 
o Instituto Central do Povo, institui
ção metodista que tem se dedicado, 
na faixada educação e ação social ,a 
setores pobres de uma favela e tam
bém a trabalhadores do cais do por
to. No momento em que o perde
mos, era diretor das Faculdades 
Bennett na função de orientador pe
dagógico. 

Pessoa de espírito aberto, ecumê
nico de convicção e prática, sempre 
es eve presente nas lutas pelas jus. :a '10 que era acompanhado de 
:e··c; C' s a esposa. que foi secre
·a· a cc CEDI por u1tos anos. Ela e 
:::: s os passari agora pela expe
r ênc,a amarga da ausência do es
poso e pai que perderam com ape
nas trinta e 01 o anos de idade.

Nós. companheiros e companhei
ras do Délc10. queremos, com sua 
morte. renovar os nossos compro
missos comuns, e, influenciados 
por sua vida, reafirmar a nossa de
terminação de continuar no traba--· 
lho que ele tanto ajudou a construir. 
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LIVROS LIVROS LIVROS LIVROS LIVROS LIVROS LIVROS 

A igreja e a questão agrária 
' 

Neide Esterci 

O 
livro reúne 16 textos, dos quais
quase todos reproduzem exposi

ções feitas por ocasião de um amplo 
seminário sobre o tema, realizado no 
Rio de Janeiro em 1983. Ao introduzir 
os textos, a organizadora procura dar 
conta do essencial do debate travado 
entre os expositores e uma platéia de 
cerca de 50 pessoas ligadas a entida
des e organismos sindicais e de Igreja. 
Entre os expositores, um bispo, pa
dres, assessores e cientistas sociais. 

A relação entre o movimento sindi
cal de trabalhadores rurais e a ação da 
Igreja no campo permeia toda a dis
cussão. No passado, a posição antico
monista e reacionária da Igreja, uma 
posição institucional que, em termos 
de efeitos, preponderou sobre as práti
cas e posições setoriais da mesma 
Igreja colocadas à esquerda; no pre
sente, uma corrente que, a partir de es
paços organizativos de Igreja, se torna 
cada vez mais independente, assume 
contornos próprios e defende posições 
consideradas à esquerda daquelas de
fendidas pela corrente sindical majori
tária. 

No final da década de 1970, ao deli
near-se uma nova conjuntura em nível 
nacional, grupos e forças que até en
tão se abrigavam sob o guarda-chuva 
da Igreja começaram a reassumir sua 
identidade. As divergências passaram 
a ser explicitadas e romperam-se algu
mas alianças vigentes no período de 
repressão, o que provocou inquieta
ções no plano da ação política entre os 
mediadores do movimento social no 
campo. Os primeiros momentos foram 
de embate surdo, e o confronto de po
sições ficou restrito aos diretamene 
envolvidos. Agora, arejada a cena polí
tica, e sem que as esquerdas possam 
se furtar a entendimentos, iniciativas 
como a deste livro-seminário abrem 
melhores perspectivas de compreen
são das questões postas, na medida 
em que retiram o confronto dos espa
ços estritamente políticos, onde predo
minam a disputa de posições e as for
mulações acusatórias. 

Trata-se primeiro de refletir sobre a 
própria história da formação do movi
mento sindical rural no Brasil. Como 
interpretar o movimento político, a 
busca persistente de unidade interna, 
a chamada via legalista, adotados pe
las lideranças do movimento no perío
do de resistência? Como avaliar o sal-

do organizativo resultante dessa estra
tégia? Como, de um ponto de vista cen
trado no movimento sindical, se po
dem avaliar os efeitos das posições as
sumidas pela Igreja em face da histó
ria das lutas camponesas? Que distin
gue ou aproxima as formas de percep
ção política das lideranças formadas 
nos espaços de Igreja daquelas forma
das dentro do movimento sindical? 

Outro conjunto de questões trata da 
relação Igreja - Estado / classes so
ciais. Vários autores lidam com o te
ma, tentando periodizar a história da 
Igreja universal e a das Igrejas particu
lares, relacionando as bandeiras levan
tadas pela Igreja com as conjunturas 
diversas em que a instituição disputa 
espaço e poder político. No bojo des
sas questões, uma inquietação funda
mental se refere aos chamados seto
res progressistas: serão eles dotados 
de consistência tal que lhes permita 
sobreviver, uma vez chegado o que se 
caracteriza hoje como momento de 
"retração" da Igreja? Ou tenderão a se 
diluir em nome da unidade institucio
nal, tornando-se cada vez mais refratá
rios a quaisquer alianças com as es
querdas? 

Por outro lado, alguns autores pro
curam pensar também a especificida
de mediadora do movimento dos traba
lhadores, entre outros. Em que consis
te essa especificidade e que atributos 
diferenciais têm os espaços propicia
dos pela Igreja? Como os símbolos, o 
ritual, o discurso religioso e o carisma 
da hierarquia podem atuar no sentido 
de legitimar as reivindicações campo
nesas? Disputa a Igreja o espaço das 
entidades de classe dos trabalhado
res? Há depoimentos sobre a forma
ção e os processos de reorientação de 
organismos e movimentos tão impor
tantes como a CPT, a ACR e o MER: 
que posições defendem e que contradi
ções seus militantes tiveram que en
frentar no interior da própria Igreja? Os 
autores são todos comprometidos em 
suas práticas, e cada um a seu modo, 
com a luta dos trabalhadores, e, a par
tir de seu lugar de militância, é possí
vel compreender, pelo menos em parte, 
as diferenças de interpretação que as
sumem. Embora seu discurso seja 
também, em muitos casos, forjado pe
la prática acadêmica ou pelo esforço 
de sistematização e conceituação, a 
força do engajamento, da formação e 
dos compromissos construídos trans
parece, nas avaliações que fazem, no 

A IGREJA E A QUESTÃO AGRÁRIA, Vanilda Paiva 

(org.), São Paulo, Edições Loyola, 1985, 279 pp. 

peso relativo e no caráter que atribuem 
à atuação da Igreja. Isto não é mau, pe
lo contrário, é mais uma contribuição 
oferecida ao leitor, na medida em que 
lhe permite ter acesso ao perfil de um 
conjunto importante de mediadores. 

É preciso estar atento, entretanto, 
para algumas tendências. Por exem
plo, a partir de práticas exercidas fora 
da Igreja, constroem-se análises que 
enfatizam o caráter institucional e a in
tencionalidade do apego da Igreja a 
bandeiras sociais. Já os que atuam em 
espaços de Igreja quebram com facili
dade o caráter institucional, trazem de
poimentos vividos de enfrentamento 
de contradições internas e estão dis
postos a valorizar os avanços obtidos 
sobre os blocos mais conservadores. 

Em meio a estas tendências, as aná
lises de caso datadas - que procuram 
captar como a atuação da Igreja reper
cute sobre o movimento dos trabalha
dores em situações concretas, inde
pendentemente até do seu projeto a 
mais longo prazo - têm o valor de um 
complemento inestimável às análises 
institucionais e transistóricas. O livro 
de Vanilda Paiva garante ao leitor 
acesso aos dois tipos de enfoque. 

Neide Esterci, é professora do Departamen
to de Ciências Sociais da UFRJ e coordena
dora do Programa Movimento Camponês / 
Igrejas do CEDI. 
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PELOS 
CAMINHOS DA 

AMÉRICA 
\ 

Pelos caminhos da América 
Latinoamérica ! 

Pelos caminhos da América, 
há tanta dor, tanto pranto, 
nuvens, mistérios e encantos, 
que envolvem nosso caminhar 
Há cruzes beirando a estrada, 
pedras manchadas de sangue, 
apontando como setas 
que a liberdade é pra lá!. .. 

Pelos caminhos da América, 
há monumentos sem rosto! 
Heróis pintados, mau gosto, 
livros de história sem cor, 
caveira� de ditadores 
soldados tristes, calados, 
com olhos esbugalhados 
vendo avançar o Amor! 

Pelos caminhos da América; 
há mães gritando qual loucas. 
Antes que fiquem tão roucas, 
digam aonde acharão 
sejls filhos mortos, levados 
na noite da tirania! 
Mesmo que matem o dia, 
elas jamais calarão! 

-�·---- --

Pelos caminhos da América, 
no centro do Continente, 
marcham punhados de gente 
com a vitória na mão! 
Nos mandam sonhos, cantigas, 
em nome da liberdade. 
Com o fuzil da verdade 
combatem firme o dragão! 

Pelos caminhos da América, 
bandeiras de um novo tempo 
vão semeando no vento

frases teimosas de Paz!

Lá, na mais alta montanha 
há um pau d'arco florido: 
um g'uerrilheiro querido 
que foi buscar u amanhã! 

Zé Vicente 
(Crateús-CE) 

Pelos caminhos da América, 
há um índio tocando' flauta, 
recusando a velha pauta 
que o sistema lhe impôs. 
No violão, um menino, 
e um negro toca tambores. 
Há sobre a mesa urnas flores 
pra festa que vem depois! 
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)UVENTUDETRABALHAQORA 
1 

E A AFETIVIDADE 



JQ CONGRESSO NACIONAL DE JOVENS TRABALHADORES-CONQUISTAN 

DO TRABALHO 8 JUSTIÇA 

•, 

JUVENTUDE TRABALHADORA E A AFETIVIDADE 

1. CDNSTAJAÇÍ:ÍO

A Juventude trabalhadora vive numa 

grande que vem desde a infância. 

carencia afetiva muito 

Os jovens, por natureza, gostam de viver em grupo, de se re

lacionarem afetivamente com ,outros jovens, mas a amizade existente, em 

geral não é profunda. Não se conhece um ao outro em todos os aspectos' 

da vida. Não existe liberdade para colocar a vida em comum, pois a so

ciedade prega o consumismc
0 

levando os jove�s ao individualismo, tendo 

cada um que se virar solinho para resolver seus problemas. Diz�se que 

os probla�as de cada um sa� pessoais e portanto rssolve�se sozinho. 

A amirade hoje em dia está sendo muito interesseira. Exemplo 
quando uma pessoa pede um favor a um amigo, els pensa em receber algo 1 

em troe� dentro desse favor feito. A amizad� está sendo falsa, precon

ceituosa, inclJsive, sendo racista E materialista 9 As pesssoas, olha o 
, 

l s d o e·xt e r io r , d e i x a n d o d e l a d o o i n t e r i o r d e e a d a p e s s o a • A l em d is s o 9 

na profissão há uma competição provocada peln Sistema. 

Não conseguimos expressar afetos nos acontecimentos que nos 

rodeiam. O prolongadontr! Jempo de trBbaH,o e de estudos aos quais esta � 
mos submetidos, desumaniza-nos, n;o nos dando tempo para a parte afeti 

V a• 
, 

Ha uma ideologia imposta na cabeça do jovem que cria � indi�

vidualismo, afetando o seu relacionamento com os colegas. A televisão 1 

é o c_entro das atenções como forma -de lazer barato 1 infiltra na cabe � 

ça do jovem o consumismo e falsas ideologias, deteriorizando sua pers� 

nalidade, isolando-o dos outros, fazendo-o assumir outra psrs�nalida � 
de e desejar subir a todo custo de posição social; ensina-n a nao rea

gir as 11 estruturas 11 • 

As prr.pagandas dizem que os jovens se encontram com LEWIS 

comercializando uma aspiração importante da juventude que 
doar, ser amigo, confiar. 

s a de SE 

O tema da afetividade e sexualidade sempre foi um tabÚ qus 
vem derg��ação em geração. Hoje parece Estar se dando uma abertura 

mas ·que está sendo amplament"s !Jtilizada comercialmente., 

Os meios de comunic2çao criam uma mentalidade consumista e ma 
terialista atrav�s do cinama, revista ••• que lançam abert�mente a pnr-
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nogrefi� influindo decisivamEnte na formaçao e comportamento dos jo 

vens trabalhadores. O sexo é nuito explorado pelo cinema e pela televi 

sao. Revistas e filmes de porncchanchadas poluem a mente dos jovens 
- ,,

influi também no namoro, pois ele nao esta criande condiçoes para os 

namorados rializarem seus desejos, A maioria dos jovens namoram para 

passar o �empo como meio de fugir dos seus problemas. 

O namoro esta sendo invertido, iniciand��se com o �exo, indo 

o jovem assegur2r a desv2lorizaç20 quE a sociedadE de consumo impoe ao

namoro.

Constantemente o 'homossexualismo, 
, , 

e, tambem um problema afe� 

tiva e é bas�ante explorado. t fruto de ·uma repressao sexual que se i-
, 

nicia na fam�lia e passa para a sociedade. O homossexual�s vitima de 

ris a d as e goza ç o e s e , a o mesmo tempo é i n c e n tiva d o a • 1 assumir H essa c o n 

dição e reprimido por essa mesma sociedade. 

O sexo se converte, muitas vezes, no caso das mulheres num 

drama. Há milhoes de mães solte±ras, principalménte na classe pobre e 

o que é importante, são muitas as mees adolescentes. A gestação dessa'

adolescentes, muitas vezes vem acompanhadas de infecçÕe$, doenças vens

rias, anemias, pressão arterial elevada. Muito poucas mesmo conhecem 1 

,
os anticoncepcionais, e alguma� achem que d�vem tomar so no dia�que vai

ter relação e desconhecem que n;o s6 elas devem participar do processo

de prevençao, mas t2 mbsm os homens. Como o aborto sai muito Qaro para'

os jovens trabalhadorEs, ainda é prefErivel tEr o filho ou submeter-se

a 11 mãos curios2s;1, mesmo correndo o risco de ter que sair de casa, e

vemos que muito poucas conseguem Entender o educar o seu filho. Alsm

disso as mães solte�ras sao discriminadas, encontrando dificuldades em

conseguir emprego,

Em todos os sentidos 
, 

a jovem e marginalizada, no caso das 

maes solteiras principalmente; e também os seus filhos, em quanto os 

pais solteiros são exaltados, Alias, ninguem fala em pai solteiro. Até 

á I�rej�_ marginaliza a ma� solteira. Hi padres que tratam mal a jovem'

trabalhadora, se sabe que estf grávida, ou se não es±i vestida de for-

t 
, , , 

ma radicional e ha lugaris em que ate mesmo e dificil betizar o filho 

da mae solteira. 
, 

A hipocrisia E grande, pois, muitas VEZES os.. jovens sao abri

gados a um casamento sem amor, apenas para §arantir a ''imagem da fam{

lian. Somos levados a dar majs importÊncia aqs aspect�s econômicos que 

nos valores das pessoas. Para as mulheres e cas2ment�; aprEsentado c.9. 

·mo saida, ou com� tramp�lin para uma vida se�ura E romper a tutela dos

pais, e em alguns .casos, escapar 
, .. r , 

do trabalhe nas fabricas, comercio, 

domesticas ••• A liberdade desejada mais tarde se converte e� uma vida' 

c�eia de angustia, por cause dos problemas e da condição econômica da 

fam{lia oper�ria, onde a mulh�r se converte em escrava da casa dos fi-

., 
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lhos e do marid�. 

O relacionamenta da família i atrapalhado por um,n�mera gran 

: de de filhos, mas condições de moradia, um horário diferente de traba

lpo. Nas· f am{lia s nt.fme rosas os filhos não tem· condiçÕe s de completar ,1 

seus estudos porqua tem que começar a trabalhar cedo, im�edi�dó tempe 1

de convivÊncia. Falta condições (ambientais, de tempe e economia) para 

um diilog• entre pais e filhos. Muitos pais sio autorit;rios e dentrr ffl

- ,, 

desta autoridade nao queram admitir o crescimento do propri• a6 filho, 

não tem confiênça nos fililhos, neo ouvem as suas opiniões, não querÉm 1 

, . admitir que o filho forme sua propr1a personalidade, querem que os fi-

lhos andem com a cabeça dos pais, tem ciumes da sociabilidade dos fi -

lhos, Os· filh6s tem receios de defender perante os pais, as suas pra -

prias opiniões por .causa da sua dependencia afetiva e �ton;mica. 

No casamento as relações são �imitadas por tempo, pois, exis 

te a nece�sidade da mulher tribalhar tambim para a família ter melhor' 

condiç;o de vida, por isso mesmo os casados tÊm carÊncia afetiva. 

O jovem chega em casa cansado, esgotado e frustrado e não en 

contra um ambiente sadio onde possa �onversar e desabafar. Não encon -

trando ap�io na famflia, o jovem procura meios de solucionéi seus pro

blemas nas condições que a sociedade oferece - vicias, sexo, raobo, 

etc� Os filhos que cunseguem trabalho ganham muito pouco ·e ��i�o as�im 

precisam ajudar em casa. Os nossos pais limibam- se a preocupar�se com 

o sustento d� fam{lia, fugindo o� não �e;cebendo a realidade, da{� nao

dando aos filhos uma perfeite orientação.

T�mbÉm com a famflia nos sentimos inibidos, sem abartura pa

ra falar do que estamos vivenrla, das transformações que.vão s�dando 1 

em nós e do que está dentro da gente. 

O jovem trabalhador começa a trabalhar com pou�a idade. Por' 

necessidade financeira É pressionado pelos pais 8 obrig�do pelas condi 

çÕes da fcmilia (impostàs ·pel, · sistema) .a ____ t:i:ªf:1?!0ª�- c�d.o ,on_de são sub� 

metidos a qualquer condição de trebalho que nem SEmpre gostam (messa -

cr�nte) e qualquer salirio. Por outio l�do, o ·desemprego para ele (as

sim como para todos os trab2lhadores) ; uma tragédia afetando seu rela 

cionamento familiar com D (a) namorado (a), com os amigas, etc. 

···Na verpade·, nem_ temos tempo, quando temos não sabemos como ,

para f-azer ou rece.ber céH'inhos das pessoes. É aquela correria danada 1 

para se ter o ganha p�o. Todos tem que sair cedo para �iabalhar e a 

gente quas.e n.ao s_.e _ve.
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Da{ o relEcionamento do jovem com a fam{lia �ão [ o ideal. Os 

filhos gostam dos pais de acordo como são tr�ta��s. Os pais, muitas ve -

zes sao inseguros, sem saberem o que os jovens precisam realmente. Uns 1 

procuram ou pelo menos quetem dar 20s f1lhos o que querem
j 

mas não dãe 1 

q que realmente precisam, abertura e 2tenção• É comum a falta de diáfo 

go, E então o jovem vai buscar nos amigos o apoio, isto quando tem ami

gos e 

, 

� Ha pais que nao permitim aos filhos
1 

desde ced�, a chance des 

tes escolhf::rEm o que querem, e enteô ;;determinam 11 que locais frequentar 

� que amigo�,devem ter, que roupa devEm usar, o que devem estudar e· em que 

d e v Ei m l'r a b 2 l h a r • Com i s t o d E mo n s t r a m n 2 o a c r e d i t a r n o s f i l h o s e Há f i 

lhos que n20 t�m liberdade de levar amigos em casa, isto sem falar no am 

biente carregedo
1 

brigas. Dai, por·n20 terem ambiente bom, os jovens não 

gostam de ficar em casa e quando ficam É em frente da televisão que con-

�ome o seu maior tempo. 

Em geral, pais e filhos descarregam os pr0blemas, humilhações' 

que. vivem· no trabalho, na �scola, em cima da fam{lia. (na mulher, nos 

filhos e na mae). Outros veo se refugi�r, de suas decepções, n2 bebida 

nos -tóxicos, etc. 

A familia do ponto de vista capitalista, esti em �rise, por 

que a socieaade esti em crise� A sociedade trata diferente o homem e a 

m u 1:h e r , f o r ta l e e e n d o. o p a p e l d o h o me m , d a n d o � l he ma is v a l o r • I s t o · f o r: ta -

l e c _e o· ma eh ismo e d E s va lo r i z a e m u lhe r • Esta não É motiva de a p 2 r t i c i

par� e muitas vezes cem sabe da vida do marido. O casemGnto di�ende mui

to das condições economicas do casal. Se este não tem condições pare e�

t0dar, não tem boa casa ••• É mal visto. Todos esses problemas, unidos�

falta de consci�nci2 de classe e a falta de organizaçao dos jovens tra
( 

balhadores, os fazem perder o estimulo para continuarem lutando pelos

seus ideais.

Alguns jovens tem vergonhe de serem (por e�emplo) negros po -
, . bres, oper2r1os

1 
favelados, 11 cabelo duro; 1 • • •

2. FATOS QUE CO�PROVAM ESTA REALIDADE

Numa familia de um bairro �m Campinas (SP) aconteceu o seguin 

te fato: Por ser uma família numerosa, tendg s6 o pai trabalhando com 1 

uma salirin muitq baixo, pass�ndo necessidade, um jovem desta familia , 

nao ericontrando emprego e s6frendo press�o da f�m{lia, sentiu-�e frus-

trado buscou as se�uirites s2{d2�: �rogas, bebidas, roubo ••• Isto nao 

uma realidade só desta fam{lie, mas de muitas outras tamb�m. 

, 
.e 

No bairro de Fitima em Canoas (RS)
9 

hi uma familia vinda do 

interior de Marcelino Ramos co_m 7 filhos. A principio treis deles se, .... 111 

empr�garam na construção doPolo �etroquimico. No ti�mino �a obra ho�ve 

a demissio dos mesmo�s N;o conseguindo um novo emµrego na região, abri-
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s. 

garam�8e a deixar a família indo de encontro a empregos oferecidos por 

uma empresa situada na Argentina, acarretando assim o desmembramento far

miliar e dificrultando mais ainda rr relacionamento desta. 

Em são Beraardo do Campn (SP) há uma familia. de 12 pessoas que 

nao tem horerio para almoçar: uns almoçam ao mei� dia, outros �s 2 ho -

ras ou· 3, sem ter tempo para o dialogo e quando. conversam brigam. 

Entre 15 jovens trabalhadores de uma comissão �e estudos'so -

bre afetividade, do Congfessi de N. Iguaçu e são Joao de MEriti 1 (RJ) a 

penas uma tem-tempo para dialogar com a família. 

Muitos jovens trabalhadores da Baixada Fluminense trabalh�m 1 

distante do local onde moram, por isso tem ele que dormir fora da casa, 

dificultando a comunicação em famÍli� pois gastam em fransportes quase' 

G horas diárias. 

Jovens que 1ientregam 11 •. companheiros revelando falta de campa � 

nheirismo. 

Em Nova Iguaçu uma moça ficou giivida, foi rejeitada pela fa

milia, teve que sair de casa. Ela não tinha condiçÕes de assumir a cria� 

ça que esta sendo criada por outra pessoa. Ela teve vergonha de voltar' 

ao local onde morava. Não assume a condição de ser mae snlteira. 

Em Canoas há um jovÉm que nãó converse com a:�ai, há 5 anns ' 

ignorando a existÊnda dele em sua vida e vice ver.sa li ·isto em vista da 

ausÊncia constante do pai na familia" por cau,_sa do emprego que poss'uiac 

Ainda em Canoas, existe outro jovem que entre seus irmaos nao 

he ·nenhum tipo de dependencia. afE.tiva, tornando O relacionamento nu).o. 

Uma jovem foi trabalhar numa firma e logo nos primeiros dias.1 
' , 

o chefe começou a paquera-la, convidando-a paEa sairem juntos.

Uma jovem foi trabalhar na Petrobrásr e depois de um mes o 

chefe começou a querer pegar no seu corpo. 

Em Porto Ferreira aconteceu o seguintE fzto: um func±onlrio 1 

de uma certa fibrice recebeu o pa.gamento errado sanda que constava di -
' , , 

nheiro a mais durante dois meses, por err.o dos funcionarias do escrito-

rio. Ele confiou em contar esse fato a seu amigo pensando que ele não ' 
,

ia prejudica-lo, entretanto, imediatamente, ele foi comunicar 20 chefe' 

da seçao. 

Laura, u�a garota_de 15 anos, trabalha e estuda. Não se enten 

de bEm com 2 m2e, por este ter rEcebido outrc educeç?.O.� -·�· : __ · ------�---

Depoimento de uma jovem trabalhad?ra: ªQoarjdo veio a minha 
. -- .

primeira menstr�êÇ�,0
1 

{SJLl,l_m su.sto P2l'É3.'mim·.· Neo----sc·tJiê'··o· que i::ra· aquilo 
, , , 

So mais tarde e que vim sabef atravEs de amigos. Isto. parque nossos 

pais tem yergonhe dE falar sobre esses 11 éls_suntns;;. 
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3. U\USAS

A causa dE isto tudo E o sistEme Em quE vivEmos QUE n20 vis

ta a pEssoe humena, mes sim o lucro'. E o podEr E QUE us2 vÉrios mEios 1 

para 2n2lis2r o�jovem impondo felsos valorEs E oprimindo suas rEeis 

aspir2ç0Es. 

A palitice 
,. 

. . econom1ca dEsonEste adot2da pElo sistEmB c2pit2 -

lista prEjudica o tr2balh2dor QUE fic2 sém der 2 minima condiç20 dE vl 

de p2re sua femilie. Trete-sE, pois da Estruture d2 sociedadE ondE in

tEresses dE pequEnos grupos quE concEntram os bEns n2s m2os dE poucos, 

fazEm com que a situ2ç20 continuE essim •. 

A sociededE EstÉ oiganizade dE tel manEire que nos menipula a 

fazEr o que ele quEr E nÊo o que nós gost2mos. 

lEVer a 

m sistEme utilize os mEios dE comuniceçeo dE m2sse, pare nos 
A, 

• dar velar 20s 2spectos Econom1cos E sacieis, nos ti�endo a per-

sonelidede e nos incutindo ·v2lores dE felse 2fetividade
1 

bEm como p2·: -

drÕes de beleza (por exemplo ser belo É sEr loiro) :quE justificam e dis 

criminaç20 craciel E criem conplexos em elguns jovens. 

f • 
, 

des fem1l12s E�te etropelhendo o rEle 

cionamento EntrE 2s pesso2s. A felte de e�prEgo, o selÉrio beixo e com

pEtiçao pera essegur2r O EmprEgo, a Cens�tiVe jornede de ttabelho, a 

substituiçeo da mao de obra pele m2quina, O m_Echismo, 2 f2lt2 de unieo t 

Entre es pessoes, e falt2 de consci�ncia critic2, a _felta de di2logo 

de consider�Ç20 E de amizedE E mESmO 8 COnSErVedorismo de rEligieo, a 

que pErtence, car2cteriz2m es c2us2s quE ocasionam tod2 p�oblem2tic2 da 

:juvEntude tr2b2lh2dor2 com rEl2ç20 2 afEtivid2de. 

A isso 2ind2 se junta o ingresso �r�m2turo dos jovEns trabe 

lh2dores no mÊrcado de trabalho, sujeitando-se e todo tipo de Explora -

çeo. AlÉm disso, 2ind2 hé como ceusa a f2lt2 de consci�ncia do jovem 

e 2 f2lta de orientaç�o na Escol2 E mEios dE comunic2ç20. 

Os jovens neo Encontram epoio 2tÉ mEsmo dos pais para se or -

g�nizarem e enfrentarem seus problemes. Muit2s pEsso2s 2ch2m gr2ç2 da 

:quEles quE SE unem p2r2 dfscutir µtoblem2s que sÊo de entErEsse do� jo

vEns. 

5. REINVIDICA,Ç_ÕES

5.1. REIVINDICAÇÕES ESPECIFICAS DOS JOVENS TRABALHADORES 

1. Meior esp2ço par2 2tueç�o dos jovens em divErs2s etividadES na cornuni

dade E ne Igreja.
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2. Progremes de form2ç20, conscientiz2ç20 promovidos pelos meios de co

munic2ç20 soci2l, com 2 p2rticip2ç20 do jovem tr2b2lh2dor, quE le = 

vam em conta 2 re2lid2de do jovem tr2b2lh2dor, frente 2 f2m{li2, n�

moro, sexo, prostitijiç20, aborto, metodo.p2r2 evit2r filhos, homos

sexuais etc.

5.2º REINVINDICAÇ0ES GERAIS 

1. Reduçeo de jorn2d2 de trabalho, sem diminuiçeo dos s2l2rios propor

cionando um m2ior tempo livre p2r2 di{logo com e fem{lie.

2. N20 explor2ção da questeo sexu2l 2tr2v;s dos meios de comunic2ç20.

3. Maior conscientiz2ç20 n2s escol2s E n2 f2mfli2 sobre sexo, namoro ,

c2s2mento, rel2cion2nmto, etc.
4. Mud2nç2

te.

n2 estrutura dos meios de comunic2ç20 e do sistem2 existen-

5� Que os meios de comunic2ç20 mostrem cl2r2mente 2 popul2ç20 rel2cio-

n2mentos efetivos sem dEturp2ç20. 

6. Que se crie m2is emprego p2r2 se evit2r 2 prostituiç20.

7. Lutar por um s2l2rio desemprego E por um2 pol{tic2 de emprego justa,

que 2tend2 2 toda a popul2ç20 tr2b2lh2dor2 d2ndo, portanto, condi

çÕes p2r2 que o tr2b2lhador tenhe um2 vide digna 2 quel refletirÉ

no seu bem est2r fisico, ment2l E afetivo.

6. PROPuSTA DE AÇÃO

1. Participar de org�nizeçoes como grupos de jovens, sindic2tos, asso

ci2çÕes, etc. onde passem trat2r deste problema e reivindicar seus'
direitos.

2. Promover encontros discutir ê questeo 2fetivid2de frente 2 Pol{ 

tica Economic2 E propor s2id2s. 

3. Cultivo dos valores humanos atr2vis de atividades culturais, f2zer,

org2niz2ç20 nas cid2des, 2tr2v�s de seus grupos de b2se.

4. Continu2ç20 dos grupos que discutem seus interesses, 2pÓs este con
gresso, extendendo 2 outros jovens e p2is e que o conjunto do con -

gresso ajude o jovem 2 descobrir sue respons2bilid2de e, tode este'

situação.
5. Depois de deb2termos tod2 esta situ2ç�n e 2prenJermos 2 trocar

ideias, com os colegas, pretendemüs ]ever p2r2 os clubes, escolas 1 

tr2b2lho e 2migos, levando isto 2tr2v�s de di2logo dentro d2 2miz2�

de d2s pessoas em um2 corrente unida e resistente.



... ----

- .-
Adendo 

ao Relatório do 

"Grupo de Aprendizado em Desenvoh'ÍmenJo Participativo" 

l - /tltroduçilo

Louvamos o excelente trabalho <lo Grupo de Aprendizado em Desenvolvimento Participativo 
(G,\DP). Aproveitamos a oportunidade para contribuir com nossas vi.sões, escrevendo para 
consideração da Gerência e da Diretoria. 

Este é um documento críiico - o desfecho de um longo processo de ouvir, aprender e construir 
compreensão e consenso com respeito ao significado e pratica do desenvolvimento participativo pelo 
Banco Mundial. Concordamos com a afirmativa do Diretor-Gerente do Banco, Sven Sandstrom, em 
nosso Encontro de que a ''participação é o caminho certo de fazer 11egócio., - e isso beneficia toda a 
atividade de riesem10/vimento". 

Como Gunilla Olson, do Swedish lntemational Develoment Autority (SIDA) afirmou, "O 
Relatório lnicial do Grupo de Aprendizado descreve - o que é chamado de tendência oculta crescente 
do interesse (no Banco) pelo uso de abordagens participativas. Agora me parece que isto pode ser 
posto em prática, que esta tendência oculta tem potencial de se tornar a mais fantástica onda. Uma 
onda que os levará para o alto e eventualmente os deixará em uma nova praia". Isto não será fácil. 
Muitos acreditam que isso não sera possível, dado o tamanho, estrutura, prioridades e procedimentos do 
Banco. 

Incentivamos a Gerência e a Diretoria a executar as recomendações operacionais do GADP. 
Este Adendo visa fortalecer as recomendações e aumentar as perspectivas para. uma bem-sucedida 
implementação. 

Operacíonaliz:ando as recomendações (colocando em prática) do GADP (como descrito, 
elaborado e salientado neste Adendo), o Banco enviaria um sinal claro às partes interessadas, 
especialmente os povos pobres e governos, de que um enfoque participativo das atividades de 
desenvolvimento apoiadas pelo Banco serão regra ( como anunciado pelo Presidente do Banco Lewis 

Preston em abril de 1993), e não exceção. 
Baseado no discernimento e humildade contidos no termo Grupo de Aprendizagem, o Banco 

poderia tornar-se uma Jnstituiçilo de Aprendizagem. 

ll - As principais mensagens deste Adendo 

A. A ênfase deve ser na participaçio das pessoas pobres

Algumas vezes durante os seus três anos de vida, o GADP foi rebatizado como o Grupo de 
Aprendizagem no Desenvolvimeto Participativo. Reafirmamos a meta original deste grupo de 
aprendiz,agem: aprender sobre a participação popular, a qual foi definida como participação 
"principalmente dos grupos marginalizados", que são freqüentemente esquecidos pelo 
desenvolvimento. Pedimos que o Banco enfoque mais resolutamente a expansão da sua capacidade e o 
compromisso de alcançar e envolver as mais importantes partes interssadas - os pobres - em decisões 
que os afetam. 

O Banco está incentivando os governos a se apropriarem das operações por ele fianciadas. 
Incentivamos o Banco a trabalhar com os governos para empregar mecanismos fortalecedores (como 
aqueles descritos na página 5) que assegurariam que os fornecedores primários de recursos - os pobres -
tenham as primeiras vantagens, os primeiros resultados. 

Porque os pobres têm menos influência do que os poderosos, já atendidos em seus interesses, 
instituições de desenvolvimento ta.is como o Banco deveriam trabalhar com os governos para estabelecer 
uma "opçêJo preferencial pelos pobres". Exercer esta opção implica prover incentivos especiais, 
facilidades e acesso a recursos aos pobres para saltar o fosso do poder do conhecimento e da propriedade 
dos meios de desenvolvimento. Fortalecer os pobres nestas direções ajudará a assegurar que eles 
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tenham: (1) a capacidade de usar efetivamente os recursos e os insumos tecnológicos disponíveis, e (2) 
mecanismos realistas para promover seu próprio desenvolvimento. 

O Desenvolvimento econômico erguido sobre as aspirações dos pobres e marginaliz:ados 
modifica o controle sobre recursos e tomadas de decisão em relação a eles. Sistemas de governo bons e 
responsaveis, assim como boas políticas econômicas, incentivam desenvolvimento sólido e controle 
descentralizado. 

B. A necessidade de repensar o âmbito do projeto
Dar curso à participação requererá uma evolução e mudança no âmbito do projeto. O 

Relatório não tem muio a dizer sobre este assunto. A evolução do projeto deveria permitir aos doadores 
e acionistas etetuarem avaliações das necessidades e, com base nos resultados, testar e programar 
atividades que fortaleçam a capacidade de organiução dos pobres. Dentro dos próximos dois anos, o 
Banco deveria trabalhar com orga.niz.ações governamentais e não-governamentais para adequar tais 
processos desordenados e intuitivos. 

C. Processos participativos não devem ser usados para propagandear metas do Banco ou dos
Governos, devem ser usados para trazer à luz objetivos e lideranças das comunidades

O Relatório define o desenvolvimento participativo como um processo através do qual os 
acionistas "influenciam e compartilliam o controle sobre as iniciativas de desenvolvimento, e as 
decisões e recursos que os afetam". Recomendamos que a palavra iniciar seja acrescentada a essa 
definição. Isto é importante porque, para promover um desenvolvimento ambiental eqüitativo e 
ambientalmente sustentável, a participação deverá centrar-se no comprometimento e fortalecimento das 
comunidades para decidirem suas próprias prioridades. É um enfoque diferente daquele em. que a 
população local tem que acatar os projetos dos governantes e doadores, como o propósito de ampliar a 
sustentabilidade. O primeiro foco de participação é transformador; o último é instrumental. 

Reafumamos a profunda diferença (ver item 2 pagina 9 do Relatório) entre mecanismos 
amplamente instrument.ais que são "pré-condições necessárias à participaçdo" (troca de informações, 
reuniões e avaliação conjunt.a) e mecanismos potencialmente transformadores (decisão partilhada, 
colaboração e fortalecimento). Nos enfoques instrumentais da participação, o Banco está 
basicamente comprometido com um marketing social de seus planos operacionais. Este é o ponto 
central. No enfoque transformador, os acionistas primários têm pcxler de decisão significativo. No 
Encontro, Robert Chambers referiu-se a uma declaração de um representante do Banco citado no 
SourceBook : "Através da participaçdo perdemos o 'controle' do projeto e assim ganhamos 
propriedade e sustentabilidade, coisas preciosas em nosso negócio". Incentivamos o Banco a 
mudanças ousadas para em.pregar mecanismos transformadores. Acreditamos que o sucesso nesta área 
corresponderá ao sucesso do projeto. 

D. O Banco é uma parte interessada

O texto descrevendo o papel do Banco como uma parte interessada foi retirado do texto final. 
Essa é uma omissão preocupante e significativa. Convites sem. ambigüidades e genuínos a apropriar-se 
de operações de empréstimo podem ser estendidas a outras partes interessadas somente se o Banco for 
claro sobre suas visiveis responsabilidades para com as partes interessadas, com respeito a cada 
operação de empréstimo. 

III - Resposta às Recomendações 

RECOMENDAÇÃO 00 BANCO 1: Criando ambiente para a participação 

Apoiar um ambiente mais favorável e reformas instituicionais para um desenvolvimento participativo 
dentro de palses clientes, avaliando os obstáculos à participação de pafses tomadores de empréstimos (dentro da 
estratégia de assistência do país e através do trabalho econômico e setorial) e trabalhar com os governos para
remover as dificuldades maiores, através de uma colaboração autêntica entre o governo e partes interessadas
primárias e secundárias; e reforçar as capacidades e os compromissos do governo central e local em adotar
modelos de desenvolvimento participativo, através de programas de treinamento, diálogo polltico, e de atividades de
gerenciamento do $etor público. 

. .. 
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RÉPLICA AO BANCO 
1.1 - Encontros nacionais sobre participação 
Adotar a participação nem sempre é uma alta prioridade dos governos. Eles precisarão ser 

convencidos das razões desta ser a maior prioridade do Banco. Além de reforçar as capacidades e 
compromissos dos governos central e local nas formas assinaladas nesta recomendação, recomendamos 
que facilitadores independentes estejam engajados em conduzir encontros sobre participação em paises 
tomadores de empréstimos. Tais encontros, que envolveriam o Banco, governos, organizações da 
sociedades civil e o setor privado, deveriam explorar o desenvolvimento efetivo como conseqüência de 
um bom governo e meios participativos. Tais encontros deverão informar sobre as estratégias do Banco 
para os países e produzir programas concretos de ação para intensificar a participação em ampla escala, 
especialmente por parte dos pobres. O próximo encontro regional sobre a fome, em Mali, poderia 
produzir um modelo para este processo. 

1.2 - Incentivos dos países 
O histórico dos índices de desempenho, bem como o modelo de alocação dos recursos para 

ajuda deverão recompensar de forma significativa os governos que apóiam um ambiente adequado para 
o desenvolvimento participativo.

RECO:tvIENDAÇÃO DO BANCO 2:Participação no trabalho econômico e setorial 

Estabelecer procedimentos e alocar recursos para a partilha do trabalho econômico e setorial (ESW) 
com um grande grupo de parte interessadas. Em alguns palses a implementação de alguns tipos de ESW podem 
ser passadas para, ou divididos com entidades locais, enquanto em outros o Banco ainda precisara ter 
responsabilidade básica até que a capacidade do mutuário seja fortalecida. Em qualquer caso, o trabalho setorial 
por si mesmo, bem como o processo de revisão pode ser iniciado de forma útil, como foi evidenciado nos processos 
participativos sobre tributos em relação â pobreza, alguns planos nacionais de ação ambiental e outro ESW, para 
incluir partes interessadas primárias e secundárias com opniões positivas e negativas sobre as posições mantidas 
pelo Banco. O Banco ainda deteria o direito de decidir sobre recomendações pollticas e suas áreas prioritárias de 
assistência. 

RÉPLICA AO BANCO 
2.1 - Participação na formação polftica 

Sr. Sandstrom afirmou que: 
"... há uma ten�ncía crescente à partícipaçlo na formulaçlo de estratégas de

assistência aos pa/ses e nas ESW. Isto ,, estamos caminhando além do nlvel do projeto e apkando 
abordagens participativas a nlvel polltico, aonde elas poder§o ter um impacto até maior". 

Entretanto, o Grupo de Aprendiz.ado examinou somente alguns exemplos de refonnas 
políticas participativas .. Incentivamos o Grupo a estudar casos onde os pobres expressaram pontos de 
vista sobre prescrições de ajuste. Pedimos que se utiliz.em indicadores adequados para registrar e medir 
até onde programas de ajuste são fiéis às prescrições concebidas pelos acionistas primários envolvidos 
nasESW. 

2.2 - O progresso nesta área pode trazer uma poderosa contribuiçio ao 
desenvolvimento 

Como o Banco enfatizou repetidamente, as reformas políticas tiveram um efeito muito mais 
arrebatador do que os projetos. Com freqüência, os pobres carregam a carga dos programas de ajuste 
setorial e estruÍUI'a4 porque eles não participam da sua elaboração. 

RECO�AÇÃO DO BANCO 3: 
Estimular os processos de revisão que assegurem que a preparação da estratégia do pais, o trabalho 

de análise e as operações de empréstimo incluam a identificação de partes interessadas relevantes e especifique 
se e como eles serão envolvidos na atividade apoiada pelo Banco. 

Especificamente, os gerenciadores da tarefa seriam chamados no inicio do procesamento dos ESW a: 
(a} identificar acionistas chave no trabalho analltico ou no trabalho do projeto, e (b} estabelecer que esforço (se 
necessário) seria feito para facilitar e engajar a participação de cada parte interessada. Na revisão das tarefas 
propostas o gerente responsável poderá confirmar ou (se fl?" o caso) modificar as prOl;)OSlas de identw:icação e 
envolvimento das partes interessadas. O progresso na implementação da estratégia acordada sena então 
acompanhado pela divisão responsável durante a preparação e execução do projeto. 
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RÉPLICA AO BANCO 
3.1 - Procedimentos de depuração do projeto 
Infelizmente, esta recomendação chave do Relatório não é sufucientemente clara. Apoiamos 

a recomendação constante da versão revista do Relatório pelos participantes do Encontro de que os 
planos de participação sejam exigidos no estágio de preparação do projeto. Antes que a participação 
possa se tomar "uma fomza de se fazer negócio" ajustes significativos serão necessarios. Pedimos ao 
Banco para garantir a liderança e recursos para capacitar os gerentes a fazerem os ajustes e facilitar a 
preparação de tais planos de participação. 

Quase reafirmando a primeira recomendação, insistimos que o Banco seja mais claro sobre 
onde e quando ele documentará o nível e o tipo de participação que busca em operações de empréstimo. 
Particularmente, temos três perguntas: 

(1) O Memorando Inicial sobre trabalho econômico e setorial e o Resumo do Projeto
Executivo são breves documentos de planejamento. Podem eles ser ampliados para detalhar a qualidade 
do envolvimento das partes interessadas no ESW e na preparação do projeto? 

(2) Pode o Documento de Infonnação do Projeto conter todas as infonnações disponiveis
sobre a natureza e a qualidade da participação durante a preparação do projeto? 

(3) Podem os Relatórios de Avaliação da Equipe ser modificados para refletir não somente o
objetivo do emprestimo da operação de emprestimo proposta, mas também o trabalho de base que foi 
realizado no processo de preparação do projeto pelos acionistas? 

Outras questões são as seguintes: 
( 4) Como afinna uma versão anterior do Relatório, o Banco não é uma entidade imparcial.

Não é uma parte interessada qualquer, mas uma parte interessada com dinheiro. No IEPS ou IM, 
· deverá identificar como interpreta sua reponsabilidade fiduciária relativa às operações de empréstimo.
Isto ajudará a diferenciar a área de atuação do Banco da área de atuação dos outros acionistas e, assim,
esclarecer quem tem a propriedade de quais aspectos das operações de empréstimo.

(5) Metodologias para identificar partes interessadas primárias e secundárias precisam ser
desenvolvidas, testadas e aprimoradas. Erros ou negligências na identificação adequada podem
produzir conflitos, atrasos e incertezas.

(6) Os IEPS ou IM devem tambem incluir uma descrição do risco ou lucro dos acionistas
primários e outros acionistas na operação de empréstimo, conflitos de interesses existentes ou potenciais
entre acionistas, e uma fundamentação para o tipo e nivel proposto de atividade participativa.

(7) O sistema de classificação de projetos para revisão, apresentado no parágrafo 59, deverá
ser aprimorado de forma a prover uma base mais adequada à revisão e anAlise.

3.2 -A necessidade de evitar a participaçio isolada 
Com vistas a por em andamento a participação, a concordância com procedimentos eficazes 

de participação deve · ser procurada tão constantemente quanto procedimentos de aquisição e 
desembolso. Tais procedimentos devem ser instituídos sobretudo nos novos pai.ses independentes, como 
na Ásia e na África, assim como nas operações setoriais simples ou complexas e no estagio de 
planejamento e identificação do projeto, e nos estag.ios de implementação. A participação restrita a 
determinar estágios, (em particular, setores regiões ou estagies no âmbito do projeto) não é uma 
participação efotiva. 

3.3 - Facilitadores imparciais 

Como asi;inaJamos no parágratb 3. l(A), o Banco é, ele próprio, uma parte interessada. 
Assim, existem limites para o grau e tipo de participação que ele pode gerar. Recomendamos que numa 
forma experimental, o Banco trabalhe com partes interessadas para identificar facilitadores imparciais 
para conduzir um fluxo de trabalho participativo paralelamente ao próprio trabalho do Banco. O 
diálogo entre tais facilitadores e o staff do Banco poderia ser uma importante fonte de aprendizado. 

RECOMENDAÇÃO DO BANCO 4:A adoçio de uma Cultura de Participação 

Reforçar a capacidade do Banco em apoiar a participação, e incentivar uma cultura de participação 
dentre o staff. Isto exigirá: 

(i) Proporcionar oportunidades de aprendizagem e programa de treinamento para o staff do Banco, com
respeito a experiências participativas. Escolher um gerente em PMD para estabelecer e supervisionar um programa 
de aprendizado e treinamento de experiências, e trabalhar em colaboração com consultores identificados em cada 
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Região, bem como com HRO. EDI e ENV. Os componentes deste programa devem incluir {a) conduzir um 
treinamento conjunto (i.e. partilhas de experiências} em participação para o staff do Banco, representantes 
governamentais e nã�ovemamentais, a nível regional e nacional; (b) desenvolver estudos e testemunhos de casos 
pelo staff do Banco sobre como eles aprenderam e abordagens de participação implementadas, e se eles mudaram 
suas opiniões sobre participação ao longo do processo; (c) como recomendado na estratégia para ONGs proposta 
pelo Banco, estabelecer uma abertura sabática popular de três meses aberta a todo staff operacional do Banco para 
trabalhar e aprender com ONGs sobre desenvolvimento comunitário, usando abordagens participativas em palses 
tomadores de empréstimos; e (d) esquematizando por um ano duas visitas de "exposição e diálogo" pelos gerentes 
senior para organizações de base, com base na experiência positiva de um programa similar operado pelo GTZ. 
Estas diversas oportunidades de aprendizado devem ter como objetivo familiarizar o staff do Banco com abordagens 
participativas (incluindo a divisão de poder que elas implicam e os possíveis riscos que elas ocasionam) e deixá-los 
à vontade para usarem eles mesmos essas abordagens participativas e/ou delegar poder a outros para fazê-la. 

(ii) Ajustar os conhecimentos gerais do Banco, corrigindo falta de conhecimentos em sociologia,
antropologia do desenvoMmento, mudanças organizacionais planejadas e grupos de base ou comunicação 
participativa. treinamento e desenvolvimento. O recrutamento deve almejar incluir pessoas com experiência 
operacional e facilitadora em atMdades de paticipação (que podem ou não advir de experiências setoriais ou 
disciplinas particulares), pessoas de diferentes formações institucionais (incluindo ONGs) - não somente pessoas 
com qualificação formal em ciências sociais. Capacidade nesse assunto deve ser útil para todos dos 
Departamentos dos Países, localizados em DOCs, e SODs apropriados, com recursos adicionais nos CVPUs e 
TDs regionais, para apoiar e alertar gerentes de serviço. Missões Residentes devem ser envolvidas na 
identificação de instituições e individuas do país experientes em abordagens participativas, e na ligação de gerentes 
de serviço com estes contatos. Nos países onde o trabalho do Banco depende significativamente das abordagens 
participativas, as Missões Residentes devem ser incentivados a recrutar uma combinação de staff local e de sede, 
experientes em métodos participativos. 

RESPOSTA AO BANCO 
4.1 - Missões Residentes 
A última frase desta recomendação especifica que as Missões Residentes devem ser 

incentivadas a recrutar wn staff hábil em métodos participativos "onde o trabalho do Banco depende 
significativamente das abordagens participativas". Gostaríamos que o Banco identificasse para nós 
estes paises onde seu trabalho depende de abordagens participativas. É nossa opnião que a norma deve 
ser fielmente seguida nas abordagens participativas. Assim, esperamos que a maioria das Missões 
Residentes designe ou recrute pessoas do staff senior para unir-se a governos, ONGs e outras 
organizações da sociedade civil em empreendimentos participativos. 

A descentralização do Banco da sede para Missões Residentes deve habilitar o Banco a 
desenvolver melhores relações e acordos de trabalho com tais organiz,ações. Acreditamos que esta 
orientação é importante, e que as Missões Residentes devem ser expandidas para outros países onde os 
projetos do Banco estejam mal encaminhados. Onde for possível, o staff responsável pelos 
empreendimentos de participação deve estar localiz.ado fora de W asbington ("Capitol City"). 

4.2 - Treinamento experimental do staff em participação 
Saudam� a inclusão nesse Relatório final de recomendação para proprocionar oportunidades 

ao staff de ap:rendi7.ado e programas de treinamento experimentais. Este treinamento e reorientação são 
elementos cruciais de qualquer estratégia para introduzir mudanças na cultura do Banco e em suas 
praticas de trabaJho. Até então, realmente nada foi feito para implementar as recomendações do 
Encontro de maio de 1993 sobre treinamento experimental. 

4.3- Estudo de casos devem ser preparados em operações de empréstimo em cada setor e 
para cada tipo de abordagem participativa descrita na página 5. 

4.4 - Sabáticas Populares. 
Endossamos a recomendação para instituir "uma abertura sabática popular de três meses 

para todo "staff' operacional do Banco, para tral>alhar e aprender com ONGs de desenvolvimetno 
comunitário sobre a utilizaçllo de abordagens participativas em países tomadores de empréstimos". 
Em termos simbólicos e reais, tal programa poderia faz.er brotar a consciência de que a inovação, o 
conhecimento, e a liderança podem nascer do povo. 

4.5 - Combinação de capacidades, de valores e recrutamento 
Endossamos a recomendação para corrigir a ''falta de conhecimento em sociologia, 

antropologia do desenvolvimento, mudanças no planejamento organizacional e grupos de base ou 
comunicação participativa, treinamento e desenvolvimento". Um registro de novos salários de 
indivíduos com habilidade nessas áreas deve ser mantido. Ao recrutar para diversos postos, o Banco 
deve dar um grande peso ao compromisso pessoal com a participação e com valores participativos, para 
experiência no c.ampo popular. 
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RECOMENDAç.Ã.o DO BANCO 5: Incentivos à participação 

Manter a inovação, o aprendizado, e o hábito de participação. 
(i)Através do uso apropriado do Fundo para Abordagens Inovadoras em Desenvolvimento Humano e

Social - e além disso a expansão de fundos para tal proposta - manter incentivos ao staff para testar novas áreas e 
abordagens de participação. (ii)Estabelecer um processo de aprendizado sobre implicações da mudança 
organizacional com a implementação dentro do Banco, promovendo trocas de experiências no setor privado e outras 
agências de desenvolvimento, continuando, em paralelo, com uma versão modificada do atual processo de 
aprendizado de todo o Banco na participação (ver a recomendação abaixo). (iii)Apoiar a implantação de melhores 
práticas de participação testadas para (a) simplificando e clarificando procedimentos internos (através de 
tendências e procesos já interrompidos no EA 1 e no programa GRIF das Regiões Africanas; e melhorando 
orientações de aquisição e 0011.00, tomando as aquisições pelas comunidade de base mais fáceis de serem 
aplicadas); (b) conceder incentivos à qualidade em empréstimos, requerendo o acompanhamento do projeto para 
obter a qualidade do processo bem como metas quantitativas, e adaptando o escopo do projeto para permitir mais 
flexibilidade e tempo em seu esboço e implementação; {e) dando maior reconhecimento e incentivo para os 
membros do Banco que empreendem iniciativas participativas, assegurando que as "Performance Revíew Records"

(PRRs) claramente levem em conta esses reforços. 
RESPOSTA AO BANCO 

5.1 - Recursos financeiros 

Saudamos a afirmativa do Sr. Sandstrom que a maior parte dos recursos para apoiar os 
processos de participação virão do orçamento central do Banco. Pedimos que a dimensão até a qual os 
recursos do orçamento central são reorientados para apoiar a participação seja mo1útorada de perto. Em 
um contexto de crescimento zero do orçamento, compromissos de reforma requerem o reodenamento das 
prioridades. 

5.2 -O novo Fundo de US$ 2 milhões para Abordagens Inovadoras para o Desenvolvimento 
Humano e Social tem potencial para incentivar experiências. O Fundo deve ser significativamente 
ampliado, monitorado e reposto, sempre que necessario. Recomendamos que, especialmente para 
pequenas somas, o Fundo possa se rapidamente acessado, sem maiores exigências. Uma parte 
significativa do Fundo deve apoiar o trabalho econômico e setorial participativo. 

5.3 - Aprendizado adicional 

Estamos satisfeitos com o fato de que o Grupo de Aprendizagem, de alguma forma, 
continuará o processo de aprendizado. Um aprendizado adicional é necessário em váreas áreas, tais 
como: gerenciamento do setor publico, governância, reforma politica e melhor prática de participação 
em todos os setores. O aprendizado deve continuar, não somente com respeito às operações do Banco, 
mas também com respeito às operações dos demais - governamentais e não governamentais - bem como 
do setor privado. O aprendizado mais importante terá relação com o modo de construir o compromisso 
e a capacidade de operacjonaH:zar as recomendações do Relatório. 

5.4 - Mudança orpnuacional 
Afirmam.os a necessidade de um Hum processo de aprendizado paralelo (para o Grupo de· 

Aprendizagem) quanto às imp/icaçlJes das mudanças organizacionais a partir da imp/antaçlJo de uma 
participaçllo dentro do Banco, intercambiando experiências com o setor privado e outras agências de 
deserrvolvimento". Sugerimos que após consulta a diversas partes interessadas, o Banco escolha um 
pequeno grupo independente para este propósito. Entre outras coisas, o grupo deve analisar como os 
vários aspectos da cultura do Banco (valores, incentivos, recompensas, formas de operação, 
comunicações internas, critérios de recrutamento � promoção) atuam como estímulos ou desestimulas à 
participação, e farer recomendações sobre como a cultura pode encorajar a participação. 

5.5 - Fases do projeto e monitoramento 
É nossa opinião que, para operaciooaJiz.ar a recomendação 5 (III) (b), o Banco precisará, 

extraordinariamente, modificar muitos de seus procedimentos. Incentivamos o Banco a trabalhar com 
pessoal externo neste processo de estabelecimento e acompanhamento dos objetivos, para reforçar o 
ciclo do projeto para que o ciclo seja o servidor, não o patrão, do processo de desenvolvimento. 

RECO�AÇÃO DO BANCO 6:Liderança e capacitação no Banco 

Proporcionar acordos institucionais para supervisionar e apoiar a adoção de participação do Banco. 
(i)Estabelecer um comitê consultivo de alto nlvel, dirigido por um Diretor Gerente, com representação da gerência
senior de vice-presidências regionai� a centrai� � P2� r.u�r a implantaç!o de abor��

" . 
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participativas nos negócios do Banco, e para orientar revisões de staff, tíeinamento, orçamento e implicacões de 
mundança organizacional nesta implantação. (ii) Reafirmar os papéis e recorrer adequadamente às 
Vice-Presidências Ambientais de Recursos Humanos e um outro grupo de aprendizado de todo o Banco na 
participação para continuar proporcionando às lideranças identificar e promover novas técnicas participativas, e ao 
mesmo tempo engajando ativamente outras divisões e departamentos em suas áreas de compet�ncia 
característica. Por exemlo em colaboração com o DEC, instituir um programa de pesquisa sobre efetividade do 
custo da participação nos diferentes tipos de trabalho de desenvoMmento; e com PMD e EDI, determinar como 
expandir o treinamento do staff no desenvoMmento participativo. (iii) Reforçar a capacidade dentro das regiões 
para habilitá-los a continuar desempenhando um papel ativo na implantação da participação, colocando à sua 
disposição conhecimentos adicionais {como na recomendação 4}, junto com fundos descentralizados para 
iniciativas de participação. Apoiar um grupo de aprendizado em participação de consultas inter-agências que 
aproxime o Banco de outras instituições (doadores, ONGs, institutos de pequisa e treinamento) para promover uma 
colaboração inter-organizacional nas áreas de aprendizado, liderança e capacitação, e divulgação de resultados de 
pesquisa. 

RESPOSTA AO BANCO 
6.1 - Comitê consultivo de alto nfvel. Afirmamos a necessidade de tal comitê. 
6.2 - Aprendizado inter-institucional. 
Concordamos com a recomendação 6 (iii) relativa ao apoio "a um grupo de aprendiz.ado 

consultivo inter-agências" e convidamos a um dialogo futuro com o Banco sobre que confirguração o 
grupo deve ter. 

6.3-Custo 
Nos alegramos em ver que um comitê de alto nível trabalhará (com o DEC) para instituir um 

programa de pesquisa sobre efetividade-custo da participação nos diferentes tipos de trabalho de 
desenvolvimento. Como o Relatório assinala, ". .. os primeiros custos sêlo mais prontamente 

reconhecidos do que os beneftcios deco"entes". Em suas recomendações no Encontro, Gunilla Also 
enfatizou que: 

" ... Existe ainda uma tenc:Mncia geral (n� somente no Banco ... ) de valorizar mais a entrada que a 
salda ou a repercussão. E, meck o prog-esso em termos de quanto se atendeu a esúatégas 
instituídas e já determinadas... Nessas circunst&ncías abordagens par1icipatívas acharão semp,9 
dificuldades para competir". 

A pesquisa deve identificar completamente e avaliar os beneficios decorrentes - sociais e 
ambientais - e dar a esses beneficios o valor e o peso devidos. 

IV - Participação e e"adicação da pobrevJ 

E"adicaçllo da pobrez.a e esforços de participaçllo devem reforçar-se mutuamente. O 

Diretor Gerente Sandstroom afirmou: 
"A participaçlo é um importante fim em si mesmo. Mas é também um meio - para um reduçlio mais 

efetiva da pobreza. Isso t,e r1' potlncia adcional. Um número crescente de pesquisas conlfrma que 
a parlicipaçlo pode ser altamente efetiva para ajudar as comunidades a superar as de�ncias em 

diversos sistemas de economia e de governo· 
Partes Interessadas primárias - os pobres - normalmente precisam. expandir a capacidade de 

melhorar suas próprias vidas através de uma participação efetiva nos esforços de desenvolvimento. A 
redução direta da pobrez.a deve andar de mãos dadas com o desenvolvimento participativo. 

Apreciamos a simplicidade do recente Relatório do Banco, Reduçllo da pobreza e o Banco 

Mundial - Progress in Fiscal 1993, que documenta o progresso dos pobres e os verdadeiros erros em 
algumas areas. 

Como a redução da pobrez.a é uma proposta global do Banco, pedi.mos que o Banco 
comprometa-se ã proposta mais fundamental para sua erradicação, ao embarcar no processo de 

implementação da participação. A esse respeito, incentivam.os o Banco a: (a) Redobrar esforços para 
assegurar que os empréstimos ao setor social (que cresceram significativamente) atinjam e melhorem 
diretamente a vida dos pobres; (b) expandir fortemente a categoria e o programa dos investimentos 
dirigidos (PTI), que aumenta o acesso dos pobre.<j ao capital produtivo; ( c) como parte da aprovação da 
Diretoria de cada programa de ajuste, demostrar como o programa protegerá e beneficiará os pobres; e 
(d) analisar amplamente se e como a estratégia do Banco de crescimento do trabalho intensivo para
reduzir a pobreza consegue reduzir a vulneralbilidade dos pobres.



"Avaliacões de Pobreza Participativas" (PPAs) são uma inovação bem vinda; são 
potencialmente muiio mais que instrumentos participativos para coleta de dados. Recomendamos que o 
Banco: (a) proporcione fundos de seu orçamento central para que todas as avaliações da pobreza 
possam ser participativas; (b) Engajar os pobres em identificar os seus próprios indicadores de pobreza 
e vulnerabilidade; (c) assegurar que ESW, planos de ação ambiental de avaliação de pobreza produzam 
estratégias que sejam caracteristicas-chave da estratégia de assistência de cada pais; (d) trabalhar com 
um grupo de partes interessadas para comparar a natureza das análises e estratégias participativas e não 
participativas. 

V - Conclusão

O Banco merece elogio por seu Relatório. Sugerimos algumas emendas às suas 
recomendações. 

O principal desafio será a implantação da participação - "o de colocar em prática o 
combinado". 

No curso dos próximos dois anos, estaremos acompanhando de perto o processo do Banco 
para operacionaliz,ar as recomendações. Gostariamos de ter um diálogo com o Banco sobre os tipos de 
indicadores que possam avaliar adequadamente o progresso com respeito às recomendações do 
Relatório e deste Adendo. 

Sugerimos um novo encontro com nossos colegas de Banco em meados de 1996, para 
compartilhar novos aprendizados que tenham emergido da operacionaliz.ação das recomendações sobre 
participação. No final de 1996, a Diretoria deverá rever o progresso e as recomendações, baseada nos 
novos aprendizados. 
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Arma�· ·sumidas podem 
- estar com UDR

. 

As armas que 'desapareceram do 
rebocador N.obister em março - quan
do a P.ol ícia Federal descobriu um
carregamento de· 6 toneladas de arma
mentos e equipamentos militares, que 
saíram da .Argentina com destino a 
Gana, -· podem estar nas mãos dos fa
zendeiros da UDR (União Democrática. 
Rur:alista). A Polícia Federal foi aciona
da e está investigando o caso. 

- do clandestinamente em ltaipu, Nite
rói. Um de1es, Oscar Lattuada fez du-

. as ligações· para São Paulo:' para a 
Agropecuária Lugomes Ltda., perten-. 
cente, ao fazendeiro Luís Eduardo Go
n:ies, e ou!ra �ara Benedito Tellá Mag
g1ora. As ligaçoes foram· feitas antes· da 
chegada da polícia ao·barco. 

A· suspeita foi levantada após se 
constàtar a presença de dois oficiais 
reformados da Marinha argentina - re
presen�arites da empresa proprietária 
do rebocador -. a bordo do navio du
rante os dias em que ele ficou fundea-

Quase dois meses depois da en
trada do Nobistor em águas brasilei
ras

t 
descobriu-se que parte do arma

mento foi desembárcado aqui: duas 
metralhadoras, seis pistolas, duaS' es� 
capetas, duas granadas de boca para 
fuzil e farta munição. (Pág�na 21) - '

. 1 

�s armas qu� surtJirani do re.bocador 
Nobist�r, em março, quando a Polícia 
Federal encontrou carregamento de seis 
toneladas de armamentos e equipamen
tos militares, ·que saíram da Argentina 
com destino a Çana, poaem estar _em 
mãos de fazeneiros da UDR - limão 
Democrática· Ruralista. A Polícia. Federal 
foi-acionada e investiga. · 

A suspeita foi levantada depois de se 
constatar -� presença de dois oficiai� re
for ados da Marinha argentina -. repre
sentantes dl}. empresa propri�tária do re
bocador - a bordo do navio durante os 
dias em que -ele .ficou fundeado ·clandesti, ·· 
namente em ltaipu, Niterói. Um deles, 
Oscar _Lattuada, .telefpnou para·fazendei� 
ros em São Paulo, antes àa 'chegada da 
policia ao barcq. 

; 

A suspeita 
O inquérito' instaurado pela Polícia 

Federal está com o -mesmo delegado que 
investigou a chegada do rebocador, apre, 
endeu o carregameno d!;) armas e· pren
deu. 'toda a tripulação. Quase' dois- meses 
depois da entrada ãó Nóbis_tor em águas 
territori�s brasileiras, as autoridades 
descobriram que parte do ãrmamento 
fora desembarcada em território brasilei.� 
ro: duas metralhàdoras, uma �ubmetra
lhadora, seis , pistolas, duas · escopetas, 
duas granadas de boca para fuzil, além 
de farta munição, "que daria para abaste-
cer um batalhão"·. 

o -êpisódio � da apreensão das armas
está encerrado, com os tripulantes conde-
nados e cumprindo penas. Mas relatório 
do Serviço Secreto da Marinhà - pro
vand9 · que os argentinos Oscar. Garcia 
Lattuada e· :Luiz Cabut estiveram a bordo 
dQ Nobistor várias vezes,llates da chega
da da· Polícia.Federal, mantiveram encon
tros em escritório na Rua Primeiro de 
M.µ-ço e ligaram para fazendeiros em São · 
Paulo - levou as autoridades a pedirem 
à. Polícia Federal a aberturá de inquérito 
para apurar os fatos. 

O Serviço Secreto· da Marinha obteve 
dados sobre o envolvimento do cabo Luís 
Tadeu Olegário dos Santos com os tripu
lantes do Nobistor. Ele havia conhecido 
Oscar Lattuada, quando este se· hospe
dou no. Hotel de Trânsito da Mª1"inha, 
entre 11 e 13 d� maio do ano passado. O . 

cabo serviu a Oscar como motorista, pois 
tem um Opala branco, placa. OZ 6669, e 
·nas horas de folga o aluga. Em 1986

1 

pscar voltou ao Brasil -( dia 11 de màrço ),
JUStamene quando aqui chegava clandes
tinamente o Nobistor. Ele veio com a
mulher, Maria Rita, um. filho e Lúís
Cabut.· Oscar ficou novamente no Hotel
da: Ml\rinha e' seu .amigo foi para outro
hotel, por falta de vagjl:

Dia. 12, .Oscar e Luís Cabut foràm a 
uma "casa- de câmbio - Loja Cambitµr, 

'eni Ipanema; -: trocar 'dólares_ -e depois 
para Itaipu, onde entraram· no Nobistor, 

, ancorado ilegalmente ao largo., Quem os 
· levou foi o cabo Luís Tadeu. Nesse dia, o
cabo levou a Niterói dois dos norte
americanos, um · dos . quais era Robert
Dee Early. Em Niterói, o americano fe�
várias ligações para. o exterior. Nos dias
1� e 14, Oscar e Luís foram-sérvidos por
oµtro motorista, Artur Deolindo de Je
sus, no táxi . TM 2086. Por duás vezes,
·Oscar foi ao Nobistor e conversou· com a
tripulação. · 

Dia, }J, Luís Cabut deixou o Brasil e ·
dia 15, pela manhã, o cabo foi prncurado· ·.
por Osta'r, que lhe exigiu jornal que no-

, ticia.va a prisão dos tripulantes. Foi então 
ao Hotel Glória e depois ao Consulado 
argentino. O cabo, no Serviço Secreto 
dá Marinha, negou que tenha retirado 
sacos ou caixas com armas ·do. navio e 
disse . não· saber sobre internamento e 
material bélico em território brasileiro. 

Os telefonemas · -

··A J>olícia.Federal descobriu em 14 de
março, o Nobistor em águas brasileiras e 
fez a apreensão, encontrando o arma
mento. A partir da apreensão, o argentino 
Oscar Lattuada não mais foi encontrado. 
Em Jevantamento no Hotel de Trânsito da 
Marinha, o Sezviço Secreto constatou que 
Oscar havia feitc?, enti:e 11 e 15 de março, 
cinco ligações telefônicas: três ·para 
Buenos Aires e duas pará SãÓ Paulo. 

, Para · a · Argentina, . Oscar ligou para 
743.9639, 312.7591 � 983.8445. Para 

· São Paulo as ligações furam para O 182
711774 (Presidente Venceslau) ê 011521-.
0226 (Santo Amaro). Os agentes desco-

. ,briram que o t�lefone 711774, de Pre_si-

dente Venceslau, perteh� à Agropecuá
ria Lugomes . Uda, sediada na Fazenda 
Clotildes. A · fazem!� pertence a Luís 
Eduardo Gomes, que esta semana veio 
ao Rio de Janeiro. O telefone 521-0226 
pertence. a Benedito Tella Maggiora, que 
mor.a em Santo Amaro, na capital pau-

. lista. · · 
Nas investigações,· uma pergunta fi

cou no ar: por,qúe os dois argentinos, que 
· vie,ram ao Rio com a missão de regulari
zar a situação -de seu navio, procuraram
fazenderios em São Paulo? E pqr que
.foram abertos várias caixas e retiradas
ar.mas? Para .a polícia, só há uma explica
�ão: . o armamento que desapareceu_ foi
internado-em território brasileiro.

. As diferentes· versões 

O Nobistor che�ou ao Brasil em 11 
de março, sob ·o· comando do capitão 
Edu,ardo Oscar Gilardoni. Ele havia saído 
da Argentina dia 1 Q de março, com des0 

tino_ a Gana, com carregamento . de seis .
toneiadas de ai-mas e equipamentos mi-

. li tares. Cond4Ziá JO tripulantes. e .. oitô 
- mercenários norte-americanos, todos ve

teranos dà guerra do Vietnã. Dez dias 
depojs, o navio mudou à rotá e entrou 
em águas do Brasil ilegalmente, ficando 
fundeado ein frente à ·praia de ltaipü. 

A decisão do ingresso clandestino rio 
país foi tomada pelo escritório da empre
sa armadora, em Buenos Aires, e. trans

. mitidà. via r,idio ào capitão' Gilardoiú. 
Isso porque o comandante e o chefe do 
grupo de mercenários - John Dee Early 
- se desenténderam. O capitão aleg'ou
que havia· avaria na casa de Jlláquinas e 
por isso decidiu ingressar .em águas br.asi
ieir.as; Dee . Early disse . que tomou a 
decisão de mandar o avio vir para Q 

Brasil porque descobriu que o arma
mento não era para o governo de Gana e 

.. sim para guerrilheiros. A Polícia Federal 
só descobriu o navio porque o consulado 
norte-americano tentou regularizar a si� 
tuação dos•merçef\ários !'e a:cabou dando 

· a localização do Nobistor".

• JORN.AI; DO BRASIL
07/09/1986 .
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SENADOR-DENUNCIA DINHEIRO NORTE AME: 
RICANO .' - . - · 

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço o aparte 
de V. Ex_a. e quero deixijr consignado, também, 

. que recebi umq documentação - não sou . e fazer 
acusações sem provas -, ·estou procurando analisar 
em profundidade, os dados qúe recebi, que· me .pa'. 
_recem ·,ser de ex trema gravidade, dados levantados 
por uma empresa jornalística americana de que 
atrás dos dólares do_ 1 rãgate, atrás da ajuda aos 
"contras" da Nicarágua, e?(istia um chatnado plano 

,da democracia e que ati:.a'vés de organismos - não 
estou colocando . como. fato concreto porque não 
tenho provas, é. a citação de uma revista america
nà -. �través da Confederàção das Associações Co
merc1a1s 5:1o Brasil tendo a frente o Sr Amaury Tem-· 
poral, e o Sr Teófilo Azeredo da Fenabam · 
da_ O�dem da Cruz de IV)alta. · tendo à frente�
Pr1nc1pe Orleans e Bragança, teria entrado neste 
País, para eleições de parlamentares ligados aos ·in
teresses do cat,>italismo 'internacional, d�nhéiro ar
recadado na operação para os "contras" da Nica
rágua, teria entrado-, tambem, neste País dinheiro 
como ocorret.1 com o IBAD. no passado: lnstitutb 
Brasileiro de; Ação Democrática, para fazer uma 

· bancada majoritária na época da Constituinte.
� Estoü compilando dados, estou apenas dizendo o 

que li. e ·os dados que t�nh.o de urria i:.evista ameri
cana. Parece-me de. extrema gravidade; não. sou de 
fazer acusações sem ·.provas,. estou apenas citan'do 
fatos denunciados por essa revista e está ·havendo 
inclusive, apuração pelo Senado dos Estados Uni'. 
dos da América, ení profundidí:)de; a respeito da apú; 
r�ç�o do chamado escândalo do I rãgate, e que pro
p1c1ou uma -granGe quantidade de dólares através 
áo Cel. Oliver North. 

Ouerla. apenas deixar con�grrado este fat e 
dizer que estou a!'.)uardando novos dados para po
der trazer, realisticamente,.a esta Casa. 

Quero dizer que o Movimento de 1964 me pa
receu extremamente inteligente, foi muito bem 
feito. Durou 21 anos, e, agora, ·na hora da feitura da. 
C9nstituição, querem mantê-la extremamente retró
gada, n_q manut�nção dos grandes interesses dos 
grupos capitalistas naciona\s e internaciomiis, em 
detrimento da população sofrida· e das. reformas 
sociais que deseja,:nôs neste Pafa. (Palmas.) 

· Durante o discurso do Sr. Jam1I Haddad,
o Sr. Dtrceu Carnetro, 3o. Secretártó, deixa a,

' · �adetra da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr.-f!umberto Lucena, Presidente. 

F_ONTE: Diário do Congresso Nacional - 26.05.87 

/ 
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As acusações do- deputádo. A C(A. 
Com alguma /lUrpresa 
e muitas palmas, cerca de mü * 
delegados que assistJ:m 

. ao ence"amento dd 
Congre,so Estadual do 
PMDB ouviram o deputado 
federal JoãoHermannNeto 
acusar Q CIA, agência 

. da úiteligência 
norte-omericanQ, de 
envolvimento com 
a Constituinte. E em 
,eguida, l�antat 
suspe,itas sobre 
a fatalidade do acidente 
de avülo que matou 
o ministro da Reforma
Agrária, Marcos Freire, e a

. diretoria do Incra.
Ele afirmou que parte dos
dólares ª"ecadados na 
operação Irã-Contras foi 

dirviado pela CIA 
para ó Brasil, e emfKegado no
.financiamento de esforços 
por uma Constituinte '.
dq agrado dos E1tados Unidos, 
segundo depoimento 
1,eaeto do coronel Oliver 
'North ao Congre&so ,
none-omericano. 
IJepoi& de falar nesre caso, 
o deputado Hermann Neto
pediu uma invertigaçllo
"rigorosa" do acidente com
Marcos Freire.
E levantou uma série de
questões: "Onde estava o
minirtro da Aeronáutica
quando houve-a queda
do aviiio? Estava na 
embaixada american<J de onde
saiu tres hora, depoi1,
à, 22h20' f'Por que

FONTE:JORNAL DA TARDE-14.09.87 

o piloto do aviffo que deveria
levar-Rafael de Aüt,eida
MagalMes (ministro
da Previdência) para o Rio
n<J última hora foi 
derlocado para levar a
cúpula da reforma agrdria?"
"Por que a tripulação do 
HS naquele dia foi afastada 
e recolhida por trfr hora, 
em um hotel de Cluajáf ?"
Segundo o deputado, até a
direçtfo da reforma agrdria se
rearticular, a Constituinte 
/d terd concTufdo seus 
trabalhos, sem que ninguém
. do Ministério esteja 
presente nessa fase decisiva.
"Por UifeS detalhes, o
PMDJJ deve exigir 
apuraçllo rigorosa",
afirmou João Hermann Neto.

.. 
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,. 
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CLUBES éle MAES-SETO� CAPAO REDONDO 



' 

O QUB FAZER 
.. 

. .., 

�-

DAQUI PARA FRENTE'.,�? 

VAMOS voltar a discutir nos grupos os 
problemas e as sugestões que já saí -
ram, e outros ainda;

Vamos ter uma reuinão ge� de todos 
os clubes para discutir fià'. idéias. e 
propostas de-trabalho;

Vamos fazer um planejamento para 78, 
tendo em vista sempre uma melhor or
ganização nossa e uma maior partici
pação de outros em nossos ·trabalhos • 

... 

li 



JÃ-S.llRAM ALGT.14AS SUGESTÕES 

para enfrentar algumas dessas falhas: 

+ fazer tm,1a reunião mensal só re -

creativa

+ fazer uma pesquisa para ver o que

o·pessoal dos grupos realmente

quer

+ fazer mais visitas, conversar

mais (diálogo)
---L-- - .... ,.., -· - -·---· -

+ fazer "coisas novas" para atrair
mais pessoas ( cursinhos, festas
com as famílias, exposições, ca
derno de receitas)

+ organizar lazer e lanche para as
crianças

+ cada retmião uma mãe cuidar das
crianças

+ dar mais responsabilidade a cada

um

+ organizar um clube de meninas
(bordado, pinturà, etc)

1 

> ..

'Ir .. 

AVALIAÇÃO DOS CLUBES DE li'.ÃBS 

Setor Capão Redondo 

.• 

Nós, participante$ dõs Clubes de Mães do 

Setor Capão Redondo, pensamos jcmtas, no 

fim do ano passado, sobre os trabalhos 

que fizemos. 

Pre,paramos e respondemos, nos grupos, 13 

perguntas para avaliar: 

* em que o clube serviu para cada uma de

nós pessoalmente,

* em que o clube serviu para o trabalho

geral dos bairros onde moramos,

* e quais foram nossas vitórias e nos -

sas falhas •

Neste folheto está o resultado dessa a

valiação. 

são Paulo, Março de 1978. 
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. O QUE AS MULHERES PENSAVAM DO CLUBE ? 

POR QUE VINHAM PARA AS REUNIÕFS ? 

Vinbàm 

Vinham 

só por curiosidade, 
... 

por inaistencia de 
, 

convites.

para bater papo, 
para fazer amizade, 
para se distrair, se 
para sair de casa, 
para ser mais feliz, 

divertir, 

para unir o povo, colaborar, 
para melhorar o bairro, 
para lutar pelo bem oornum, 
para melhorar as coisas errada� 
para conhecer as coisas. 

Vinham porque 

achava que era um lugar de gen
te bacana; 
que era escolinba para as mães, 

mas não pensava que era tão sé
ria; 
pensava que era lugar de passe
ar com os filhos, 
lugar de dialogar; de dar e re
ceber, 
lugar onde se esquecem os pro 

ble.i;1as de casa. 

1 

.. " 

. / 

• 
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Outras falhas: 

* as crianças atrapalham (não há quem
tane conta; falta local para brinc_§
rem) ·l 

• dificuldade em coordenar as reuniões
* falta de organização

* trabalhos manuais mal acaba.dei;
.
.. 

* fal�a de local para as reun1oes

* falta de cooperação dps maridos

* falta de cooperação dos padres
, .

* não bá tempo pàra discutir os varios

assuntds que chegam até o clube
* pessoas que coordenam não dão oport�

nidade para outras
·* falta de oportunidade para al,ertura

de problemas pessoais 
• o clube exige muito e dá pouco
* reuniões cansativas, demoradas

. ... 
* falta de animaçao.

i 

•' 
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MAS ••• NEM TUDO SÃO FLORES! 

HÃ TAMBÊ1 OS "OSSOS DO OFÍCIO" 

e as falhas mais apontadas nootraba
lhos deste ano foram: 

* falta de participação de algwnas
mulheres;

* de::� istência
f falt,:: de pontualidade
* mul:1eres q,ue aprendem os t:r0"haJ.hos

manv.aLs e não volt.nm maiõ3 ao elube
* dificuldade de mui ta.s em partici -

p'à.r d.�s discu:::sÕes (f.t.:tee::i do as.� ·'.dJ:

. . 

.. '· . . 

·O QUB i O CLUBB PARA AS � HOJE? -

É uma família, um seg�do lJp-, 
uma canunidade; 

é responsabilidade, 
·também é diversão.

i um lugar onde a gente se valoriza e 
� ·dá valor aos outros; 

onr� 3 s -� aprendem coisas úteis para a 
casa; 

, onde se fica mais calJDa, onde se rec§. 
be carinho e •poio;

onde se acorda para a vida. 

1 pesado porque compranete demais as 
,1)8�. 

' ,, 
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Para a pergunta 

11 O CLUBE AJUDOU VOCÊ ? COMO ? " , 

as duas respostas que ma.is apareceram 

foram: 

ajudou a· me sentir mais importan

te, a me valorizar; 

ajudou a fazer mais amizades. 

Outras respostas foram: 

ajudou a conhecer vários lugares, 

outros clubes; 

ajudou a relaxar os nervos. 
Ensinou a ser •is livre e ter co 

ragem de enfrentar a vida, 
a exigir nossos direitos, 
a orientar os filhos, 

a. conversar coo os filhos e o ma

rido,

a me relacionar com os outros,

a receber visitas.
·,

Algumas mulberes responderam que o 
clube ajudou no co�cço, mas agora está 

atrapalhando a famÍ1.ia porr1 ;u- tê:-1 

que sair mui tas vez0s d s casa. 

• 

C,OHO 

FUdCIONAM .0$ CLtlSE S ? 
1 



Para onde vai o dinheiro"'! ·· · -·--= - • • � .. ..... - . ,,,. � --"'='• 

* para uso do clube na compra de mat�

rial (lã, tintas, linhas, agulhas ,
tecidos, espuma, jornais, revistas,
livretos, papéis, enxoval e presen

tes para recém-nascidos,etc).

· * empréstimo para as prÓprias mulheres

dos clubes para canpra de gás, remé

. dio, condução, alimentação, constru

ção de barracos,eto •. 

* contribuição para as. parÓquias e pa

ra construção de centros comunitários

* colaboração com outros movimentos no
bairro e fora do bairro (creche, es

colas, custo de vida, etc)

* condução para as mulheres que parti�

cipam de tarefas fora do bairro.

! 
1 

� 

1 .. ,,.. • - • � - , .. ... -. __ .,,.,::, ___ - �- ... , � ... -·· -

• 
O QUE ESTÁ ATRAPALHANDO A VINDA 
DAS MULHERES AOS CLUBES ? 

Em primeiro lugar, o que vem atra

palhando mais é: 

* doença da própria mulher ou na

família;
* ·f'alta de ter com quem deixar as

crianças;
7" incompreensão do marido ou da fa

mília; 
* trabalho da mulher fora de casa

(mui tas trabalham por dia, em

casa de família)� 

Há outros motivos: 

tal ta de vontade• outros canpro
missos, mui to barro nas ruas em 

dias de chuva, horário de escola 

dos filhos, construção em casa, 

serviços de casã, férias e via -
gem, gravidez, fofocas, falta de 
local para as rewtiÕes. 

.:... 
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E POR QUE MUITAS DESISTEM ? 

a maioria de quem desiste vem sé 
para aprender trabalhos manuais 
e não gostam de discutir proble

mas; o trabalho dos clubes exi

ge luta e responsabilidade. 

O�tras desistem porque a situa -

ção financeira obriga a traba 

lhar fora. 

Muitas têm problemas com o mari
. do e crianças peq_uenas. 

}�� também falta de interesse, ou 
medo de se compro�eter. 

• 

A NOSSA CAIXA 00MUM 

A maioria dos clubes organizou 
uma Caixa Comum que funciona 
assim: 

Cano entra o dinheiro� 

* quan participa do clube dá uma m9!!
sal.idade.
Essa contribuição é espontir1ea: dá

quem pode e o quant9 p�e.

* bá também o dinheiro que vem da C.Q
laboração e�tre a:s próprias mulhe
res: fazem trabalhos manuais que
são vendidos no bazar, organizado
por elas mesmas •

- \ 



e:-viços do� clubes aos b�irros: 

Colaboração na constr_ugão de saJ.ão
canunitá.rio� galpões e igrejas; 

-- , . , •' criaçao de pre-primario e. cursos 
de alfabetização. 

Viaitas às famílias dos bairros, 

para mulh ares que se afast:aram dos 
clllbes, para novos-convites, para 
trabalhos de reivindicação, para 
organização de retmiÕes por ruas 
(pelo Movimente, do Custo de Vila).

Atividades religiosas: 

organização d"' missas e cultos c,g 
munitários nos bairros, vias-sa -
eras, novenas ne natal, Iliissa do 
dia das Mães, festa de Natal. 

• 

trabal.bo • bmet{cto 4e·toc1oe f 
oca•oraçõee • oonjunto, caao 

Dia claa Hães, 11 4e Maio; 
o oreeoillento juntos, a anião e a
amisacle, os papos e desabafos, a
contlaÍM;a, a �orização do ser

-

baano,-.a ccnunicaçao;
a ccm.scientização das pessoas,
aa lutas pelo MOYimento Custo de
Vi�� ror creches, escolaa,postos
de sallde e outras;
os cursos de orientação familiar,
b1.ciene, educação sexual;
a cb•o• 4e aprender e ensinar;
o lazkJ
a respcmsabilidade de cada um pe
los clubes;
os trabalhos de visitas à favela;
as novenas de Natal.

'l 
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A participação nos clubes e nos 
trabalhos 

* dá entusiasmo, une as pessoas;
* ajuda-nos a crescer, a ter mais

consciencia;

* valoriza a mulner, ajuda a mu -
lher a assumir seu papel.na so

ciedade, além do_ papel de sim -

ples dona de cas�;

* favorece o progresso dos· outros.

1 

• 

Participação dos clubes em ·outros mov!_ 

mentosi 

Missas e encontros de Direitos Hú
man0$; Dia InternacioQal da Mulher, 

Assembléias dos· Setores, palestras 
de alguns clubes an outros _bairros, 
outras eia.ades e outros estados,v! 
sitas entre os clubes, parttcipa -
ção no Movimento do Custo de Vida • 

Estudos: 
treinamentos, curso de técnicas á,B_ 
dio-visuais, curso de orientação 
para as mães dos bairros ( educação

sexual_ e orientação de f'ilbos), c14: 

sos 'de leis trabalhistas. 



. . 

ifal!a].hoeanais: 
.. .... . �·• trico, corte e ooatara,PJ.!! 

Iara, - ar\e oil.hlária. noras, 'b� 
4ad.O�-

�al.bos •e reivi.mltcaoâo • aal.boriasl 

(nja 1ista na página. anterior} 

lazer:

paaseios,abowa, testas de JJai--aJ:. 
Foi allito positi.a. a :festa de Iata1. 
·coa participação doe 11arldos, poia
nui toa de1es passaraa a entender o
traba1bo.a partir da{.

Meios de arrf'Cadar :tun.cloa e unir os ao, 
rador• dos bairros: 

.. 

:t•taa_jPDiuas, cb�coa, bazar, 
1-tar. -=--�-

1 
.;S. .. 

�-·-•• •• O c:LUBB -t OMHB� WO Jl.lIDO? . ,.._ - ..

O �UI m 00:tJl(JI JICIW>OBl8 .lCIWI 
DO CLOBB T 

Qsgrapmde aal.ber• que se rean• 
nos bairroa :tlcaa aeado oaabeci4oa 
q,IIIIJlio _essas aalber• •• ccamdOIIII 
coa os outros e :talall da iaporbn-
cia doa trabalhos que estão d•en-

•olvendo. 1 _ 
ri cam eanbecidos '811ba quando ta -
z• trabal.bos abartoa ·para os bair
roe, CCIIO por exap1o baar• e tr&
balboe de reivindicações, janto cca
08 c,atrc,a • 

.. algmus bairros os aora4or• canb.! 

e• os trabalhos doa c1ubea, aas cr! 
-ticaa • .la críticas que aaia apLr9C&I
aao, 

·- c1ab• •• lliatilra reJ.i&iiD CGll
poÚtica;
o clube é 1QPr de aal.b� 4•ocv;pa

··da;
. o c1abe · 9 1QSBr---4• a.prender • mai

aar trabal.bos aanaata. e não lugar 
de cU.acatir prob;t�- . 

; : : 
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1 

----.., {f.•j �·. ,e;�-- -�: :.:- .-: .> • .._' •". �. ··..-····. . -
,;:'!":':;t � � ... -,,.. ' 

Wa a ·-·a.oi :}� · ·S: t.im·�ilmâs 'rês--� 
�- -·-.....:..,. °""".C. "'-�. S,. •.•. �� postas- a essas··' cr!'tiêa.s l •' ·-- .· -··�·1 .:' � =:e,,;.� � 

ant�te <?.� .. .J>roblemas dos bal�!_;/.tr� ..;
ros \� J!=i��lf'�vtP�6-r�� � -
só d�§�� '�fftrccfet G�� t: 
Hoje, sa� ªt� 8/iieH���OmâlA .. � 
são de r�sponsabilidade de todos 
tamb�&wsrs:etalJt .ii �li!! ao 
criticam é porque não entendem '81.NlLo 
está s� tt.',tf�JM(!1)1fid -� 
dàm. • 

-
t 

O esfo�� le �êb �Jtril<llfü1!�
do nosi�fa.ttftl,6 �l ·íl>� -..:· 
sendo entendido pel:��s.J::Diwtb e 
·clubes e dos -bairros.

============:::::::::-��====i . .'• 

. QUAIS elo os �-

A gra.qde maioria doa clabes tazan 
traba.i-bos 4e rei'rindicação e melho-
ria nfB bairros,

;-;��to .... c
�
m : 

.... 
! 

-·· ii >� ... �- .... ,-'!- ·- .---.... -,. 
--- YO ..,r W-. ._, ....,,,. 1..: .... ._ ':,;,.I 't 

* outtoa cllib• �e tf !:-1'.! ... -. � ,: • ·- �. :- -,,..' ·,-·..L. .. ��-.. �-.J. ,.._ l .... * 011tj"oa gru;pos dall paraqa.ias ·. 
* aJo1ias sociedades amigos de bairro.

t . ,., . .• 
Que reirindicaó'Õàá:ê�*él.Ji��iaa?' �· :- ·. . ..

) 
.. (" -

* cr,cbes, esco1as;-: -casCàl.bo � r�, ·: _ · ....
coleia de lixo, f'eiras-liTres, luz, o-

., .., _,,,,.. . 
l..a:: .-..;:.���-'(� 

nib�, posto de---�' ��1;,·· aa�� i.��sci:.:.-_ 
�-... u�----

da 9'cola, 11..- ele, �.'?., .��t.�. :: �..,, 
contra- loteamantq3 <;let.4��J.��, .,etc!,�--

·
� 

ciasj à imprensa ele�- i MQ°g9!.b14�!a\aui�- -� .: 
Des� lutas, muitas já f'or�lt6dq-� e

sas Je devan ca,.��.:�1l a,_�� �e .. ;·!�: ;e -. l;;F.ft� 
ten a outros bairrosrêSCón,·,: - �-

:eo"!� : ....... "". __ -

lho coleta de lixo, feirai! limper-rfi_F·�-==-��.=!2..::... 
t ) 

c'I.a�d' ,aooa.sTUacfa ,2'm.lw.:- aatael

' 

ego, e e .  � 

... - · • '18,hiat
estao na metaif do cami - . 

de muito eml'nbo ainda, 
.. 

... . 
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BOLETIM 
ATUAIS E ANTIGOS JOCISTAS 

25 DEAGOSTO 
DIA INTERNACIONAL 

DA JOC 

Foi realizada no dia 25 de agosto, na 
Igreja de Santa Ifigenia, a missa 
comemorativa do Dia Internacional da 
JOC. Foi um momento rico de reflexão e 
partilha do que é e do que está sendo a 
JOC em nossas vidas. Um aspecto que 
marcou muito, foi a reflexão do Pe. Dario 
ao afirmar: "A JOC tem que mudar para 
ser a mesma. Nunca perder de vista suas 
caracterlsticas, pois se perder uma delas, 
deixa de ser JOC. Trazer sempre consigo o 
método ver, julgar e agir." 

Confraternização: 

Troca de Experiência e Festa 

No dia 27 de agosto, os atuais e antigos 
militantes voltaram a se encontrar para um 
momento de partilha e troca de 
experiência. 
Teve futebol, bate-papo, volei, lanche 
comunitário, celebração com a

apresentação da trajetória histórica da 
JOC, desde seu inicio em 1930, até os 
dias de hoje. 
Brincamos, cantamos e celebramos 
procurando recuperar aqueles momentos 
ricos da participacão de cada um, num 
periodo da história do movimento. 
O resumo do que foi a trajetória do 
movimento, é apresentado como anexo 
deste boletim. Assim, todos terão a 
oportunidade de saber um pouco o que foi 
a JOC nestes sessenta anos de Brasil. 

N0.2 - OlITUBR0/94 

Confraternização dos 
antigos jocistas do R.G.do 

Sul 

Dia 25 de junho, por ocasião da passagem 
do Pe. Agostinho Pretto, ex-assistente 
nacional e latinoamericano da JOC- por -
Porto Alegre, os antigos jocistas se 
reuniram num almoço de confraternização 
e falaram sobre suas novas e:l\.rperiências. 
Eram mais de cincoenta antigos jocistas. 

Em Memória 

Faleceu no dia 20 de agosto último, 
MAL VINA RODRIGUES VIEIRA, ex
jocista. Em toda sua vida, viveu o ideal 
jocista, na familia, trabalho e sociedade. 
Na familia, ajudou seus pais a criar e 
formar outros filhos, que não os seus. No 
trabalho, conquistou muitos militantes. 
Na JOC de Santana, foi dirigente. 
Foi fundadora e pertenceu à diretoria da 
CROPH - Coordenação Regional das 
Obras de Promoção Humana.Pertenceu à

diretoria da Cáritas Arquidiocesana. 
Juntamente com outros antigos jocistas, 
fundou a Casa de Cardijn, em Ubatuba 
com a finalidade de reunir antigos e atuais 
jocistas em férias ou estudos. 
Participou da fundação da Creche em 
Santana, da qual foi presidente. 
Fazia parte do grupo de antigos jocistas e 
demais leigos, na Casa de Santa Zita, 
pertencendo à equipe dirigente. 
Na região de Santana, tomava parte do 
movimento de evangeliz.a.ção, sendo o 
braço direito do Bispo D. Joel. 
Sempre foi ótima colaboradora, com 
posições democráticas e de profunda 
espiritualidade, esta�lecendo desta 
maneira, a união entre os participantes. 



Padre Melanson 

Ao registrarem-se os dez anos do 
falecimento do Pe. Oscar Melanson., no 
último dia 11 de setembro, sua figura 
pemJ.anece viva na memória dos antigos 
jocístas que tiveram a felicidade de 
conl1ecê-lo de perto, absorvendo os seus 
ensinamentos que, como ninguém, sabia 
transmitir, através de sua personalidade 
marcante. Profundamente alegre, ao falar 
sobre a mistiea jocista, transmitia toda sua 
fé e confiança na juventude trabalhadora. 
Sacrificou grande parte de sua vida 
abrindo mão da convivência na sua 
comunidade, a Ordem de Santa Cruz, para 
viver na casa da JOC e estar em contato 
direto com os jocistas e Jovens 
trabalhadores. 
Padre Melanson, com seu trabalho, veio 
completar a ação do padre Roberto, então 
assistente da JOC desde sua fundação. 
Ambos dedicaram suas vidas ao 
movimento. 
Foi assistente da JOC na Capital, 
regional pelo estado de São Paulo e do 
Nacional, como também, assistente 
Latino-Americano. 
A JOC deve muito aos assistentes 
pioneiros do Movimento, graças a quem 
continua sua cam.:inhada até os dias de 
hoje. 

JOCHoje 

Aconteceu nos dias 8 a 11 de outubro, o 
encontro nacional da JOC Brasileira, para 
discutir a Revisão da Declaração de 
Princípios do Movimento (D.P.). 
Este encontro faz parte de um processo em 
cmso a nível internacional e será 
concluído no Conselho Mundial da JOC, 
no próximo ano, na África do Sul. 
Tem como objetivo atualizar e adaptar a 
JOCI, aos desafios que a realidade 
apresenta ao Movimento. 

A Declaração de Princípios e um 
documento de referência da JOCI e foi 
aprovada no Conselho Mundial de Linz, 
na Austria, em 1975. É o resultado de um 
processo desenvolvido pelos movimentos 
dos diversos, paises à partir das suas 
experiências e foi motivada 
princípalmente pela ausência de Cardjin, 
pois, quando em vida, era êle quem dava 
unidade ao movimento. 
O objetivo neste momento, é garantir que 
a JOCI siga como um movimento fiel ao 
seu objetivo de fonnação e organização 
dos jovens trabalhadores, com eles e para 
eles. 

JOC em Santos 

Foi realizada na sede da JOC, em Santos, 
uma festa-baile, com a participação de 
mais ou menos cem pessoas. Estiveram 
presentes alguns antigos militantes da 
JOC de Ribeirão Pires, Sorocaba, :MI.tuá e 
da Coordenação Nacional. 
O objetivo da festa era uma 
confraternização e marcou também a 
retomada da JOC na cidade. 
Que viva a JOC! 

•



Jenny & Carlão 
• 

Realizadas as Bodas de Prata da Jenny, a
Baixinha do Taboão com o Carl.ão 

,

comemoradas no último <li.A 28 de agosto. 
Muitas felicidades aos casal cuja 
passagem pelo movimento, deixou um 
testemunho muito forte. O compromisso 
do Carlão e da Jenny, faz com que ainda 
hoje dêem apoio e ajuda a várias 
iniciativas da JOC. 

Campanha Financeira 

Com relação aos esforços que vem sendo 
feitos para conseguir o suporte financeiro 
do movimento, queremos registrar a 
significativa ajuda prestada pela Ordem 
de Santa Cruz, na pessoa do padre Lionel 
Corbeil, do Colégio Santa Cruz. 
Esperamos que atitudes como esta, sejam 
seguidas por outras entidades que 
acreditam na juventude trabalhadora e no 
traba.lho realiz.ado pelo movimento. 

Iiepercussão do Boletim 

De mão em mão, o boletim foi parar na 
Bélgica, com o Jacques Jerome. O Jacques 
foi contemporâneo da Em.ilia Zanardo e da 
Cid11 Nassif, nos anos quarenta e 
cincoenta, aqui no Brasil. Enviou-nos uma 
carta muito interessante, da qual 
re�)f(x:luzimos alguns trechos 
� com muita emoção e grande alegria 

que eu tomei conhecimento deste no. O do 
Boletim". 
"Felizes somos nós (jocistas), que 

recebemos esta mensagem, a verdadeira 
mensagem de libertação! Viva o Boletim 
da JOC que transmite e propaga esta 

mensagem, por isto penso que o nome do 
Boletim, deveria ser simplesmente 
BOLETilvf DA JOC, sem referência a 
antigos ou atuais jocistas". 
"Encontrei em cada um deles (Lourdinha e 
Adevair, da Coordenação Nacional, que 
acabaram de chegar da Bélgica, onde 
contaram com o Jacques como tradutor), 
toda a juventude trabalhadora do Brasil. 
Senti-me novamente jovem como nos anos 
cincoenta. Foi uma grande alegria, uma 
saudade imensa. Obrigado a vocês, 
JOCistas do Brasil. Mais do que nunca 
. 

' 

isto é melhor do que antes, fonnannos um 
só corpo, um só coração, uma só alma. 
Viva a JOC! Viva Cardjín!". 
Obrigado Jacques. Você também nos 
emocionou. 

Campanha de 
Cadastramento 

Estamos lançando uma campanha para 
aumentar o cadastro de antigos jocistas. 
Atualmente contamos com duzentos 
nomes cadastrados, o que é muito pouco 
se imaginarmos a quantidade de 
militantes que passou pelo movimento ao 
longo da sua história. 
Portanto, se você estil. recebendo 
normalmente nossa correspondência, 
apresente mais um nome para o nosso 
cadastro. Basta telefonar para (011) 605-
5146 e deixar os dados, inclusive CEP, 
com a I vonete ou Izilda, ou escrever para o 
endereço abaixo. 
NOTA: Bartolo Perez, de Porto Alegre, 
enviou-nos, 35 nomes e endereços de 
antigos jocisias, os quais passam a receber 
o boletim à partir deste número.



O Brasil que nós Queremos 

Noticiou-se no inicio de setembro que fiscais da Prefeitura de São Paulo, estavam retirando 
das ruas, os objetos pertencentes aos mendigos no intuito de "limpar" a cidade. 
No Japão, conta-se que devido ao grande avanço tecnológico, é comum encontrar no lixo, 
aparelhos de so� vídeos e televisores, em boas condições e com menos de 3 anos de uso. 
Joga-se fora para comprar o último modêlo. 
Estes fatos nos levam a refletir sobre a realidade brasileira em sua totalidade. Nos últimos 
anos tem-se feito discursos e adotado políticos que visam inserir ainda mais o Brasil no 
cenário Mundial. 
Já nos anos noventa, o Brasil encarna em si, a globalidade do mundo com todas as suas 
contradições. De um lado é o telefone celular, o carro importado, a alta das ações na Bolsa 
de Valores, s viagens turisticas à Disneylândia ou para assistir à copa do mundo, etc. De 
outro lado, são os 32 milhões de miseráveis, as filas de aposentados do INSS, a morte nas 
filas e corredores dos hospitais, as crianças na rua por falta de escola, o salário mínimo de 
minguados setenta reais ao mês e o aumento do desemprego. 
Mas a economia vai bem. 
Os bancos, a indústria automobilistica e a farmacêutica, obtiveram lucros astronômicos. As 
passagens de ônibus urbano custam os "olhos da cara" e o real vale mais que o dolar! Nosso 
futuro é o primeiro mundo e só não vê quem não quer. 
Diante deste quadro, como enfrentar a situação? Qual deve ser a responsabilidade dos 
governantes e parlamentares recém eleitos? 
Pode-se "limpar" e embelezar as cidades eliminando a sujeira ou quem a provoca (massacre 
da Candelária, do Carandiru, etc.). A culpa é sempre dos empobrecidos. 
Na campanha eleitoral, quantas vezes não ouvimos a expressão; "No meu govêrno ... 
Se eu for eleito ... vou dar um basta nesta situação!" 
Vivemos um momento de grande expectativa. O povo também vive na esperança de dias 
melhores. Poré� não dá para esperar e depois constatar que "o tempo passou na janela". É 
preciso exercitar plenamente nossa cidadania. É necessário que coletivamente 
reivindiquemos nossos direitos e estejamos atentos aos atos de nosso governantes, não só 
exigindo transparência, como também o direito de participar nas decisões que nos 
concernem. 
Não basta ver as noticias na televisão. E' preciso agir, para ser de fato cidadão. 
Como diz o poeta: "A gente quer ser uma nação. A gente quer ser um cidadão". 

Antonio de Paulo (Campinas) 

Colaboraram nesta edição: Bartolo Perez, Genoefa Frederico, Emília Zanardo, Cida Nassif, 
Amaro Vieira da Silva, Marli de Fátima Aguiar, Valter Alves Tavares e Antonio de Paulo. 

Apoio: Papelaria São Miguel. 

Expediente: Grupo de Atuais e Antigos Jocistas 
Rua Condessa de São Joaquim, 215 - Cep 01320-000 
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TRAJETORIA DA JOC 

( anexo ao boletim no. 2) 

O texto a seguir é o resumo do 
trabalho realizado pelos antigos e 
atuais militantes, apresentados no 
DIA INTERNACIONAL DA JOC. 

Caminhada 

A apresentacão da trajetória mostrou 
claramente a caminhada iniciada nos anos 
30, passando por situações tortuosas, 
soldados armados, golpe militar, 
perseguição aos trabalhadores e 
movimentos populares, fundação da nova 
capital, Brasilia, imposição do AI-5, 
Brasil tri-campeão na copa do mundo de 
70, quando o povo e a juventude 
deliravam. O movimento e seus militantes 
continuaram a caminhada: estiveram nas 
prisões, onde militantes foram torturados, 
porém não desanimaram; chegaram à 
conquista da anistia, do direito de greve 
até a reorganização dos trabalhadores. 
Caminhando um pouco mais, encontra o 
movimento Diretas Já., a inflação, o 
desemprego, a derrubada de um 
"collorido" traidor do povo e continuou a 
C'.aminbar ... �ois quem começa ca.minh.a{, 
cansa se parar". 

Um Pouco de História 

Na década de 30, não havia um 
movimento que fosse ao encontro dos 
anseios da juventude trabalhadora. 
Militantes cristãos em visita à Belgica, 
tiveram contato com o movimento da 
JOC, entusiasmaram-se com a sua 
dinâmica e procuraram implantá-lo em 
nosso pais. Assim, com o surgimento da 
JOC, passou a haver um movimento que 
ia ao encontro das aspirações e ideais dos 
jovens trabalhadores, traz.endo novas 

perspectivas de transformação e 
renovação. 
Em 1948, a JOC foi oficializada no Brasil, 
quando foram realizadas duas Semanas de 
Estudos, uma estadual e outra nacional, as 
quais resultaram em várias conquistas dos 
Jovens Trabalhadores. 
Os jocistas atuavam nos sindicatos, 
Associações de Bairros, Cooperativas, etc. 
A JOC se desenvolveu inspirada nas 
palavras de Cardijn: "Os jovens entravam 
para o trabalho puros -e saiam 
embrutecidos, enquanto a matéria prima 
entrava bruta e saia lapidada". 

1948 a 1964 

Nos primeiros anos de sua oficializ,ação 
no Brasil a JOC procurava desenvolver e 
aplicar a técnica de conquista da 
Juventude Trabalhadora, assim como 
estimular a atuação dos militantes em seu 
meio. 
O Boletim bimestral do militante e o 
folheto "Construir", orientava as reuniões 
de militantes, de revisão de vida e as 
assembleias gerais, sempre dentro do 
método ver, julgar e agir. 
Em 1957, com a realização do lo. 
Conselho Mundial da JOC, em Roma, 
onde participaram vários jocistas do 
Brasil, _o movimento experimentou _l!Il1a 
fase de crescimento, tendo surgido em 
várias cidades brasileiras. 
As semanas Regionais de Estudos, para 
militantes, lançaram os programas da JOC 
com frases bastante eloquentes como 
"Pedra por pedra a JOC constrói a Cidade 
Cristã de amanhã". 
Havia na época a JOC Juvenil, que se 
preocupava com a proteção e 
profissionalização do menor que 
trabalhava. Os programas iam se 
destacando: "A Cultura não é privilégio 
dos ricos". 
Em 1959, se priorizava na base, cursos de 
cultura operária, relações humanas, 



psicologia feminina, namoro, 
alfabetização, estudos sobre as profissões. 
Em 1960 começavam os preparativos para 
o 1 o. Congresso de base, cidade e
Nacional da Juventude Trabalhadora, em
São Paulo. Assim que começaram os
preparativos, a JOC continuou a crescer,
durante e após o Congressos. Esse
crescimento se intensificou principalmente
nos anos de 1961 e 1962, com o
surgimento de várias seções Jocistas.
De 62 a 64, o movimento voltava à sua
normalidade, com altos e baixos, tendo
participado nas Greves da Perus e
Aymoré.
Em 1964, com o golpe militar, o
movimento sofreu perseguições com
prisões e invasão da sede nacional.
Os militantes colocavam que na JOC
obtinham consciência do Evangelho,
diante da consciência política e
principalmente sindical. Varios desses
militantes, posteriormente, chegaram à
direção de seus sindicatos.

1965 a 1970 

O início desse período foi marcado pelo 
esforço de re-articulação do movimento, 
após o golpe militar ocorrido em março de 
1964. Foi criada uma equipe de 
propagandistas da JOC masculina com 
apoio de antigos militantes e realizado um 
encontro de re-articulação nacional em 
Nova Friburgo. 
Ocorria em paralelo a renovação na Igreja 
(comunhão: pão e vinho) e articulação 
com o clero (bispos, D.Isnard, liturgia). 
Realizada campanha contra o desemprego, 
atuando junto com ACO, Ação Católica 
Operária e FNT Frente Nacional do 
Trabalho e outros, além de exercer pressão 
sôbre o clero para que se manifestasse. 
Na campanha para o Conselho Mundial 
de Baogkok, houve um passeio a Jandira, 
onde, com o grande número de 
participantes, foi possível organi7..ar onze 

times de futebol. Nesta altura o 
movimento gozava de respeito junto à 
hierarquia da Igreja. 
Em 196 7, foi realiz.ado o primeiro 
en antro entre JOC-M e JOC-F, em Belo 
Horizonte, onde se inicia uma discussão 
mais aberta sôbre as questões sociais, luta 
de classes, movimentos políticos, amplia 
as posições mais extremadas e acelera os 
questionamentos de alguns militantes. 
Da-se a secularização de alguns 
assistentes do movimento. O método ver,

julgar e agir é utilizado nas reuniões e 
em revisão de vida. Em articulação com a 
Pastoral da Juventude, é realizado um 
passeio com cerca de 250 jovens na Zona 
Leste. É lançado o jornal "O 
Independente" e realizados encontros, 
passeios, caminhadas, teatros e jograis 
sôbre a realidade brasileira. Começa a 
ocorrer o envolvimento de grupos 
políticos no movimento. 

Os militantes tem participação ativa na 
organização antes, durante e após o lo. de 
Maio na Praça da Sé. São presos dois 
dirigentes (Nelson e Odair). 
Nas greves de Osasco e Contagem houve 
a participação de militantes, assistentes e 
antigos na sustentação e nos contatos com 
as familias. Houve repressão com prisão 
de cerca de mil grevistas, inclusive um 
dirigente regional (Zezinho ). 

· >
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antioos na sustentação e nos contatos com 
o as familias. Houve repressão com pnsão 

de cerca de mil grevistas, inclusive um 
dirigente regional (Zezinho ). 
No encontro nacional de Recife, em junho 
de 1968, são retomadas as discussões 
frente à "praxis" e conta-se com o 
assessoramento de pessoas ligadas às 
questões políticas e sociais do Nordeste. 
HA uma opção para uma ação nas 
fábricas; é emitido um "documento 
conclusivo que posteriormente· levaria -â 
repressão ao movimento. A Igreja sente 
que o movimento está se "afastando". 

Participação na preparaçao do encontro 
dos Bispos em Medellin que lançaria a 
"Teologia da Libertação". São realizados 
encontros de militantes em horários de 
almoço para discussão da realidade 
brasileira e ações contra a carestia e a 
favor do voto nulo. 

Com a edição do AI-5, tem inicio o 
processo de repressão com a prisão de 
varios dirigentes, assistentes e militantes. 
Em marco de 1969, ocorre a prisão dos 
dirigentes da JOC Nacional (Teodoro, 
V andir, Mareia, Ironi, Pe.Arnaldo, Marli e 
outros). A sede da rua Condessa de 
S.Joaquim é invadida. Na prisão de um
assistente em E.Horizonte, é apreendido o
documento elaborado no encontro e
Recife. Os militares declaram. aos jornais
que haviam sido realizados tre��nto de 
guerrilha. Os testemunhos dos dirigentes 
não sensibilizam o clero mesmo com a 
presença do padre sucessor de Cardjin. 
Ocorrem mais prisões de militantes na 
zona leste, zona sul, Osasco e Taboão. 
Talvez tenha sido o periodo mais critico 
que a JOC viveu, junto com outras 
organizações e movimentos. Este periodo 
foi marcado pela vigência do AI-5 que 
proibia a organização e a manifestação 
dos trabalhadores sob pena de forte 
repressão. V a.rios militantes foram presos 
e torturados. 

A atuação da JOC passou a ser serm
clandestina, não chegando porém a ser 
extinta como ocorreu com varios outros 
movimentos. 
Vários simpatizantes viam na repressão, 
um sério obstáculo, deixando de participar 
do movimento. 
Em 1970, o Brasil conquistou o tri
campeonato mundial de futebol o que foi 
muito usado pela ditadura, para tapar a 
visão dos trabalhadores, não permitindo 
que eles en.xerg-as-sem--sua-dura realidade.--

1971 a 1980 

São realizados dois encontros nacionais, 
em Campinas e em Caxias do Sul. Este 
último foi um verdadeiro desafio porque 
foi realizado debaixo da maior repressão. 
Contou ainda com participantes do Chile, 
Paraguai e Colombia. Neste encontro se 
fez muito uso da análise marxista da 
realidade, porém, os militantes que lá 
estavam, notaram que faltava algo. Na 
verdade, o que faltava, era o 
reconhecimento da presença de Deus que 
acompanha toda a ação do jocista. 
A casa da Condessa de São Joaquim não 
era utilizada e não havia local para se 
reunir. Não havia militante liberado para 
fazer a coordenação. Não havia dinheiro e 
o militante tirav_a do ..próprio bols.o para
pagar suas despesas com o mo�ento. 
Foram realizados alguns passeios e 
excursões, mas o lado afetivo dos 
militantes era frequentemente deixado de 
lado. 
Fazia-se militância nos bairros e nos 
locais de trabalho. Nestes, tinha-se que 
contatar as pessoas uma a uma para não 
chamar atenção dos chefes, o que era feito 
na hora do almoço ou na saída. 
O método ver, julgar e agir, era 
utilizados nas reuniões e se buscava o 
apoio dos antigos jocistas, adaptando a 
sua experiência para os problemas 
enfrentados. 



A JOC se rearticula a nivel nacional 
participando dos movimentos soc1a1s, 
politicos e sindicais. 
Partindo da realidade dos trabalhadores 
eram desenvolvidas ações no local de 
trabalho e no bairro, despertando a 
juventude trabalhadora a se organizar. 
A revisão de vida era frequente nas 
esquipes, constituindo-se numa ferramenta 
onde se encontravam forças para que cada 
um seguisse sua militância. Cada 
militante tinha seu grupo de base e 
desenvolvia o acompanhamento frequente 
a outro jovem trabalhador. 
A JOC se tomava presente à partir das 
açoes de cada militante. 

1980 a 1994 

Retomada da JOC em todo o pais. O 
espaço de ação era mais forte no local de 
trabalho, onde os militantes desenvolviam 
suas ações e a partir das suas ações, 
atuavam nos sindicatos. 
Um momento político importante foi a 
organização dos trabalhadores, greves dos 
metalúrgicos e fundação da CUT e do PT. 
Os militantes da JOC participavam e 
atuavam nas discussões. 
No período de 1980 a 1994, foram 
realizados três congressos Nacionais de 
Jovens Trabalhadores, onde a JOC se 
expandiu a várias cidades do Estado e a 
nível de Brasil. As ações dos militantes se 
davam no local de trabalho, bairro, 
associações de moradores e grupos de 
Jovens. 
Foram vividos momentos muito 

importantes na politica do pais, como a 
campanha das "Diretas Já", campanha do 
voto aos 16 anos, do "fora Collor", luta 
contra o desemprego e a miséria. 

� 

\ ' 

A valiam.os como muito importante a 
participação da JOC e da Juventude 
Trabalhadora neste processo. 
Em 1990, se amplia o campo de ação 
militante para a escola, fabrica, comércio, 
grupo de jovens, bairro, igreja, ou seja, os 
militantes devem estar onde a Juventude 
Trabalhadora estiver. 
Sempre atuando com o método ver, 
julgar, agir e rever. A revisão de vida 
tem cumprido um papel de confronto da 
vida com a ação de cada militante. É o 
momento em que celebramos e 
comungamos nossas ações com outro 
Jovem Trabalhador. 

História da JOC 

Pedimos aos antigos jocistas, de qualquer 
época ou cidade, que enviem colaborações 
para que não se perca o que foi a 
caminhada da JOC. Algum fato 
interessante, ocorrido nos diversos 
periodos, para conhecimento e estímulo 
aos atuais jocistas. 

Resumo da Trajetória 

Esclarecemos que o texto publicado neste 
boletim sobre a trajetória do movimento, e 
um resumo, elaborado pela Ma.rli de 
Fátima, do trabalho realizado pelos 
antigos e atuais militantes de São Paulo e 
apresentado no Dia Internacional da JOC. 
Marli e, atualmente, liberada para a JOC 
do Estado de São Paulo. 
Evidentemente, tanto o trabalho

apresentado no último dia 27 de agosto, 
como o resumo acima, não tem a 
preten.�o de apresentar toda a riqueza 
produzida pelo movimento e que está 
dispersa na alma e no coração de milhares 
de militantes pelo pais afora. 
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A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA e um organismo ligado à linha Mi� 

sionãria da CNBB. Tem como objetivo central "interligar, asse� 

sorar e dinamizar os que -t.rabalham em função dos homens sem 

terra e dos trabalhadores rurais ... " (Conclusão n9 1 do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 19 7 5) . 
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Editorial 

U N ! D A D E , U N I D A D E . . . MAS PRA QUE ? _______ .....,...-__ _ 

Vocês se lembram daqueles joguinhos de um tempo, aqueles 

cubinhos pintados que encostados com paciência davam a imagem de um sacy 

pererê, de urna onça pintada na mata, de urna fada de olhos azuis e de cabe 

los louros ? 

Hoje é outra coisa. Menino de cidade tem televisão. Mas 

a gente ficava sentado no chão, juntando peça por peça para descobrir o d� 

senho, ou para inventar imagens novas, que era urna maravilha. 

f': que, às vezes,chegava a mãe, atrazada nos afazeres de ca 

sa ou querendo nos obrigar a deixar o jogo pelo estudo, e varria tudo, ju_!2 

tando as peças, que colocadas na caixa davam só urna grande confusão de li 

nhas e de cores, sem casar urnas com as outras. 

A nossa sociedade é esse jogo para menino que se tornou 

adulto. 

Uns tem a imagem já feita na cabeça e empurram as peças 

para se encaixarem, queiram ou não, no plano estabelecido por eles. A so

ciedade está pronta, é so montar. Outros juntam as peças segundo os inte

resses, os brancos com os brancos, os verdes com os verdes e depois colo

cando tudo unido afirmam que a sociedade está unida e prontinha,mesrno com 

aquelas divisões aberrantes. Outros enfim vão tentando organizar as peças 

descobrir os valores, enfrentar as contradições, superá-las e assim cons

truir, no dia a dia, urna sociedade não preestabelecida, mas nova e livre. 

Todo mundo está nessa jogada. Você nao está? Vai ver. 

- Salvador - são Paulo - Brasilia

Dom Boaventura Kloppenburg,

bispo auxiliar de Salvador lança o seu livro 

contra a 'Igreja Popular'. O Cardeal do Rio 

faz a apresentação e envia o livro a todos os 

bispos·. O Bispo acusa os teólogos da Liber

tação e os agentes das comunidades de base 

de bagunçar a unidade da Igreja. A fé está 

em perigo , o futuro da Igreja estâ em perigo, 

a túnica de Jesus vai ainda urna vez ser divi 

dida. Dom Boaventura se ergue defensor da u

nidade contra os novos hereges. 
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- Roma - Wittemberg -

Nas salas dos palácios romanos o Papa Leão X e a corte es

tavam preocupados, naquele 1517 co:m a pregação de um m<:mge, até então des 

conhecido, Martinho Lutero, rebelde ao poder, conclam�hdo à liberdade: Lu 

tero prejudicava a ordem �stabelecida, dividia a Igreja unida, prejudica

va a economia da corte. 

- Brasília - Belém -

Os padres e posseiros do Araguaia estão na cadeia faz já

2 anos. Para alguns bispos, e vários cristãos eles são subversivos. O Tri 

bunal os julgou não so porque atentaram à segurança nacional mas porque di 

vidiram o povo cristão, desrespeitaram as belas e antigas tradições de 

nossas famílias, levaram pobres e ignorantes a sonhar um mundo irmão con

tra o .mundo de ricos e pobres, estabelecido por Deus, dividiram a IGREJA. 

- Brasília - são Bernardo -

A classe ·trabalhadora se prepara para a CUT: encontros,

debates, moções, adiamentos e,ao finaJ,sai o CONCLAT mas o movimento está 

dividido. A CONTAG e outras Federações não participam, os sindicalistas 

ligados à Voz da Unidade e à Tribuna Operária, também não participam, os 

grandes pelegos, Ari Campista, por exemplo, acusam de comunista a CUT que 

saiu. � o racha! Quem não foi a são Bernardo acusa os companheiros de di

visionistas. A unidade da classe não pode ser prejudicada. E para manter 

a unidade teremos a CUT 2, a CUT 3 e sei lá quantas outras. 

- Brasília Rio Belo Horizonte - etc ... 

O País está na beira do abismo (não sabe disso?). Te 

otônio Vilela já diz que não estamos à beira do abismo, já somos o próprio 

abismo. Para evitar o desastre, 

·---

para evitar o golpe os polít� 

cos da situação e da oposição 

chamam todo o pais à unidade. 

A saída é o pacto social en

tre as classes. Os trabalhado 

res têm que se sacrificar pa� 

ra o bem do país. Não é possi 

vel nesta hora fazer greves,� 

xigir salários. Quem se colo

car contra o decreto 2.045, que corta o valor aquisitivo do salário de 30 

ou 40% não é patriota e vai contra a segurança nacional! 

Unidade, Unidade ... mas qual? Pra que? Pra quem? 

•
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Unidade, senhores, não é juntar pessoas corno se fossem 

peças de um jogo estabelecido, teleguiado pelos donos do poder. 

Unidade, senhores, não é defender a própria fraqueza e 

o próprio medo atrás de estruturas de opressão e divisão.

Unidade, senhores, não é dizer que estamos unidos 

obstante urna história de sangue e de lágrimas. 

nao 

Unidade, senhores, não é tapar a boca dos famintos pa-

ra não ferir os ouvidos sensíveis dos que estão de barriga cheia. 

Unidade senhores, não é jogar um pano sobre as dívisões, 

para não estragar a festa de alguns. 

A unidade da Igre-
. 

-

Ja nao passa pela caça as 

bruxas, as excomunhões, a

mão pesada do poder, mas p� 

la procura da liberdade, p� 

lo respeito dos carismas e 

dos caminhos das várias I

grejas, pela dedicação aos 

pobres. 

A unidade da elas-

se trabalhadora não passa 

pelos decretos dos Preside� 

tes das Confederações ou das 

Federações, nem pela bênção do Ministério do Trabalho, mas pelo debate li

vre das várias tendências, pelas lutas dos trabalhadores, pela participa

ção ativa da base. 

A unidade do país não pa�sa pelo Duque de Caxias e pe

los militares promotores do golpe, nem pelos decretos do Planalto ou os con 

chaves das velhas raposas da política, mas pelas 0 lutas dos trabalhadores e 

dos marginalizados na conquista de seus direitos. 

Unidade é fruto de luta e de procura, de cabeça aberta 

ao futuro, de esperança em algo novo e muitas vezes ela para acontecer,pr� 

cisa rasgar o pano que falsamente mostra unido o que está dividido. 

Unidade, senhores, tem nome, ela se chama Oscar Romero, 

Martin Luther King, Rodolfo, João Bosco, Alceu Amoroso Lima, Gringo, San

to, Pe. Henrique, Margarida, Joaquim, Eugênio, Gabriel ... 
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V I O L ! N C I A E M O R T E 

N O B A I X O A R A G U A I A

Ao -rosário de violências que tem sido a vida 

dos �rabalhadores rurais brasileiros nos Últi 

mos meses, acrescentamos aqui o relato que o 

STRs de XINGUARA e a CPT ARAGUAIA-TOCANTINS a 

presentaram a 3 de setembro. 

As pessoas que lerem este documento assinado 

pelo organismo de Classe dos Trabalhadores te 

rão a impressão que estes fatos tem mais rela 

çao com a situação de El Salvador do que 

a situação brasileira. 

Essa impressão é falsa. Para provar o que 

com 

a-

firmamos juntamos ao documento a lista de li

deres .sindicais e lavradores assassinados nos 

8 meses de.83. 

são os números macabros de uma guerra em que 

se somam o terrorismo de massa indiscriminado 

contra mulheres, crianças e anciãos como o 

posseiro Domingos assassinado aos 68 anos de 

idade� ao terrorismo seletivo contra lideran

ças sindicais que vitimou MARGARIDA ALVES, em 

ALAGOA GRANDE - Paraíba. 

O comportamento das autoridades diante desta 

guerra surda contra os trabalhadores do campo 

quando nao é de participação aberta nos desp.!:_ 

jos e assassinatos é de conivência com os cri 

minosos. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE XINGUARA - PARÁ 

E A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA ARAGUAIA-TOCANTINS. 

I 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xinguara , Pará, 

e a Comissão Pastoral da Terra -CPT - Araguaia-Tocantins, vem denun� 

ciar que: 

Esti havendo desmedida viol�ncia nas ireas de castanhal 

do distrito de São Gerald6 do Araguaia (nas localidades: Gorgulho, P� 

cú, CIB, Taboão ... ) município de Xinguara, no sul do Pará. Este sin

dicato já denunciou às autoridades e ao povo em geral, no dia 30 (tri� 

ta) de junho de 1983, que na localidade chamada Gorgulho, houve um 

despejo muito violento nos dias 19 (dezenove) e 20 (vinte) do mesmo: 

sequestros, roubos, espancamentos, queima de barracos, humilhações, 

,. 



etc ... ; despejo este executado por 

leiros, que prometiam a chegada de muitos outros pa-
ra "limpar a área" (despejar todos os posseiros a 

Pois bem, o que passaremos a relatar 
continuação deste episódio - tudo aconteceu na 

a. No dia 28 de junho, o
anos, natural de 
em litígio entre 
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na sua posse com outros companheiros. Foi assassinado por pistoleiros 
que ainda feriram a bala outros 2 posseiros. Isto ocorreu na localida
de chamada Pacu. 

b. No dia 15 de agosto de 1983, foi barbaramente assassi
nado o posseiro Wilmar Costa Marinho, 23 anos, natural de Inhumas, (-;oiás. 

Alguns dias antes ele foi avisado q�e os pistoleiros i

riam atacar.mas isso não acon�eceu. Depois que o ambiente esfriou, no 
dia 15 de agosto, às 5 horas da manhã, enquanto ele ainda dormia no bar 

raco com dois filhos menores do seu amigo José Martins, o barraco foi 
violentamente atacado por mais de 10 pistoleiros fortemente armados. 
Quando as crianças o avisar_am que estava chegando alguém, ele tentou f� 
gir, mas foi baleado pelas costas com mais de 15 tiros. Depois de ele 
já ter caído , levou tiros a queima roupa e teve seu corpo arrastado p� 
ra dentro da mata. Ainda lhe quebraram a cabeça com s�a própria espi� 
garda, lhe roubaram vários pertences, quebraram o-resto, mataram 
e galinhas e queimaram o barraco. 

caes 

c. No dia 28 de agosto foi �orto o posseiro Domingos, de
68 anos de idade. 

Quando os pistoleiros _estavam chegando, o lavrador Jo
sé Mart,ins, jurado de morte quando foi assassinado Wilmar Costa Marinho, 
por ser mais jovem conseguiu fugir. Foram ouvidos mais de 30 tiros em 
duas rajadas. José Martins, 2 dias depois conseguiu chegar em São Gera!_ 
do e avisar a Polícia Militar. -Esta se deslocou para a área e verificou 
que houve linchamento e o pesçoco da vítima estava com duas punhaladas: 
um 

Como a polícia ficou sabendo do ocorrido depois de al-
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guns dias, ao chegar ao local, encontrou o corpo 
já sendo devorado por urubus e em decomposição. 

Observação: Estes 2 Últimos posseiros 
foram assassinados na área pretendida pela CIB (Companhia 
Industrial do Brasil). 

d. Por volta. do dia 20 de agosto, um posseiro
nome Félix, enquanto trabalhava, teve a casa atacada pelos 
leitos; que mataram cachorros e galjnhas. queimaram o barraco, etc 
No momento do ataque estavam no barraco a esposa do Sr.F�lix com 4 
crianças. Até hoje (3 de setembro), o Sr.Félix procura a familia per
dida(�orta?) na mata, que se ainda estiver viva deverá estar passando 
muito medo e muita fome. 

e. Dia 29 de agosto, outio posseiro teve seu barraco ata
cado a .tiros da�; 19 horas até a meia noite .. O mesm.o conseguiu fugir p� 
ra a mata e não se sabe o que aconteceu com seus pertences (é tudo o 
que tem) pois, nao conseguiu voltar para lá e anda se escon<lendo na 
mata. 

OUTROS DADOS 

1.·o Wilmar e o Domingos antes de serem mortos foram av1
sados pelos pistoleiros que seriam assassinados. 

2. Outros posseiros estão "marcados" (avisados) para mo2:_
rer; os pistoleiros andam colocando cruzes nas estradas e desenhando
o "Cinco Salomão" (estrela que anuncia a morte), na· porta dos barracos.

3 . Todos os casos envolvem muitos pistoleiros bem armados.
4. Todos os casos aconteceram em área de castanhal, que

sao pretendidos pelos Mutran - nos Últimos casos, em área pretendida 
pela CIB (Companhia Industrial do Brasil), os posseiros dizem que os 
pistoleiros são contratados pelo Azize Mutran na Fazenda Pau Preto. 

5. Os pistoleiros já estão ;o ponto 2 da "limpeza" que
v�m fazendo: a) Despejó e assassinato na localidade do Gorgulho; 

b) Dois assassinatos e outras v�ol�ncjas na á�ea preten
dida pela CIB. O ponto 3,prómetido pelos pistoleiros é a localidade 
chan .Lda Tabocão. Outra área prómet id·a po� eles pode· ser a da Terra Novà. 

6. Segundo notícia do Jornal "Folha de São Paulo" de 24.
07.83 , "está sendo analisado pelo MEAF (Ministério 
ra Assuntos Fundiários), o p�oblema dos 
"títulos de aforamento", distribuidos há 
mais de 20 anos, pelo governo do Pará 
aos castanheiros da regiao. 

Como a decisio deverá sair 
em "breve", os castanheiros querem lim
para a área para "ganharem" o título _de
finitivo das terr_as que àforam. Porque a 

kresolução do problema deverá ser no sen-

• ij/

.. 

1 

.. 



tido de "vender" a terra a quem nela vive e tra

balha (posseiro ou aforador). 

7. A Polícia Federal,

presença na reg1ao, 

dito que a apuração destas violências é 

Polícia Militar, que tem na área·de São 

de: 1 Sargento e 2 soldados. 

efetivo 

8. O GETAT (Grupo Executivo de Terras Araguaia-Tocin-

tins), quando foi procurado por um posseiro disse que 

porque para entrar na area você não nos consultou". 
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9. Há ameaças de que chegarão pistoleiros paraguaios,com

armas de grande potência e "surdas" (adaptadas com silenciador). 

10. Outro motivo da violência é que os castanheiros vende

ram ilegalmente madeira dessas terras. Com isso usam de violência con 

tra os posseiros para poder roubar a madeira. 

****************** 

Casos o governo não coloque um paradeiro na ação crimino 

sa desses jagunços assalariados pelo latifúndio, a situação poderá ter 

desdobramentos imprevisíveis. E necessário ainda que se reconheça o d! 

reito destes lavradores de cultivarem a terra, dando-lhes a garantia 

do trabalho. 

Diante dos fatos tão graves, neste segundo ano da pr1sao 

absurda dos 13 posseiros e 2 padres, exigimos que o poder público 

rescinda o contrato de aforamento na área, apure imediatamente as v1O 

lências e os assassinatos e puna conforme a lei os responsáveis. 

Belém, 03 de setembro de 1983 

ANTONIO JOSE FERRAZ DA SILVA PE.RICARDO REZENDE FIGUEIRA 

Sind.dos Trab.Rurais de Xinguara-PA. Comissão Pastoral da Terra do 

Araguaia-Tocantins 

�-..... - _�-
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Abre o olho 

A. CPT por meio do Mouvernent In

ternacional des Juristas Catholiques PAX ROMANA a

presentou ao plenário ·da Sub-Comissão de Direitos 

Humanos da ONU denúncia contra a violência que so

frem os trabalhadores rurais no Brasil. 

Fora� �presentados inúmeros fatos que confirmam urna p� 

lítica de terror contra os trabalhadores em geral, movida por latifundiá-

rios através do seu braço armado - Jagunços e pistoleiros - apoiados corn

provadarn�nte em repetidas ocasiões por forças policiais e funcionários de or 

gãos governamentais liyados à questão fundiária como GETAT e INCRA. 

Ao mesmo tempo se desenvolve urna verdadeira operação de 

terrorismo seletivo do Estado contra lideranças sindicais que são assassi 

nados e cujos autores estão. impunes sob os olhos da Justiça. 

Agui reproduzimos um diálogo entre o representante da 

CPT que ofereceu a denúncia e o OBSERVADOR do governo brasileiro na Sub

comissão: 

- Bom dia, eu ,6 ou o b-6 ehvadott do govehno bha.õi.f.eiho. Já

.6ablamo.ó que ia .ó eh 6eLta uma in:te11. v enç,ão .õobhe- U.óe pJz.o bl e.mct. SÕ 
-

-6 ablamo.ó pon:to da nao em que oJz.dem do dia. o .6e.nhoh anunc.iou qur 

ihia di.õtJz.ibuih c.6pia.6. E.6peho que me po.ó.óa dah uma 

- FAÇO QUESTÃO DE LHE ENTREGAR EM MÃOS ANTES DO ALMOÇO.

Como ele sabia que. ia ser feita a intervenção se 

na pauta estava no ponto 9 - Administração da Ju� 

tiça: 79 PAX ROMANA, M. Pressburger. Somente is

to, sem maiores dados stibre o conteGdo? 

E como ê que ele não sabia em que ponto iria ser 
feita a intervenção, e chegou ao plenirio exata-

mente 15 minutos antes? 

(Continuação do Diálogo) 

- A que.õ:tão que o .6enhoJz. levantou� healmente gJz.ave. 

Ma-6 Bha.6Ilia jã e-6:tã .6en.õibilizada paha o a-6.óunto e c.heio que al

guma e.oi.fia de c.onc.heto jã e-6:tã lendo 6eita. Em todo e.a.fio, vou me. 

c.omunic.ah c.om a Sec.hetahia do Con.6el�o de Seguhanç,a Nacional e na 
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6egunda-6eiha vou dah uma he6po6ta � 6ua 

intehvenç.ão. 

- 'Ê C.LARO. EO ACHO QUE O SE- -

NHOR TEM A OBRIGAÇÃO DE FAZER ISSO. 

(OBSERVAÇ�O): O homem é diplomata, 

portanto funcionãrio 

do Ministério das Re 

lações Exteriores. 

Por que não se comu
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nica com seu ministério e sim com o Conselho de 
. ' 

Segurança Nacional? E por que fez questão de 

deixar isso bem claro?) 

(Continuação do Diálogo) 

- Aquele6 ca6o6 que o 6enhoh alegou, eu acho que 

6ao de competência e6tadual e não do 9ovehno 6edehal. Sehá que 

na in6tancia juhldica e6tadual não há como 6e hemediah ? 

- QUANTO MAIS NÃO SEJA, POR OMISSÃO O GOVERNO FEDE

RAL TAMBÊM i RESPONSÃVEL. MAS EU NÃO ACREDITO EM OMISSÃO E SIM 

EM DELIBERAVA LINHA PROGRAMÃTICA. MAS O SENHOR, REPITO, TEM 

OBRIGAÇÃO DE RESPONDER, E SE QUISER USE ESSE ARGUMENTO. EU VOU 

DISTRIBUIR A RELAÇÃO NOMINAL VE 110 ASSASSINATOS QUE CONTINUAM 

IMPUNES. 

Bom. Agu�hdo minha c�pia. A phop�6ito, no Bha6il 

o 6enhoh e6tá ligado a que entidade ?

- Ã CPT. 

- Ah! Sim, 6im. Muito obhigado e pa66e bem.
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FRUTO DE UMA LONGA E CONSCIENTE CAMINHADA 

Waldemar Rossi 

Os trabalhadores brasileiros, principalmente os sindi

calistas mais conscientes, hã muito perceberam que um dos mais graves 

problemas que afetam nossa vida e a divisão da classe trabalhadora em 

rnilhar�s de entidades sindicais isoladas urna das outras. Essa divisão 

vai mais profundo quando impede, na prãtica, a organização dos traba -

lhadores a nível da empresa. Nossa consciência tem avançado quando 

sentimos a presença de um fabuloso plano de propaganda do sistema capl 

talista, condicionando-nos ao consumismo, à ganância, ao individualis

mo e implantando em nosso rnei6 um �lima de medo e inseguiança, seja pe 

la repressão policial, seja pela repressão patronal. Através de rneca -

nisrnos como controle policial, legalismo e a dominação ideológicos, g� 

verno e patrões -farinha do mesmo saco- têm conseguido impor e manter 

a divisão entre os trabalhadores e com isso aumentar violentamente a 

exploração que nos conduz à miséria progressiva. 

Tal realidade de violência tem provocado reaçõ�s entre 

os trabalhadores que buscam, constantemente, formas de luta para supe

rar essa situação desesperadora. 

A organização de gr�pos nos lo

cais de trabalho, de comissões 

de fãbricas e de lutas intersin

dicais, têm permitido ampliar o 

leque das nossas experiências. -

Conhecendo vitórias e derrotas, 

fomos percebendo a importância 

dessas formas locais de organiz� 

çao da Classe, mas também suas 

limitações. A 
-

organizaçao de ba 
� 

vital, tudo. Sem se e mas nao e 

urna organização mais ampla dos 

trabalhadores, somos ineficazes 

nas lutas contra as medidas da 

política econ8mica do governo, 

principalmente o arrocho salarial. Percebemos também que, separados or 
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ganicamente, os patrões nos impõem medida de desemprego e achatamento 

salarial, sustentados que estão pelas leis que nos impuseram e · pela 
repressao governamental. 

f neste quadro de dura realidade que vem se desenvol

vendo a proposta da criação de uma Cential única dos �rabalhador�s, 

como instrumento indispensável ao avanço de nossa organização e de um 

plano de lutas capaz de resistir à crescente exploração capitalista . 

Essa proposta vem sendo amadurecida através das milhares de reuniões, 

grandes e pequenas, locais, interregionais e nacionais. Germinou du

rante muitos anos sob forte repressão governamental, patronal e pele

go sindical. Nasceu e cresceu até chegar à maturidade. Demos o pas

so decisivo neste CONCLAT: 5.059 delegados de 912 entidades sindicais 

(rurais e urbanas) e Associações de funcionáribs piiblicos, decidiram 

pela criação de nossa CENTRAL DE TRABALHADORES. Ela se dá em momento 

de extrema gravidade para a Classe Trabalhadora, quando o índice de 

desemprego no Brasil ultrapassa os 20% e o sub-emprego é impossível de 

ser quantificado: ela se dá às vesperas da votação do decreto 2.045-

que rouba 30% dos nosso reajustes salariais- enquanto o custo de vi

da chega perto dos 150% ao ano. 

O .CONCLAT, realizado neste fim de agosto, superou to 

das as expectativas. Esperávamos uma presença aproximada de 4.000 de 

legados e superámos os s inil (mui to J?elego falou que seria um "pie-

nic" inexpressivo). Havià o temor de um clima de sectarismo e tivemos 

um ambiente de seriedade e companheirismo que impressionou até os pe� 

simistas� Tinhamo� receio de vacilações e encontramos determinação . 

Foi impressionante a rapidez com que se discutiu e se decidiu sobre 

as propostas apresentadas, já que os encontros estaduais realizados 

em 82 e 83 fizeram amadurecer os pontos de vistas diferentes. Os de-

legados presentes percebiam claramente o rumo do consenso ou da 

nião da maioria. E a vontade da maioria jamais foi contestada. 

opi

Pode 

-se dizer que as decisões foram praticamente, consensuais, apesar das

propostas divergentes e do calor dos debates. Ninguém abdicou de suas
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propostas. Submeteu-se à maioria. 

chegamos. Houve e há mui

interna ao movimento sindical brasileiro. A irn-

foi o porta-voz das manobras divisionistas que se de

às vésperas do CONCLAT, pelas forças mancomunadas 

governo e com a burguesia nacional e internacional. Os edi 

de certos jornais jogaram tudo na "pixação" desse encontro, 

tentando esvaziá-lo. Alguns tradicionais Partidos, auto denorninanos de 

esquerda que se dizem porta-vozes da Classe Operária, jogaram tudo a fim 

de inviabilizar, outra vez, a realização do Congresso. Isso, depois que 

a realização do Congresso foi decidida pela Pró-CUT Nacional, onde esses 

pretensos representantes dos operários e os pelegos eram maioria. Passa 

rarn por cima das decisões de todos os Encontros Estaduais e Regionais. 

Chegaram ao cúmulo de se sentirem autorizados a destituir a Comissão Na

cional, escolhida através dos Congressos Estaduais, e marcar outra reu

nião nacional para o início de novembro. É curioso notar que essa reu

nião acontecerá (?) depois da votação do Decreto 2.045. 

O presidente da Contag, José Francisco da Silva, inti

mou suas federações a exigir que os sinaicatos rurais boicotassem o Con 

gresso. A resposta foi a presença de 1.658 delegados representando 310 

sindicatos rurais. 

O CONCLAT, realizado 

em são Bernardo, foi altamente posi

tivo e se deu contra a vontade dos 

patrões, do governo, dos pelegos e 

da maioria dos reformistas. É impor 

tante observar, que o tempo todo, a 

linguagem usada por esses que foram 

contra o CONCLAT, é semelhante à lin 

guagérn usada pelos Órgãos repressi-

vos do governo. Será mera 

dência ? 

coinci-

O CONCLAT se deu, a 

CUT foi criada. Aumenta nossa res

ponsabilidade em concretizar sua or

ganização em nossas cidades, Estados, 

regiões e a nível nacional. É urna ta 

refa difícil a convocação dos outros 

setores do sindicalismo para que so

rnem com o movimento sindical, tornan 

do-o ainda mais unitário, fortalecen 

do-o. Mais que tudo é importante por 

em prática o plano de luta definido 

nesse Congresso. 
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Estudo 

� X O D O;- DEUS DÃ FORÇA E LIBERDADE AOS OPRIMIDOS - I 

-"Será que Deus se lembra de nóis? A vida está tão dura! A·ge!! 

te trabalha tanto e ganha urna rnis�ria! Lá em casa falta tudo: o dia que 

tem arroz, falta feijão; o dia que tem feijão falta farinha; carne, lei-
t f 1 e f- - d" d ,,- h f-" -e ... nem se a a. a e ... e como· 1z o compa re ... e c a e . . . e um 

pouco de pó prá muita água ... e a gente se mata de trabalhá ... O que não 
falta em casa é a doença.;. e ainda o medo do patrão que não dá a terra 

- -

pra nos tocar no ano que vem". 
Mais parecia um velório que encontro de comunidade: 
Dona Ana acrescenta: 11:E tem razão o seu Olegário, quando disse:

Deus fei o pobre, Deus fez o rico· seja feita a vontade de Deus. A. gente 
-

nao pode se revoltar." 
- Mas então até Deus� contra os pobres? ... pergunta assustado

o seu Zé e completa ... se até Deus é contra os pobre então não tem jeito
nã.o. · Está tudo acabado".

Margarida que tudo buvia calada, tenta erguer a voz e diz: Mj
nha vó falou que a gente tem que sofrer com paci�ncia , nesta vida, porque 
Jesus sofreu também ... depois a gente ganha o céu." 

Seu Inácio ouvia calado ... e a maneira como mexia a cabeça, d� 

va para ver que ele não estava concordando com esta conversa. AÍ ele fa
lou: 

-"Gente eu leio a Bíblia já faz muito tempo. A Bíblia é a Pala 
vra de Deus ... e por mais que eu já lÍ não encontrei isto que voc�s es
tão falando". 

Dona Margarida fala de 
novo: "Tudo que falamos ou no1s 
ou nossos pais aprendemos na I
greja." 

Seu Inácio sem perder 
a calma continua: 

-"Pode ser ... aprende-
ram na Igreja ... mas na Bíblia 
nao. A Bíblia , Palavra de Deus, 
fala até diferente disto tudo 
que voces falaram. 

Tião impaciente , ergue 
a voz:, "Fala logo, seu Inácio , o 
que é que a Bíblia diz. 

/ 

/ 

/ 
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Seu Inácio, pega sua Bíblia já amarelada pelo uso e pelo tempo 

e fala: 

"Aquí no segundo livro da Bíblia, o livro do :Êxodo, conta que 

o Povo de Deus morava no Egito. O rei daquele tempo era cheio de vaidade

e de maldade ... e ao mesmo tempo era um rei medroso. Ele tinha medo que

o povo de Deus crescesse muito e que ficasse mais forte que o povo dele.

Ele às custas do trabalho pesado obrigou que o povo de Deus construisse

para ele duas grandes cidades: a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés. E

ainda pesava mais ainda a vida deles obrigando a trabalhos pesados tam

bém na lavoura. Além do trabalho ser pesado eles eram bastarite humilha

dos-e desprezados. Mas o povo de Deus continuava crescendo em filhos. E

como hoje: o pobre s6 cresce é no tamanho da família ... e este crescirnen

to dava medo ao rei e aos ricos dos palácios. Então o rei chegou na mal

dade de mandar que as parteiras matassem todo filho homem que viesse a
-

nascer das mulheres do povo de Deus. As parteiras temeram a Deus e nao

cumpriram a ordem do Rei ... então o rei que não temia a Deus deu esta or

dem: "Todo o menino que nascer, j aguem no Rio Nilo, s6 deixem viver as me

ninas".

Batista interrompe: 

- " Eta rei ruim ...

diar do povo" .. 

rei, 
-

presidente e governador e so para 

Ai os comentários cresceram: 

J u -

-''Sempre foi assim: os grandes constr6em os palácios, as cida-
-

des as custas do sofrimento do pobre". 

-11:E não tem saída; as parteiras deixaram os meninos nascer e o

rei mandou matar". 

-"A vida do pobre sempre fcii amarga: cheia de trabalho pesado". 

-"AÍ, seu Inácio, está vendo, o povo de Deus é o povo pobre e 

o poore tem que sofrer mesmo. E a,palavra de Deus que está contando".

-"Não.gente, não é assim não", diz logo seu Inácio. "Este é o  co 

meço de uma longa história. O povo estava naquela situação e também pen

sava que até Deus já tinha esquecido deles. E aquí então que D EUS EN

TROU NA HISTÕRIA E FALOU PRÁ MOISES ... e virou mais uma página da BÍ -

blia, e corno se tivesse lendo tontinuou a falar: 
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-"DEUS FALOU PRÁ MOIS:ES: EU VI, EU VI A MIS:ERIA DO MEU POVO 

QUE ESTÁ NO EGITO. OUVI O SEU CLAMOR POR CAUSA DOS OPRESSORES; EU CONHE

ÇO SEUS SOFRIMENTOS. DESCI PARA LIVRAR O POVO DA MÃO DOS EGIPCIOS E PARA 

FAZER O POVO MUDAR PARA UMA TERRA

BOA E GRANDE, UMA TERRA DE FARTU� 

RA, ONDE CORRE LEITE E MEL. VAI 

MOIS:ES, EU TE ENVIO AO FARAÕ PARA 

TIRAR O MEU POVO DA ESCRAVIDÃO DO 

EGITO". 

Nos olhos de muitos co

meçou a brilhar uma nova esperan

ça. Seu Inicio que acabara de fa

lar, tudo isto, com voz pausada 

como se estivesse lendo para gr� 

var as palavras no coração, fechou 

a Bíblia e continuou a falar: 

-"_Eu tenho uma certeza: 

DEUS ESTÁ OLHÀNDO PARA O NOSSO SO 

FRIMENTO E NÃO QUER ISTO NÃO. Na

quele tempo Deus precisou de Moi-
-

ses para libertar o pov_o dele. Moi:_ 

sés teve medo, mas aceitou a tare 

fa que Deus deuM A hora que 

aceitar ser Moisés não teri mais 

escravidão em cima de nóis. A his 

tória não foi ficil. Outro dia a 

" ' 

gente pode continuar esta história. Hoje eu só não queria que vocês fi

cassen1 pensijndo que Deus quer o sofrimento do pobre. Deus vê o nosso so

frimento e o nosso gemido. DEUS NÃO QUER ISTO NÃO. Vamos continuar nossa 

conversa. Vamos ver nossos assuntos de hoje que é o assunto do nosso so

frimento. Mas nós vamos iair dele, porque DEUS NÃO QUER O SOFRIMENTO DO 

POBRE. Na outra vez a gente continua ver na Bíblia como Moisés teve medo 

e enfrentou com a força de Deus a luta para sair da escravidão. 
A reunião continuou. Em todos havia urna certeza e uma esperan-

ça: "SE DEUS vE o SOFRIMENTO DO POVO E NÃO QUER ISTO NÃO, ENTÃO, NÕS VA

MOS SAIR DESTE SOFRIMENTO". 
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LUTERO SOO ANOS 

No dia 31 de outubro, há 500 anos atrás (1.483) nas

cia MARTINHO LUTERO nas terras aonde hoje é a Alemanha. 

Que irnportânci a tem isso para nos do século XX ? 

Toda a geração atual viu se desenvolver nas Igrejas

cri�tãs modificações profundas. Elas não tocaram s6 nas formas do cul-

to ou nas roupas dos ministros, mas fazem os cristãos reverem o 

prio miolo da fé cristã e da ligação entre Igreja e mundo.

-

pro-

Um acontecimento que impulsionou esta mudança na I

greja Cat61ica foi o Concílio Vaticano II, que reuniu todos os bispos 
do mundo durante 3 anos (de 1962 a 1965). Aqui na América Latina hou
ve outras reuniões e urna tentativa de aplicar à nossa realidade estas 

descabe r_tas. 
Nas Igrejas Evang�licas, desde 1948, há o Conselho 

Mundial das Igrejas. Nes�e ano, de 22 de julho a 10 de agosto, ele re� 

niu mais de mil representantes de Igrejas, discutindo a ligaçã� entre 
a fé em Jesus Cristo e a vida do povo. 

Pois em tudo isto há como se ·fosse urna mao, um ras

tro, uma influência forte. · E a continuada presença de Martinho Lutero, 
este monge agostiniano tímido e ao mesmo tempo valente; de irit_cligência 
brilhante e, em alguns casos, ingênua. 

Naquela época, a Igreja Cat61ica era centralizada de 

mais cm Roma, corno um poder político, e estava 
se afastando, em vários pontos, doEvangelho de 

Jesus Cristo. Lutero, pouco a pouco percebeu 

isto. E através da meditação da Bíblia; espe

cialmente da Carta aos Romanos, lutou para que 

a Igreja passasse de urna fé que nao leva à ju� 
tiça para urna fé que leva à justiça (Rorn.1,17). 

A justj�a de Deus, que salva os homens de gra

ça e o� liberta do jugo da lei e da opressão. 

A repercussão disto superou 

de muito as discussões de teologia. Lutero de� 
fendia que a Igreja está abaixo da Palavra de 
Deus, e deve ser julgada por ela. Ensinava que 

todos os cristãos são sacerdotes, pelo batismo, e que nao. devem ser sub 
. � 

missas a oprcssao do clero. E se o que nos salva é a fé, a estrututa 
sacramental da Igreja não deve ser imposta aos fiéis corno necessária à 
salvação. Traduziu a Bíblia na língua do povo e fez com que qualquer 
pessoa pudesse te.r acesso a ela. 

" 



• 

Desafiou o poder constituido .. Sofreu muito por 

causa disso. Mas provocou uma reforma na Igreja. E 

desde então se· diz: "A Igreja é para ser convertida, re
permanentemente". 

A Igreja éatólica que na· ê.póca ,.condenou, hoje em 
atra��s do Concílio Vaticano II e de todo o �ovirnento bíbli

·; Cú-, - reqescobriu os valores de Lutero e aceitou ··mui tos· dos seus en
s inamen to:s 

Aqui no Brasil a Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana se engaja na luta do povo 

oprimido pela sua libertação. 

Na Pastoral 
da Terra, apoia destemidamente a re 

· tomada da terra pelos trabalhadores

rurais. Põe sua pastoral a serviço
da organização dos oprimidos. ao

teme pag�r o preço dessa opção cris

tã, como be� demonstram o pastor O

to e o professor Olavo. Eles res
pondem processo penal junto com po�

seiros injustiçados, pelo seu traba

lho evangélico em Colorado âo Qeste
Rondônia.

tras Igrejas cristãs 

Muitas ou

evangélicas, 

procuram seguir as. orientações de 

Lutero na busca de uma vida cristã 
sincera,. veTdadeira, com os oprimi

dos, como Jesus fez. 

t nesta ca

minhada que as igrejas cristãs, res 
peitando os valores próprios de ca

da uma, alcançarão a unidade claque-.
le serviço ao Reino, que sustentava 
os ideais de Lutero e dos outros re 

novadores da História. 

1 ') 
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Notícias e Comentários _________ _ 

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BA 

ME MÓ R I A · 

Há seis anos foi assassinado 

Eugênio Lira. Até hoje esse bárba

ro crime permanece impune. A just! 

ça põe a nu sua impotência diante 

dos latifundiários que decidiram e 

armaram a mão que executou o assa� 

sinato. Eugênio Lira era um desses 

poucos advogados que colocam o seu 

oficio a serviço da libertação da 

classe trabalhadora. Era advogado 

do Sindicato dos Trabalhadores Ru

rais. Hoje, seis anos depois, os 

trabalhadores vêm à praça para lem 

SÃO BERNARDO - SP 

I CONGRESSO NACIONAL

DAS c·LASSES TRABALHADORAS - CONCLAT 

COM A PARTICIPAÇAO DE CERCA_DE 

6 MIL TRABALHADORES, 5.265 DELEGA

DOS, REALIZOU-SE EM S.BERNARDO DO 

CAMPO -SP, O 19 CONCLAT. ERAM RE

PRESENTANTES DE 393 SINDICATOS UR

BANOS DAS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS 

E 319 SINDICATOS DE TRABALHADORES 

RURAIS, TOTALIZANDO 1.664 DELEGADOS. 

AS FORÇAS QUE. DENTRO DO MOVI

MENTO SINDICAL, APOSTARAM NA NÃO 

REALIZAÇJ'íO DO CONGRESSO OU CLARAMEN 
brar a vida e a morte do companhe! TE BOICOTARAM O ACONTECIMENTO so

ro Eugênio Lira e dizer a quem qu! FRERAM UMA GRAVE DERROTA . 

zer entender que o assassinato, a 

violência não os intimidou. A luta 

popular cresceu em força e organi

zação. A luta pela terra, por li

berdade sindical, por uma vida di� 

na. 

A manifestação reuniu mais de 

mil trabalhadores rurais de diver

sos municípios da região. Em segu! 

da realizou-se uma celebração em 

frente à igreja. Nos pronunciamen

tos, os participantes lembraram E� 

gênío Lira e os companheiros lavr� 

dores assassinados recentemente na 

luta pela terra. E ressaltaram que 

apesar de toda a violência e de t� 
da a repressão os trabalhadores a
vançam. E citaram como exemplo co� 

ereto a criação da Central Ünica 

dos Trabalhadores criada pelo IQ 

CONCLAT. 

A PRESENCA DOS TRABALHADORES 

RURAIS SOBRETUDO, COM O PESO E O 

SIGNIFICADO QUE TEVE DENTRO DO co�

GRESSO FOI UMA CLARA RESPOSTA A DE 

CISÃO DA DIREÇAO DA CONTAG DE . NÃO 

PARTICIPAR DO CONCLAT E EVITAR AS

SIM A CRIAÇÃO DA CENTRAL ONICA DOS 

TRABALHADORES - CUT. 

O CONGRESSO APROVOU FUNDAMEN

TALMENTE DUAS MEDIDAS: A CRIAÇÃO DA 

CUT - INSTRUMENTO DE UNIFICAÇÃO, OR 

GANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS LUTAS 

CONTRA A POLÍTICA ECONÔMICA DO GO

VERNO. 

A TAREFA MAIS IMEDIATA DESSE 

PLANO DE LUTAS [ A MOBILIZAÇÃO DE 
TODOS OS TRABALHADORES PARA A GRE
VE GERAL DO DIA 25 DE OUTUBRO CON
TRA A APROVAÇÃO DO DECRETO 2.045. 

\ 
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Notícias e Comentários 
------------------

BRASILIA 

Decreto 2.024 

OPOSIÇOES DERROTAM O GOVERNO 

O Decreto 2.045 � uma exigên

cia do FMI para realizar seus acor 
dos com o governo brasileiro. E a 
ferramenta para fazer os trabalhado 

Na noite do iiliimo dia 21, com� 
res pagarem pela crise que eles não 

os votos de 244 deputados de todos 

os partidos - inclusive do PDS.- foi 
derrubado o Decreto-Lei 2.024. Esse 
Decreto, peça importante da polítl 
ca econômica do Sr.Delfim Netto im 

pedia o reajuste dos salários dos 
trabalhadores acima de 100% do INPC 

-Indice Nacional de Preços ao Con

sumidor. A direção do Partido do

Governo orientou seus deputados que
se ausentassem do plenário para
com sua ausência - imp·edir o "quo
rum" (quantidade de deputados ne
cessária para colocar qualquer as

sunto em votação) e dessa forma a
provar o Decreto por decurso de pr�

zo. Delfim Netto e Ernane Galvêas

foram surpreendidos com a presença

e a unidade dos partidos de oposi
ção que levaram ao plenário 244 de
putados e derrubaram o Decreto.

E um fato político importante 
para os trabalhadores. Mas a derru 

bada do 2.024 não significa que as 
coisas refrescam para o nosso lado. 
Está e1., vigor um outro Decreto s o 

bre política Salarial que e ainda 

mais abusivo contra o salário dos 

trabalhadores. E o Decreto 2.045. 
Esse decreto exige que os salários 
dos trabalhadores sejam reajusta
dos em apenas 80% do INPC. Isso quer 
dizer que dentro de um ano o gove! 
no vai tomar dos trabalhadores 80 
dias do seu· salário. 

criaram. Esse Decreto deverá ser 
votado at� o final d� outubro. E 
importante que todos os trabalhado· 
res exijam dos deputados em que v� 
taram -seja de que partido forem -
que votem contra. Que derrubem 
mais esse Decreto que agride a ela� 

se trabalhadora em nome dos inte-
resses dos banqueiros 

nais. 
internaé:io-
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BRASÍLIA - POSSEIROS E PADRES 

SERÃO JULGADOS 

No próximo dia 11 de outubro 

os padres Aristides e Chico junto 

com os posseiros do Baixo Araguaia 

terão julgado no Superior Tribunal 

Militar seu recurso. 

Não cessou, depois de dois a

nos a busca da Justiça para eles, 

vitimas da violência do latifúndio 

e da hiprocrisia dos poderes públt 

cos. Os padres e posseiros do Ara

guaia sao os reféns do latifúndio, 

que o regime militar mantem nos 

seus cárceres. A própria realidade 

se encarregou de desmascarar as ca 

lÚnias desse processo forjado nos 

gabinetes do CSN e na� ante-salas 

dos Órgãos de informações. Desde a 

prisão dos posseiros e padres a vi� 

lência na região do Baixo-Araguaia 

'não cessou de aumentar. Este fato 

inegável demonstra que os respons� 

veis pela violência na região per

manecem à sol ta, impunes e cada dia 

mais agressivos. 
******************* 

PICOS - PI R O M A R I A 

A DIOCESE DE PICOS - PIAUI REALIZOU 

EM 11 DE SETEMBRO ÜLTIMO A ROMARIA DA SE 

CA. 10 MIL PESSOAS SE REUNIRAM NUM ATO 

DE FE E DE SOLIDARIEDADE COM O SOFRIDO 

NORDESTE. OS CRISTAOS DE PICOS DEMONS

TRAM COM SEU GESTO, COM O GESTO DE SOAI 

GREJA QUE t IMPRESCINDÍVEL OS PRÕPRIOS 

NORDESTI-NOS SE REUNIREM, SE ·rvioBILIZAREM 

PARA OBTER-SOLUÇÕES JUSTAS E PERMANENTES 

PARA SEUS ANGUSTIANTES PROBLEMAS. 

SÃO PAULO 

TARDE DE ORAÇÃO NA PRAÇA DA SE· 

Uma multidão de 50 mil pessoas 

respondeu i convocação da Igreja de 

São Paulo para a Tarde de Oração co� 

tra o Desemprego. A celebração foi 

presidida por D.Paulo Evaristo Arns, 

com a participação dos 11 bispos aux1_ 

liares e 410 padres. 

O povo portava faixas: "Somos um 

povo que quer viver". "Chega de armas. 

Queremos Pão". "FMI - FOME MATA .IR

MÃOS". "A Igreja de São Paulo apoia 

os desempregados". E uma imensa fai 

xa da CUT convocando para a Greve Ge 

ral no dia 25 de Outubro. 

E com o povo na rua, nas praças, 

rezando, em romaria, nas manifesta -

çoes, nas greves que combateremos o 

· desemprego e as medidas econômicas 

' 

' 
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ESSES COMPANHEIROS FORAM ASSASSINADOS EM 83 

ESSES COMPANHEIROS VI VERÃO 

JANEIRO : 05 - 5 BÓIAS FRIAS 

17 - 9 BÓIAS FRIAS 

- Cambará - PR.

- Adamantina - SP.

28 - ISIDÓRIO PEREIRA MATOS - Irecê - BA ..

FEVEREIRO:03 - CASSIANO DINÍSIO LOPES 

06 - LEOPOLDINO INÁCIO ABADIA 

- Una - BA.

- Bela Vista - GO.

23 - ARISTIDES TEIXEIRA DOS SANTOS 

25 - RUFINO COELHO NETO 

- Brejo - MA.

- Tamburil - GO.

M A RÇO: 02 -

08 -

08 -

10 -

10 -

04 -

07 -

A B R I L:17 -

25 -

29 -

M A I o : 19 -

J u N H O: 29. -

J u L H O: 06 -

10 -

13 -

19 -

21 -

27 -

AGOSTO 04 -

12 -

MANOEL ALVES PEREIRA PA - 150 - PA ..

ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA - Barreiras - BA.

MANOEL RICARDO DA SILVA - Bodoquena - MS.

MANOEL RICARDO DA SILVA JUNIOR - Bodoquena - M.S.

2 BÓIAS FRIAS - PARANÁ

TARCISIO SATIL DE MEDEIROS - Itaberai - GO.

NAPOLEÃO A. DE LIMA - Lapa - BA.

JOS� CÂNDIDO DOS SANTÕS - Una - BA.

JOSt SOARES DE LIMA - Araguaina - GO.

LOURENÇO CARDOSO DA SILVA - Araguaina - GO.

2 BÓIAS FRIAS - Itai - SP.

JOSt OLEIRO - Una - BA.

JORGE DA CONCEIÇÃO - Sim6es Filhos - BA.

MANOEL CÂNDIDO DE OLIVEIRÀ - Canavieiras - BA.

JOSt PEREIRA - Xinguara - PA.

24 BÓIAS FRIAS - Assis - SP.

ALCIDES MAXACALI - Teófilo Otoni - MG.

APARECIDA PEREIRA DA SILVA - Riacho de Santana - BA.

.JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - Canavieiras - BA.

JOÃO DE PAULA - Marmeleiro - PR.

DALMIR HENRIQUE NASCIMENTO Bodoquena - MS.

CLEMENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA - ELDORADO - MS.

MARGARIDA ALVES - ALAGOA GRANDE - PB.

(Não temos a relação dos nomes dos companheiros Bóias-Frias) 
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� 00 catissoo pastora da terra ( lgxb a linha 6 00 CNBB) 

"Nós não queremos guerra 
pois não sabemos brigar, 
nós só queremos paz e justiça 
e a terra para plantar" 

NUMERO : 

E se tivessem matado o Cardeal de Varsóvia ? 

( Ed-LtoJr..lal 1 
A Luta dos Hebreus no Sertão do Nordeste - Carta dos colonos de Itaipu 

EL SALVADOR: O Sangue dos Mártires Floresce na Luta 



.. 

boet'm 
da cari5SÕO post()(d da terra ( ligJdo ci lnh::i 6 da CNBB) 

ASSINATURAS 

Uma Publicação do 
Secretariado da CPT 
Caixa Postal - 749 
74.000 - Goiânia-GO 

ESPECIAL 

NORMAL 

(Colaboração) - Cr$ 1.000,00 

PARA LAVRADORES 

PARA O E XfERIOR 

IMPORTANTE 

- Cr$

- Cr$

- US$

250,00 

80,00 

10. 

O paga mento  das assinaturas pode ser 

feito através de VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pa

gável em Goiânia, em nome da COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA. 

CAPA - A Cruz de Ronda Alta 

Foto - Lurdes Maria Grzybowski 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA é um organismo ligado à linha Mi� 

sionãria da CNBB. Tem corno objetivo central "interligar, asses 

sorar e dinamizar os que trabalham em função dos homens sem 
• 4 . • 

terra e dos trabalhadores rurais •.. " (Conclusão n9 1 do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 1975). 

- .. 
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F.Alitorial 

'E SE TIVESSEM MORTO O CARDEAL DE VARSOVIA? 

Polônia, Solidariedade, Lech Walesa. Nos jornais, no rãdio, na 

televisão o problema polonês tomou a dianteira. Ninguém nega a importância da luta 

dos operãrios e camponeses da Polônia contra a violência e a repressão do exercito. 

A Polônia ê um pais socialista em que a maioria do povo e catõlica de uma fê viva 

e profunda. A Polônia e um pais sofredor, massacrado pelos povos vizinhos durante 

toda a sua histõria. A Polônia, no jogo de xadrez entre Estados Unidos e União So 

viêtica ê peça de primeira ordem. 

A esta hora reina paz em Varsõvia. A paz dos cemitérios. O Sin

dicato independente Solidariedade foi declarado ilegal, os preços de alguns produ

tos de primeira necessidade subiram ate 400%, o general Jaruzelski dirige o pais 

em perfeita harmonia com Moscou. Atê quando? O povo polonês tem demonstrado mui

tas vezes em sua histõria que não se dobra ã opressão. A Histõria do Povo Polonês 

não estã terminada. 

Na geografia mundial das lutas pela libertação do povo · existe 

sõ a Polôn·a? Não. 

Aqui do nosso lado, hã todo um continente, a América Latina i.!!_ 

teira, transformada em palco de assassinatos, de opressão, de desrepseito aos di

reitos humanos. Não hã na opinião publica mundial igual reação. No entanto repa

rem os numeras: 

* EL SALVADOR - 13.353 assassinatos cometidos pelas forças militares e para-mj_

litares em 1981.

- O Arcebispo de San Salvador, D. Oscar Romero assassinado a ti

ros quando celebrava a missa, em 1980. 

- 700 lavradores mortos em Morazãn em fins do ano passado e 400

em Usulatãn, nos primeiros meses deste ano. 

* HONDURAS - Soldados do Exercito Hondurenho (ajudados por militares de El Sal

vador) massacraram 300 camponeses que buscavam atravessar o rio Sunpul na

fronteira entre os dois paises, em 1980.

·* GUATEMALA - 200 indios decapitados por tropas do governo em janeiro de 82. A
Guatemala vive naufragada na violência ininterrupta desde 1954 quando o go

verno eleito do Presidente Jacobo Arbenz foi derrubado por um golpe de est!_ 

do financiado e dirigido pelo serviço de inteligência dos Estados Unidos -

(CIA). 

Por que a opinião publica mundial não presta tanta atenção ao 

que acontece na América Latina como ao que acontece na Polônia ? 



QLJ' 

Editorial 

Uma vez mais a histõria ê colonial. Ela ê escrita nos paises ri 

cos e lida pelos paises pobres. Quer dize� os governos dos paises pobres obrigam 

os povos a 1 er a cartilha dos seus exp 1 oradores. Por essa cartilha o sofrimento dos 

povos latinoamericanos não deve tirar o sono da opinião publica. 

El Salvador, que depois da Nicarãgua ê a pagina mais viva desta 

caminhada de libertação ê lida pelos honestos e civis senhores do ocidente, utili

zando os õculos do cowboy Ronald Regan. A subserviência ê tal que não se pronun

cia uma condenação, ignora-se sistematicamente os assassinatos, toma-se uma posi

ção "neutral". 

no, de por na mesma 

balança a chacina do 

exerci to e as ações de 

auto-defesa do povo! 

eleições 

se 

nunca foi im 

muito 

deia o problema polonês e ignora o massacre do povo salvadorenho e toda a Amêrica 

Latina estã se posicionando consciente ou inconscientemente em defesa de interesses 

do capita 1 ismo. 

Quem se posiciona ficando ao lado do povo, de qualquer povo, de 

qualquer pais, sabe ler a histõria numa postura correta, sabe gritar sem medo de 

ser acusado de partidarismo, sabe que de baixo de qualquer bandeira a luta ê.uma sõ, 

a liberdade dos oprimidos. 

E aos detentores do poder econômico e politico, aos senhores que 

em toda luta de libertação percebem a ameaça ao seu capital e seus privilêgios,aos 

que se defendem por trãs de uma tão falsa quanto inútil defesa dos valores cris

tãos e democrãticos, perguntamos: 

O que teria acontecido para a opinião publica mundial se em lu

gar de Dom Oscar Romero tivessem assassinado o Cardeal de Varsõvia? 



CARTA ABERTA DOS COLONOS DE ITAIPU 

O MOVIMENTO JUSTIÇA 

TADOS POR ITAIPU AO POVO BRASILEIRO 

DADES QUE DEVERIAM NOS DEFENDER. 

05. 

AUTORI 

Itaipu, a barragem �o século, está rachada! Por detrás da gra� 

diosa parede de cimento, tecnologia e palavras bonitas, a ''taipa" continua 

derramando injustiça. Nós agricultores do futuro lago, voltamos a denunciar 

à opinião pública que: 

19. Pagamentos prometidos para 20/30 dias estão atrasados mais

que 90 dias. Assim muitos de nós são obrigados anular contratos de compra de 
.-

novas areas ou a pagar juros altos aos vendedores. 

29. Faltando menos de dois meses para desocuparmos as terras 

restam mais de 600 propriedades sem indenização. Alguns nunca receberam pr� 

postas de preços, m?-s lembram-se que entre as mui tas promessas não cumpridas, 

uma era que até o final de 1980 todos teriam seu pagamento justo em mãos. 

39. A maioria dos casos de litígio e de posse ainda estão sem

solução e algumas áreas ainda aguardam titulação do INCRA. O trabalho de I

taipu começou em 1976 mas quem ganha salário folgado não tem pressa em ter

minar o serviço! 

49 Propriedades já indenizadas ainda não foram recompensadas P!:, 

la eletrificação rural, apesar de Itaipu ter prometido por escrito. Como po 

deremas retirar as benfeitorias até fim de abril se não há garantias reais 

e confiáveis de recebermos a indenização pelas redes! Por ironia, a Itaip� 

que fornecerá a maior energia do mundo, não é capaz de indenizar uma simples 

indenização elétrica. 

59. Nem todos os preços sao justos, por exemplo: um lote urba

no na cidade de Santa Helena -Paraná, está sendo indenizado a 50 mil cruzei 

ros. 

las para os 

69. Espalhadas pela região há famílias "esquecidas", sem esco-

filhos, sem transporte e sem infra-estrutura. 
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79. Do lado do Paraguai repetem-se as me�
mas situações sem falarmos dos Índios, sem transporte e 
sem infra-estrutura. 

Povo brasileiro, 
so sofrimento. A verdade publicada por Itaipu 
sil inteiro ela anuncia que já terminou com as desapropriações, t2 
das "amigáveis, justas, humanas e de acordo com o espírito cristão". 
Quando reclamamos do atraso e dos preços respondem que está faltando 

, 

nheiro. Mas quem assim fala está com seu altíssimo salário rigorosamente 
em dia, e para a Empresa não faltam as verbas para o cimento e para -trans-.

portar a maior turbina do século. Sabemos que dragão amarrado jamais vira 
moça bonita. Pelas nossas lutas nos anos passados, Itaipu foi obrigada a� 
tender as nossas reivindicações, agora pensa que estamos fracos e que pode 
voltar a usar da mentira, da falsidade e da arbitrariedade. Não por incom
petência, mas por maldade mesmo, é que nos encontramos nessa angústia. Mas 
vamos lutar, vamos resistir até o Último indenizado. 

Reunidos em Assembléia, deci 
dimos: 
a). Enviar a presente carta aberta. 
b). Não aceitar e nem tolerar pagamen-

to nos valores de 

o Povo VNIDO -sAMAIS
5EllA VENC/P O 

novembro de 1981. 
• 

QVERE.MOS Ã6UA 

Nossas reivindicações: 

c). Não desocuparmos nossas terras até 
30 de abril, mas continuar plan
tando até que sejamos notificados 
judicialmente. 

d). Enviar uma comissão para apresentar 
nossas reivindicações a Itaip�em 
regime de urgência. 

e). Marcar nova Assembléia para daqui a 
três dias, afim de tomar atitude 
drástica, se necessária .. 

.. 1. Pagamento do cheque 15 dias apos afirmado o acordo, como anteriormen-
te respeitado por Itaipu. 

2. Reajuste de fevereiro, mais reajustes mensais, para os atrasos, de a-
cordo com o Índice da inflação. 

3. Permanecer na terra depois de 30 de abril.
4. Regularizaçã·o urgente dos litígios e das posses_.
S. Pagamento imediato das redes de eltrificação.
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RBPLBXÃO PASTORAL SOBRB O PROJBTO "GRANDB CARAJÃS". 

1. Nós, Bispos do Regional NE IV da CNBB, o qual abrange os e�

tados do Maranhão e Piauí realizamos nossa segunda assembléia Pastoral em Te 

resina, dia 04 a 08 de janeiro de 1982. 

2. Juntamente com leigos, religiosas e padres de nossas dioce

ses, em clima de oraçao e fraterna convivência, detivemo-nos sobre o campo 

da Pastoral Social. 

3. Refletimos em particular sobre os grandes desafios que a 

realidade social apresenta à nossa ação pastoral. 

4. Dedicamo-nos concretamente ao exame .do projeto "Grande Ca

raj âs", localizado em parte, em território de nosso Regional. 

5. Moveu-nos a isso, o conhecimento de algumas

desse projeto. Elas já começaram a manifestar-se francamente 

vo pobre da região atingida, com perspectivas que se desenham 

graves no plano econômico e social . 

consequências 

nefastas ao p� 

cada vez mais 

6. Reconhecemos a nossa incompetência sobre seus aspectos téc

nicas. Em virtude, porém, de nossa missão pastoral, assiste-nos o direito e 

incumbe-nos o dever de julgá-lo so� a inegável dimensão ética que comporta. 

7. Nosso critério básico de

julgamento:é o próprio Homem, imagem e 

semelhança de Deus Criador e chamado a 

ser filho de Deus. Daí decorre a funda

mental dignidade da pessoa humana, sua li 

herdade e condição de sujeito da própria 

história. 

8. As informações que nos fo

ram prestadas sobre o referido projeto au 

mentaram as nossas preocupações. D.e iacor 

do com essas informações, seria o proje
to "Grande, Caraj ás": 

9.19- um projeto de grande 

porte, atingindo vasta área da Amazônia 

·Legal, com sérias repercussões ieconômi

cas, sociais, culturais e ecológicas;
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10.29- um projeto para cuja elaboração e 
decisão nao participaram nem foram ouvidas 
sidades e interesses a Nação e a Região em que se 

parte pelo 

tação, terá como consequência a internacionalização da Amazônia. 

12. A execução de um projeto de tal magnitude, somada à
de outros grandes projetos do Governo, redundará certamente em profundas 

mudanças para a convivência humana das populações atingidas. 

p 

13. "Não compete à Igreja analisar cientificamente estas mudan
ças. Mas ela considera sua tarefa fazer com que sejam sempre tidos presen
tes a dignidade e os direitos dos homens do trabalho, estigmatizar as situa
ções em que são violados e contribuir para orientar as aludidas mutações, P! 
ra que se torne realidade um progresso autêntico do homem e da sociedade" 
(João Paulo II 9 Laborem Exercens, Introdução)� 

14. Considerando a maneira como,
segundo as informações correntes, vem se conso 
lidando o processo de realização do projeto: 
"Grande Carajás", nosso empenho de fidelidade 
à "opção preferencial pelos pobres, no intuito 
de sua integral libertação" {Puebla 1134) com
promete-nos a: 

15. *exigir o direito que tem o
povo à informação sobre o que lhe diz respeito 
e à participação ativa no processo do próprio 
desenvolvimento. No ca10 concreto, direito 
informação sobre o projeto "Grande Carajás" 

à participação nele. 

e

16. *estimular e apoiar as orga
nizações populares para a reivindicação destes 
direitos e o enfrentamento das consequências 
advindas de eventuais desrespeito e violaçã6 

deles. 

17. Confiamos que o dinamismo do

Espirita de Jesus Ressuscitado que habita .sua 
Igreja, a fará sempre mais servidora, missioná: 
ria e sacramento de comunhão, portadora de no- .&..;.....:111� 

va esperança para o mundo. 
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ONFLITOS 

No mês de setembro de 1981 o Secretariado Nacional a Comis

sao Pastoral da Terra publicou os resultados dos Conflitos de Terra no 

Brasil �contecidos até julho de 1981. 

Agora, continuando o levantamento, está divulgando os números 

dos conflitos que abrangem os meses de agôsto à dezembro de 1981. 

Neste perlodo, foram registrados 142 conflitos. A grilagem, 

a expulsão e o despejo continuam sendo os conflitos mais numerosos,con 

firmando que a violência e os desmandos da justiça são os carros che

fes da expulsão do homem do campo. Aconteceram 16 assassinatos de la

vradores, nestes cinco meses, confirmando assim a intensificação da 

violência no campo. 

A Bahia apresenta a maior concentração de conflitos (50), s� 

guindo-se o Pará (20) e Goiás (lf). Confrontando com os dados anterio

res, vemos que o clima de tensão social e de violência permanece no sul 

do Pará e no norte de Goiás e cresce na Bahia. Outra tendência rnostr� 

da, neste período, é o crescimento dos conflitos na Rondônia (7) em ou 

tras áreas, tidas até agora como sem problemas em relação à posse e u

so da terra, corno Santa Catarina (12) e Minas Gerais (10) • 

. \ 
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-

E S T A D O 

ACRE 

ALAGOAS 

AMAZONAS 

BAHIA 

GOIÃS 

MATO GROSSO 

MATO GROSSO DO 

MARANHÃO 

MINAS GERAIS 

PARÃ 

PARANÃ 

PARAIBA 

PERNAMBUCO 

PIAU! 

I CONFLITOS DE TERRA NO BRASIL 

TABELA I 

L � 

NOMERO DE NÕMERO DE 
CONFLITOS FAM!LIAS 

02 01 

01 01 

01 --

50 1.703 

14 189 

06 92 

SUL 01 --

03 80 

10 968 

20 1.007 

03 17 

02 06 

04 83 

02 ---

RIO GRANDE DO NORTE 01 37 

RIO DE JANEIRO 01 ---

RONDÔNIA 07 158 

SANTA CATARINA 12 2.290 

SÃO PAULO - 02 94 

T O T A I S  142 6.726 

NOMERO DE 
PESSOAS 

350 

17 

--

4.999 

478 

2.220 

---

400 

4.857 

3.666 

725 

01 

417 

4.500 

---

---

· 842

8.680 

---

32.152 

Ã.REA EM HA.: 

463.000 

--- ---

--- ---

54.223 

6.246 

38.200 

200 

2.772.500 

--- --r

458.875 

147 

300 

223 

--- ---

--- ---

400 

--- ---

24.475 

6.500 

3.825.289 



RELAÇÃO DOS LAVRADORES, L!DERES SINDICAIS E ADVOGADOS 

ASSASSINADOS 

TABELA IV 

N OM E : DATA DA LOCAL DA MORTE MORTE . . . . ' 

!ndio Tuca: Antônio Pigo 1981 !.lha da Assunção - BA.

Agenor Dias Farias 1981. Paulo Afonso. - BA

José Antonio de Aquino 1981 Senhor. do Bom Fim - BA

Hélio Hilarião 1981 Senhor do Bom Fim - Ba

Otaviano Alves Ferreir.a 1981 Araguaçu. - GO

Praxedes Pereira da Silv.a 1981 Urucaia. - MG

Florisvaldo Oliveira Mendes 1981 Arraias - PA.

Francisco Sa.le.s. D.uar.te 1981 .. Arraias - PA

Honorato Oliveira da Silva 1981 Arrai.s - PA

João Costa O.live.ira 1981 Arraias - PA

Fernando Francelino da Palestina: 1981 Arraias - PA

José Silvino Valdivino 1981 Cruz do Es.p.iri.to Sto�B 

João Duda 1981 Bom Jardim - PE

Filho de João Duda - 5 anos 1981 Bom Jardim - PE

João Júlio da Silva Neto 1981 Rio Formo.so - PE

Waldir José Rodrigues 1981 S. Miguel do Ar.aguaia-GO
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CARGO 

. -:. .... -·.· ' -· � . 

lavraqor 

---------

advogado 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 
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Estudo 25 

Neste número deveriarnos ter o estudo 19 que inicia o 

Novo Testamento. Mas corno já está no livro "A LUTA PELA TERRA NA B!BLIA" 

e todos os regionais o tem à disposição, julgamos melhor continuar esta sé 

rie com relatos de experiências e depoimentos de lavradores e comunidades 

sobre corno aplicam a Biblia hoje na sua luta concreta. 

Por motivos de método preferimos mudar alguns nomes 

de pessoas e lugares. Mas todos os casos contados serão reais e podem ser 

atestados. 

Pedimos que se alguma comunidade ou pessoa deseja co 

locar nesta série sua experiência, nos envie logo. Este capítulo leva o 

n9 25 porque reptesenta a continuidade da luta pela terra na Bíblia Hoje. 

A LOTA DOS HEBREUS NO SERTÃO DO NORDESTE 

Quem conhecer rápidamente o seu Cícero das Dores vê 

um homem moreno, com o corpo magro falando de pobreza e de muita luta com 

a enxada. Um homem sem leitura e sem nada que o distinga. Mas parece que 

não é assim que o vêem, os donos do poder, 

porque já lhe deram muita irnoortância e 

até hoje exigem que Cícero faça urna visita 

à delegacia, parece que cada mês. 

- Por que toda esta distinção ?

O próprio C!cero responde:

Em 1960 durante a seca o governo

contratou os lavradores para abrir urna e� 

trada no sertão. Era urna "frente de servi 

ço". Havia um tal de salário de miséria 

.MU�....,que era Cr$4. 040, 00 por dia (atualmente s� 

ria Cr$4,40- quatro cruzeiros e quarenta 

centavos). 

que o batalhão pagava so 

em barraco, exigindo a 

salário mínimo deste estado. 
O pessoal se organizou e começou a exigir o salário 

de lei. Os grandes negaram e começaram despedir quem falasse contra. Tu

do isto aconteceu tão rápido que nem dá para acreditar. Num sábado de ma

nhã urna grande turma de companheiros revoltados e necessitados invadiu a 

sede de fornecimento da SUDENE na minha cidade. 
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. _. ----------------------------------------

Estudo 25 

Os soldados vieram e prenderam sete companheiros. Ba

teram neles para eles dizerem quem chefiou a invasão. Entre os presos ha

via um lavrador já velho e doente. Ameaçaram matá-lo se não confessassem 

que -tinha sido eu que mandei invadir. Depois de muito sofrer, oa companh� 

ires soltaram meu nome. 

A policia foi me buscar, mas eu estava reunido com 

mais de trezentos homens e eles não tiveram coragem de me prender. 

No dia seguinte eu estava sózinho na sede do sindica

to de trabalpadores rurais e de repente chegaram os homens, me cercaram e 

me levaram como se eu fosse o maior inimigo do Brasil. 

t verdade que não sou de muita instrução, mas sei que 

para prender alguém tem de ter Órdem do juiz. E eu descobri que eles me 

prenderam por õrdem do desembargador. Então na cadeia comecei a gritar e 

a criticar que desembargador não tinha direito de me prender. Passei 36 

dias de cadeia sem ser ouvido e sem saber o que ia acontecer. Ai me chama 

ram para depor. 

Lá na sala estava o desembargador, um capitão, um te

nente do exército e um cabo. 

Então eles começaram a me acusar de invadir o forneci 

mente da SUDENE. Neguei. o que fiz foi só esclarecer os companheiros pa

ra exigir o cumprimento da lei. 

E eles lá no tribunal deles disseram: 

- o que é que voce tem a ver com as leis?

Então respondi que todo o mundo tem a ver com as :leis,

porque as leia dão o direito. Eles interromperam minha palavra e disseram 

com.ar de riso: 

- Isso nao vale para nós.

Então eu me achei num país sem leis. Pensei e falei:

"Mas quem criou estas leis não fui eu, nem os lavradores. Foi. as autorida

des mesmo". 
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Estudo 25 

- Que lei, rapaz. Conversa mole. Já viu

rural falar em lei. Estas leis não mandam nada. 

trabalhador 

E eu de boca aberta num país sem leis, procurando o 

que dizer aos homens da lei que me disseram que lei nao vale.Aí encontrei: 

- Vocês não respeitam as leis que vo.cês mesmos fize

ram. Mas eu estou a par de uma lei superior a essas todas e que manda em 

tudo no mundo. 

- De onde vem esta lei?

.. 

- ir: o Vaticano 29 e vale prá todos os países do mundo.

Quando me ouviram falar em Vaticano o desembargador me

disse: 

- Ai está a prova que você é mesmo comunista vindo com

a lei dos estrangeiros: 

Não me incomodei. Puxei o Evangelho e entreguei ao pr§. 

prio desembargador. Ele me devolveu querendo que eu ·mesmo lesse, mas eu 

não conheço nome nenhum. Nem sei assoletrar. O desembargador pegou o li

vro de Deus, mas não sabia usar. Perdara-se ali dentro como um bicho an

dando num palácio. 

Então passou para o sargento. O sargento para o capi-

tão. Eles nem conseguiam folhear. Parece até que tinham medo. 

Vendo a confusão deles, disse: 

- Pode procurar a carta de S. Tiago nocapitulo 5.

Eles faziam gestos de quem não entende nada. Tomei o

livro deles e soprei no livro como se fosse para limpar. E falei claro: 

Tal a sabedoria de vocês. Deus não deixa vocês co

nehcerem essa riqueza que é só dos que estão do lado dele. 

Abri IJ. Biblia na página marcada com tinta azul. Devia 

ser ali a passagem de são Tiago. E dei para eles lerem. Eles liam sozinhos 

e eu falei. 

- E preciso ler em voz alta. Por que vocês nao lêem?

Então o capitão colocou os óculos e disse. Aqui está escrito assim: "Vocês 

ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que vêm ai em cima de vo

cês •.. " '."" E foi lendo: "Lembrem-se de que o salário que vo.cês deixaram de 

pagar aos trabalhadores rurais que estão na terra de vocês é como um gran

de grito e os gemidos dos lavradores chegam aos ouvidos de Deus." 
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Estudo 25 

Eles leram isso e parece que ficaram com mais raiva a 

inda. Acusaram-me de ter inventado um cartório falso que o pessoal chamava 

de"cartório de Deus". 

Mas eu nao inventei o cartório. A gente só fazia uma 

forma de escritura em nome de Deus. Eu ditava e outros escreviam. 

Acabou que eles tiveram de me soltar, mas já faz 15 

anos que estou respondendo um processo que nao acaba mais nunca. E tudo 

isso por causa das palavras de Deus. 

gunta: 

Cícero continua sua luta. 

No julgamento, só para atemorizá-lo um promotor per-

- Como é seu verdadeiro nome ?

Ele respondeu: 

- Cícero das Dores, mas pode escrever ai: MOIS!S
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LEI ANILZINHO, LEI DOS POSSEIROS 

Nós, camponeses da reg1ao do Tocantins (PA) (Baião, 

Cametá, Tucuruí, Mocajuba, Oeiras do Pará e Limoeiros do Ajurú),.re� 

nidos nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 1981, pela segunda vez na Comu 

nidade de Anilzinho-Baião, em encontro sobre "A QUESTÃO DA POSSE DA TER 

RA", depois de termos feito um levantamento da situação atual nas comu

nidades, reavaliação e estudo sobre a Lei Anilzinho e um debate sobre a 

Organização Fundiária, Sindical e Política, resolvemos reformular a Lei 

Anilzinho, que passa a ter a seguinte redação: 

LEI ANILZINHO II 

01. RESISTIR NA TERRA

1.1. De Maneira Imediata:

- Se for preciso com armas, �achado, terçado, espingarda, etc.,

resistir à grilagem. - Comunicar e denunciar as arbitraried�
-

des as comunidades vizinhas, sindicatos, CPT e demais entida

des de apoio, imprensa; que haja solidariedade mútua.

1.2. De Maneira Permanente: 

- Plantar culturas permanentes e de subsistência. - Morar I na 

terra.

02. PROPRIBDADB DA TBRRA

03. 

2.1. A terra ê da comunidade. 

2.2. Cabe às comunidades, com ou sem topógrafo, demarcar e,dividir a 

área entre os seus membros. 

2.3. Os membros assinam um documento preparado pela comunidade reco 

nhecendo que a terra que eles trabalham ou irão trabalhar ê da 

comunidade. 

2 . 4 . No do posseiro deixar terra, 
-

terá direito 
' 

indenizacaso a so a 

da benfeitoria, pois terra pertence 
' 

comunidade. çao a a 

uso DA TERRA 

3 .1. A terra 
-

trabalhar nela. e para 

3. 2. Dar prioridade
-

cultura permanente. a 

3 . 3 . Manter cultura de subsistência para família e para a comunidade. 

3.4. Não se comprometer com o banco. 
04. COMERCIALIZAÇÃO

4.1. No processo de comercialização dos produtos.organizar cantinas 

ou cooperativas. 

4.2. Procurar vender a produção e comprar. 

os bens necessários em conjunto. 
OS. ORGANIZAÇÃO 

5.1. Comunitária: 

-Organizar a comunidade com hom�ns,
mulheres e jovens através de mutirão

•



• 

e trabalho coletivo e deve ser coor

denada por uma comissão mista. - Cons 

truir casa comunitária ou capela, e

xigir posto médico, escola para dar 

mais segurança na terra. - Criar co

missões de trabalho e estudo, confo! 

me a necessidade da comunidade. 

5.2. Sindical: 

-Todos os membros da comunidade de

vem ser sindicalizados.

-Fazer oposição sindical. Que o sin

dicato seja dos trabalhadores. Exi

gir do sindicato ação em defesa da

classe. - As oposições sindicais e

xistentes deverão criar comissões de

educação_ sindical. - Lutar pela con!

trução da Central Onica dos Trabalha 

dores (CUT) pela base. 

5.3. Política. 

- Fazer oposição política.

06. ENCONTROS

6.1. Criar um fundo de manutenção dos encontros.

17 

6.2. Em caso de encontros ou qualquer outro movimento festivo, as· 

venda� seja feitas para o benefício das comunidades. 

07. VINTE E CINCO DE JULHO - DIA DO LAVRADOR.



18, 

EL Salvador 

Há cinquenta anos este pequeno pais mar 

cha entre o massacre e a insurreição. 

Quatro milhões e quinhentos mil salvado 

renhes se apertam numa área de apenas 21.393 quilôm� 

tros quadrados -o menor pais da América Latina- vi

vendo da exportação de café, algodão e alguns produ

tos manufaturados. A economia do país é controlada 

por 14 familias de latifundiários, aliados aos capi

tais dos Estad:ls Unidos. 

No último ano EL SALVADOR se transformou 

no centro da crise política e militar que atinge to

da a América Central principalmente Guatemala, Hondu 

ras e Nicarágua. Com o isolamento completo da Junta 

Civil Militar que governa o pais, � Governo Norte A

mericano de Ronald Reagan aumentou em enorme quanti

dade o fornecimento de armas, munições e instrutores 

militares ao Exército Salvadorenho. Hoje, se os Es

tados Unidos retirarem a ajuda Militar ao Governo de 

El Salvador, ele caira por si. Porque todo o povo já 

se levantou contra ele. 

• 

Abre o olho 

O povo de El Salvador está organizado em duas frentes. Uma po

litica: -A Frente Democrática Revolucionária= FDR e outra militar: -A Fren

te Marti de Libertação Nacional= FMLN. Alguns governos já reconheceram que 

essas duas organizações é que representam os verdadeiros interesses do povo 

de El Salvador. Os primeiros foram a França e o México. 

Os guerrilheiros da FMLN já controlam 40% do território do pais 

e aumentam dia a dia sua força politica e militar. Diante desse avanço a 

Junta do Governo decidiu fazer uma manobra para confundir a opinião pública 

do mundo inteiro. Realizar eleições para uma Assembléia Constituinte . .  Os 

guerrilheiros da FMLN recusaram-se a participar de eleições realizadas de

baixo de balas. Denunciaram que essas eleições são uma farsa, uma mentira. 

E provaram que o governo confeccionou 900 mil cédulas de votação sendo que 

nos pais inteiro tem mais de 2 milhões de eleitores. Além do mais só os Pª! 

tidos de extrema direita vão participar das eleições. 

Enquanto isso o governo de Ronald Reagan v.isi ta de um por um t2 

dos os países da América Latina pedindo que eles mandem soldados para inva

dir El Salvador. Quer dizer, querendo usar os soldados da Argentina, Bra

sil, Chile, Colômbia, etc como bucha de canhão para defender os interesses 
' 

dos Estados Unidos. Isso porque o povo.norte-americano não está permitindo 
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Abre o olho 

que ele mande soldados ianques para morrer em El Salvador. 

Neste segundo aniversários do assassinato de D. OSCAR ROMERO, 

o BISPO DOS POBRES DE EL SALVADOR- o povo organizado na FDR-FMLN apressa o

passo de sua caminhada para a libertação. A morte de D. ROMERO não foi em

vao. Seu exemplo e a semente do seu sangue floresceram. A luta do povo

salvadorenho, que é uma parte da luta de todos os oprimidos do mundo e PªE

ticularmente da América Latina está ganhando cada dia mais força.

Os trabalhadores do Brasil devem refletir e discutir a luta 

dos seus companheiros de El Salvador e trabalhar no sentido de dar a eles 

todo o apoio, realizando campanhas de esclarecimento, campanhas de fun

dos, enviando cartas de solidariedade, realizando celebrações e manifesta

çoes exigindo que o governo brasileiro também reconheça os legítimos repr� 

sentantes do povo salvadorenho: A FDR e a FMLN. 

NICARÃGOA VENCEU EL SALVADOR VENCERÃ 

---Zi,�aldo--------

V 
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--------------------------------.. 

PÃSCOA, PASSAGEM 

PASSAGEM LUTA, 

PASSAGEM SANGUE, 

PASSAGEM DECISÃO; 

PASSAGEM QUE EXIGE AMOR, 

PÃSCOA, PASSAGEM 

UNIÃO, 

DOAÇÃO. 

PASSAGEM DO LAVRADOR, 

PASSAGEM DO OPERÃRIO, 

PASSAGEM DO EMPOBRECIDO, 

PASSAGEM DO OPRIMIDO, 

QUE LAVRA A TERRA, 

QUE FAZ A MÃQUINA, 

QUE FAZ A CONSTRUÇÃO, 

NA CERTEZA-ESPERANÇA 

DO NOVO cEu, DA NOVA TERRA. 

PÃSCOA, PASSAGEM 

PASSAGEM PARA A TERRA DO PÃO, 

PASSAGEM PARA A TERRA DA JUSTIÇA, 

PASSAGEM PARA A TERRA DA LIBERDADE. 

PÃSCOA, PASSAGEM 

PASSAGEM CONSTRUIDA, 

NO SILENCIO DA VOZ, 

NA ESCURIDÃO DA NOITE, 

NA INSEGURANÇA DA VIDA 

TENDO COMO 0NICA CERTEZA 

A VITÕRIA RESSURREIÇÃO, 

A VITÕRIA VERDADE 

DADA POR CRISTO 

NOSSO IRMÃO-DEUS LIBERTADOR. 

, 

PASCOA 
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PDS EM CAMPANHA No RIO DE JANEIRO 

No Rio o governo do Estado 

criou uma comissão de terras, que 

fêz convênio com o INCRA. A finali

dade é a "regularização fundiária" 

tão falada pelo Paulo Yokota, parti 

culàrmente para a região de Angra 

dos Reis e Paratí. Há uma verba de 

16 bilhões para o INCRA fazer con

vênios com os institutos de terras 

estaduais neste ano. A proposição 

vai até as açoes discriminatórias 

mas nao chega nas desapr priações, 

que vao seguir seu curso ormal. A 

campanha do PDS, como se e é de mui 

to fôlego. 

G E TA T :-

SETE PALMOS DE TERRA 

PARA QUEM NELA TRABALHA, 

Ao mesmo tempo em que o ju! 
gamento-farsa continua em Belém, os 

posseiros de São Geraldo permanecem 
esmagados em seus direitos fundame� 
tais e os padres-, permanecem presos, 
acusados do crime de anunciar o Evan 

gelho, a tragédia no Baixo Araguaia 
continua. 

O gril�iro Neif Murad desen 

volveu no final de 

rio de violências, 

"justos juízes", e 

.. 

janeiro um rosa-

abençoadas pelos 

pelo GETAZ 6rgão 

carcerário do Governo para tratar da 

questão da Terra. 

* 2 de janeiro: 6 operaçoes re

pressivas derrubando casas, destruirr 

do roças, envenenando gente. 

* 26 de janeiro: operação contra

12 lavradores, dois deles apresen
tando em Belém marcas de torturas. 

* 29 de janeiro: operação contra

o lote 8 com um barraco destruido e

2 queimados

* início de fevereiro: nova opera

çao contra o lote 8 com 5 casas quei 

m�das. 

E todo mundo sabe que Murad 
fraudou o documento das terras e que 

na liminar de despejo aparecem no

mes de pessoas inexistentes ou que 

nao moram mais na área. 

Onde eati a ju1ti�a? � esta 
a Reforma Agrária pacífica que o g� 

verno está fazendo? De quem é a vio 
lência? Dos que se defendem ou dos 

que semeiam o terror? 

A propaganda do governo pe

la televisão devia mudar o slogan. 

Em vez de "Terra para quem nela tra 

balha" "Sete palmo, de terra para 

quem nela trabalha".
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S A N T A R .t M: 

AVELI NO ASSASSI NADO 

O Co mpan heiro Avelino Ri beir o  da 

Silva, delegado Regional do Sindic� 

to dos Trabalhadores Rurais de San

tarém, fo i assassinado fr iamente P! 

lo delinquente Otacilio Feitosa, o 

Uta, co mo é con hecido na região. As 

pressões de Ota contra Avelino e o u  

tr os co mpan heiros foram den unciadas 

desde o ano passado. Nen h u ma provi

dência foi tomada pelas autor idades 

Quem responder ã pela morte de Aveli 

no? Onde estava a justi ça na 

do assassinato? 

hora 

AssE�BLÉIA DA OPOSIÇÃO SINDICAL 

DOS TRABALHADORES RURAIS 

A Oposição Sindical dos T ra

balhadores Rurais de Goiás reuniu

se durante 4 dias, mais de cem tra

balhadores em sua Assembléia anual. 

A assembléia comprovou um fa 

to importante: a classe exige cada 

vez mais combatividade dos seus di

rigentes e dos seus instrumentos de 

luta: Associações, Sindicatos, Fede 

raçao. 

As maiores denúncias foram 

contra a política partidária do go

verno e o peleguismo que continua 

na FETAEG, um ano depois da derrub! 

da do Pelegão Antônio Bueno. 

Foram aprovadas as propostas 

gerais de luta da Oposição Sindical 

para o próximo ano, principalmente 

o esforço de participação no ENCLAT,

CONCLAT e construção da CUT pela ba

se.

JUSTIÇA E LIBERDADE 

Aproxima-se o julgamento dos 

padres Aristides e Francisco e dos 

13 posseiros de São Geraldo do Ara

guaia. Já fez mais de 200 dias que 

eles estão presos e somente agora se 

anuncia o julgamento para o fim de 

março ou início de abril. 

que 

SOS. 

Não é a ,verdade ou a justiça 

decidirá a libertação dos pre

O que decidirá a sorte dos 15 

será a consciência do Estado, daqu� 

les que tem o dinheiro e o poder nas 

maos para mantê-los presos ou sol tá

los. 

De qualquer forma se julgará 

a pastoral preferencial dos pobres 

e oprimidos, a situação calamitosa 

de milhares de agricultores perse

guidos e expulsos das suas terras, 

a sede de liberdade, de organização 

e de justiça de todo o povo. 

Portanto, é necessário que t� 

dos se empenhem a fim de que a jus

tiça seja feita ou a injustiça seja 

denunciada. 

CARTAS 

11Tambem para nõs é importante preparar 

dias melhores: ( ... ) nos sentirmos soli

dãr,os e participantes da situação e das 

lutas dos trabalhadores no mundo: Traba -

lhadores pobres afastados de sues terras, 

presos, torturados, impedidos de desenvo_! 

ver sua própria personalidade e o direito 

de governar-se democraticamente ( ... ) 11 

OS AMIGOS DE MODIGLIANA 

ITÃLIA 
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LEI A:- "OS CAMPONESES E A POLfTICA NO BRASIL" 

de José de Souza Martins - Editora VOZES -1982. 

"O camponês no processo histórico é um .excluido. um inferior, um 

ausente" afirma José de Souza Martins no seu novà livro editado pela 

VOZES: "Os camponeses e a política no Brasil". 

Páginas entre as mais marcantes da história do Brasil foram es

critas pelos camponeses, mesmo assim ficaram desconhecidas ou mal re

digidas pelos autores oficiais. 
Para redescobrir o papel e o valor do camponês, Martins traça um 

quadro rápido, porém completo, acompanhado, inclusive, de preciosa e 

indispensável documentação fotográfica, das lutàs camponesas a partir 

das brigens do campesinato no Brasil até os Gltimos conflitos . 

. Contrariamente a quanto poderia aparecer nos dados que fundamentam 

a política governamental e a análise de alguns grupos de esquerda, fr! 

quentemente muito longe da realidade brasileira, o autor prova o au

mento dos posseiros e a diminuição dos assalariados permanentes. Isso 

indica que o processo de apropriação da terra pelo· capitalismo, encon 

tra uma barreira nos camponeses que a defendem ou a ocupam. A terra 

e o capital estão sempre mais unificados, os donos 4a terra são os do 

nos do capital nacional e internacional. 

O lavrador que luta pela terra, queira ou nao, saiba ou nao, es

tá engajado na luta contra o capitalismo. Por isso, uma reforma Agr! 

ria que quisesse ser simplesmente distributiva nesta hora, não resol

veria o problema, 

L E I A :- AMÉRICA LATINA 

FORAM MORTOS CONTINUAM VIVOS, 

Memória dos que tombaram por causa do RBINO DB DBUS.

Eles estão vivos na lembrança e na luta do povo latino-americano. 

SEM FRONTEIRAS 
Caixa Postal 26.040 

05531. - SÃO PAULO - SP. 





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR – CAMPUS NOVA IGUAÇU 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDIM) 

Descrição da Documentação 

Nome da Pasta JOC - PO - CPT 

Número de Documentos 117 documentos. 

Tipo da Documentação 
Revistas; Jornais; Periódicos; Boletins informativos; Cartas; 

Relatórios; Memorandos; Panfletos. 

Data/Ano Março de 1978 – Setembro de 2003. 

Formato A4, A3, A5, Ofício, Panfleto. 

Descrição 

A caixa contém grande quantidade de periódicos de organizações e 
grupos ligados à Igreja Católica, como a CNB, a Pastoral da Terra e 
da Juventude Operária Católica (JOC). Há também uma quantidade 
considerável de periódicos e panfletos em língua espanhola. Grande 
parte dos documentos apresenta relatos sobre conflitos e 
assassinatos no campo na América Latina. Há um grande conjunto 
de documentos referentes 3º Congresso Nacional de Jovens 
Trabalhadores, realizado em 1983. Outro conjunto de documentos 
diz respeito a orientações do Banco Mundial a países com 
investimentos na instituição. 

Palavras-chaves 

Banco Mundial; Comissão Pastoral da Terra (CPT); Constituinte; 
CUT; Democracia; Fundo Monetário Internacional (FMI); Fome; 
Juventude; Trabalho; Juventude Operária Católica (JOC); 
Movimento Sem-Terra; Nicarágua; Partidos Políticos; Pastoral da 
Criança; Pastoral Operária; Pastoral da Terra; Reforma Agrária; 
Sindicatos; Trabalhadores rurais; Violência no campo.  

Observações 

A documentação foi doada para digitalização pela Cúria 
Metropolitana de Nova Iguaçu, local em que estão depositados os 
documentos originais. Mantemos aqui a mesma organização da 
documentação que se encontra no Arquivo da Cúria: de forma 
geral, trata-se de Fundos, que estão subdivididos em caixas.  
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<C i 00 cotissõo pastord da terra (1� a �nha600CNBB) 

"Nós não queremos guerra 
pois não sabemos brigar, 
nós só queremos paz e justiça 
e a terra para plantar" 

LEIA NESTE NUMERO: 

A Libertação do Povo Não Passa Pelas Malvinas 

(EdUJ,JÚa1.) 

A Luta Pela Terra Na Blblia 19 de Maio Nova Ronda Alta - CONCLAT 



ASSINATURAS 

Uma Publicação do 
Secretariado da CPT 
Caixa Postal - 749 
74.000 - Goiânia-GO 

ESPECIAL 

NORMAL 

(Colaboração) - Cr$ 1.000,00 

PARA LAVRADORES 

PARA O EXTERIOR 

IMPORTANTE 

- Cr$ 

- Cr$ 

- US$ 

250,00 

80,00 

10. 

O paga mento das ass inaturas pode ser 

feito através de VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pa

gâvel em Goiânia, em nome da COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA. 

CAPA - A Cruz de Ronda Alta 

Foto - Lurdes Maria Grzybowski 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA é um organismo ligado à linha Mi� 

sionária da CNBB. Tem como objetivo central "interligar, asses 

sorar e dinamizar os que trabal�a� �ffl funçã� dos homens sem

terra e dos trabalhadores rurais ••. " (Conclusão n9 1 do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 1975). 

•
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Editorial 

A LIBERTAÇÃO DO POVO NÃO PASSA PELAS MALVINAS 

Não deixa de espantar todo mundo a locura inglesa e argen

tina que, nao satisfeita com os problemas que afetam a realidade mundial, 

quiseram atear novo fogo de guerra nas Ilhas Malvinas (ou Falkland, segu� 

do os ingleses) bem no sul do Oceano Atlântico. 

As ilhas, ocupadas pela Inglaterra desde o final do seculo 

passado, foram retomadas, com uma ação de força, pelo exercito do General 

Galtieri. A Inglaterra respondeu a ocupação dos argentinos, enviando pa

ra a ãrea sua força naval e aerea. Desencadeou-se a guerra. Os mortos des 

ta nova chacina jã são mais de 600, todos jovens de 20 anos, chamados a 

"morrer pela pãtria e viver sem razão". 

Mas o que mais espanta ê a reaçao da massa do povo que se

ja na Inglaterra ou na Argentina, se deixou envolver e entusiasmar por uma 

guerra que nao e sua e lhe trarã so mortes e prejuizos. r a espiral dos r! 

gimes e governos, que sabem envolver na sua propaganda sutil o povo que 

massacram, torturam e oprimem. 

Ate aqueles que deveriam, 

nesta hora, ser a voz profética 0embrem

se dos profetas biblicos gritando contra 

as a 1 i anças de guerra do povo de Deus, n� 

ma hora vendido ao Egito e noutra hora 

vendido ã Assiria) vendem-se a interesses 

que nada tem de evangel i co e declaram que 

as armas inglesas são a defesa da democr�

cia e da liberdade contra a barbãrie dos 

coronéis, ou que as armas argentinas ca� 

tarão a vitoria contra o colonialismo do 

norte. 

As Malvinas são ainda uma 

vez uma pãgina suja da historia em que os 

interesses das cúpulas e do capitalismo 

envolvem o povo para se jogar em aventu

ras alheias e esquecer a opressao, a fo

me, a serviço de uma bandeira (mesmo a

bençoada por uma Igreja servidora) que 

não foi, não e e não serã a dele. 

Aos coroneis argentinos, 

ã dama de ferro, senhora Tachter, primei 
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'ro ministro inglês, não interessa o povo. Nos bastaria lembrar uma declar! 

ção que o duque Edimburgo, esposo da rainha da inglaterra, fez nestes dias 

demonstrando sua preocupação pela morte das ... baleias na ãrea do conflito 

e nao com os filhos do povo. 

O povo, todos os povos tem sua guerra (muitas vezes sem ar 

mas) e sempre sem as armas sofisticadas construidas e usadas pelo poder, 

contra e nao a serviço destes governos opressores. 

A guerra do p6vo trabalhador ê a do 19 de Maio: lembrança 

e celebração das lutas e dos mortos, ponto de partida para novas vitõrias. 
A guerra do povo trabalhador são os mais de 50.000 metalu! 

gicos em greve, os professores exigindo salãrio e justiça, demitidos pela 

mãquina arrasadora do Governo que não quer (não obstante as "aberturas") 

que se levante uma voz e um movimentode livre reivindicação. 

A guerra do povo trabalhador ê a formação de uma Central O

nica dos Trabalhadores construida pela base, não um novo "pacote" ·sindi-

cal da aliança entre as cúpulas e o poder. 

A guerra do povo e contra a corrida armamentista que com o 

dinheiro que deveria servir para o pão, a escola, a saude, fabrica mãqui

nas de morte sempre mais aperfeiçoadas. 

E os que querem ser servidores do povo nesta guerra dos di 

reitos e da liberdade experimentarão na carne as feridas desta luta. 

Aristides e Chico não abençoaram as armas dos Curiõs que 

servem a chacina do povo do Araguaia e por isso continuam presos, levados 

a um pro�esso - farsa dos detentores da ordem (desordem) estabelecida. Dom 

Pedro não foi em carro blindado para se defender de quem quer sua morte ou 

sua expulsão. Por isso foi agredido, como Jesus Cristo, por ter falado a 

verdade. 

A luta da libertação do povo da Amêrica Latina não passa 

pelas ilhas malvinas, passa porêm por cada grito, cada luta que nasça do 

povo em procura de uma liberdade que não aceita opressão alguma. 

•
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Muitas comunidades do Brasil inteiro, pessoas e gr� 

pos engajados ou solidários com a luta dos trabalhadores tem-nos pergunta

do sobre o destino dos colonos de Ronda Alta depois que o acampamento foi 

desfeito. 

Apresentamos aqui algumas reflexões dos companheiros 

da CPT sobre a situação atual das famílias dos acampados, extraídas do Bo

letim VOZ DA TERRA - Abril de 1982. 

HISTÕRICO 

Diante da situação insustentável em que se encontravam 

os acampados, devido às pressões de toda ordem, que pareciam culminar com 

a ameaça de uma 

iminente destrui

ção do acampamen

to à força, uma c9. 

missão represent� 

tiva dos colonos, 

na Última reunião 

da CPT-RS fez 

veemente apelo 

um 

Igreja, apresenta� 

do uma proposta. 

A propos

ta seria a mesma 

feita por D.Jaime 

Chemelo por ocasião da concentração dos 200 padres em Ronda Alta e que na

quele momento não foi considerada oportuna. 

Formou-se então uma comissão encarregada de falar com 

D.Jaime e alguns bispos mais voltados para o problema, afim de voltar a re

estudar a proposta dos acampados.

Realizou-se, para isso, uma reunião no Bispado de No

vo Hamburgo, com a presença de D.Paulo Moretto, D.Sinésio Bohna, D. Jaime 

Chemelo e diversas entidades. 

Nesta reunião, alguns técnicos, a pedido dos partici

pantes elaboraram e apresentaram cinco propostas. Depois de um diálogo en

tre bispos, acampados e demais presentes chegou-se à conclusão de que a pr9. 

:posta mais viável seria a primeira unida à quinta: 
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- COMPARAR UMA ÃREA DE 100 HA,

ONDE ELES NÃO ESTARIAM MAIS

SUJEITOS AO CONTROLE E REPRES

SÃO VIOLENTA DA POL1CIA, ES

TADO E OUTRAS ENTIDADES. IS

TO SERIA PROVISÕRIO E CUSTA

RIA 20 MILHÕES. NESTA ÃREA

PODERIAM CONTINUAR REIVINDI

CANDO SEUS DIREITOS.

- FAZER UM FUNDO DE C�DITO E

UM CAPITAL QUE DESSE AVAL PA

RA TER ACESSO AOS CR.1!:DITOS

BANCÃRIOS E ASSIM IR AUMEN

TANDO A EXTENSÃO DAS ÃREAS.

No final 

da reunião ficou combinado com 

• 

os bispos que os colonos deve-
LH)?l,rJ ,?v,ff(_ 

riam apresentar urna proposta concreta para ser levada a Assembléia dos Bis 

pos de Itaici. D.Jaime e os demais bispos presentes se comprometeram a 

apresentar a proposta aos bispos gaúchos durante o encontro de Itaici. O 

que foi feito e aprovada a proposta. 

No dia da Romaria da Terra voltando com a resposta de 

Itaici, antes de falarem em pÚblico, os bispos, num dos barracos do acam

pamento, fizeram urna reunião com os representantes da comissão para ver se 

eles ainda mantinham de pé a solicitação feita ao episcopado. A resposta 

dos colonos foi firme: "Se hoje não houver uma resposta positiva o acamp� 

mente vai terminar. Provavelmente amanhã aairão umas 60 familias". 

Em seguid� durante a Missa, um representante dos a

campados voltou a fazer oficialmente o seu pedido em pÚblico, aos bispos: 

D.Paulo e D.Estanislau responderam confirmando a aceitação por parte dos

Bispos. Deixaram bem claro que, corno Igreja, não poderiam deixar irmãos 

morrerem à mingua e tão violentamente. Por isso, num gesto concreto, es

tendiam a mão ao pedido. Esse gesto porém não seria urna solução definit! 

va e paternalista, mas um ato de justiça para retirá-los desta situação 

insustentável de miséria e repressão. Este gesto seria para dar-lhes ·um 

espaço livre onde tivessem as condições minirnas de se reorganizarem e se

guirem a luta de reivindicação :dos seus direitos junto às autoridades com 

petentes. 

COM0 IITÃ NO MONIITO 

Na mesma ocasião da Romaria os Bispos pediram um pr� 

jeto concreto, isto é, local exato, preço, condições, etc ... 
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Tudo foi feito em segredo p� 

la comissão dos colonos e assessores. Ninguém podia 
saber, pois poderiam aparecer pressões e boicotes. To
do o negócio foi feito através de um advogado. No dia 11 
de março ele saiu para fazer o negócio e só voltou às 2h da 
madrugada, com tudo em dia. Esta demora aconteceu porque os 

donos do terreno exigiram mais de um milhão, pagamento de 5 mi

lhões num prazo de 60 dias e mais 60m 3 de lenha. Ficaram também 
com o direito de retirar o soja dos 30 ha plantados e mais a benfei
toria. 

Marcaram a transferência para sexta feira, dia 12 ,,, 

com caminhões da prefeitura e alguns particulares. Porém só vieram os 
particulares. Os da prefeitura encalharam na barreira porque não ti
nham todas as exigências que a policia rodoviária fazia: extintor, triâ� 
gulo, sinaleira, etc. 

Os particulares, apos 3/4 de hora na barreira con
seguiram entrar. Carregaram a primeira mudança com 7 barracos. Mas, ai 
deu outro enguiço, o povo exigia que a Grande Cruz fosse na frente, num 

caminhão só para ela. Com muito sacrifício colocaram-na num particular, 
já que os outros nao vieram ... 

Esta foi a primeira leva que partia de tardezinha. 

A despedida foi emocionante: urna grande concentração ao redor da cruz, 

lembrando o sentido do acontecimento: Sinal de sofrimento que passaria a 
ser também sinal de glória e ressurreição (libertação). Agora eles i

riam para a terra prometida, onde em linguagem bíblica se diria que cor 
re leite e mel. 

Após esta despedida diante da cruz, partiram can-

tando: Vitória tu reinarás, a classe roceira, nossa alegria é saber que 

um dia ... até a primeira barre! 

ra. Também gritavam: "Povo uni 

do, jamais será vencido." 
Na barreira começaram 

as primeiras encrencas: Crian
ça não podia viajar em cima da 

carroceria, etc.etc •.. E só con 
seguiram passar depois de mui
ta discussão e do motorista se 
responsabilizar pelo que acon

tecesse. 
A passagem �or Ronda A! 

ta também foi emocionante. A 
principio queriam fazer urna vo_! 
ta ollmpica pela cidade, mas 
depois só foram pela rua prin-

....... � :�:::
m 
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a

�e::a ;
io

=�is 

07.



08. 

tavam 

gria, 

Muitos aplaudiam, outros criticavam. Os acampados e� 

tranquilos, mas derrepente estouraram foguetes, ai aumentou a ale

toques de gaita e cantos. 

Chegaram no local ao anoitecer. Lá estavam esperando 

uns 20 vigias dos acampados a fim de evitar que outros invadissem a terra 

como havia boatos. (Esta vigia se prolongou durante vários dias). 

A chegada com a cruz ao alto, iluminada pelos faróis 

foi um quadro emocionante. Ai se fez a primeira celebração em torno da 

cruz, daquela cruz que sempre fora a força maior na caminhada. Nesta cele 

bração houve orações, louvores, pronunciamentos, sentido da frase: "Povo 

unido, jamais será vencido". 

Na primeira noite as mulheres acamparam numa casa e 

os homens em barracas improvisadas. A transferência teve momentos difí

ceis, pois não havia condições mínimas nem para fazer comida. As crianças 

choravam de fome, etc ... Alguns jornalistas se aproveitaram para noticiar 

que o povo nao estava satisfeito. 

A transferência total terminou domingo, dia 13, às 18 

horas. 

Já tinham decidido que se estabeleceriam em 7 núcleos 

de 22 a 30 familias. Os núcleos foram distribuidos à beira dos capões.Es 

tes núcleos foram se formando espontaneamente, isto é, à medida que saiam 

do acampamento velho e chegavam no novo. 

Ainda no domingo limparam uma área onde será locali

zado o Centro Comunitário. Nela foi colocado em lugar de destaque a cruz, 

dando-se uma motivação. Bem no alto uma faixa: NOVA RONDA ALTA - TERRA

PROMETIDA. Também foi previsto o local da escola e da casa das irmãs. 
Nos dias seguintes começaram a construir provisória

mente as suas barracas, com estruturas mais resistentes, pois sabiam que 

chegaria uma cobertura de brasilite e costaneiras. 

No total se mudaram 204 familias, entre as quais 200 

crianças em idade escolar. Uma das primeiras atividades a ser conaluida se 

rã a Escola. lê NOVA RONDA ALTA, como passou a ser chamado o acampamen

to é o maior distrito de Ronda Alta. 



Eles tem muitos planos. Estão 

muito satisfeitos, pois hoje são eles que controlam a 

entrada do seu campo de trabalho e de reivindicações, e 

não a polícia. 

REPERCUSSÃO 

tum desafio em que a Igreja está envolvida. 

Há os que pensam que a Igreja assumiu e resolveu o problema. Mas a 

realidade é que o governo ficou "pendurado no pincel", pois a Igreja 

não resolveu em definitivo, mas só deu condições para que os colonos con 

tinuem reivindicando mais ainda. E para tal continuará dando apoio. So

bretudo dando condições para que haja uma organização de vida comunitária 

intensa, onde eles mesmos decidirão seu destino. 

A união será a base de toda a sua organização, pois 

ela sempre foi a sua força. 

No acampamento do projeto por parte dos técnicos de

verá ser respeitada sempre a decisão consciente desses colonos, para evi 

tar o perigo de que venham imposições de cima, o que é inconcebível. 

A CPT e a Igreja não estão aí para fazer a reforma 

agrária, mas para iluminar, assessorar e fornecer as ferramentas necessá 

rias, afim de que os próprios lavradores possam exigir a Reforma Agrá

ria. 

09.
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A LUTA PELA TERRA NA BIBLIA. _____________ _ 

No Último número do boletim paramos os artigos sobre 

a descrição da luta na Palestina antiga que já está no livrinho impresso 

pela CPT e começamos uma série de experiências de luta e situações onde 

a leitura da Bíblia marca e suscita resistência e libertação no meio dos 

lavradores de hoje. 

No numero passado era uma luta do Nordeste na qual 

um lavrador assumia a função de Moisés. Neste número contamos uma reali

dade da Bolívia, bem perto da fronteira com o Brasil e onde a resistência 

já toma a forma de um trabalho profético 

Uma comunidade de profetas no campo da Bolívia. 

Francisco é um lavrador. Moreno, forte e com cara de 

Índio. Meio calado, mas ao mesmo tempo tem um jeito de quem está sempre 

convidando o outro para um bom papo. 

Em Sucre, cidade das montarihas de 2.800 m de altura 

da Bolívia ele estavam com tanto frio como qualquer brasileiro de terras 

baixas. 

A vontade dele era saber como vao os lavradores do 

Brasil, mas acabou ele dizendo como vao os da Bolívia, a começar pelos do 

departamento de Beni que é uma região muito parecida com o Acre e a Rondô 

nia. Perguntei: 

- Você ê pequeno proprietário ?

- Sou. Desde os anos cinquenta, o governo fez uma tal

de reforma agrária e cada família de lavrador ficou com alguns hectares de 

terra. Você imagina que os pais tiveram filhos, os filhos cresceram, ca-
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'saram, também tiveram filhos e a terra nem aumentou, nem melhorou. O 

que aconteceu foi vir fazendeiro de fora e ir comprando a terra e às ve 

zes atê tirando a terra dos pequenos. 

- O que vocês fizeram para resolver esta situação?

- Fundamos sindicatos e delegacias de defesa dos 

lavradores. Mas no ano passado tivemos mais um golpe militar e aí o tra 

balho dos sindicatos ficou proibido. 

- Como o Governo militar da Bolívia trata os lavra

dores ? 

- (Alguem tinha me alertado que a grande força de

mobilização popular no país ê a Central Operária boliviana, que)reúne mi 

neiros e operários de várias categorias. O governo para enfrentar os o 

perários tentou usar e aliciar os lavradores). 

Há alguns anos os generais criaram uma coisa cha 

mada "Pacto Militar camponês". E uma lei; uma instituição. Tem uma se 

de em cada estado e um militar que ê o coordenador do Pacto na região. 
-

- E o que e que ele faz ? 

- Ele visita constantemente as comunidades rurais,

atende os lavradores, atende os lavradores e protege os lavradores con

tra o rico que ameaça tomar suas terras. Então ele participa por direi

to de qualquer reunião que se 

fizer no campo. 

- E os lavradores gostam

disso ? 

- A maioria se acha prot�

gida, mas já há várias comuni

dades que sentem que com isso 

nao tem liberdade e são proibi 

das de andar por elas mesmas e 

de se unir. 

E você mesmo? o que faz? 

- Vivo numa comunidade de

35 famílias de lavradores. A 

gente vive mais em comum. Plan 

ta prâ nós mesmos e o que so

bra, então vende. Tentamos or 

ganizar a força dos lavradores. 

- Por que ?

- Porque a gente é cristão

e o cristão tem de!cont.inuar as 

coisas que Deus começou no mun 
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do e destruir as tentações do demônio que andam por aí. 

Bom, lá no Brasil vocês tem um trabalho bom dos 

padres e dos bispos junto com os lavradores. Aqui ainda não tem nada 

assim. Então lá na nossa área a gente mesmo é que começou a se virar. 

Eu sou catequista. E viajo o tempo todo na região para unir os compa

nheiros e para ajudar à organização dos direitos da gente. 

E viajando tanto assim, 

corno fica a lavoura? O que é que você tem em 

casa? 

- Bom. A gente planta rnan

dioca, café, milho, arroz. A banana só dá nas 

ajudam também lá na roça quando é mais precis� 

Eu me sacrifico muito, mas quando eu viajo, mi 

nha esposa e meu filho quase rapaz já resolvem 

o trabalho do dia. Assim eles tem a parte de

les no meu trabalho.

- E voce o que faz nestas

andanças ? 

- Tenho reunião de Bíblia

com os companheiros e a gente vê corno estão os 

lavradores de cada área para juntos um defender 

o outro. Eu mesmo já fui preso, mas me sol taram

logo. O medo às vezes é muito forte, mas os p�

deres de Deus nunca me abandonam. E tanto eu corno os que fazem o mesmo

· trabalho tem experimentado a força dos profetas de Deus. Acho que até

os inimigos tem notado isso e isso não vem da gente. Vem de Deus.

- E os lavradores do alti plano, corno estão ?

- Eles tem plantações de coca, de batata e pimen-

ta. Mas a maioria j â é empregado dos grandes. E só comem bata ta e enfra 

quecern. 
� 

Eles tem melhor do que nos uma coisa. Tem estra-

das, mesmo de terras e nós não ternos nem isso lá na região amazônica .. 

Os de raça quétchua dos vales tem menos organização e quando são obri

gados. Mas entre os ayrnara há bons trabalhos comunitários. E Francisco 

quis mandar uma carta aos companheiros lavradores do Brasil. -Esta car 

ta vocês podem ler no ESPECIAL deste Boletim. 
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Sucre-Bolívia, 29 de janeiro de 1982. 

mados 1rmaos lavradores do Brasil, 

A presente é portadora das saudações cordiais de 

mim próprio e de todos os irmãos lavradores bolivianos que vivemos em 

uma Comunidade Agrícola chamada SANTA FE. Estamos situados a uns 10 

quilometros ao sul de Guayaramerin no estado de Beni, Bolívia, em fren 

te de Guajarâ Mirím, estado de Rondônia, Brasil. 

Nossa realidade é essa, nos trabalhamos a agricu! 

tura com nossos próprios esforços, não temos uma mão amiga que nos aj� 

de a nos levantarmos e sair desta situação em que vivemos, nao sei se 

voces poderiam fazer algo por nós, ainda que vivamos distantes de vocês, 

porém o Espírito de Cristo é o mesmo que nos solidariza a todos os po

bres e quer que estejarr.os em comunhão, trabalhando por seu Reino cá na 

terra. 

Irmãos: nós estamos com os braços abertos para ma� 

ter relações de ajuda mútua,· tanto no trabalho material como no espiri 

tual, contando sempre com a colaboração do Espírito Santo, porque sem 

ele não podemos nada. 
-

Nos despedimos desejando-lhes todos os melhores e 

xitos em seu trabalho cotidiano e que sintam o amparo de nosso Pai e 

Mãe celestial. Os camponeses estamos oprimidos porém não estamos ven

cidos. Que Deus e a Virgem Santíssima bendigam seus lares. 

O irmão em Cristo 

Francisco Mendoza 
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VAMOS CONSTRUIR A CUT 

Os trabalhadores da base, aos poucos, vao tomando conhe 

cimento das posições que existem no movimento sindical e popular . 

Uma posição defende e pratica um sindicalismo de cúpula., 

quer dizer, de cima para baixo. Essa é a posição da UNIDADE SINDICAL �u 

Bloco da Reforma). 

A outra pos1çao defende um sindicalismo pela Base, quer 

dizer, de baixo para cima. Essa é a posição da CORRENTE ANAMPOS (Artic� 

lação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais) (ou Bloco Combativ�. 

Apresentamos aqui, para os companheiros discutirem algu 

mas idéias a respeito da criação da Central Onica dos Trabalhadores. 

AS DUAS MANEIRAS DB CONSTRUIR A CUT 
== ==== ==== 

- --

- --

A) A CUT PELA COPULA 

Há pelo menos duas maneiras de se construir a CUT. 

Uma delas é construir pela cúpula, quer dizer, primeiro 

se faz o telhado, depois os alicerces. 

Outra ê construir pela base, quer dizer, de baixo para 

cima, primeiro os alicerces, os esteios, depois o telhado. 

Dentro do movimento sindical e popular no Brasil exis

tem trabalhadores que defendem a idéia de criar a CUT pela cúpula. 

Quem participou 

ou teve notícias da CONCLAT reali

zada na Praia Grande em agosto de 

1981, tomou conhecimento das pro

postas defendidas pela Unidade Sin 

dical, que é uma organização do 

&loco da Reforma. 
A Unidade Sindi

cal encheu a boca com palavras de 

ordem de "CUT pela Base" . Mas qua_!! 

do foi trocar em miúdos a pos1çao, 

o pessoal da Unidade quis impor uma

Comissão Pró-CUT só com presidentes

de Federações e Confederações. Quer

dizer, a BASE da Unidade Sindical

f 
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e DE Presidente de Federação pra cima. 

Esse tipo de Central Onica dos Trabalhadores nós já 

conhecemos. é Irmã gêmea daquele CGT que morreu falando sozinho em 1964. 

* A CUT pela Cúpula vai ser um organismo burocrático como as Federa

ções e Confederações que já estão aí.

* A CUT pela Cúpula vai virar um Órgão do Ministério do Trabalho co

mo aconteceu com o CGT antes de 64.

* A CUT pela Cúpula vai frear o movimento sindical e popular para f�

zer acordos com a Ditadura, nas costas dos Trabalhadores, porque

a Base não vai ter controle de suas ações.

* A CUT pela Cúpula vai ser uma Comissão para coordenar congressos e

não um instrumento de unidade das lutas da classe trabalhadora.

Mas dentro do Movimento Sindical e Popular no Brasil, 

o Bloco Combativo articulado no ANAMPOS defende a proposta de construir

a CUT pela Base pra colocar nas mãos dos trabalhadores um instrumento de

união e aprofundamento das lutas da classe. Como vamos fazer para por em

prática essa proposta? Quais são os passos necessários?

B) A CUT PELA BASE 

A segunda maneira de construir a CUT B:PELA BASE, quer 

dizer, de baixo para cima, primeiro os alicerces, os esteios, depois o t_!:: 

lhado. 

Podemos dizer que as 4 idéias principais do :e1oco COM 

BATIVO ao propor a construção de uma CUT PELA BASE, são: 

1 9
• O fortalecimento da luta e da organização de base nos locais de

trabalho e moradia.

2 9• A articulação do Movimento Popular com o Movimento Sindical. 
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3 9• A conquista da Liberdade e da Autonomia Sindical e Popular. 

4 9• A Construção da União dos Trabalhadores. 

FORTALECER� ORGANIZAÇÃO _E!� 

O fortalecimento da luta e da organização de base nos 

locais de trabalho e moradia é o primeiro objetivo da construção de uma 

Central Onica dos Trabalhadores pela Base. 

Da CUT devem participar nao somente dirigentes sindi

cais, mas representantes dos grupos de luta da classe trabalhadora nos 

locais de trabalho e moradia, no campo e na cidade. Quer dizer: delega

dos sindicais, membros de Comissões de Fábrica e de Roça, represent�ntes 

de lutas pela terra prá plantar e pelos direitos trabalhistas no campo, 

como posseiros e bóias-frias e ainda, companheiros que participam de mo

vimentos organizados das cidades que lutam pelo direito de morar. 

Sem uma base organizada e representada a CUT não será 

nunca um organismo de luta reconhecido pelos trabalhadores. 

ARTICULAR O MOVIMENTO POPULAR COM O MOVIMENTO SINDICAL 

A articulação entre 

o Movimento Popular e o Movimento Sin

dical, entre a fábrica, o bairro e a

roça, é fundamental para o avanço con

junto da luta dos trabalhadores por 3

motivos:

1 9• O Movimento Popular, na roça e 

no bairro, é um espaço de participação 

inicial de muitos trabalhadores para 

a luta sindical. Muitos companheiros 

que hoje participam de sindicatos e o

posições sindicais combativos, começa

ram sua caminhada na luta participan

do de uma associação de bairro ou de 

um grupo de discussão na roça. 

2 9• O Movimento Popular é uma reta 

guarda permanente de organização do Mo 

vimento Sindical. Comitês de Apoio às 

lutas de massa de várias categorias de 

trabalhadores, fundos de greve e equi

pes de propaganda têm funcionado nos 

bairros das cidades e povoados do inte 

rior. 

39, Quando está ligado ao Movimen-

•
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to Sindical , o Movimento Popular rompe a barreira das suas próprias rei 

vindicações localizadas por melhoria de condições de vida e moradia, a-

éompanhando as lutas gerais da classe trabalhadora no país. 

Para consolidar e fortalecer esta ligação das lutas de 

todos os trabalhadores, a CUT deve ser uma expressão da articulação do M� 

vimento Sindical. 

Na CUT, o Movimento Popular deve, de alguma forma, ta� 

bém estar representado. 

)} } 1

CONQUISTAR� LIBERDADE�� AUTONOMIA PARA ,2 MOVIMENTO 

SINDICAL E POPULAR 

A luta pela co_!! 

quista da Liberdade e Autono

mia do Movimento Sindical e 

Popular é um ponto importante 

na construção da CUT. 

Ao criar uma 

CUT PELA BASE como instrumen

to de luta, desatrelada do Mi 

nistério do Trabalho e sem p� 

dir licença aos Órgãos do go

verno, estamos rompendo, na 

prática, com a legislação fa

cista dos patrões e conquis

tando uma parte da nossa li

berdade de organização sindi

cal e popular. 

Ao criar uma 

CUT PELA BASE, independente 

do Estado e dos Partidos Poli 

ticos, e independente também 

das organizaçõe� Instituições 

e Entidades que não são do Mo 

vimento Popular e Sindical, e� 
tamos dando um passo importa� 

te na direção da conquista da 

nossa AUTONOMIA. 
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E claro que a conquista da AUTONOMIA nao para a1. 

O Movimento Sindical e Popular só será autônom� na me 
. 

' 

<lida do seu poder de se organizar e de se administrar por si mesmo. E 

isso significa conquistar o controle sobre o uso dos meios necessários 

ao desenvolvimento das suas lutas. 

CONSTRUIR A UNIJJAJJB DOS TRABALHADORBS 
= 

A classe trabalhadora só será forte se possuir instru 

mentes de unidade das suas lutas. 

Com uma Central ONICA representativa e reconhecida p� 

la maioria dos trabalhadores brasileiros, teremos uma poderosa ferrame� 

ta de unidade nas maos. Uma ferramenta capaz de fazer os patrões e seu 

governo ouvir com respeito a nossa VOZ e ser obrigado a atender as nos

sas reivindicações. 

********* 

Mas como construir uma CUT PELA BASE segundo essas 4

idéias ?

-

-Em primeiro lugar parece claro que o caminho nao e 

promover uma reunião de dirigentes sindicais e fazer um acordo para fu� 

dar a CUT. 

O caminho é aquele sugerido pela história contada 

no início deste livrinho. A gente pega uma vara e junta com outras até 

fazer um feixe. Depois a gente junta os feixes num grande molho. 

Para fazer isso, temos que criar um grande mo1imen

to pela construção da CUT: 

1 9• um movimento de esclarecimento dos trabalhadores, em todos os n1-

veis, sobre o que é a CUT e qual a sua importância para toda a elas 

se. Porque não adianta quase nada fundar uma CUT se a maioria dos 

trabalhadores não sabe nem o que significam essas 3 letras: C - U - T! 

•
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2 9• um movimento de "construção dos feixes", quer dizer: de grupos ou c.Q_ 

missões interessadas em discutir, fazer sugestões e organizar a CUT 

A PARTIR DA BASE em cada lugar onde houver luta de trabalhadores. 

Agora é importante que todos os companheiros que con

cordam com essas idéias de construção da CUT PELA BASE participem da pr.§_ 

xima CONCLAT e participem também dos encontros preparat6rios :\chamados 

ENCLATS em cada Estado. 

N6� do BLOCO COMBATIVO, temos que levar essas idéias 

nos ENCLATS e na CONCLAT. E se organizar para brigar, dentro desses ên 

contras, por estas idéias. 

Porque senão o BLOCO DA REFORMA aprova as suas propos

tas de construção de uma CUT PELA COPULA. E o pior é que eles ainda vão 

dizer que estamos aprovando uma "CUT pela Base" ... 

Com isso quem vai ganhar são os patrões e o governo. E 

quem, mais uma vez, vai perder, sao todos os trabalhadores do Brasil. 

LEIA LEIA LEIA LEIA LEIA LEIA LEIA LEIA LEIA 

O sofrimento dos trabalhadores que caem nas unhas 

das colonizadoras é estudado no N9 1 dos Cadernos CPT. 

O Caderno "O Colono Troteia ou Sai da Estrada" foi pre 

parado pelo Regional MT da CPT. Está à venda por 30,00 

CPT - Caixa Postal 749 - 74.000 - Goiânia-GO. 

A Cartilha CONCLAT foi feita para discutir e aju

dar na troca de idéias sobre a organização dos traba -

lhadores. Uma cartilha simples e direta para ser usada 

no trabalho de base. CEDAC - Largo do Machado,29-S/516 

22.221 Rio de Janeiro - RJ 

Nossos agradecimentos ao Senador Jarbaa Passarinho. 

Ele fez tanta propaganda da Cartilha "Conquistando o 

Que é Nosso", na tribuna do Senado que está esgotada a 

edição. O Regional Centro-Sul avisa aos interessados

que a Cartilha terá urna nova edição publicada por "To-

dos Irmãos", de Lins. ________________________ __..__. 
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º 

DE MAIO SAO BERNARDO 

7 mil trabalhadores se con

centraram em são Bernardo para come

morar o 19 de maio. Fizeram uma pas

seata afirmando sua disposição de 1� 

ta e apontando para as batalhas im� 

diatas dos trabalhadores na área i� 
-

dustrial do ABC. A primeira luta e 

para receberem os 7% de produtivida

de que os patrões estão negando. 

A concentração demonstrou 

também a solidariedade dos trabalha

dores aos Povos de El Salvador, Nic� 

ragua e Guatemala. A luta destes Po

vos e a luta dos trabalhadores é uma 
-

so. 

l! DE MAIO SÃO PAULO· 

várias manifestações foram 

realizadas na capital paulista, pela 

passagem do 19 de maio. Em Itaquera, 

Zona Leste, Santo Amaro, Osasco. PaE 

ticiparam cerca de 800 trabalhadores, 

organizados pelas oposições sindi

cais e apoiados pela Pastoral Operá

ria. 

Na praça da sé os pelegos e 

reformistas da Unidade Sindical reu

niram 3 mil pessoas para ouvir um veE 

dadeiro comício eleitor�l que jogou 

a resolução dos problemas da classe 

trabalhadora para depois das eleições 

de 15 de novembro. 

1� DE MAIO EM ITAPURANGA -GOIAS 

O lQ de maio foi comemorado 
em Itapuranga por aproiimadamente 

3.500 trabalhadores rurais, convoca 
do pelo Sindicato daquela cidade. 

Os lavradores denunciaram 
sua situação, desemprego, falta de 
terra para morar e trabalhar, pol1ti 
ca do governo. 

Apos uma grande passeata p� 
las ruas da cidade, houve concentra
çao em frente do sindicato. 

Os lavradores de Itapuranga 
demonstraram sua força, provando na 
prãtica que a união da classe traba
lhadora e que, de fato, vai transfor 

' ..,. 

mar a estrutura de exploração que e� 
locaram sobre os ombros dos trabalha 
dores. 

.. 
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STRs COMEMORAM. 1� DE MAIO 

Em Dia�6p�lis-�0 os traba

lhadores ruraii, tonVotad6s por seu 
sindiçatb, re�lizarafu 4ma passeata e 

. ', ' 

um àto pÚblic�. Úns 300- traba1hado-
res' . cantaram e . gii tarélm pa·la·v-'ras de 
ordem :e:x:ig,i�dp · terr

.
a. pra trabalhar 

melh.�r:e·� s.ii.ár�.os e
. 
m':1,�·o.r,es. condi

ções de vida:. Depois 0Úv1.ram suas li 
derariç,as expii�árem .·() se��ido

. 
· do 1-;

de Maio, ·dia d�
.
L�ta d6s Trabal�ado-

. l � DE MA to. EM· MINAS 'GERAIS . 
-· - -- --, - --,., ---

A ·éi·d�d:e: op�rã�ia dé CONTAGEM 
.. ,. . ' ' . . , '  . .  

assistiu á. ·Wtlc;l roanif.estação de· · cerca 
'de . mil tiàb

.
alhade>;es .· que· se concentr.�

ram para· lembrai;- :ô· 19 .de t-1.a-iq.. A. Co-
1 • • • .. • • • ' 

• 
• • 

mis�·ão P.ró--CÚT. prómo.v�u · o .ato que · re-
prese·ntó.u Uln pass�. impo�ti:tnté para a 
mobilízaç.ão · d�s trabéilh.a�i���s ,pa;ra ·um 
.ENCLÀT démocrátic� -� ·rep�tisentativo e� 
MiNAS� 

SIRs_ DE ANAPOLIS 

Cerca de 1.200 trabalhadores 
participaram d� Assembléia do STR de 
Anápoiis -Go., ·dia .24 d� �bril passa
do. Umá demonstração de força do sin-
dicato que tefu .sotrido perieguiç6es e 
ataques tanto da parte da Prefeitura 
de Anápolis·como da

.
FETAEG.

A Assembléia foi realizada 
para comemorar um�wit6fia importan
te dos trabalhadores· do. município. Vi

rias. famílias de trabalhadores tive� 
ram seus iilhos impedid�s de f�equen
tar a escola porque �e �ecUsararn � p� 

. ' ., gar taxa de matricula, contribuição
para a merenda Escolar. 

Por meio de um mandado de se 
. ' 

gurança impet.rado pelas f,amílias' com 
�paio.do sindicato os filhos dos Tra
ba;l.hadores conseguiriam por ordem judi:_ 
cial voltar à Escola. 

A Assembléia representou um 
voto de confian�a -�xpr��so por acla
mação- em favor da·diretoria do STR 
por sua atuação em defesa dos interes 
ses da_ categoria .. E �anifestou tam
b.ém seu repúdio contri1- .os pelegos da 

' . 
. ' 

Federação por suas denúncias·contra a 
linha combativa do Sindicato e saa p� 
lítica de alianç� com os patr6e� . 

---

-·· 
�· 
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s o L r D A R r E D A D E 

Até dia 15 de maio de 

1982 foram enviados: 

* Ao Juiz Auditor de Belém 640 car

tas e telegramas de protesto. 

* Aos presos:

-8.949 càrtões pelos holandeses;

-200 desenhos e cartas de crian-

ças; 

-960 cartas de apoio;

· -um abaixo assinado da França com
15 mil assinaturas; 

-um abaixo assinado do_Bras i 1 com

53 mil assinaturas; 

-manifestações do Peru, Roma, B�

lÍvia, Uruguai, Chile, México, Para

guai e Argentina. 

Pede-se que todos envi

em cartas, telegramas ou outras manl 

festações aos presos e também de pr� 

testo ao juiz auditor. O MLPA -Movi

mento Libertação dos Presos do Ara

guaia- sugere que se criem núcleos do 

MLPA em todos os lugares onde for po� 
sível. Para tanto o MLPA dispõe de m� 
terial explicativo do Movimento, ca� 

tões dos presos, folhetos, camisetas, 

etc. Os pedidos poderão ser feitos 
ao Movimento de Libertação dos Pre

sos do Araguaia. Praça Frei Caetano 
Brandão, 17 - 66.000 BEL�M -PA. ou 

a CPT-GOIÃNIA - Caixa Postal 749 
74.000- GOIÂNIA -GO. 
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O PDS E A REFORMA AGRARIA 

Em abril de 1981 foi '.criado 

o MOVIMENTO TRABALHISTA NACIONAL-Mm

ligado ao Partido Democrático Social 

-PDS, partido do Governo. O princi

pal articulador do MTN é o deputado

Carlos Chiarelli do Rio Grande do Sul,

que no PDS é o coordenador do Depar

tamento Trabalhista e Sindical.

O objetivo único do MTN é con 

seguir o apoio dos sindicatos rurais 

e urbanos para o PDS. Na sua primei

ra reunião, feita na sede do PDS,paE 

ticiparam 20 dirigentes sindicais de 

são Paulo, Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 

O MTN está sendo testado em 

Santa Catarina. A experiência já tem 

mais de um ano. Conforme o Presiden

te do PDS, senador José Sarney, em 

Santa Catarina o MTN já possui mais 

de 80 mil trabalhadores associados. 

O MTN está organizado em três 

niveis: nacional, regional e munici� 

pal. O agrupamento dos filiados é 

feito da seguinte forma: 

a) Na cidade: Grupo -10 a 20 filia

dos, agrupados a partir do local de

trabalho formam um grupo. Os grupos

devem, de preferência, reunir categ�

rias diferentes de trabalhadores. Cé

lula- a célula é formada pela união

de 5 a 20 grupos. Núcleo- mais . de

três células formam um grupo.

b) No campo: o núcleo é formado por

trabalhadores de um mesmo sindicato.

Neste sentido, os STRs se-. transfor

mam em entidades importantes a serem

conquistadas.

23, 

Os participantes dos nú

cleos tem o direito de ter represen

tantes nas comissões executivas e di 

retórios do PDS e até indicarem can

didatos. 

O programa do MTN -para 

o campo- é estudar� discutir todos

os problemas que atingem o homem do

campo, conflitos de terra, grilagem,

preços minimos, financiamentos, pre

vidência social, males do latifúndi�

etc. etc. etc .•.

No entanto, se opõe cate 

goricamente a encampar a luta do Mo

vi�ento Sindical Brasileiro por uma 

Reforma Agrária sob o controle 

trabalhadores. A proposta do MTN 

dos 

colocar a luta dos Trabalhadores sob 

a direção e o controle dos fazendei

ros e do Governo. 

Quer dizer, o MTN na pr� 

tica é contra a Reforma Agrária. E 

procura enganar os Trabalhadores com 

promessas e a propaganda de que o 

PDS -que é partido dos inimigos dos 

trabalhadores- vai fazer a Reforma 

Agrária por eles. 



--.-··-,,,,..-.... � .. 



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 
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J 00 catissoo pastord da terra 

1 

(1� a linha6chCNBB) 

"Nós não queremos guerra 
pois não sabemos brigar, 
nós só queremos paz e justiça 
e a terra para plantar" 

LEIA NESTE NUMERO 

ELES FORAM CONDENADOS 

(EditoJt.ial) 

A Luta Pela Terra na Vida e na Bíblia - Encontro Intereclesial das CEBs 

Carta da Prisão Assassinado Gabriel Pimenta 



boet'm 
da carissõo postord do terra l lig:,da ã lnro 6 da CNBB 1

ASSINATURAS 

Uma Publicação do 
Secretariado da CPT 
Caixa Postal - 749 
74.000 - Goiânia-GO 

ESPECIAL (Colaboração) - Cr$ 1.000,00 

NORMAL 

PARA LAVRADORES 

PARA O EXTERIOR 

IMPORTANTE 

- Cr$

- Cr$

- US$

250,00 

80,00 

10. 

O pagamento das assinaturas pode ser 

feito através de VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pa

gável em Goiânia, em nome da COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA. 

CAPA - A Cruz de Ronda Alta 

Foto - Lurdes Maria Grzybowski 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA é um organismo ligado à linha Mi� 

sionãria da CNBB. Tem como objetivo central "interligar, asse� 

sorar e dinamizar os que trabal�a:r;n _em funçã? dos homens sem

terra e dos trabalhadores rurais ... " (Conclusão n9 1 do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 1975). 



Editorial 

ELES FORAM CONDENADOS 

ELES FORAM CONDENADOS. 

Todos fomos condenados. 

03, 

Acompanhando o desenvolver dos fatos, naquele dia do julg! 

menta em Belém, na porta da Igreja da Trindade, sitiado com o povo por mil 

e mil soldados em pede guerra, me perguntava: Por que ? 

-Por que tantos soldados, filhos do mesmo povo que persegui

am, armados e intransigentes ? 

E os 1

1 porquê 11 foram se juntando nestes dias, quase num j� 

go de palavras cruzadas na procura da palavra chave, a cada nova investi

d a d a r e pressa o. 

-Por que em Sampaio, no Bico do Pap!

gaio, tentaram atear fogo ã casa das irmãs Nicole 

e Lurdinha e arrancaram a cruz plantada pelo povo 

na beira do Tocantins ? 

-Por que a policia ameaçou o Pe.Josi

mo e os lavradores de Wanderlândia de prisão e de 

morte ? 

-Por que a mesma policia no município

de Araguati ns, entrou nas casas dos 1 avradores e ti 

rou todas as ferramentas dos lavradores ? 

-Por que fizeram de tudo para proi

bir a fundação do Sindicato dos Trabálhadores Ru

rais de Itaguatins ? 

-Por que foi assassinado em Marabã 

o advogado dos lavradores Gabriel Pimenta ?

-Serã que para GETAT, policia, faze�

deiros, e r,overno são,os lavradores, uns advogados, 

uns padres e irmãs as pessoas mais perigosas ? 
OS LAVRADORES que traçaram a histõria e a geografia do pais 

com suas andanças e agora querem fincar o pé na terra que eles formaram. 

O ADVOGADO, que veio de Minas, entre os poucos corajosos e 

dedicados da sua classe, para se fazer servidor da causa dos pobres. 
OS PADRES e IRMÃS que deixaram suas terras e seu povo para 

se fazer povo no meio dos oprimidos. 
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Editorial 

O SINDICATO, õrgão reconhecido, união da classe dos homens 

que trabalham para o pao de cada mesa. 

-Serão eles mesmo que atentam ã Segurança do Pa,s?

-Eles estão organizando a revolução, fabricando ou importan

do armas sofisticadas, abrindo as fronteiras ao inimi90, vendendo as ter 

ras, as riquezas, a cultura, o povo? 

Tem que ser. Se não for, uma repressao tão organizada, tão 

violenta, tão impune não teria explicação. 

Mas na mesma porta da Igreja da Trindade, como hoje me veio 

outra pergunta 

-Serã que Jesus Cristo foi tão perigoso para o Sinédrio de

Jerusalém e a primeira pequena comunidade cristã tão perigosa para o Im

perador de Roma ? Eram eles que afetavam a Segurança de Israel e a Seg� 

rança do Império ? 

E AI VEIO A RESPOSTA. 

Hoje a região do GETAT-CARAJ�S e o coraçao do Pa,s. 

Lã se joga, segundo os tecnocratas do sistema, o futuro da 

nação. Lã se investe a esperança de um pulo desenvolvimentista ate o Bra 

sil chegar ao t,tulo de grande potência capitalista. Por isso eles, todos 

eles, tem medo dos que não tem armas, mas ideais, que não tem poder mas 

fome e sede de justiça e verdade; não tem meios, mas em nome de uma so

ciedade sonhada fazem de si prõprios o meio para escrever uma outra his

tõria. E verdade o que escreveu o senhor Agostinho Noleto Soares de I� 

peratriz, mordido por ter seu nome na lista dos que ajudaram ou encober

taram a grilagem, no livro do Pe.Victor Asselin: 11

0 lugar e o momento des

te ajuste de contas sou eu, apenas eu, que tenho o direito de escolher". 

Sempre o si tema foi. fiel a esta afirmação, sempre quem es

tã com as armas e com o dinheiro marca o ajuste de contas com o povo co

mo ele quer e quando ele quer. 

Mas este direito pode ser e jã e cassado. Jã os que mata 

ram e matam, os que condenaram e condenam, os que ameaçaram e ameaçam, jã 

são julgados pelo povo e pela histõria e não serão eles que escreverao 
a palavra final. 

ll�\'11�}2'�'í 
'r 
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O dia 22 de junho de 1982 foi dia de luto. O Con
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selho de Sentença do Exército da 8a. Circunscrição da Justiça Mi

litar de Belém condenou os padres Aristides Camio e Francisco Gou

riou e treze posseiros de São Geraldo do Araguaia. Quinze anos para 

o padre Aristides, dez anos para o padre Francisco, nove anos e oito I

nos para os posseiros. Soubemos também das muitas irregularidades e

pressoes ocorridas durante o processo.

Temos plena certeza da inocência desses padres. Consider� 

mos a sentença injusta e digna de repúdio. Os padres não praticaram i� 

citamento sedicioso, nem atentaram contra a Segurança Nacional. Certa

mente muitos interesses estiveram por trás da decisão. Grupos radicais 

incomodados com a Ação Pastoral 

da Igreja, encaminharam o proce� 

so de modo a chegar a uma conde

naçao. Temos convicção de que,foi 

a Ação Pastoral da Igreja que es

teve em julgamento. 

Diversos Bispos de va

rias regiões do País, presentes 

ao julgamento.foram prestar soli 

dariedade aos padres, vítimas de 

tão grande injustiça. Nós também 

em nome do Evangelho, reafirmamos 

nossa solidariedade para com to

dos aqueles que, estrangeiros ou 

não, trabalham na Ação Pastoral, 

acreditam na dignidade da pessoa 

humana, educam para uma consciên 

eia crítica, confiam na sabedoria 

e na capacidade do povo para se 

organizar e reivindicar seus di-

reitos. Sustentamos a opção pre

ferencial pelos pobres. Proclam� 

mos, em especial, o direito dos pequenos lavradores à posse da terra 

e o direito de morar. As mensagens dos nossós documentos serão suste� 

tadas mesmo diante da perseguição aberta ou disfarçada. Nesses docume� 

tos está clara a defesa dos pobres e dos pequenos contra as injustiças 

dos grandes e poderosos. 
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Este acontecimento confirma a necessidade de rejeitarmos 

a atual Lei de Segurança Nacional, que continua sendo usada em flagra� 

te conflito com as normas fundamentais do direito comum e do bom senso. 

Urge modificar também toda e qualquer legislação que, pouco a pouco, 

foi sendo penetrada pelas exigências absolutistas da Lei de Segurança 

Nacional, particularmente a vigente Lei dos Estrangeiros. Impõe-se uma 

Reforma Agrâria que de fato faça justiça e reconheça o direito funda

mental à propriedade da terra de quem efetivamente nela trabalha. Que 

estas exigências não fiquem esquecidas sobretudo num ano em que o po

vo é chamado à escolha de seus dirigentes pelo voto. 

O Cristo Ressuscitado é o Senhor da História. Ele acom

panha nossos passos e nos dará a força de plantarmos sementes de Justi 

ça, Reconciliação e Paz, que fundamentam a verdadeira segurança do po

vo brasileiro. 

Brasília, 24 de junho de 1982 

Presidência e Comissão Episcopal 

de Pastoral da CNBB. 



COMUNICADO DA CPT NACIONAL 

A ])iretoria e o Secretariado Nacional da CPT 

(Comissão Pastoral da Terra), com os 

tes dos 20 regionais e os assessores reunidos 

em Salvador, Bahia, de 30 de junho a 2 de julho de 1982. Avaliando a 

atuação da CPT, estudamos concretamente os problemas e as perspectivas 

da Metodologia do Trabalho Popular no meio rural. 
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Nesse encontro sentimos que a realidade do campo, em todo o 

Brasil, continua gravemente conflitiva, apesar da propaganJa oficial pre

tender demonstrar que o Governo estaria solucionando esta situação dramáti 

ca. 

Nesta hora, histórica para o campo do País e para a Igreja 

da terra, certos acontecimentos se apresentam como símholos desta realida

de. 

MLPU 
" . - --- -··{. --1 
1 
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Protestamos veementemente pela farsa e pela viol�ncia com 

que e conduzido o processo de São Geraldo do Araguaia, absurdamente enqua

drado na Lei de Segurança Nacional. 

Protestamos pela sentença iníqua do Tribunal Militar de Be

lém contra os padres Aristides e Francisco e contra os 13 lavradores. Pe

los 9 meses de prisão a ql1e eles foram submetidos, antes do julgamento e 

pelas torturas físicas e morais que os lavradores sofreram. Pelo advoga-

do, ex-agente da polícia federal, imposto aos posseiros, que os utilizou , 

contra os padres e os denegriu publicamente na hora do julgamento. Pelo r� 

pressivo aparato militar, que sitiou a cidade de Belém, naqueles dias, ten 

tando impedir as manifestações de solidariedade da população. 

Protestamos também pela arbitrária prisão do pastor lutera

no OTO RAMINGER e do Agente de Pastoral, OLAVO NIENOW e mais 5 lavradores 

de Colorado D'Oeste, em Rond6nia, todos vítimas de processo, juntamente com 

outros 28 posseiros. 
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Sentimo-nos no trágico 
ciar à opinião pública nacional o alarmante número 
bóias-frias, mortos em acidente DE TRABALHO, principalmente 

no interior do Estado de São Paulo. 

As regiões de maior caos fundiário estão sendo 

submetidas a um verdadeiro clima de terror, por parte de gileiros, 
pistoleiros e agentes policiais, multiplicando-se as mortes de 
res. Até agora, nenhum desses crimes foi apurado pela Justiça Oficial, 
zeloza em enquadrar e condenar os lavradores e os que com eles estão. 

• 

A CPT e outros setores voltados para a causa do povo sãos i� t 
tematicamente caluniados, através da Rádio Nacional, de panfletos e publica
ções apócrifas. E nossos companheiros em várias partes do país, são ameaçados 

e agredidos impunemente. 
Nenhum desses acontecimentos é acidente isolado, mas expre�, 

soes de um mesmo sistema e um mesmo momento de domínio e exploração. Por isso 
não protestamos contra tal ou qual ato iníquo principalmente, que o sistema 
perpetra, mas sobretudo contra o estado de opressão de que esses atos sao fr�

1

lto e sinal. 
1 Apesar dessa perseguição organizada e desses processos, 
! reafirmamos o compromisso, evangélico e político, que nos une COM O POVO

VRADOR, na reinvindicação de seus direitos e 
na organização de sua classe. 

Com a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil, em sua nota de 24 de j� 
nho pp., rejeitamos "a atual Lei de Segurança 
Nacional, que continua sendo usada em flagra� 
te conflito com as normas fundamentais do di 
reito comum e do bom senso". Como também "to
da e qualquer legislação, que pouco a pouco, 
vai sendo penetrada pelas exigências ahsolu

tistas da Lei de Segurança Nacional, particu
larmente a vigente Lei dos Estrangeiros". 

Proclamamos nossa plena co
munhão com os familiares dos companheiros pe! 
seguidos e com as Igrejas, Evangélica de Con
fissão Luterana no Brasil e Católicas de Con
ce1çao do Araguaia a Guarajá-Mirim. 

Convidamos a todos os Regia 
na1s da CPT a uma especial celebração do 25 de 
julho, Dia do Lavrador, que neste ano deverá 
ter a característica de protesto, solidarieda 
de e oração pelos processos de São Geraldo do 
Araguaia e Colorado D'Oeste e pelos Bóias-fri 

las mortos em acidente de trabalho. 
-

nos 
LA-



Diante desse quadro de injustiça na

cional, convidamos também a todo o Povo Brasileiro a 

que se defina políticamente pela justiça, no dia a dia 

vida e no dia 15 de novembro. 

A caminhada continua. 

te e cada vez mais fortalecida com a presença de novos companhei 

ros. 

Acreditamos no Povo Lavrador e confiamos em Jesus Cris 

to, Libertador dos oprimidos, Juiz de todo Tribunal e Senhor da Histó

ria. 

SALVADOR, BA, 02 DE JULHO DE 1982. 

09.
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A CAUSA DO EVANGELHO FOI CONDENADA EM BELEM 

São Geraldo do Araguaia, Pará, onde trabalhavam 

os Padres Aristides e Francisco, ora condenados em Belém e manti

dos incomunicáveis junto com mais treze posseiros, não fez a festa 

de costume nos dias 23 e 24 de junho. Depois da Missa no dia 24, 

1 

as 

11 horas, o povo se reuniu na pracinha pra um Ato Público, no qual fa

laram 10 lavradores, todos se manifestando, debaixo de palmas, a favor 

dos missionários. Eram cerca de 1.500 pessoas presentes no Ato,apesar 

de terem sido proibidas de comparecer sob forte ameaça de repressão. Na 

verdade, mais apavorado estava o Major que proibiu o ato. Sua casa fi

cou guardada por uma força de soldados armados, porque ele tinha medo 

do povo. 

"Dois padres acabam de ser julgados e condenados pela Jus 

tiça Militar. Na verdade, porém, não 

eram as ocorrências em São Geraldo 

do Araguaia que estavam em causa e 

sob julgamento. O que os fizeram sen 

tar na cadeira de réus foi a visão e 

o testemunho que a Igreja desenvolve

na região sobre a questão fundiária.

O trabalho pastoral é que foi conde-

nado. Basta que se leiam as razoes

do Ministério da Justiça quando enc�

minhou o processo de expulsão dos p�

dres franceses, onde se diz com toda

as letras: VALORES UNIVERSAIS TRANS

MITIDOS SOB A FORMA SENSfVEL DA PRÁ

TICA RELIGIOSA A UM AMBIENTE RÚSTICO

E ATRASADO, SIMPLES, PRIMITIVO E PA�

PfRRIMO DE PARTE DO INTERIOR BRASI-: �-··--�

LEIRO, PODEM GERAR SITUAÇÕES INCONVE

NIENTES AOS INTERESSES NACIONAIS. Es

ta ê a chave para entender o drama p�

lo qual passam os condenados do Ara

guaia ... " (Bispos do Regional Sul 1

da CNBB).

"O testemunho de vocês, ao lado dos 13 posseiros estimu

la-nos a um compromisso maior e mais sério junto ao povo no empenho p� 
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la justiça, pelo direito, pela verdade e fraterni

dade. Repudiamos a condenação que pesa sobre cada um: 

processo vergonhoso que clama à terra e aos céus por 

tiça ... " (Religiosas da Região Belém - SP). 

"Homem algum é estrangeiro na terra dos homens". 

No nosso país não existe francês, inglês, americano. Existem 

sim aqueles que se colocam ao lado da justiça, da verdade e do di 

reito e aqueles que se colocam do lado da injustiça, do entreguis

mo, da mentira e do capital estrangeiro". (Secretariado de Justiça e 

hão Violência - Belo Horizonte). 

"Mais uma vez constatamos que a violenta exploração e mi

séria que sofre hoje o povo brasileiro não decorre de razões incontro

láveis, mas deriva de uma clara orientação da política econômica ofici 

al adotada no país nos Últimos anos. Política esta que não visa aten

der ao bem comum mas a interesses de grandes grupos econômicos. ( .... ) 

Todos nós, participantes deste Simpósio, queremos registrar nosso ve

emente repúdio à condenação dos posseiros e padres do Araguaia. Este f� 

to é apenas urna amostra, mas significativa, da atual orientação ofici

al quanto aos problemas fundiários no Brasil." 

São condenados e perseguidos todos aqueles que buscam de

fender o direito dos trabalhadores de se organizarem ... " (19 Simpósio 

Nacional de Migrações Internas). 

"A causa porque foram condenados, é sinal, fermento no mu� 

do, e servirá, não como desânimo e medo (como esperam os poderosos), 

mas como sal,testemunho para nossas comunidades, fortalecendo-nos na 

fé e na esperança de que este é o CAMINHO" (Barretos - SP). 
-

" ... Com e por voces re-

zamos, cantamos e decidimos seguir 

o vosso exemplo. Terça feira pp

noite houve uma celebração aqui em

São Luis, na Paróquia São Vicente de

Paulo. Sábado e domingo próximo, se

Deus quiser e N.Senhora, vou cele-

brar 20 anos de padre, vinte anos

aqui no Maranhão. Estaremos em São

Benedito do Rio Preto para esta ce

lebração. Viveremos esta celebração
-

com voces dois, com os lavradores

condenados com vocês. Que estes ge�

tos sejam a expressão da nossa pro

funda solidariedade com vocês e com

os lavradores." (Pe.Xavier - Coorde

nador da CPT - MARANHÃO).
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Estudo 27 

A LUTA PELA TERRA NA VIDA E NA BÍBLIA 
--------------

Quem visse Belém do Pará naquela manhã podia até pensar 

que o Brasil estava em guerra. A cidade estava cheia de soldados arma

dos. Um helicóptero sobrevoava as ruas. O clima era de muita tensão. Se 

ra que alguma potência estrangeira tinha invadido nosso pais? Não. O 

motivo daquela agitação feita pelas próprias autoridades era que naque

le dia iam ser julgados os dois padres e os treze posseiros de S.Geral 

do do Araguaia, presos desde o ano oassado. 

Um verdadeiro exército contra aqueles pobres indefesos; 

padres presos e julgados arbitrariamente e lavradores torturados para 

dizer o que não queriam e pagando por um crime do qual eles são vitirnas. 

Urna comunidade cristã estava reunida em oraçao acompa

nhando aquilo tudo acontecer. E lembrava Jesus no Jardim das Olivei

ras sendo preso por um batalhão de soldados, policiais do templo e por 

fariseus vindo com armas, lanternas e vara -paus (Jo.18,2-3). 

A sala da auditoria rnili tar de Belém foi corno o pretório 

do governador em Jerusalém. Os discipulos que acompanhavam Jesus só p� 

deram ficar à distância. Em Belém poucos de nós puderam entrar. 

maioria veio de todo Brasil oara estar com os irmãos naquele dia. 

E a

Tivemos que nos reunir 

em duas Igrejas da cidade e mesmo lá 

houve pressões e violência por parte 

dos policiais contra o povo. 

O julgamento durou to

da a noite. Os posseiros estavam qu� 

brados por muitos sofrimentos. Os p� 

dres pareceram serenos. Pela manhã 

os juizes deram a sentença de conde

naçao. 

Durante o julgamento,o 

advogado imposto aos posseiros e que 
é envolvido com a polícia disse eng� 

nando-se nas paiavras: "A justiça ta_E 

da, mas não vem". Parecia Caifaz pr� 

fetizando a condenação de Jesus. 

Belém, nome da pe

quena aldeia em que nasceu Jesus, 
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foi a capital onde o povo lavrador, continuandp a paixão de Cristo, foi 

condenado injustamente nas pessoas dos padres e posseiros. 

De fato se cumpria com eles o que Jesus disse aos discí 

pulos na véspera de morrer: "Lembrem-se de que o servo nao e mais do 

que o seu Senhor. Se perseguiram a Mim, vão perseguir vocês também. E 

les vao levar vocês aos tribunais e vão condenã-los.'' (João 15,20 e L� 

21,12). 

As comunidades cristãs e organizações populares em todo 

o Brasil nao se enganam. Não se deixam levar pelas mentiras do governo.

Sabem que desde a época em que os nossos companheiros estão presos na

mesma região do Araguaia, a cada mês ao menos dois lavradores tem sido

assassinados nos conflitos de terra e por estes crimes todos até aqui

nunca foi preso nenhum fazendeiro e nenhum pistoleiro.

Na Bíblia estã claro que Deus nao gosta de lutas e divi 

soes. Mas também não gosta da paz feita de qualquer modo. O nosso Deus 

é um Deus guerreiro (Ex.15,3) E qual é esta guerra que Deus faz? Não é 

qualquer uma. Ele condena as guerras dos governos e promete transfor

mar as armas de guerra em arados e instrumentos agrícolas. (Is.2,4). 

Mas Deus faz a guerra do povo hebreu oprimido para con

quistar a terra dos cananeus opressores. E o povo canta indo para a 

luta: "Levante-se Deus e os nossos inimigos se espalham". (Salmo 68 e 

Números 11). 

Deus condena os falsos profetas ligados às autoridades 

que dizem vai tudo bem, vai tudo bem, quando de fato vai tudo maL (Jet 

8,11). 

Para o Antigo Testamento a luta do povo pela sua liber

tação e o sinal do julgamento do Senhor, um anúncio do dia da sua vin

da para estabelecer o Reino. 
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No Novo Testament� Jesus Cristo que veio trazer a paz e 

uma paz diferente da paz da sociedade, anuncia que são estes conflitos 

e lutas, sinais de que o julgamento de Deus vai se realizar em breve. 

E diz aos discípulos "levantem a cabeça e se animem porque a libertação 

está chegando" (Luc.21,28). 

Estas lutas nao sao fei 

tas pelos oprimidos. São armadas e 

realizadas pelos que esmagam o po

vo. E os pequenos que detestam a 

violência não a utilizam a nao ser 

como Último recurso (como ensinou 

Santo Tomás de Aquino e lembrou o 

�...o;:;=r-----'�-+-.,...c,c-i.,...,.,-.,,,-.::,r��----- Papa Paul o VI) 

Mas quem lê o Apocal ípse 

de Jesus Cristo descobre que de vi-

tória em vitória os opressores c� 

para a derrota, enquanto 

derrota em derrota, pelo p� 

Deus, os oprimidos caminham 

vitória. 

E nós todos, juntos com 

a Igreja e os lavradores do Aragu� 

ia, escutamos hoje a palavra de Je 

sus: "No mundo vocês terão afli-

Eu vencí o mundo. 
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CARTA D A P R I S A O 

Em recente correspondência ao Secretariado Geral da CNBB Pe.Aristides 

Camiou e Francisco Gourio�, assim se expressam: 

"ESSA CONVENAÇÃO NOS A OFERECEMOS Ã IGREJA VO BRASIL 

QUE TESTEMUNHA JESUS QUANVO SE COLOCA VO LAVO VO POBRE; NOS 

A OFERECEMOS A TOVOS AQUELES BISPOS, CRISTÃOS, ENTIVAVES 

VIVERSAS QUE VURANTE ESSES MESES VIF1CEIS NOS APOIARAM, NOS 

VEFENVERAM E NOS MANIFESTARAM TANTO CARINHO. TOVOS FORAM, E 

SÃO AINVA, A FONTE VE NOSSA FORÇA E VE NOSSA ALEGRIA NA CA

VEIA. A TOVOS OFERECEMOS ESTE COMBATE SEM MERCE, MAS SEM 

OVIO NEM MÃGOA VE NOSSA PARTE, QUE NOS FOI IMPOSTO POR AQUf 

LES QUE QUEREM VER NO POVO BRASILEIRO O MERO EXECUTOR VE 

SEU VESTGNIO E NA IGREJA SIMPLES AVALISTA VE SUA POLÍTICA . 

HUMILVEMENTE, NA SOLIVÃO VE NOSSA CELA IREMOS ATt O. FIM, 

CUSTE O QUE CUSTAR, CONSCIENTES QUE ESSA t A NOSSA MANEIRA 

VE SER PAVRE AQUI NO BRASIL, VE VIVER O MISTtRIO VA IGREJA 

A CAMINHO VO REINO E VE SERVIR AO POVO BRASILEIRO. 

MUITO OBRIGAVO PELO CARINHO E FIRMEZA VEMONSTRAVA PE 

LO SENHOR E TOVA A IGREJA VO BRASIL REPRESENTAVA PELA CNBB. 

SEMPRE UNfVOS NA MESMA ESPERANÇA E NA MESMA LUTA". 

ARISTIDES e

CHICO. 
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SALMO DO JULGAMENTO DE BEL�M 

A nossa Segurança 

no está 

na L.S.N.

- que é a segurança das Multinacionais.

A nossa Segurança está no nome do Senhor, 

que fez a Terra para todos. 

O nosso Tribunal 

e o Tribunal do Povo, 

na Auditoria aberta da história. 

Nós temos um Juiz - a Testemunha fiel, 

des-fardado e em cruz, 

detrás e muito acima 

do tribunal-mandado-pelo-arbítrio. 

(As roças do Pará abortavam, há tempo, espigas de Terror. 

Como um trator de esteira, irresponsável, 

o Getat arrasava os direitos do Povo.

Morcego da perfídia,

em ciladas noturnas

o Curió vinha roendo as almas

dos lavradores presos ... )

Belém sobressaltou-se 

como cidade em sítio, 

costurada de cães e de armas, 

sobrevoada pela Prepotência. 

E na praça da sé, lápida antiga de antigas expulsões, 

até o sol e o verde viraram pedra atônita. 

Era Junho 

e a Copa 

encheria a medida 

dos ensaiados sonhos brasileiros. 

No cálice dos presos do Araguaia 

transbordava a medida 
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da Justiça de Deus 

e da Ira do Povo. 

Brasília condenava na penumbra 

(Brasília habituada com a Noite) 

e o tribunal pelego promulgava: 

- O Povo lavrador "não mais existe"

e não precisa terra. 

Seja crucificada a Igreja dos Pequenos! 

Mas houve a pelação: 

a Deus e ao Povo!!! 

O Aristides e o Chico podem sorrir, pastores da Alvorada! 

Levantem a cabeça todos os lavradores, 

agitem as enxadas na Alegria! 

Eles se vangloriam 

de terem condenado 

a nossa Liberdade ... 

- A sua estupidez é sua maior dívida, diz o Senhor da Terra.

A Liberdade é um pássaro 

cujas asas 

arrombam 

todos os tribunais e as grades todas ... 

Noites de são João virão ainda 

e as línguas das fogueiras 

proclamarão, no peito do Araguaia, 

a nova Terra nossa. 

Belém:sai de ti mesma, 

vá na periferia, 

rios e mata afora. 

A Estrela, como sempre, 

está velando o pranto, o canto e a esperança 

dos Pobres rejeitados. 

O Tribunal do Justo 

fará nossa Justiça. 

E o Povo, inteiro, a proclamará 

Na Terra, com a vida, em liberdade! 

Pedro Casaldáliga. 

17 . 
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A VOZ DA CPT" 

Todos os passos da CPT, seus trahalho, encontros, celebra 

çoes, publicações são comentados diariamente pela Râdio Nacional. 

Agradecemos a atenção. Os trabalhadores também. Muitos que 

ainda nao conhecem a atuação da CPT tem vindo nos procurar. E ficam satis -

feitos com o que descobrem: a CPT é uma ferramenta a seu serviço. 

Essa procura acontece porque os editores dos noticiários 

da Rádio Nacional ficam num beco sem saída. Além de atacar a CPT, caluniar 

e inventar "notícias", eles tem afinal de contas são pagos para isso 

que elogiar o carrasco dos posseiros Major Curió; tem que elogiar o GETAT , 

justamente o GETAT que nesses dias está querendo demarcar lotes com 5 al

queires de terra. Os posseiros jâ aprenderam com suor e sangue que seu di

reito não e urna brincadeira de burocratas irresponsáveis. E na Amazônia, to 

dos sabem que a área mínima a que os posseiros têm direito é de 23 alquei -

res. Já aprenderam mais: se eles nao reclamarem agora o ano que vem o GETAT 

vai demarcar só os quatro cantos das casas. 

A Rádio Nacional é corno os óculos do patrão. Quer fazer o 

povo enxergar a realidade corno o GETAT, a Polícia Federal, os grileiros en

xergam. Mas o Povo está tirando esses óculos que faz ele enxergar verde on 

de ele sabe que o fogo dos grileiros já queimou tudo. E desconfia dos ocu

listas da Rádio Nacional. 
� 

O importante e encontrar um modo de dar o troco. Os traba 
lhadores nao tem o dinheiro que o governo tem para montar uma Rádio Nacio -

nal que lhes transmita notícias verdadeiras. Mas tem muitos outros recursos 

que os donos do poder nunca poderão ter. As armas da confiança, da solidari 

edade e sobretudo da verdade. Então cada comunidade deve procurar o seu jel 

to de fazer frente às mentiras da Rádio Nacional. A voz do povo chega onde 

a mentira dos exploradores nunca chegará. 

•
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CELEBRAÇÃO EM NAVIRAI - MS 

No dia 13 de junho, Navi

raÍ-MS, viu o povo da roça e da ci:_ 

dade reunido para celebrar o ani

versário de morte do seu advogado 

JOAQUIM NEVES NORTE,assassinado a 

tiros porque defendia a causa dos 

oprimidos. 

Celebrou a Missa dom Isi

doro Kosinski, bispo de Três Lag� 

as, acompanhado por alguns padres 

da Paróquia de Campo Grande, de Goii 

nia e Goiás. Presentes a esposa, 

os pais, os filhos e familiares 

do advogado. Presentes represen

tantes dos acampados da Nova Ron

da Alta e do Movimento dos Sem Ter 

ra do Paraná. 

Presentes os arrendatários 

das fazendas Jequitibá, Entre Ri-

os, Agua Doce ameaçados de expul-

são e convidados pelo governo do 

estado a procurar terras em RondÔ 

nia e no Amazonas. 

Presentes na preocupação 

de todos as famílias de Itaquirai 

que de 750 em 1981 quando ocupa

ram urna fazenda improdutiva, se r� 

duziram a 80, deslocadas para no

va área de litígio pelo governo do 

Estado e hoje acampadas sob pres

são policial em Cassilândia, em si_ 

tuação trágica numa terra de areia 

que não dará condição para viver. 

Presentes também José Fran 

cisco da CONTAG e políticos da op� 

sição. A celebração e a passeata 

até o cemitério foi muito comoven 

te. Todos em seus depoimentos se 
deixaram envolver pelo alto test� 

munho de Joaquim, que ainda urna vez 

apareceu mais vivo não só na lern 

brança dos que o amaram e conhece 

ram, mas pelo incitamento à luta, 

à defesa da terra e dos direitos, 

ao compromisso com a causa do opri:_ 

mido. 

***************** 
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os SEM �TERRA ·no RJ 

ENFRENTAM GRILEIRO 

Eram aproximadamente 15 ,30 
min., quando se deu início ao ato 

ecumênico· em prol dos sem terra da 
localidade de Areia Branca, esta
do do Rio, que vêm lutando pelos 
seus direitos de posse da terra.A 
luta é contra o. grileiro e seus C! 
pangas e já dura quatro anos. Há 
20 ànos estão lá plantando, colhe� 
do e assim g�rantindo o sustento 
de suas famílias. O ato ecumênico 
contou com a participaçãb do sa
cerdote católico, padre Joaquim e 
do presbítero Lysâneas Maciel. Es 
tavam pre�entes também ao aconte
cimento freiras, lavradores (cat� 
licos e protestantes) e solidári
os com a causa dos sem terra. Em 

Papucaia i,rliciou-se a caminhada do· 
povo de �eus com a cópia da cruz 
de Ronda Alta (RS), em direção a 
Areia Branca. Eramas, aproximada
mente 100 pessoas. Levávamos fai
xas; cartazes e cantávamos ao lon 
go da caminhada. Muitos se ajunt! 
ram a nós, queriam solidarizar-se 
com as 24 fimílias de Areia Branca. 

Quando chegamos perto do 
local onde s•r{a dado t�rmino ao 
ato ecumênico, tivemos desagradá
vel surpresa. Constatamos que no 
caminho que deveríamos passar, h! 
via uma _cerca; mais a frente, ci� 
co capangas e o grileiro, encost! 
do num lu_xuosó carro. O grileiro,· 
opressoi e·:cínico, havia ame�çado 
a família do lavrador Guedes. 

As presenças do grileiro e 
da cerca provocaram um clima de te� 
são. O lavrador· Guedes, questionou 

seus companheiros sobre a presen
ça ilegal e provocadora daquela 
cerca e todos unidos decidiram a
brir o caminho. Sentia-se o desman 
telar da moral do grileiro às ba
tidas corajosas do machado que o la 
vrador usava. Cada fio de arame 
partido era um sinal do porvir da 
justiça humana. Naquele momento em 
que se fez justiça, de nada adian 
tou as armas opressoras e todo o 
dinheiro que o opressor possuia. 

Os justos não se vendem, nao se 
trocam, _não se intimidam por qua! 
quer tipo de poder humano. 

Celebramos o final do ato 
ecumênico ao redor da cópia da 
cruz de Ronda Alta, onde foi fei
ta a leitura do. evangelho, logo de 
pois comentado pelo presbítero Lt 
sâneas Maciel. Apôs o comentário, 
foi dada a palavra aos lavradores 

. que pediram uma maior união e, em 
seguida o padre solicitou a forma 
ção de um grande círculo para re
zarmos, de mãos unidas, a oração 
da fraternidade, o PAI NOSSO. Ter 
minado o ato ecumênico, os lavra
dores terminaram de arrancar a cer 

para fa 
zer uma 
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V ENCONTRO INTERECLÉSIAL DAS CEBs 

NO ANO QUE VEM SERA EM 

CANINDt - DIOCESE DE FORTALEZA NO CEA

RA. 

A DATA SERA DE 04 A 08 DE 

JULHO DE 1983. 

O TEMA:- CEBs. POVO UNIDO, 

SEMENTE DE UMA NOVA SOCIEDADE. 

EM CADA ENCONTRO DE CEBs QUE 

ACONTECE t SEMPRE MARCANTE A PRESEN 

ÇA DE MEMBROS DA BASE LIGADOS A PAS 

TORAL DA TERRA. 

HA UMA PERFEITA SINTONIA 

ENTRE OS. TRABALHOS DAS COMUUIDADES 

ECLESIAIS DE· BASE E O TRABALHO PAS 

TORAL ANIMADO PELA CPT NO MEIO RU

RAL. 

DAÍ O NOSSO ALO, PARA TO

DOS OS · QUE TRABALHAM NA PASTORAL DA 

TERRA COMECEM A APROFUNDAR EM· SUAS 

REUNIÕES E ENCONTROS DE BASE O TEMA 

PROPOSTO. 

O RESULTADO DO APROFUNDA

MENTO DESTE TEMA DEVE SER ENVIADO ATt 

DIA 30 DE JANEIRO DE 1983 PA�A: 

SECRETARIA 

V ENCONTRO INTERECLESIAL DAS CEBs 

Av.D.MANOEL, 3 

e.POSTAL 715

60.000 -FORTALEZA - CE

FONE: (085) 231 51 92 

GABRIEL PIMENTA, PRESENTE 

O MARTIR � GABRIEL PIMENTA. 

JOVEM IDEALISTA QUE COLOCOU 

SUA VIDA A SERVIÇO DO LAVRADOR OPRIMIDO. 

A ÃREA QUE ESCOLHEU PARA TRA

BALHAR MOSTRA A GRANDEZA DE SUA MISSÃO 

E DE SEU AMOR: A ÃREA CONFLITIVA DO 

GETAT. TRABALHAVA PARA O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE MARABÃ - PA. 

SUA MORTE SE DEU COM 3 TIROS 

TRAIÇOEIROS A MANDO DE GRILEIROS NO DIA 

18 DE JutHO. EM FRENTE A SUA CASA. 

SEU SANGUE� VIDA QUE FECUNDA 

A TERRA E o,CORAÇÃO DOS QUE CONTINUAM A
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e o N e L A T A D I A D O 

Numa manobra que mostra a força do 

dindicalismo de cúpula, o CONCLAT foi a

diado. 

Contra a decisão de 5 mil trabalhado 

res reunidos no I CONCLAT e contra a de

cisão da es�agadora maioria dos ENCLATs, 

meia dúzia de pelegos donos das Federa -

ções e Confederações e seus aliados re

,formistas resolveram nao participar do 

CONCLAT. 

Quem Ganha com isso? t importante Pi 

ra os trabalhadores do campo e da cidade 

realizar reuniões nos locais de trabalho 

e moradia e responder a esta pergunta: 

QUEM LUCROU COM O ADIAMENTO DO CONCLAT? 

OS TRABALHADORES OU O GOVERNO? 

=� 

� 

�
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PORTO NACIONAL - JULGAMENTO 

DOS POSSEIROS 

A Fazenda são João fica a 

60 km de Porto Nacional,· Goiás. 

Desde 1972, oitenta famí

lias de antigos posseiros, vêm sen 

do ameaçadas pelo grileiro Guilher 

me Dicier Santana, residente em Goiâ 

nia. Quatro familias foram ex

pulsas no começo de 1979, com a

poio de autoridade local. 

Trinta e seis posseiros fo 

raro a Goiânia, distante 800km. de 

Porto Nacional , para urna audiên 

eia de discriminatória no dia 6 de 

junho de 1979 , esta foi adiada p� 

ra 7 de maio de 1980. A rnorosida-

.de da justiça e a conivência das 

autoridades locais incentivam a. 

arbitrariedade e a violê�cia con

tra os posseiros. 

A 18 de agosto um grupo de 

jagunços acompanhado pelo advoga

do Edmilson Meneses, a mando do 

gr:ileiro Guilherme, incendiaram 

duas casas dos posseiros. 

Dia 21 de agosto de 1979 

os posseiros, agindo em legítima 

defesa da propriedade e da vida de 

terceiros, impediram que um grupo 

de jagunços tocasse fogo em outra 

casa, qué servia de armazim de ce 

reais. No tiroteio morreram dois 

jagunços. 

O atual:processo crime e 

movido contra 11 lavradores. 

Pedimos a todos companhe� 

ros que se solidarizem com esses 

posseiros mandando cartas de apoio 

aos posseiros pará o endereço: 

Cx. P·OStal 59 

Porto Nacional - Góiis 

77.550 
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ATENTADO DE PISTOLEIROS 

CONTRA RELIGIOSAS,,,,., 

As irmãs Lourdes e Nicole 

trabalham na Pastoral da Terra no 

povoado de Sampaio, município de 

São Sebastião do Tocantins, Norte 

de Goiás. No dia 13 deste mês de 

julho, encontravam-se em casa, ju� 

tamente com o advogado da CPT do 

Regional Tocantins Araguaia, Dr. 

Osvaldo e sua esposa. Por volta de 

2 3 horas, dois pistoleiros, um de

les conhecido por Antonio Alagoa

no, tentaram forçar a porta da ca

sa, dirigindo insultos às Irmãs. 

Como elas se recusaram a abrir a 

porta, os pistoleiros atearam fo

go na casa, que é coberta de pa-

lha. A população imediatamente 

acorreu e conseguiu apagar as cha 
mas, antes que toda a càsa fosse 

destruída. Não contentes, os jagu� 

ços se dirigiram para as margens 

do Rio Tocantins e derrubaram uma 

grande cruz de madeira que o povo 

havia plantado. 

A população está alarmad� 

várias pessoas se encontram em es 

tado de choque, e algumas gestan

tes correm o risco de abortar seus 

filhos. 

Enquanto levamos ao povo 

o conhecimento de mais este caso
de violência contra a atuação da

Igreja e de intimidação aos irmãos

mais pobres, queremos registrar

nosso protesto contra esta onda

que parece não ter fim.

O ASSALTO AO SPAR 

Na madrugada de 8 para 9 de 

julho Último a sede do SPAR ( Se

cretariado de Pastoral da Arquid! 

ocese de Goiânia) foi assaltada 

por desconhecidos. Serviço de ar

rombadores profissionais: arrornb� 

ram a porta da sala onde trabalha 

a Ir. Claudina Scapini e um pequ� 

no armário. 

Tudo que se encontrava sobre 

a mesa, nas gavetas, no armário e 

na estante foi revolvido. Os ori

ginais da Revista da Arquidiocese 

- Edição de Julho - foram remexi

dos, além de livros e outros pa

péis.

Os terroristas roubaram os se 

guintes objetos de valor: 1 máqu! 

na de escrever IBM; 3 dúzias de 
fitas para IBM, 20 latas de tinta 

para mimeógrafo; um talão de che

ques do Banco Nacional; Cr$30 mil 

cruzeiros em dinheiro e Cr$60 mil 

em cheques. 
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(/) da comissão pastoral da terra ( ligada ã linha 6 da CNBB) 

• .. ' 1 

"Nós não queremos guerra 
pois não sabemos brigar, 
nós só queremos paz e justiça 
e a terra para plantar" 

LEIA NESTE NUMERO : 

A DEMOCRACIA VEM A! ? 

(EcíUo�) 

Violência contra os Trabalhadores: os números dos Conflitos de Terra 

O Encontro Nacional dos SEM-TERRA - Notícias das Lutas. de_todo Canto 

•



oo carissão postord oo terra ( lig'.xlo à lnho 6 oo CNBB) 

ASSINATURAS 

Uma Publicação do 
Secretariado da CPT 
Caixa Postal - 749 
74.000 - Goiânia-GO 

ESPECIAL 

NORMAL 

(Colaboração) - Cr$ 1.000,00 

PARA LAVRADORES 

PARA O EXTERIOR 

IMPORTANTE 

- Cr$ 

- Cr$ 

- US$

250,00 

80,00 

10. 

O -paga m ento das-as-si-naturas pode ser 

feito através de VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pa

gável em Goiânia, em nome da COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA. 

CAPA - A Cruz de Ronda Alta 

Foto - Lurdes Maria Grzybowski 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA é um organismo ligado à linha Mi� 

sion&ria da CNBB. Tem corno objetivo central "interligar, asse� 

sorar e dinamizar os que trabal�a� _em função dos homens sem 

terra e dos trabalhadores rurais ... " (Conclusão n9 1 do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 1975). 

.. 
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Editorial 

A DEMOCRACIA VEM AI 

O Brasil enfrenta uma de suas piores crises. 

A divida externa chegou ao teto de 80 bilhões. lde 

dólares. Os salários sobem pela escada e o preço das mercadorias sobem 

pelo elevador. A mesa do brasileiro está sempre mais carente dos ali

mentos fundamentais. Os conflitos aumentam no campo: 93 áreas de con-• 

flitos com 21 assassinatos nos Últimos seis meses. 

nacional? 

O que fazer ? 

Renegociar a divida externa, como fez o México? 

Entregar-se nos braços do Fundo Monetário Inter 

Esperar os resultados dos Grandes Projetos ? 

Não. Não se trata disso. O pais não está em cr! 

se. Basta olhar em volta e ver as cidades enfeitadas de cartazes mul

ticores, retratos de políticos sorridentes, pichadores armados de pin

céis e de cal dando um toque mágico às calçadas, às paredes das casas, 

ao asfalto. Bilhões de cruzeiros 

gastos em festas, shows, torneios, 

distribuição de brinquedos, ali-

mentos, bugigangas. O sorriso do 

Presidente na TV.: "João, um bra-

sileiro". O Finsocial criado pa-

ra construir casas e acabar com 

as favelas. O Ministério da Ter

ra para acabar com a grilagem. O 

GETAT para distribuir 10.000 titu 

los antes das eleições. Carros e 

aviões do governo a serviço da pro 

paganda. 

O pais po

de ir de água abaixo, como as ca

taratas de Sete Quedas, nessas e

leições que mais parecem uma copa 
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do mundo. {Quantos pacotes e condenações passaram e ninguém se deu conta de

les!). As eleições se tornaram uma grande festa que nos faz esquecer de tudo. 

No momento tudo fica entregue a este carnaval politico, regido pelos 

candidatos e pago pelo povo, a espera do 15 de novembro. 

Dá para esperar algum resultado? Dá para acre

ditar nas palavras de ordem, seja do governo seja da oposição? Serão 

essas eleições mesmo democráticas? Vamos derrubar mesmo a ditadura a 

poder de voto ? A Assembléia Cons 

tituinte dará mesmo um novo rosto 
1 

1 1 l f 

1 

1 ! 1

UQNA 

ao Brasil ? Os novos governantes

realizarão a Reforma Agrária ? E 

o salário, e o emprego e a casa e

a terra ? Enfim, sairá um outro 

Brasil do doloroso parto de 15 de 

novembro ? 

Empacotada pela Lei Falcã� 

estas eleições não são livres � 

por isso mesmo, não são democráti

cas. Na verdade são as menos li-

vres e menos democráticas 

1964. 

desde 

Os diversos pacotes eleito

rais estabelecendo: o voto vincula 

do, aumento do numero de deputados 

e senadores, a volta aos 2/3 para 

reformas na Constituição, impondo 

a cédula eleitoral contra o modelo 

do TSE (Tribunal Superior Eleito

ral) retiram das eleições de 15 de 

novembro qualquer possibilidade de· 

mudar alguma coisa seriamente. As 

manobras do governo são suf ic:ientes 

para garantir a ele que seu poder 

não sofra nenhum arranhão. 

O Presidente chega a cair no ridículo nesta. cor 

rida de palavras e gestos para ganhar alguns votos para o seu partido, 

o PDS. Nunca se viu um presidente, no exercicio do seu mandato, che

gar ao baixo nível de se tornar porta-voz de um grupo tão pequeno de 

brasileiros e se fazendo inimigo- de todos os outros. 

•
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Editorial 

E. a oposição? Jogos e análises politicas rnist�

rarn nas oposições pessoas de todo tipo: industriais, latifundiários e 

banqueiros de braços dados com homens da repressão do governo Médici 

os que por interesses pessoais perderam espaço na velha ARENA; os gru

pos ditos de esquerda que acreditam na mudança se aliando a estas for

ças; os que.se agarram ou se escondem atrás de urna não bem ·definida 

"doutrina social da Igreja"; os antigos militantes de urna politica 

democrata-cristã feita para conservar o que está ai, com algumas pinc� 

ladas de reformismo. 

E agora José ? 

Não somos anarquistas. Apenas queremos olhar 

as eleições de 15 de novembro com espirito critico. Pedimos aos traba

lhadores olhar as eleições corno urna etapa sem dúvida importante, um IDQ 

menta de revisão e de avaliação, mesmo com todos os limites acima men

cionados. Mas as eleições não são e não serão o ponto definitivo da 

politica do pais, até que o povo não conquiste seu espaço. Todo o po

vo, não apenas Figueiredo, que se autodefine a "voz do povo'' mas o po

vo brasileiro com o direito de livre reunião e organização, de livre 

manifestação e de livre recusa aos que dele se aproveitam e ainda urna 

vez apresentam seus nomes, já bem conhecidos, num jogo em que as re

gras foram. ditadas e alteradas por eles próprios. 

O que os trabalhadores têm a ganhar com as 
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CONFLITOS 

Aqui esta o resultado do levantamento dos conflitos 

do 1 9 semestre de 1982. E a continuação do trabalho que começamos em 

setembro do ano passado. 

Repetimos que o objetivo da publicação dos números da 

violência contra os trabalhadores é apenas para identificar e traçar 

um quadro geral dela, para auxiliar a açao desenvolvida por agentes de 

pastoral e lavradores na organização da classe. 

Neste período (de janeiro a junho de 1982) foram re

gistrados 93 conflitos. Este número mostra, para quem quiser ver, que 

a violência no campo continua aumentando. No mesmo período do ano an

terior, foram registrados 68 conflitos. 

De todas as formas de violência, as que mais chama

ram a atenção sao a Grilagem, 26 casos; o despejo, 26 casos; e os assa 

ssinatos, 21 casos. Das 21 pessoas assassinadas neste período, 12 fo

ram no Pará. 

Neste 1 9 Semestre de 82 os conflitos continuam con

centrados na área do GETAT. Dos 93 conflitos registrados 21 estão no 

Maranhão, 15 no Pará e 11 em Goiás. 

Outro dado importante e que o numero de famílias e 

pessoas envolvidas nos conflitos cresceu enormemente em relação aos le 

vantamentos anteriores. 

Lembramos que este levantamento nao registra a tota

lidade dos conflitos existentes hoje no campo� B impossível, dada a 

situação material e política atual a CPT levantar o conjunto das cir

cunstâncias que provocam a violência no meio rural. 



• 07 

CONTLITOS DE TERRA NQ BRASIL: 

TABELA I 

E S T A D O N 9 DE CONF. N 9 DE FAM. N 9 DE PES. ÁREA/ha: 

ACRE 02 112 560 151.900 

AMAZONAS 03 660 3.315 

BAHIA 06 191 955 31. O O O

CEARÁ 04· 1.200 6.001 

ESPIRITO SANTO 02 25 2.125 50.000 

DISTRITO FEDERAL 01 377 

GOIÁS 11 520 2.614 5.475 

MATO GROSSO 03 170 851 7.000 

MATO GROSSO DO SUL 03 3.663 15.316 

MARANHÃO 21 2.912 14.577 34.000 

MINAS GERAIS 03 2 70 1.350 

PARÁ 15 101 1.521 20.000 

PARANÁ 03 35.030 150.151 880.990 

PARAIBA 03 100 600 

PERNAMBUCO 01 11 55 

PIAUI/CEARÁ 01 150 600 45.000 

RIO GRANDE DO NORTE 02 101 505 

RIO GRANDE DO SUL 03 197 985 2.912 

RONDÔNIA 01 80 400 

SANTA CATARINA 02 73 365 

SÃO PAULO O 2· 30 151 

SERGIPE 01 25 110 

T O T A L 93 45.621 203.107 1.228.654 
. .  

(1) Dados referentes ao 19 semestre de 1982, Janeiro à Julho de 1982.
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RELAÇÃO DOS LAVRADORES, LIDERES SINDICAIS E ADVOGADOS 

ASSASSINADOS 

N o M E 

Antonio Raimundo da Silva 

Manoel Raimundo de Sousa 

Joaquim Pereira Brito 

Geraldo Castro 

Cícero Reinaldo Luz

Baltazar Carneiro Santos 

João Carneiro 

Josê Candoca-menor 

Mergulhão 

Marcos - menor 

Gabriel Sales Pimenta 

Erudino Alves de Souza 

Avelino Ribeiro Silva 

Belquior Martins Costa 

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Goiano 

Josê s. Valdevino 

----------------------

Carlos da Silva 

Florêncio Barbosa 

DATA DA 

MO R T E 

27.02.82 

27.02.82 

28.07.82 

04.06.82 

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20.07.82 

19.07.82 

13.02.82 

24.03.82 

02.03.82 

07.03.82 

26.02.82 

02.01.82 

02.01.82 

26.02.82 

-- -- --

04.05.82 

03.07.82 

09.11.81 

LOCAL DA MORTE 

Altamira-PA 

Altamira-PA 

Barra do Garça-MT 

Bodoquema -MS 

Graj..i.Ú- MA 

Sucupira do Norte-MA 

Turiaçu- MA

Urbano Santos - MA

Itaipavas - PA 

Conceição do Araguaia-PA 

Marabá - PA 

Marabá - PA 

Santarém - PA 

Rio Maria - PA 

!Arraias - PA 

E.Araguaia - PA

E.Araguaia - PA

E.Araguaia - PA

:Rio Maria - PA 

�ruz do Espírito Santo-PB 

�olorado - RO 

!Eldorado - SP 

1-çailândia - PA

• 

CARGO 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

lavrador 

advogado 

lavrador 

de 1. s ind. 

lavrador 

peão 

posseiro 

lavrador 

lavrador 

--------

lavrador 

lavrador 

oosseiro 

lavrador 
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ENCONTRO NACIONAL DOS SEM-TERRA 

28 trabalhadores rurais sem-terra de 16 esta

dos, juntamente com 22 agentes, estiveram reunidos de 23 à 26 

de setembro, em Goiânia-GO., para discutir o problema da falta 

de terra para trabalhar. 

Durante o encontro foram relatadas as diferentes expe

ri�nc1as de lütas já ocorridas pela defesa ou conquista da posse e uso 

da terra. Ap6s o relato, estas experi�ncias foram avaliadas, analisan

do-se as falhas, erros, acertos, limites, ganhos e pressões sofridas . 

No final discutiu a validade de estabelecer uma articulação a nivel na 

cional. 

Os trabalhadores rurais sem-terra se dividiram em tres 

grupos ou categorias para avaliar as suas lutas: posseiros, boias-fri

as e arrendatários, meeiros, parceiros. A decisão de se dividir os tra 

balhadores sem-terra nestes tres grupos se fez necessária a partir da 

realidade de cada categoria e das diferentes maneiras como são trata

dos pela Política Agrária Brasileira. 

Os participantes se detiveram a maior parte do tempo no 

relato de suas lutas e na analise das causas que determinam a exist�n

cia de mais de 12 milhões de brasileiros que vivem da terra, mas não 

podem ter a sua posse ou o seu uso. Nesta analise se tentou, também, 

levantar os inimigos dos sem-terra e caracterizar a forma como se apr� 

sentam e como agem. 

No que diz respeito a articulação, os participantes deci 

diram que devem s� fortalecer as ligações regionais. isto é, a partir 

das categorias existentes nas grandes regiões, tais corno os boias-fri

as do sudeste e sul, os arrendatários do sul, os posseiros do centro

oeste, os assalariados da zona da cana de Pernambuco, etc. Depois de 

fortalecida esta articulação regional estabelecer, então, uma articul! 

ção mais ampla e de nivel nacional. Para manter esta articulação foi 

eleita uma coordenação, ainda provis6ria, dos sem-terra. Entre outras 

tarefas, esta coordenação, terá a função de preparar o 2 9 Encontro Na

cional dos Sem-Terra, entre setembro de 1983 � janeiro de 1984. 

Os trabalhadores presentes, no final do encanto, divulg� 

ram seu pensamento e suas posições através de uma CARTA AOS COMPANHEI

ROS SEM-TERRA DO BRASIL. 

09 
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CARTA AOS COMPANHEIROS SEM-TERRA DO BRASIL 

Nós trabalhadores Sem-Terra vindos de 16 esta-· 

dos de diversas regiões do País, reunidos aqui em Goiânia, qu� 

remos endereçar este comunicado transmitindo o objetivo deste en 

contra, bem como da importância do mesmo. 

Queremos ainda fazer de perto um convite a todos, para 

que entrem na luta pela CONQUISTA E .IIBFESA DA TERRA e dos direi tos qu� 
- -

sao negados para nos. 

Este valioso encontro teve como objetivos: 

a. avaliar as lutas e a caminhada dos nossos movimentos;

b. colocar em comum todos os pontos positivos e negativos;

c. avaliar como estamos resistindo e que resultados está qando;

d. encontrar meios de continuar e reforçar nossas lutas.

Toda luta é difícil, porque ela exige mui to esforço e uma 

dedicação comprom�tida. 

.. --

Lamentamos e protesta-

mos pela perda de muitos companheiros 

nossos que foram assassinados, vítimas 

da ganância dos grandes. Apesar disso, 

muitas vitórias já se teve por todo o 

país com os movimentos. Muitos irmãos 

nossos depois de muita luta venceram, 

conquistando o chão que lhes pertence e 

seus direitos. Não e�quecemos ainda, 

que as lutas e o próprio movimento nos 

ajuda a tomar consciência da realidade 
-

e a descobrir quem sao nossos verdadei-

ros amigos e nossos inimigos. 

• 

Verificamos que em todas 

regioes do país inteiro existem confli

tos de terra, e o pior de tudo isso é a 

maneira como se resolvem esses problemas, 

'lamentamos outra vez em dizer que estes 

problemas são resolvidos com repressao 

policial, e a corda quebra sempre do la 

do mais fraco. 

Nós trabalhadores somos vítimas de um sistema que 

voltado para o interesse das grandes empresas e latifundiários. 

está 
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Se nós não nos organizar em nossos 

sindicatos e associações de classe em nossa região, 

estado e a nível de país, se não sentarmos juntos, ana-

lisar nossa luta, confrontar com esta realidade que hoje 

escravisa e manipula os fracos, se não fizermos isso nunca 

iremos sair fora desta vida de explorados e de verdadeira es

cravidão. 

Vivemos num mundo sem finalidade humana, mundo que é f� 

bricado por todo um sistema injusto, implantado em nosso país. A terra 

has mãos de poucos, os salários baixos, as leis que favorecem os gran

des poderosos, o poder e a riqueza nas mãos desta mesma minoria reve

lam claramente este fato que na nossa maneira de pensar é uma verdadei 

ra violência contra o homem e a natureza. O sistema prega a violência 

e total desrespeito aos direitos fundamentais de cada pessoa. Este mun 

do, cuja finalidade não é o homem e que mantido pelo sistema implanta

do é o grande gerador de todo tipo de mal que infesta nossa sociedade 

como: a criminalidade, a fome, o roubo, o menor abandonado, a prostitui 

ção, a miséria e outros tipos de violências. 

Alertamos ainda a todos os companheiros, da importância de 

uma participação consciente nas decisões políticas, porque os problemas 

citados são frutos das injustiças e da falta de participação. Convida 

mos para que pensem e nao se deixem enganar pelas falsas promessas de 

pessoas que tem interesse pelo povo só na hora do voto. 

Queremos através desta carta nos solidarizar com os cana

vieiros em greve no Pernambuco e com todos os companheiros de todo o 

País que estão lutando e sofrendo. Queremos dizer que continuem fir

mes e mais uma vez convidamos a todos os companheiros para que se unam 

e vamos lutar pelos nossos direitos. 

Ao encerrar, queremos em poucas palavras agradecer a todos 

que estão assumindo a causa do trabalhador. 

Um àbraço a todos, 

Goiânia, 26 de setembro de 1982. 

Assinam: Representantes dos Estados: 

Goiás - Pernambuco - Maranhão - Paraná São Paulo - Rio de Janeiro - Ceará ' 

Rio Grande do Sul - �io Grande do Norte - Espírito Santo - Paraíba - Piauí -

Rondônia - Mato Grosso - Minas Gerais - Santa Catarina. 

11.
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Abre o olho 

I 

NOVO MINI STERIO, 

MAIS UM? 

tão da terra. 

O Governo Militar fez mais uma lei sobre a que� 

to Drecreto n9 87.457. Esse decreto intitui o Progra-

ma Nacional de Política Fundiária que será executado por um novo Mini� 

tério chamado MINISTfRIO EXTRAORDINÁRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS. 

As vezes, diante de tanta lei, de tantos Decre

tos a gente pensa: é mais um. Isso não vai alterar em nada a nossa vi 

da. E deixamos de nos preocupar com aquilo. 

Será essa a maneira mais correta de enfrentar 

nossos problemas ? 

r assuntando cada ação do inimigo que conhecemos 

seus passos e descobrimos aonde ele quer chegar. 

De 1964 para cá, os militares criaram uma por

çao de ferramentas com o objetivo de arrancar a terra das mãos dos tr� 

balhadores rurais e entregá-la aos grandes fazendeiros e às grandes e� 

presas estrangeiras. Essas ferramentas são de diversos tipos: Estatu

to da Terra, IBRA, GERAN, INDA, INCRA, PROTERRA, GETAT, GEBAM, etc .... 

Cada uma delas faz um tipo de serviço diferente. 

Agora chega o novo ministério, ligado desde o 

nascimento aó Conselho de Segurança ,Nacional. Isso quer dizer que os 

militares enxergam a luta dos trabalhadores para defender sua terra ou 

para conquistar terra para trabalhar como se fosse uma luta de inimigos 

da nação. 

Quando, para defender-se de um grileiro, ou de 

um fazendeiro, o posseiro derruba uma cerca, ele está pondo em perigo 

a segurança da nação. 

Mas os trabalhadores também não são brasileiI"os? 

No entender da classe que dirige o país, os tra 

•
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Abre o olho 

balhadores não pertencem à nação. O limite da nação termina onde ter

mina a cerca do latifúndio. Quem fica fora dela, fica de fora da nação. 

Para que vai servir o novo Ministério ? 

Será ele uma ferramenta a serviço dos trabalha

dores ? 

A primeira tarefa que o novo ministério vai cum 

prir é unificar sob seu comando todas as ferramentas que tratam da po

lítica fundiária: INCRA, GETAT, GEBAM, etc . O objetivo dos militares 

é fazer estes Órgãos todos trabalharem de maneira bem combinada, tira� 

do dos estados qualquer poder de decisão sobre a questão fundiária. Ce� 

tralizando nas mãos do poder federal todas as medidas com relação à te� 

ra. 

A segunda tarefa que o novo ministério pretende 

realizar é a divisão dos trabalhadores em proprietários e não-proprie

tários . Quer dizer, uma pequena parte dos trabalhadores do campo rec� 

berá um pedaço de terra através das empresas de colonização e da entre 

ga de títulos, e a maior parte fica do lado de fora da cerca, sem rece 

ber nada, transformado em assalariado, bóia-fria ou parceiros. 

Por que o governo quer fazer isso ? 

Em primeiro lugar para enfraquecer a luta dos 

trabalhadores, fazendo eles brigarem entre si. Os que tem um pouquinho 

contra os que não tem nada. 

Em segundo lugar para conseguir o apoio políti-

co de uma p�rte pequena dos trabalhadores. 

pedacinho de terra. 

Daqueles que receberam um 

Em terce�ro lugar o governo quer enfraquecer a 

luta dos sindicatos, impedindo-os de participarem da principal reivin

dicação dos trabalhadores rurais: a luta pela terra para trabalhar. 

E finalmente, os militares querem se apresentar 

aos trabalhadores do campo como seus verdadeiros defensores, jogando

os contra os operarios da cidade, para impedir a união das lutas da ci 

dade e do campo. 

Qual e a resposta que os trabalhadores rurais 

devem dar à criaçao do novo ministério ? 
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Estes versos nos vieram do oes 

te da Bahia. Um lugar chamado 

SERRA DO RAMALHO, São Versos di 

retos, profundos e de grande be 

leza. Retratam a vida e o sofri 

mento - que aqui sao uma coisa 

só - dos trabalhadores nas Agr� 

vilas do INCRA. 

O INCRA mo6t�a tabela 

Onde no66o t�abalho tá 

Po� un6 pontinho que tem nela 

Com 06 nume�o todo6 6omado6. 

Ma6 na vida a gente não ê um ponto 

Nem um nume�o calculado 

Em no66o pequeno canto 

Não 6omo6 um 6ogo apagado.· 

Dize� que um 6imple6 mapa 

E o no66o �e6ultado 

t não dize� nada 

Do que nÔ6 temo6 pa66ado. 

NÔ6 temo6 6o6nido um bocado 

Não tem númeno que di conta 

Não dâ pna 6en mapeado 

A6 coi6a que a vida ap�onta. 

-

Enquanto ele6 vao com mapa 

NÔ6 vamo6 com no66o6 ca6o6 

Funando 6eito uma 6aca 

Aquele6 mapinha6 tão na6o6. 

Pna mo6tnan lá bem no 6undo 

Onde o olho enxenga e chona 

Como ê o no66o mundo 

Atnâ6 de um mapa de glÕnia. 

No66a 6onça ê conhecen 

A hi6tÕnia de cada um 

Com i66o nÕ6 tem pnazen 

De ouv�n de um pon um. 

Que ala gente pode vinan 

Uma 6aca bem a6iada 

E muito6 mapa6 6unan 

Como um tnaton abnindo e6tnada. 

E a nealidade deixan 

Em no66a 6ace e6tampada 

Sem nunca no6 queixan 

De dela não 6aben nada. 

•
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Vamo-0 conhece� a vizinho 

Vamo-0 va�a� 0-0 mu�a-0 

C�ia� novo-0 caminha-0 

Pa�a um po�to mai-0 -0e.gu�a. 

E po� aqui a gente 6ica 

Levando muita e.-0pe.�anç.a 

De ve.� e.-0-0a-0 ag�avila 

F e.<!ite.j ando a ba nanç.a .' 

Muita pão p�a 6e 6a�ta� 

Com 6ob�a pa�a vende� 

E a mundo alimenta� 

Na te��ª da bem vive�. 

N�a 6e. e.-0queç.am de66a hi6t6�ia 

Ela ainda continua 

Então, não nique pa� 6o�a 

Poi6 e.la também� -0ua. 

E ago�a me dão licença 

Que eu jã vou me �e.ti�ando 

Poi6 o t�abalho não di6pe.n6a 

No du�o eu já vau pegando. 

15, 
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Notícias e

Comentários _________ _ 

RIO GRANDE DO SUL 

As mulheres camponesas 

reunidas em Pelotas -RS, no 19 Con 

gresso de Mulheres Camponesas da 

zona sul, em agosto Último, anali 

sando a situação da mulher na a

gricultura apresentaram suas rein 

vindicações: 

1. Aposentadoria da mulher do 

campo aos 45 anos de idade com 1 

salário mínimo. 

2. Seguro no acidente de Traba

lho, auxílio invalidez,auxílio na 

natalidade. 

3. Reforma agrária e crédito fun

diário garantindo a posse da ter

ra para todos e uma mudança urge� 

te na política agrícola. 

4. Direito de participação ver

dadeira da mulher camponesa na p� 

lítica sindical, podendo votar e 

ser votada. 

5. Que a mulher do campo tenha

os mesmos direitos da mulher da 

cidade. 

6. Regulamentação da profissão

de agricultora. 

� -""-

C E A R A 

Aqui em Tauá, estamos no 

quarto ano de seca. Diante da re

cusa do governo em empregar o po

vo nesta emergência, aumentam as 

tensões. Os trabalhadores rurais 

fizeram abaixo-assinados, fizeram 

manifestações e nada. 

Em 24 de agosto 2 mil ho 

mens invadiram o armazém da CIBRA 

ZEM e retiraram de lá 3 mil sacos 

de feijão. No dia seguinte a Po

lícia Federal começou a vasculhar 

as casas dos trabalhadores em bus 

ca do feijão e intimando a mulher 

do Presidente do Sindicato dos Tra 

balhadores Rurais e outros compa

nheiros a prestar depoimento. 

f assim. Do governo os 

trabalhadores só conhecem duas fa 

ces: os impostos e a polícia. 

/ 
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RIO DE JANEIRO 

POR RAZOES INTERNAS DE SUA 

ORDEM RELIGIOSA, O AMIGO E COMPANHEIRO 

Pe. PEDRO GEURTS DEIXA A COORDENAÇAO DA 

CPT-RIO DE JANEIRO. 

11NM SEI COMO AGRADECER ' A 

DEUS E AO POVO DO CAMPO POR ESTES OLTI

MOS SEIS ANOS11 -ESCREVE ELE. 1
1NAO POSSO 

MAIS IMAGINAR MINHA VIDA SEM ESTE ACONTE 

CIMENTO. POR ISSO NAO ME CONSIDEREM 

AINDA 1
1PERDID011

• E MESMO NAO SERIA PER

DIDO UM COMPANHEIRO QUE CONTINUARA EM 

OUTRO CAMPO A SERVIR A CAUSA DO POBRE11
• 

OBRIGADO PEDRO, E BOM TRABALHO. 

********************************

_ ç� "Ju;A\j 
f, .. : \1/ 

/ 

G O I A S 

O lugar se chama Grotão 

do Socá, na região de Buriti, Mu

nicípio de São Sebastião do Tocan 

tins-GO. Quem comanda os jagunços 

é o individuo de nome Salvador, ca 

pataz da Fazenda Santa Cruz. O no 

me do grileiro é Belizário Rodri

gues da Cunha, conhecido já de o� 

tras violências contra os traba

lhadores do Bico do Papagaio. 

Foram vinte e tres ca 

sas incendiadas, vinte e tres fa

mílias desabrigadas. SÓ em um pa

iol foram queimados 100 sacos de 

arroz. O resultado é a fome a mi 
' 

séria, o medo. Até quando os tra-

balhadores vão esperar pela açao 

da justiça? A resposta é o farta 

lecimento cada vez maior da un1ao 

e organização dos trabalhadores em 

seus sindicatos e associações. 
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B A H I A 

NO INICIO DE AGOSTO, O 

FAZENDEIRO SEBASTIAO TATAGIBA DE

SENCADEOU UMA SÉRIE DE AÇOES VIO

LENTAS CONTRA O TRABALHADOR JOAO 

BARBOSA, O ADVOGADO GIL NUNES MAIA 

E O Pe. JOSÉ, NA COMUNIDADE DE I 

TANHÉM. O FAZENDEIRO É ALIADO AO 

SECRETARIO DA EDUCAÇAO DO MUNIC1-

PIO, SR.PAULO RAMALHO E CRIA UMA 

VERDADEIRA ATMOSFERA DE TERROR. O 

LAVRADOR SEBASTIAO FOI ESPANCADO 

E BALEADO, A CASA DO ADVOGADO IN

VADIDA E BOMBAS FORAM JOGADAS NA 

IGREJA PAROQUIAL PORQUE O Pe.JOSÉ

APOIOU OS LAVRADORES E O MOVIMEN

TO DE REIVINDICAÇÔES DOS PROFESSO 

RES LOCAIS. 

********************************* 

M I N A S 

Forças do exército, PM 

e Agentes do DOPES vindos de Belo 

Horizonte, reprimiram violentame� 

te uma manifestação de trabalha

dores marcada para Cachoeirinha -

MG. A cidade foi completamente ·t� 

mada pelos militares, as caravanas 

foram retidas nas estradas, os Pª!. 

ticipantes revistados, os mantirne� 

tos e o material de propaganda t� 

mados pela polícia. A celebração 

era urna atitude de apoio a 212 fa 

mílias que tendo sido expulsas de 

suas terras em 1967, de maneira 

violenta, inclusive com 6 possei

ros assassinados, resolveram vol

tar para ficar. 

C E A R A 

Dom Aluísio Lorscheider 

enviou aos diocesanos de Fortale

za, uma carta pastoral sobre os 

problemas da terra. A partir de u 

ma situação de conflito que atin

ge os lavradores no seu direito à 

terra e ao justo pagamento da par 

ceria. Lembra os apelos do papa 

no México, o seminário sobre a se 

ca e condena os despejos, os títu 

los falsificados ou não definidos 

e conclama os cristãos à conversão. 

"Será que cristãos au-

tênticos podem, sem remorsos 

consciência, enricar à custa 

de 

do 

suor do pobre? ... Tudo bem consi

derado é uma blasfêmia contra o 

santo nome de Deus." 

•
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MOVIMENTO SINDICAL

Todos sabem que a Comissão 

Nacional Pró-CUT adiou o CONCLAT.

Todos sabem também que essa medi

da é um desrespeito ã deicsão dos

5 mil trabalh adores que se reuni

ram na Praia Grande, em agosto de

1981. Lá foi decidido que o II

CONCLAT seria realizado em 28/ 29

de agosto de 82. 

Por isso -as Comissões Prô-CUT"

(ou INTERSINDICAIS) do Rio Grande

do Sul, Goiás, São Paulo e Santa

Catarina, convocaram uma reuni ao

para os dias 28 e 29 de agosto. 

Acatando a decisão 

ENCLATs. 

dos seus 

Este encontro reuniu, em São

Paulo, no Sindicato dos Marcenei

ros, oito das 13 Comissões -Pró -

CUT existentes e mais representa�

tes de 6 estados.

Ali foi feita uma

do movimento sindical,

traição da Prô-CUT. O 

do CONCLAT/82, além de 

avaliação 

diante da

adiamento 

ser uma

traição aos trabalhadores reuni

dos na Prai a Grande, teve o obje

tivo de desmobilizar a luta da

classe trabalh adora diante· do a

vanço dos patrões e do governo e

impor de cima para baixo, a par �

tir das cúpulas das Confederações

e Federações. Por isso a Comissão

nacional Pró-CUT adianto o CONCLAT

dividiu o movimento sindical bra- ·

sileiro e deve ser responsabiliz�

da por isso p�rante a classe tra-

balhador a. 
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MOVIMENTO SINDICAL - II 

DEPOIS DE GOLPEAR E TRAIR O 

MOVIMENTO SINDICAL, ADIANDO O CONCLAT, 

A COMISSAO NACIONAL PR0-CUT ARTICULOU 

OUTRO GOLPE: REALIZAR UM ENCONTRO EM 

BRAS!LIA, NOS DIAS 11 e 12 OE SETEMBRO, 

COM O OBJETIVO DE PRORROGAR SEU PROPRIO 

MANDATO: 

PARA ESSA REUNIAO FORAM CONVI 

DADAS AS CONFEDERAÇOES, OS MEMBROS DA 

COMISSÃO NACIONAL PR0-CUT, MAIS 3 RE

PRESENTANTES DE CADA ESTADO. 

ALGUNS ESTADOS, COMO sAo PAU

LO, PARANA, RIO GRANDE DO SUL, GDIAS, PA 

RA, ESP1RITO SANTO, CEARA NAO CONCORDA

RAM COM ESSE CRITERIO. ELEGERAM DE 3 

A 10 DELEGADOS CADA UM. 

NÃO HOUVE MEIO DA COMISSÃO NA 

CIONAL PRO-CUT ACEITAR MAIS OE 3 DELEGA 

DOS ELEITOS NOS ESTADOS. ESTABELECEU -

SE A CONFUSAO E A INTRANSIGÊNCIA. DIAN

TE DE TAL IMPOSIÇÃO E POR CONSIDERAR I

LEG!TIMA A COMISSAO NACIONAL PR0-CUT, AS 

COMISSOES ESTADUAIS PR0-CUT DE SÃO PAU

LO, PARANA, GOIAS E PARA TOMARAM A DECI 

SÃO OE SE RETIRAR DO ENCONTRO. 

ALÉM DELES, REPRESENTANTES 

DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, CEARA 

AMAZONAS, RIO DE JANEIRO E MINAS TAMBÉM 

SE AFASTARAM. EM SEGUIDA OS SINDICALIS 

TAS EOSON CAMPOS, CLARA ANT, LUIS INA

CIO DA SILVA , JACÕ BITTAR, OLIVIO OUTRA, 

JOSÉ GOMES NOVAIS, NELSON DE ASSIS TE

LES, ENTRE OUTROS SE RETIRARAM POR EN

TENDER QUE A COMISSÃO NACIONAL PRÓ-CUT 

EXTINGUIU SEU MANDATO NOS DIAS 28/29 OE 

AGOSTO, DATA EM QUE DEVERIA TER SE REA

LIZADO O CONCLAT. PORTANTO ELES DEIXA

VAM DE PARTICIPAR DE UMA PR0-CUT QUE SE 

TORNARAM BIÔNICA. 

AAO ADIAR O CONCLAT/82 

PRÓ-CUT DIVIDIU O MOVIMENTO SINDICAL 

NO MOMENTO EM QUE ELA DESRESPEITOU A 

DECISÃO DO I CONCLAT E DESRESPEITOU O 

RESULTADO DA CONSULTA QUE ELA PRÓPRIA 

FEZ AOS ENCLATs SOBRE A DATA DE REALI 

ZAÇÃO DO CONCLAT /82 ELA SE DESMORALIZOU. 

AGORA, AD PRORROGAR SEU PROPRIO MANDA

TO, A COMISSÃO PR0-CUT PERDE INJEIRA

MENTE SUA LEGITIMIDADE E CREDIBILIDADE 

PERANTE OS TRABALHADORES. NÃO PASSA 

DE UMA COMISSAD BIÔNICA QUÊ SE ESFORÇA 

POR ENTREGAR A DIREÇÃO DAS LUTAS DA 

CLASSE TRABALHADORA AOS PATROES E A OI 

TADURA. 

'/0(,t QUER <.JMI\ � VT

A�J•Ni 7 .. 

•



21, 

Notícias e 

CoIUentários -----------�---------------

CPT SEDE PROPRIA 

Dia 30.09 as 8,00 h. um 

dia diferente na sede da CPT Na

cional. 

Estavam presentes D. Fer-

nando, D.Moacyr, D.Pedro e toda 

a Diretoria e Conselho da CPT, mais 

assessores e a equipe interna de 

trabalho. 

O motivo desta confrater

nização era a bênção e a inaugur� 

ção oficial de nossa nova sede prQ 

pria. 

Ela fica à Rua 20, n9 251 

- Centro. � a rua que passa

frente à Catedral. 

em 

Durante a cerimônia foi li 

da a passagem de Zaqueu. D.Fernan 

do ao abençoar relembrou a cami

nhada da CPT desde as origens. 

Ainda pediu que a nova sede seja 

um instrumento útil como foi a 

árvore para Zaqueu, ajudando- nos 

a ver melhor a causa do trabalha-

dor sendo sempre fiéis ao 

compromisso de fé. 

G O I A N I A 

nosso 

No dia 19 de Novembro próx� 

mo, D.Fernando Gomes,Arcebispo de 

Goiânia, celebrará o seu 509 ani

versário de sacerdqcio, 2 59 de tr� 

balho à frente da Arquidiocese de 

Goiânia. Celebramos com ele que 

sempre apoiou e apoia nossa cami

nhada. 

A C R E 

O SINDICATO DE XAPURI, no 

ACRE ESTÃ LUTANDO PARA DEFENDER A 

SUA AUTONOMIA. DEPOIS DE TER DER 

RUBADO EM 1981 A DI�EÇÃO COMPOSTA 

POR PESSOAS QUE NÃO TINHAM COMPRO 

MISSO COM A CLASSE TRABALHADORA 

ENCAMINHARAM UM PROCESSO DE PREPA 

RAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRE 

TORIA: MESMO TENDO SEGUIDO À RIS

CA AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO SI� 

DICAL, OS LAVRADORES FORAM PRESSI 

ONADOS PELA DELEGACIA REGIONAL DO 

TRABALHO PARA TIRAR UM COMPANHEIRO 

DA CHAPA. OS LAVRADORES NÃO ACEI 

TARAM ESSA INTROMISSÃO, QUE� UM 

DESRESPEITO À SUA LIBERDADE DE ES 

COLHER SEUS DIRIGENTES. 

********************************* 

S A O P A IJ L O 

Os trabalhadores de Lins, 

enviaram à imprensa uma nota exi

gindo maior vigilância e fiscali

zação no transporte dos bÓias-fri 

as: o respeito ao limite de velo

cidade, o pagamento do salário i� 

tegral nos dias de chuva. É, mais 

uma denúncia contra a absurda ex

ploração de que são vítimas esses 

trabalhadores. 
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DISTRITO FEDERAL 

A CONTAG CONCLAMA TODOS 

OS TRABALHADORES RURAIS A DEIXAR DE 

VOTAR NOS CANDIDATOS DO PDS QUE EDM 

su� AUSÊNCIA NO PLENARIO DO CONGRES

SO PERMITIRAM QUE PASSASSE O "PACOTE 

DA PREVIDÊNCIA" POR DECURSO OE PRA-

zo. CHAMA TAMBÉM OS TRABALHADORES 

A SE MOBILIZAR CONTRA A VIOLÊNCIA 

NO CAMPO E EXIGIR AÇAO ENÉRGICA DO 

GOVERNO NA APURAÇAD DOS FATOS E PU 

NIÇAO DOS CULPADOS. 

********************************** 

DIA NACIONAL DOS PESCADORES 

Os pescadores levantam a 

cabeça e estão se unindo em todo o 

país exigindo que as colônias sejam 

Órgão de classe e não organismo nas 

mãos da Marinha. Conclamam todo 

mundo a assinar abaixo-assinados 

de apoio à luta para o próximo dia 

21 de novembro DIA NACIONAL DOS PES 

CADORES. 

********************************* 

C E A R A 

Francisco Chagas do 

Nascimento (Chico Chagas) de Por

teiras, município de Caucaia - CE 

foi assassinado no dia 12 de ago� 

to. O assassino é o fazendeiro 

Sampaio Pontos que queria expulsá 

-lo da terra sem pagar as benfei

torias. Outro mártir da violên

cia impune dos latifundiários con

tra os trabalhadores.

*********************************

P E R N A M B U C O 

Os lavradores de Pa

jeú -PE realizaram uma caminhada 

contra a fome a 29 de agosto, ce

lebrando o dia de luta contra a 

fome. Cansados e famintos depois 

de quatro anos de seca e de prome� 

sas de terra para trabalhar, di

reito à educação, assistência mé

dica e água. A passeata terminou 

com uma missa celebrada por Dom 

Francisco Austragésilo de Mesqui

ta, bispo de Afogados da Ingazei

ra. 
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L E I A 

1. CALENDÁRIO DO LAVRADOR - 1.983

-UMA FERRAMENTA PARA O TRABALHO DO ANO INTEIRO

Para Lavrador Cr$50,00

Outros Cr$100,00

2. MINISTtRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

- O ,QUARTEL DA TERRA -

Cadernos de Estudo - CPT - N9 04

José de Souza Martins

Para Lavrador Cr$ 20,00 

Outros Cr$ 50,00 

3. DADOS E INDICADORES SOBRE A ATUAL POL!TICA

AGRÁRIA BRASILEIRA 

-Assessoria da CPT

Para Lavrador Cr$ 15,00

Outros Cr$ 30,00

4. QUE SOLUÇÃO f ESSA?

(AS AGROVILAS DE BOM JESUS DA LAPA)

-Coordenação e divulgação: CPT - Bahia e Sergipe

Para Lavrador Cr$ 50,00

Outros Cr$ 150,00
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GENOC!DIO - EclLto!Úai 

A CAMINHADA DAS COMUNIDADES E A DOUTRINA DOS DOZE APÓSTOLOS 

CARTA AO CARDEAL RATZINGER - TIÃO DA PAZ ASSASSINADO 

COLONOS ACAMPADOS - MOBILIZAÇÃO DOS POSSEIROS 

OS MÁRTIRES DA TERRA 
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A S S ·I N A T U R A S 

Uma Publicação do 
Secretariado da CPT 
Caixa Postal - 749 
74.000 - Goiânia-Gd 

ESPECIAL 

NORMAL 

( Colaboração ) - Cr$ 2 .000,00 

PARA LAVRADORES 

PARA O EXTERIOR 

IMPORTANTE 

- Cr$

- Cr$

- US$

800 ,00 

200,00 

10. 

O pagamento das assinaturas pode ser 

feito através de VALE POSTAL ou CHEQUE VISADO pa

gável em Goiânia, em nome da COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA. 

CAPA - POSSEIRO 

FOTO - RUELLAN 

A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA e um organismo ligado à linha Mi� 

sion�ria da CNBB. Tem como objetivo central "interligar, asse� 

sorar e dinamizar os que trabalham em função dos homens sem 

terra e dos trabalhadores rurais ... " (Conclusão n9 l do Encon

tro de Goiânia sobre terra e Migrações na Amazônia Legal, ju

nho de 1975). 

•

• 



• 

• 

03 

Edito ri a 1 

G E N O C I D I O 

Tancredo espirrou! Maluf . . . .

Tancredo rnalufou e Maluf tancredou! 

Dona Dulce gasta dois milhões por dia com a sua bela co 

rnitiva num passeio de fim de semana! 

Figueiredo para ajeitar a coluna, ajeita também os co 

fres pÚblicos: o jato presidencial cada semana vai dar urna volta por aí! 

Reagan e Mondale, os nossos patrões, se preparam para 

dançar a dança do crioulo doido. 

O Papa e a Cúria no Vaticano estão preocupadissirros com 

a tal de Teologia da Libertação. 

� isso o café da manhã que os jornais nos oferecem e o 

chá da noite que nos propicia a televisão. 

Notícias do povo? Que povo? Que notícias? Assaltos? 
Á -

Estupros? Brigas? Isso sim, mas a vida e a morte deste povo voce nao vai 

encontrá-la em meio de comunicação nenhum. O povo não faz notícia! O p�
vo não existe! 

-

E o povo morre. Morre no Nordeste, nao obstante um res 

peitável arcebispo insista em dizer que não e verdade. Morre com a chuva 

e com o "verde espalhado na plantação", morre porque não recebeu semente 

prá plantar, morre porque não tem terra pra plantar, morre porque não tem 

preço o que colheu. 

Morre em são Paulo, sinal sacramental negativo de todas 

as cidades do Brasil, no desemprego, no trânsito, no coração esmagado, na 

fome. Morre em Cubatão por não ter mais ar puro para respirar e no "parai 

so amazônico" jogado em projetos absurdos de colonização, sem recursos,a� 

sistência, .liberdade e com mui ta malária. 

� demais dizer que há um genocídio, organizado, plan� 

jado,encobertado pelo silêncio assassino dos meios de comunicação social? 

O genocídio está tocando vértices assustadores no cam

po: 1 morto cada 5 dias. Um morto a bala, a faca, a fogo. Os líderes do � 

vo sao mortos. Para quem lê os nomes e urna lista corno outra, de desconhe

cidos. Mas para quem os conheceu, quem sabe a paixão deles, o amor; a pa

ciência secular, a ira santa, a dedicação aos companheiros, a luta para o 

pao e a liberdade, os olhos se enchem de lágrimas. 

Sebastião, Bartolomeu, Domingos, Raimundo, Severino,F� 

licio, Nonatinho: os mártires de setembro, companheiros, rostos conhecidos, 
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amigos com quem se caminhou, se discutiu, anú.gos mesmo quando visões poli t.!_ 

cas diferentes nos separaram . Amigos massacrados neste ,pais grande, nesta p� 

tria que.não é mais deles. 

:g mesmo, há dóis países: o real e o que e vendido pelos 

meios de comunicação social. 

No pais real o povo é preso, torturado, massacrado. 

No outro Brasil uns poucos homens brigam para ganhar o 
poder e usar o povo. 

No pais real os lideres do povo são assassinados. 

No outro Brasil e a paz social guardada pelos autores 

da guerra. 

No pais real o secretário da CUT, Paim; é detido em 

Porto Alegre quando de saída para Buenos Aires para participar de uma Con 

ferência Sindical. 

No outro Brasil os assassinos recebem a medalha de pa-

cificadores. 

No pais real o povo está sem governo, deixado a si pr� 

prio. 

No outro Brasil o governo vive o seu mundo de esbanja-

menta e mentira. 

Irmãos! Estamos sem governo, ou melhor,estamos com um 

governo assassino! 

Não podemos aceitar que ele celebre a Missa de Sétimo 

Dia celebrando a festa do morto que ele matou. 

A memória santa dos mortos nos chama a levantar a cabe 

ça. Não tem espaço para nós, vamos conquistá-lo. Não tem história, vamos 
' -

. ; -
construi-la. Nao tem vida, vamos ganha-la. Nao tem segurança, vamos nos , 

entre nós, construir a nossa segurança para nós mesmos, os companheiros , 

as familias, os filhos. 

Vamos fazer barreira c9ntra este exército de carrascos 

e entoar,com o canto e com a união, o hino da vida! 

•
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CARTA A JOSEPH RATZINGER 

Eminência 

� O Vaticano chamou a Roma o 
-

,JXr!_ teólogo b1ta.6Lte.i1to Le.ona1tdo B066. //:1=)·; Numa audiência a po1tta.6 6:chada.6

(/(.A 101tam-lhe. pedida.ó e.xplicaçoe..6 .60 
� . , n -

J__ �, -'!l... b1te. o .õe.u liv1to IGREJA, CARISMA E

PODER. 

O noticiã1tio da imp1te.n.6a deu 

gil.ande. cobe.1ttu1ta ao 6ato. Entidade.ó 

e pe.1t.6onalidade..6 1te.ligio.6a.6 e pol{ 

tica.6 p1tonuncia1tam .6ob1te. o a.6.6unta 

Aqui e..õ�á a po.õiçao da CPT, 
enviada em canta ao Ca1tde.al Jo.6e.ph 

Ratzinge.lL, P Jte. 6 eito da Sag1tada Co �

g1te.gaçao palta a VoutJtina da Fé. 

Reunidos em encontro nacional, a Diretoria.e o Conselho 

Pleno da Comissão Pastoral da Terra (CPT), organismo ligado à Con 

ferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e formado por 19 Re 

gionais espalhados por todo o país, queremos expressar a Vossa E 

minência a grave preocupação que nesta hora nos constrange. Preo

cupaçao que partilhamos com milhões de irmãos da América Latina e 

do mundo. 

Estão sendo submetidos à suspeita e a processo a Teologia 

da Libertação e seus teólogos maiores, concretamente, entre nós,o 

querido Frei Leonardo Boff OFM. Não podemos deixar de sentir a con 

vieção de que está sendo submetido a processo todo o caminhar das 

nossas Igrejas. 

Sabemos perfeitamente que qualquer teologia, no passado e 

no presente, é suscetível de imperfeições. Nós, como pastores e c� 

mo cristãos, queremos uma teologia sempre mais evangélica e sempre 

mais eficazmente pastoral. � por isso que nos sentimos na premência 

05 
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de, fraternalmente, manifestar a Vossa Eminência, 

a essa Congregação e à Igreja toda, quanto a Teo 

logia da Libertação e, concretamente, os escritos, p� 

lestras e testemunho de nosso irmão Leonardo Boff vêm es 

clarecendo e fortalecendo a 

e do povo de nossos campos. Sentimo-nos, sobretudo, no 

filial de agradecer ao Pai, que suscitou entre nós esta Teologia 

providencial, voltada para o Evangelho e a serviço dos pobres do 

Senhor. 

Dentro do espírito do Vaticano II e das Conferências de 

Medellin e Puebla, a condenação ou o simples processo da Teologia 

da Libertação e de seus teólogos afeta seriamente a credibilidade 

da Igreja nesta conturbada América Latina, lesa o legitimo plura 

lisrno teológico, desautoriza a corresponsabilidade e colegialid� 

de eclesiais, desmoraliza o esforço apostólico e até o heroísmo rná:rr. 

tir de milhares de agentes de Pastoral em todo o Terceiro Mundo e 

defrauda mais urna vez a espectativa dos oprimidos, que se voltam 

para a Igreja de Jesus à procura da Libertação total. 

Os pastores das nossas Igrejas, a CNBB corno um todo e sua 

Comissão da Doutrina da Fé são instâncias válidas, legalmente co� 

petentes e eficazes e não podem ser preteri�as por essa Congrega

ção Romana, sem contradizer a Colegialidade e a corresponsabilida 

de eclesiais. 

Nesses tristes incidentes 

somente podem lucrar os inimigos do 

Evangelho e os prepotentes deste rnu!! 

do� quantos se negam a partilhar a 

terra e o pão, e os regimes e ernpr� 

sas do lucro e da dominação. 

As consequências sao irnpr� 

visíveis no escândalo dos pequenos, 

no desalento de seus servidores pa� 

torais e na nova dívida histórica 

da Igreja neste Continente. 

Confiamos, entretanto, no 

Espírito de Jesus que sempre conduz 

sua Igreja e queremos confiar tarn 

bérn na sensibilidade e percepção -

pastoral Sua e dessa Congregação. 

Fraternalmente em Cristo 

e na Esperança do Seu Reino. 



. 

* 

T I A O D A P A Z A S S A S S I N A D O 

Foi assassinado na noite de 28 de agosto Último 

o companheiro SEBASTIÃO ROSA DA PAZ, pai de oito filhos.

SEBASTIÃO ROSA DA PAZ retornava do 19 Congresso da 

Central Onica dos Trabalhadores - CUT, realizado em São Bernardo 

do Campo - SP. 

07 

Foi o fundador e era o Presidente do Sindicato dos Trabalha 

dores Rurais de Uruaçu, a 350 km de Goiânia, à margem da Ródovia Belém 

Brasília. 

Esteve presente em todos os momentos da luta pela articula-
-

çao do movimento sindical no Estado. ENCLATs, CECLAT e ·ao Congresso de 

Fundação da CUT. 

Em virtude de sua posição firme em defesa dos direitos dos 

trabalhadores, vinha, há algum tempo recebendo ameaças por parte dos 

fazendeiros e das autoridades policiais. Está em andamento na justiça 

4m conflito trabalhista envolvendo os Srs. Vadju Quintino Moreira e 

José Alves de Oliveira, proprietários da Fazenda Lavrinha de Baixo, e 

o lavrador Isaías. TIÃO DA PAZ assumiu integralmente a defesa do lavra

dor, tendo recebido ameaça� em consequência·di�so.

SEBASTIÃO l{OSA DA PAZ 

retornava de São Bernardo do Cam 

po, onde participou como membro 

da Delegação dos Trabalhadores 

de Goiás, no Congresso da CUT. 

Durante os dias de ausência pe� 

soas foram perguntar por ele em 

sua casa. 

Eram cerca de 20 horas 

quando a cidade ficou compl�ta

mente as escuras. Dois indivídu 

os se aproximaram da casa de 

TIAO DA PAZ e chamaram por ele. 

Sua filha, de 13 anos atendeu e 

introduziu-os na varanda da ca 

sa. TIÃO DA PAZ veio conversar 

com os dois homens que lhe pedi 

ram informações sobre os direi

tos de um lavrador que esti há 

cinco anos na terra. 
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Quando TIÃO DA PAZ respondeu que a lei garantia 

os direitos do trabalhador, os indivíduos desferi 

ram �r�s tiros contra ele. Um alvejou o braço, .um se 
gundo a cabeça, o terceiro se perdeu. TIÃO DA PAZ caiu 
fulminado por balas explosivas ao lado de sua mulher. Ela 
correu para os fundos da casa,� corpo foi amparado 

e os assassinos fugiram ameaçando com suas armas os vizinhos 
- . proximos que corriam para ver o que estava acontecendo.

O corpo foi levado para o hospital para a autópsia. Foi a 

tendido pelo Dr. Weslei que se preparava para fazer a autópsia quan
do foi interrompido pelo médico proprietário do Hospital, Dr. Bonfim 
Ribeiro, alegando que TIÃO DA PAZ era metido com negócios de Sindica 
to, que poderiam surgir complicações. 

Foi aberto inquérito que será acompanhado pelo Delegado Re 

gional Dr. Gerson de Souza e pelo Delegado local José Carlos que não 
estava presente no dia do assassinato. 

Logo que a notícia chegou a Goiânia se deslocaram para Ur� 
açu, o Presidente da CUT Estadual de Goiás, Prof. Delúbio Soares, os 

Presidentes dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Bela Vista,Aná 
polis, Ceres, representantes da direção da FETAEG, o Presidente do 
CPG Prof. Osmar Magalhães e uma Equipe da Comissão Pastoral da Terra. 

A Comissão Pastoral da Terra - CPT, organismo ligado à Con 
fer�ncia Nacional dos Bjspos do Brasil, traz à opinião pública a de 

núncia desse grave acontecimen.to e. exige das autoridades responsáveis, 
o Sr. ·Governador do Estado Iris Rezende de Machado e o Sr. Secretári
o de Segurança Pública do Estado José dos Santos Freire, o completo

esclarecimento deste episódio e a exemplar punição" dos MANDANTES E
EXECUTORES DO CRIME. Sob pena de serem eles responsabilizados por o
missão criminosa no cumprimento dos seus deveres de responder pela
segurança dos cidadã

c;__
�

r 
Expressamos por fim a nossa 

profunda preocupação com as dimensões 
de verdadeira guerra que está sendo mo 
vida por grileiros e pistoleiros con

tra os trabalhadores do campo e suas 
mais expressivas lideranças. O assassi 
nato de SEBASTIÃO ROSA DA PAZ, nao e um 
fato isolado. E como tal deve ser enca 
rado. Não podemos aceitá-lo como um 

"caso a mais" entre as centenas de as
sassinatos cometidos contra os lavrado 
res nestes Últimos anos. Basta� 



• 

MARTI RES DA TERRA 

A cada 5 dias e assassinado um trabalhador rural 

no Brasil. São v�timados por uma violência que nao e cega. 

A violência dos grandes proprietãrios de terra, gri 

leiros e jagunços atinge exatamente aqueles trabalhadores que mais 

se destacam na luta pela terra e nas lutas sindicais. 
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A vida destes companheiros s6 terã sido fecunda na medida 

em que nos, que prosseguimos sua luta, soubermos nos organizar para defe� 

der nossos dirigentes. 

DIMAS 

janeiro de 1984 - Marabã - PA 

JOSÉ C!CERO DOS SANTOS 
07.01.1984 - Viçosa - AL 

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 
10.01.1984 - Paudalho - PE · 

JOSt GONÇALO DE OLIVEIRA 
30.01.1984 - Trindade - PE 

REGINALDO TELES DOS SANTOS 
23.02.1984 - Três Morros - PA 

JOSÉ MACHADO 
27.02.1984 - Pio XII - MA 

JOÃO CELESTINO COSTA 

MARIA JOSE SANTOS (grãvida) 

ADAILTON CELESTINO COSTA (12 anos) 
17.03.1984 - Canavieiras - BA 

CARIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA 

SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO 
25.03.1984 - Cristalina - GO 

ANTONIO MIGUEL DE BRITO 
03.04.1984 - Alagoa Grande - PB 

JOSE ETELVINO DA SILVA 
07.04.1984 - Ipubi - PE 

FRANCISCO MACHADO 
25.04�i984 - Marabã - PA 

ARLINDO DE LIRA GOMES 
28.04.1984 - São Lourenço - PE 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 
05.05.1984 - Matelãndia - PR 

DANIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 
14.05.1984 - Santa Luzia - BA 

JOSE AMARO MACENA (AMÉRICO) 
05.06.1984·- Caninde - CE 
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JOSt MARTINS 
18.06.1984 - São Geraldo - PA 

TRES POSSEIROS E MAIS QUATRO 
TRABALHADORES DESCONHECIDOS 
ju nho de 1984 - São Geraldo - PA 

AGENOR RODRIGUES NEVES 
30.06.1984 - Pimenta Bueno - RO 

BENEDITO ALVES BANDEIRA 
04.07.1984 - Tome Açu - PA 

RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA 
19.07.1984 - Rio Branco - AC 

JOSt CELESTINO DE SOUZA 
19.07.1984 - Rube lità - MG 

MANOEL ALVES DE ARAUJO 
22.07.1984 - I nhamu n s  - CE 

DEOCLAUDIO PEREIRA DA SILVA 
23.07.1984 - Passira - PE 

JOSt RODRIGUES 
25.07.1984 - S. Felix do Araguaia-MT 

EDUARDO JOSt DOS SANTOS 
26.07.1984 - Salvador - BA 

ADELINO GOMES MOREIRA 
05.08.1984 - Xi n guara - PA 

HUGO FERREIRA DE SOUZA 

JAIME 
09.08.1984 - A rapoema - GO 

JOAQUIM 

CTCERO 

JOÃO CAOLHO 
12.08.1984 - São Geraldo - PA 

JOSt ALVES MARTINS 
Santa Tereza - ES 

ROQUE CASTRO 
São.Vicente Ferrer - MA 

PITANGUA SOUSA NASCIMfNTO 
Açai lân dia - MA 

BENEDITO RAQUEL MENDES 
Santa.Lu zia - MA 

BENEDITO NASCIMENTO BATISTA 
Pilar - AL

ANTÕNIO NUNES DA SILVA 
Dona I nês - PB 

J0LIO PINTO 

BENTO ALVES DA SILVA 
Lago Verde - MA 

SEVERINO LOYOLA 

MATEUS LOYOLA 
São Jose de Ribamar - MA 



•. 

DOMINGOS NETO 
setembro de 1984 - Xinguara - PA 

BARTOLOMEU CARNEIRO COELHO 
setembro de 1984 - Porto Nacional - GO 

RAIMUNDO ALVES DA .SILVA 
setembro de 1984.- Santa Luzia - MA 

DOMINGOS nA CRUZ DO ESPIRITO SANTO 
setembro de 1984 - Gurupi - GO 

FELTCIO GERMANO MENDES 
setembro de 1984. - Ponta Maria Suaçuai 

Vale do Rio Doce - MG 

SEVERINO ANTONIO NICÃCIO 
setembro de 1984 - Cearã-Mirim - RN 

RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA 
setembro de 1984 - Canavieiras - BA 

SEBASTIAO ROSA DA PAZ 
28.08.1984 - Uruaçu - GO 

11 
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Estudo 

PRIMEIROS TEMPOS A 

E 

IGREJA 

A 

DOS 

LUTA DOS OPRIMIDOS ___________ _ 

IV A CAMINHADA DAS COMUNIDADES 

E A DOUTRINA OOS IbZE APÕSTOLOS 

Mafl.c.el.o BaMo.6 

Nas comunidades cristãs e muito 

comum falar de Caminhada. Muitas vezes nas 

reuniões um companheiro diz: "Eu me cha

mo Antônio ou Jose , ou Maria e ja estou 

ha tantos anos na caminhada." Estar na ca 

minhada quer dizer participar da comunid� 

de , ser consciente das opressões que o p� 

vo sofre e estar na luta da sua classe p� 

ra se libertar. 

O nome CA MINHADA tambem foi u 

sado na Bíblia e entre os primeiros cri� 

tãos. Ser discípulo de Jesus era ser da 

Caminhada. 

Na Caminhada ha epocas em que os grupos se reunem espontaneamen

te e nao precisam de uma lei ou disciplina interna. Mas a caminhada dos cris 

tãos e uma luta contra as opressões e para conseguir vencer , as comunidades 

acabam sentindo a necessidade de se organizar melhor-

o IVQ Encontro das Comunidades de Base do Brasil foi em 1981 em 

Itaicí (SP) e teve como tema: "CEBs , povo unido que se organiza para sua li 

bertação". 

�s vezes pode ocorrer que uma comunidade se organize tanto 

fecha em si mesma. E ai mata a vida e a liberdade. A Igreja Catolica 

zes caiu e cae nesta tentação. 

que se 

as ve 

O primeiro documento de organização da Caminhada das Comunidades, 

vem d o a n o l 5 O d C . C h ama -s e " D o u t r i na d o s D o z e A p o s to l o s " , p o r q u e e bem si� 

ples e no lugar de lei parece mais conselho de um pai. Fala sempre assim : 

"Meu filho não faça isto", Meu filho cuidado com aquilo". E um livro facil 

de ler. Tem 16 capítulos pequenos e pode ájudar nossas comunidades de hoje. 

Ele começa assim: 

Temos dois caminhos para escolher. Um leva a vida. O outro conduz 

ã morte. O caminho da vida consiste em participar da caminhada das comuni

dades que vivem a solidariedade e a justiça. Na epoca deste documento se chama 

va isto CARIDADE. No mundo de hoje a tradução melhor desta forma de amar e 

a luta pela transformação da nossa sociedade. 
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Estudo 

Quando a gente lê este livro hoje em dia, nota que foi escrito em e 
poca de opressão do poder romano c�ntra as comunidades cristãs. Logo n� 
começo lembra a Palavra de, Jesus s9bre o amor aos inimigos e a necessida
de de resl�lir ãs perseguições. 

E� outro lugar pede que os -crlistãos tenham uma economia comunitãria.
Diz assim: 1 

11 Não te distancies do necessitado. Deves ter tudo em comum com teus 
irmãos. Se somos companheiros na imortalidade, mais ainda temos de ser qua_!: 
do se trata dos bens da terra." (IV,8) 

Isto nos lembra o refrão de Jm cintico dos lavradores� 
"Queremos terra na terra 

ja temos terra no ceu". 
A segunda parte deste livro trata de como os cristãos fazem o batis 

mo e celebram a Ceia do Senhor (a [ucaristia). O livro conta os costumes 
das comunidades, mas dâ muita libe�dade na organização do culto e nas ora 
ções. Uma oração daquele tempo atei hoje e usada na Eucaristia - (Oração E� 
carística n9 2). 

A u l ti ma par-te d o l i v r o trata d a d i s c i p l i na d a com uni d a d e ( d o c a p l 2
a 16) . / 

A comunidade cristã deve 
Cada domingo antes do culto os 
faz a oração. 

sempre 
i rmpos 

A cordenação das comunidades e

variada. Como os catolicos têm os b! 
dres e os evangelicos têm pastores , 
naquele tempo havia comunidades que 
tinham profetas e outras que tinh�m 
bispos. O documento insiste que eles 
pra ti quem _a P a l a v r a que pregam . Que 
não sejam pesados ec.onomicamente para 
.o povo. Se não se sustentam com seu 
trabalho, são negociantes e não mi�i� 
tros de Deus. 

Talvez o mais importante da Do� 
trina dos 12 Apostolas e a esperança . 
O Cristão tem de acreditar na trans 
formação deste mundo e tem de lutar 
para isto. Esta esperança e expressa 
em palavras e imagens judaicas: O Se 
nhor vem l�go ! Vem, Senhor Jesus! 

ver se ha divisões entre seus membros. 
devem se reconciliar e so assim se 



A SEGURANÇA DOS NOSSOS DIRIGENTES 

E UM PROBLEMA SO DELES? 

Os Trabalhadores Rurais estao sendo 

assassinados como animais. Neste ano de 1984 ca 

da 5 dias foi assassinado um lavrador em confli 

to pela posse da terra ou à frente da luta sin

dical. 

Abre o olho 

Esta violência nao e casual. Não. e apenas a violência isolada 

de um latifundiário de maus b0fes contra um trabalhador indefeso. A prin

cipal característica da violência que hoje se desencadeou contra os traba 

lhadores e que ela e uma violência de classe. 

Por que dizemos isto? 

Antes de tudo porque a violência e generalizada. Os conflitos 

estao presentes em todo o pais. E cada um desses conflitos dispõe frente 

à frente os trabalhadores de um lado e do outro seus inimigos mais conhe

cidos: os grandes pr;prietários de terra e seus jagunços, as milícias PªE 

ticulares organizadas e armadas por grileiros, os pistoleiros de aluguel 

e por fim as diversas policias, ·desde a Policia Federal ate as Policias -

Militares. 

Em segundo lugar, essa e a violência dos que tem contra os que 

nao têm. t a violência dos que encontraram no monopólio da terra sua fonte 

de poder economico e polÍti�o - os grandes latifundiários -, contra os que 

estão lutando para quebrar o monopólio da terra e partilhar essa fonte de 

riqueza econ�mica e poder político - os trab�lhadores. 

Em terceiro lugar, essa e uma violência de classe porque sen

do uma violência generalizada, ou seja, que está presente em todo o pais, 

··ela e, também, uma violência seletiva. Se olharmos com atenção a v{da dos

trabalhadores assassinados veremos que são precisamente aqueles que mais

se destacaram nas luta� pela terra ou nas lutas sindicais J Em outras pal�

vras os grandes proprietários, e seus jagunços, o governo e sua policia

estão matando os nossos dirigentes, as nossas lideranças. Por que? Eles sa 

bem que uma classe sem dirigentes e uma classe sem direção. E uma classe

sem direção estará condenada a sempre repetir caminhos já percorridos. E�

tara sempre a recomeçar a marcha. Os grandes proprietários tomaram consci

ência de que os trabalhadores rurais não podem contar com lideranças reco

nhecidas na sua luta contra o monopólio da terra.

• 

,. 



Sendo uma violênica de classe, os traba 

lhadores não podem mais encará-la como se fosse um 

problema pessoal dos dirigentes. Quando um dirigen-

te � ameaçado de morte, � toda sua classe que estã 

sendo ameaçada. Se um dirigente e assassinado, toda 

sua classe sofre com sua perda. A classe levará anos 

e anos para produz ir outro dirigente com a mesma ex 

periência da luta e a mesma abnegação. Quanto tempo 

os trabalha�ores do Pará levarão para produzir outro 

Raimundo Ferreira Lima (Gringo)? Quanto tempo leva-

rã para ressurgir na Paraíba outra Margaiida-iives? 

E m G o i ã s , o u t r o S e b a s t i ão R o s a -d a ·p a z ? Em S ão Pau 1 o , 

outro Santo Dias da Silva? 

Abre o
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olho 

Como os trabalhadores encaram a partir de agora a questao da 

Segurança dos seus dirigentes? 

Que medidas o Movimento Sindical e os Movimentos de Trabalha 

dores vao tomar para garantir a �ida e as condiç;es de luta do.s seus di 

ri gentes? 

Como coordenar e articular essa defesa? Como refletir com os 

companheiros d a base a questão da Segurança do Movimento e a Segurança dos 

dirigentes? 

S6 quando compreendermos o conteÜdo de classe dessa violência 

e levarmos ã prática uma política de auto-defesa dos Movimentos e dos nos 

sos dirigentes, teremos reunido as condiç�es necessárias para avançar na 

luta pela quebra do monop6lio da terra. Na luta pela Reforma Agrária sob 

o controle dos trabalhadores.
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BAIAO DA MULHER 

Zê V�eente - Chateu� 

Viva, viva a mulher desta nação 

Que vai gerando no ventre 

A nova semente, da Libertação 

E vem trazendo no sangue 

A semente nova, da REVOLUÇÃO. 

Sertaneja, manhã cedo 

Vai ela sem medo, já vai trabalhar 

Trabalho duro, suado 

Bolsão conquistado à duro penar 

Sai de casa, come nada 

E sem deixar nada pros filhos comer 

Volta trazendo um pouquinho 

O ganho mesquinho não dá prá viver. 

Mulher do povo humilhado 

Comprado, enganado, em toda naçao 

Mulher do povo ambulante 

Tocado à ferro, tangido do chão 

Pode inda ser diferente 

Se o olho da gente, aberto enxergar 

O mal que mata a pobreza 

Se unindo a certeza, a gente lutar. 

Companheira nordestina 

Constrói nova sina, vamos caminhar 

Ganhando a terra e a rua 

A força que é tua, ninguém vai quebrar 

Traz os teus filhos na praça 

Na lei ou na raça, a vitória já vem 

Une o teu braço ao do homem 

Prá vencer a fome e cantar o BEM. 
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Operaria da cidade 

A brutalidade e a lei do patrão 

Vai ter que ser destruída 

Tua classe reunida. sacode a naçao 

A causa e a luta é comum 

E o povo· é um só, precisa se unir 

A força nova da vida 

Mesmo perseguida, de pé vai sorrir. 

Dedico a todas as mulheres de Crateús

que lutaram e lutam por justiça,

especialmente as animadoras do
Bairro da Ilha. 

: -·-·- ,: ... ..: .._ ... '\. 

* * *

- . .

·- . ' -
' ·, 

t ' ' 

\'- PISE FIRME 

--

Zê Vic.e.nte. 

Minha gente pise firme, 
' Cante alto, vamos lã 

Vamos lutar conscientes, 
Que este mundo vai mudar ... 

Nosso sofrer e tão grande 
Muito dura e nossa dor 
O governo não escuta 
Nem olha o nosso clamor 
Sovai chegar a saida 
Quando ela for construida 
Pelo povo sofredor ... 

Nem discurso, nem campanha 
Nem promessa, nem esmola 
Muda a face do nordeste 
Engana, cala e consola 
Ao povo pobre e faminto 
Que vive apertando o cinto 
Do grande levando sola. 

Da união dos lavradores 
Em nossas comunidades 
Da luta dos operãrios 
Pelos campos e cidades 
Vai nascer o mundo novo 
Feliz seja todo o povo 
Que pratica esta verdade. 

Companheiro, aeressa o passo 
Meu irmão me de a mão 
Vamos formar a corrente 
Norte e sul da união 
Com Deus no meio da gente 
Vamos firmes para a frente 
Renovar esta nação. 

CJr.ate.Ú.-6 
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Notícias e C-omentários 
----------------

SAO GERALDO - . PARÃ 

POSSEIRO ASSASSINADO 

Foi assassinado no dia 31 de 

agosto em São Geraldo do Araguaia -

PA, o posseiro DOMINGOS VIEIRA NETO 

de 29 anos de idade, Órfão de pai e 

mae. 

ELE morava na posse do avô Do 

mingos Vieira, no castanhal de nome 

Formigas, próximo à área do Cajuet 

ro, onde vivem os 13 lavradores que 

estiveram presos no caso Aristides/ 

Chico, a 60 km de São Geraldo do A 

raguaia. 

A área do Castanhal é prete� 

<lida pelos irmãos José, Mário e Ge 

raldino Almeida, testas de ferro do 

ex-deputado JURACI TE_IXEIRA(PDS-GO) 

e por 80 famílias que moram la há 5 

anos. 

O trator dos· Almeida invadiu a 

posse destruíndo plantações de café, 

côco e cacau. O Sr. Domingos Vieira 

reclamou duas vezes, mas a Fazenda 

continuou� destruição. 

No dia 31 de agosto, DOMINGOS 

VIEIRA NETO de terminou que o trato 

rista suspendesse o serviço. Foi ã 

Fazenda acompanhado de seu filho BENt 

de 9 anos de idade. No caminho encon 

trou-se com o pist.oleiro Osório e seu 

filho de 15 anos. Tiveram uma 

discussão e o pistoleiro ordenou a 

DOMINGOS que voltasse. Em seguida 

desferiu um tiro de carabina e seu 

filho um tiro de revólver que atin

giram e mataram o lavrador. 

RIO BRANCO ACRE 

600 COLONOS ACAMPADOS

EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL 

A 24 DE SETEMBRO ÜLTIMO, REUNIRAM-SE 

APROXIMADAMENTE 600 COLONOS EM FRENTE A A 

GÊNCIA DO BANCO DO BRASIL EM RIO BRANCO - A 

CRE, PARA REIVINDICAR A ANISTIA TOTAL DOS DE'. 

BITOS BANCARIOS CONTRAI DOS COM FINANCIAMEN

TOS DE CUSTEIO PARA LAVOURA BRANCA, PARA MO 

TO-SERRAS E OUTROS, A PARTIR DE 1980. OS CO 

LONOS ACAMPARAM EM FRENTE DO BANCO D O  BR A 

SIL, QUE FICOU FECHADO NOS DIAS 25 E 26 DE 

SETEMBRO. OS TRABALHADORES SÕ PERMITIRAM A 

ENTRADA DO CARRO FORTE PARA TRAZER E LEVAR 

DINHEIRO, PARA NÃO PARALIZAR TODA REDE BAN

CARIA DA CAPITAL. 

A LUTA PELA ANISTIA QUE COMEÇOU HA 

UM ANO, NÃO DEU RESULTADO E OS COLONOS PRE

PARARAM ENTÃO UM DOCUMENTO ENVIADO A BRASf 

LIA, E SEM RESPOSTA ATE'. AGORA. 

DIANTE DA INSENSIBILIDADE DAS AUTORI 

DADES, OS TRABALHADORES SE VIRAM OBRIGADOS 

A TOMAR UMA ATITUDE MAIS FIRME PARA CHAMAR 

A ATENÇÃO PARA A GRAVIDADE DO PROBLEMA QUE 

AFLIGs MILHARES DE FAMÍLIAS AMEAÇADAS PELO 

BANCO DE PERDER ATt A TERRA, JA QUE NINGUEM 

CONSEGUE MAIS PAGAR UM CRÉDITO VENCIDO, COM 

A CORREÇÃO MONETARIA INTEGRAL SE ACUMULANDO 

CADA MÊS.

A ·MANIFESTAÇÃO OBTEVE RESPALDO POPU

LAR E O GOVERNO DO ESTADO SE COMPROMETEU PU 

BLICAMENTE A LEVAR A BRASÍLIA AS REIVINDICA 

ÇÕES E OBTER RESPOSTA EM 30 DIAS. 

A ASSEMBLtlA AINDA DECIDIU, SE DE T� 

DO A ANISTIA FOR IMPOSSfVEL, ACEITARIA O P� 

GAMENTO DO TOTAL RETIRADO, SEM JUROS OU COR 

REÇÃO MONETARIA, NUM PRAZO DE 4 ANOS. NO FIM 

EXIGIRAM AINDA DO GOVERNO, CAMINHÕES E ÔNI

BUS PARA LEVAR O PESSOAL DE VOLTA PARA CASA, 

NÃO ACEITANDO AS CAÇAMBAS INICIALMENTE OFE 

RECIDAS. 
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GOIAS PORTO NACIONAL 

MoBILIZAÇÃO DOS POSSEIROS 

CERCA DE MIL E QUINHENTOS LA 

VRADORES PARTICIPARAM DA CELEBRAÇÃO 

ECUMÊNICA DE ENCERRAMENTO DO 1 1 1 

ENCONTRO DE DIREITOS H UMANOS DO 

CENTRO-OESTE, EM PORTO NACIONAL. 

NO ÜL TI MO DIA 30 DE SETEMBRO, 

A DIOCESE DE PORTO NACIONAL, A CO 

MISSÃO ARQUIDIOCESANA DE JUSTIÇA E 

PAZ DE GOIANIA; A COMISSÃO PASTORAL 

DA TERRA, A COMSAÜDE E OUTRAS ENTl 

DADES MOBILIZARAM OS TRABALHADORES 

PARA A CONCENTRAÇAO QUE OBJETIVOU 

SENSIBILIZAR A OPINIÃO PÜBLICA PA 

RA A SITUAÇÃO DE EXTREMA VIOLÊNCIA 

- MARCADA POR PRISÕES, SEQUESTROS,

DESPEJOS E ASSASSINATOS QUE SE

GENERALIZOU EM GO 1 /5..S NOS OLTIMOS 60

DIAS.

JUNTO COM OS TRABALHADORES SE 

FIZERAM PRESENTES D.JAIME COLLINS, 

BISPO DE MIRACEMA, D. ALANO PENA , 

BISPO DE MARABA E D. TOMAS BALDUI 

NO, BISPO DE GOIAS. ELES VIERAM 

TAMBtM PRESTAR O SEU APOIO A IGRE 

JA DE PORTO NACIONAL, VfTIMA DAS 

PRESSÕES DOS FAZENDEIROS E GRILEI 

ROS DA REGIÃO. 

GOIÃS GURUPI

POSSEIRO ASSASSINADO 

O lavrador Domingos da Cruz do 

Espírito Santo foi assassinado pelo pi� 

toleiro Joel Bezerra, quando viajava -

com sua mula nas matas do municipio de 

P e i x e , Go i ã s . 

O fato ocorreu a 19 de setembro 

ultimo. Depois de assassinado, o possei 

ro e sua montaria tiveram seus corpos 

queimados. O pistoleiro Joel estava a 

companhado, na hora do homicidio, pelo 

peão da Agropecuãria Gurupi - AGROPIG, 

Sergio Lobo de Castro. 

Desde março de 1984, Domingos do 

Espírito Santo e seu irmão Pedro esta

vam ameaçados de morte pelo gerente da 

Companhia AGROPIG e pelo pistoleiro J� 

el Bezerra. 

No ultimo dia 21, o prôprio Dele 

g�do de Policia de Gurupi, Dr. Tiago , 

informou verbalmente ao Frei Henrique 

des Roziers, da CPT Araguaia-Tocantins, 

e ao Pe. Osterval, vigãrio de uma Pari 

quia em Gurupi, que o assassino e Joel 

Bezerra. Ate o momento o pistoleiro se 

encontra em 1 i berdade andando pelas ruas 

de Gurupi. 

O Gerente da AGROPIG, Manoel, a 

cnmpanhado por pistoleiros estã atacan 

do os posseiros, inclusive o lavrador 

Raimundo que veio a Gurupi fazer a de

nuncia. 

E i m portante regi s t r ar que a ã rea 

da AGROPIG jã foi inclusive desapropri 

ada por interesse social pelo INCRA. 
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NOVO ARIPUANÃ - AMAZONAS 

PROJETO ESPERANÇA ENGANA LAVRADORES 

Os colonos do Projeto Espera� 

ça, de Novo Aripuanã enviaram carta 

ao Boto Tucuxi, desculpem, ao goveE 

nador Gilberto Mestrinho, do Amazo

nas·. Aqui t.m1 trecho de la: 
" As promessas eram boas , 

desfizemos dos nossos bens que nos 

_tinha e viemos, trazidos pelo ITERAM. 

Foi prometido todo tipo de assistê� 

eia, lotes demarcados e financiamen 

to em três parce la_s. 

Ao chegarmos fomos bem recebi 

dos, mas as promessas nao foram cum 

pridas como nós esperava. Ti vemos 

que demarcar nossos lotes, o trans

porte não foi como prometeram, sorre� 

te uma vez foi uma doutora tirar san 

gue do nosso dedo e até hoje não sa 

bemos o resultado. ( ... ) Fizemos no 

va derrubada para o projeto de serig 

ga, que não deu em nada. Agora, 

conversa que recebemos no ITERAM 

a

que "se vire, entreguem a moto-ser

ra e podem ir embora, sem direito a 

nada". 

Queremos que o Governador pr2 

videncie um financiamento prá nós a 

guentar na terra, ou autorize finan 

ciamente pelo Banco do Brasil romurra 

AMAZONAS 

APLUB J INIMIGO DO POVO,

Representantes da Igreja, do Sin 

dicato dos trabalhadores rurais e da 

FETAGRI, foram expulsos à mão armada da 

localidade de Gavião pelo gerente da 

APLUB, Sr. José Laury Kniphoff. Celebr� 

va-se então e Dia do Agricultor, junt� 

mente com o povo local. Este fato se deu 

no dia 26 de julho de 1981, um dia após 

a fundação do Sindicato. Mas, a dolorQ 

sa via sacra continua até hoje para os 

trabalhadores desta firma. 

Segundo dados do INCRA (1979) a

APLUB é dona de 2.194.874 hectares de 

terra na região. A firma explora apenas 

cerca de  1000 ha. com plantio de serin 

ga, campo de gado e serraria. 

A APLUB foi fundada em 1964, em 

Porto Alegre - RS. A firma congrega os 

profissionais liberais portadores de di 
ploma universitário. · 

Na região, a APLUB atrasa os sa

lários dos seus empregados até cinco m� 

ses, demite arbitrariàmente 

gados e impede posseiros até 

os empre

de fazer 

melhoramentos mínimos em suas casas. 

Senhores Profissionais Liberais, 

a previdência privada que os senhores 

desejavam deve se dar ao preço do mas

sacre dos trabalhadores rurais? 
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CAXIAS MARANHÃO 

G R I L A G E M 

O MUNICÍPIO DE CAXIAS, UM DOS 

MAIS PRÕSPEROS DO MARANHÃO, � TAMBJ!M 

UM DOS MAIORES FOCOS DE GRILAGEM DE 

TERRAS. A GRILAGEM GERA GRANDES CON 

FLITOS SOCIAIS,EM QUE O HOMEM DO CAM 

PO g ACUADO POR FORÇAS OFICIAIS OU 

PARTICULARES MUITO S1JPERIORES A ELE. 

NOS ÚLTIMOS MESES A SOCIEDADE 

MARANHEN SE DE DEFESA DOS DIREITOS HU 

MANOS E A CPT DA DIOCESE DE CAXIAS 

LEVANTARAM 28 CONFLITOS NESSA LUTA 

DESIGUAL ENTRE POSSEIROS E GRANDES .PRO 

PRIETÃRIOS. 

NA LOCALIDADE DE CASCUDO, PE! 

TENCENTES À UNIÃO, ONDE SE ENCONTRAM 

19 FAMÍLIAS (ALGUMAS JÃ EXPULSAS DE 

OUTRAS ÃREAS) JUNTAMENTE COM OUTROS 

QQE VIVEM ALI HÃ MAIS DE 16 ANOS ES 

TÃO SENDO V!TIMAS DE PERSEGUIÇÕES. 

IS TO PORQUE O DR. FLORIANO TAVAR.E S 

DE SÃ AMPLIOU SUA POSSE PARA TODA A 

GLEBA DE TERRA DEIXANDO EM PÂNICO OS 

TRABALHADORES. 

A PRÁTICA DA INTIMIDAÇÃO t A 

MESMA UTILIZADA EM TANTOS OUTROS LU 

GARES DO BRASIL. "OS MEUS HOMENS DO 

CEARÃ" JAGUNÇOS CHEGARÃO A QUALQUER 

MOMENTO PARA GARANTIR A LIMPEZA DA 

ÁREA, AFIRMA O FAZENDEIRO. 

A SOCIEDADE MARANHENSE DE DE 

FESA DOS DIREITOS HUMANOS E A CPT 

DENUNCIAM NESTE CASO A PARTICIPAÇÃO 

DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO , 

QUE ESTÁ CLARAMENTE FAVORECENDO A GRI 

LAGEM E IGNORANDO A LEGITIMIDADE DA 

POSSE DOS TRABALHADORES. 

URUAÇU Go1Ãs 

TRABALHADORES PROTESTAM CONTRA 

A VIOLENCIA 

Mais de mil trabalhadores ru 

rais e urbanos se concentraram em U 

ruaçu para protestar contra o assass! 

nato do Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, SEBASTIÃO ROSA

DA PAZ. Até o momento os encarregados 

do Inquérito Policial nao chegaram a 

nenhuma conclusão sobre o crime. Os 

manifestantes, vindos de 35 municip! 

os do Estado, cobraram as providênc! 

as do Governo Peemedebista de Iris 

Rezende Machado que não respondeu a 

inda sobre outros quatro assassinatos 

de trabalhadores só nos últimos ses 

senta dias. O governo de Goiás, nao 

tom9u nenhuma providência para punir, 

ou mesmo interrogar os mandantes e 

assassinos de Hugo Ferreira de Souza, 

Bartolomeu Carneiro Coelho e Domingos 

da Cruz do Espírito Santo. Está ela 

ra a conivência das autoridades com 

esses crimes, uma vez que os assass! 

nos e mandantes são conhecidos e es 

tão a solta. 

A manifestação de Uruaçu, coo� 

denada pela Oposição Sindical, pela 

CUT, pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Uruaçu, pela CPT, foi apoi 
J -

ada pela Igreja de Uruaçu, pelo P art! 

do dos Trabalhadores e contou com a 

participação do Deputado Estadual Ma 

noel Mota do PMDB, da FETAEG, da co� 

CLAT e do bispo de Goiás D. Tomás Bal 

duíno. 
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CARTA 

AO POVO DA NICARAGUA 

Irmãos e Companheiros 

O Conselho Nacional e os Representantes Regionais da 

Comiss�o Pastoral da Terra , com sua Diretoria e Secretariado Nacional, ju� 
to com representantes da Comissão de Pastoral Operária, do Conselho Indige 

.. 

nista Missionário, da Ação Cristã no Meio Rural, da Pastoral rural do Nor
deste II, da Igreja Católica e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil, por ocasião de seu Encontro Nacional realizado na Cidade de Goiás, 
de 13 a 18 de agosto de 1984, vimos manifestar nossa solidariedade a todos 

vocês nesse momento histórico. 

Acompanhamos o processo revolucionário nicaraguense e 

suas conquistas de participação popular e democrática, no atendimento às n� 
cessidades básicas da população, no que se refere, sobretudo, à saúde, ali 
mentação. educação e moradia. 

De modo especial, e por estar ligada ao nosso traba 

lho, nos chama atenção a Reforma Agrária em andamento nesse país e suas mu 
danças positivas na distribuição, na produção e comercialização. 

Por outro lado, preocupam-nos as constantes agressoes 
do imperialismo norte-americano, na tentativa de impor sua dominação, não 
só a Nicarágua, mas à América Central e a toda a América Latina. Preocupa
nos, igualmente, a manipulação ideológica das forças de direita incluindo, 

lamentavelmente, alguns setores conservadores da Igreja. 
Repudiamos esta violação da liberdade de autodetermi 

-

naçao dos povos e dos direitos da pessoa humana. 

Sensibiliza-nos a presença de inúmeros cristãos atu

ando na luta pela reconstrução da Nicarágua. Vemos com esperança todo esse 
processo democrático, no desejo que se aprofunde e se constitua no refor

ço à libertação de todo o povo latino-americano. 
Nesta oportunidade, expressamos a nossa irrestrita 

solidariedade: 

- às Comunidades que lutam e vivem sua fé no proces
so revolucionário, às religiosas e sacerdotes que
estão prestando serviço especial na reconstrução do
pais;

- a todo o povo nicaraguense;
- à Junta de Reconstrução Nacional;
- as Associações de Classe.

•\ 

VIVA A POVO NICARAGUENSE 

VIVA A NICARÁGUA LIVRE 

•
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III ASSEMBLEIA 

DE UNIÃO E 

NACIONAL DO 

CONSCIENCIA 

GRUPO 

NEGRA 

Realizou-se de 7 a 9 de setern 

bro em Goiânia a III Assembleia Na 

cional do Grupo de União e Consciên 

eia Negra contando com a participa

çao de 110 representantes de 15 Es

tados e das seguintes entidades:Cl'� 

CIMI, IBASE, NÃO VIOLÊNCIA, LINHA II 

da CNBB e mais urna pessoa de Porto 

Rico. 

A Assembléia teve corno objett 

vo avaliar os Últimos dois anos de 

caminhada e buscar nova metodologia 

de trabalho. 

Vimos que a discriminação ra 

cial que se impõe hoje sobre o orn 

bro do negro é a mesma da época da 

escravidão, ter o negro corno rnao de 

obra barata sem o direito de parti

cipação na sociedade. 

A falsa ideologia do ernbran

quecirnento é urna nova maneira de ex 

ploração, muda-se a mão mas a chiba 

ta é a mesma. O negro sem trabalho, 

terra para plantar, moradia, educa

ção, saúde, etc, é jogado à margem 

da sociedade, no sub-emprego, dese� 

prego, prostituição, rnendicancia e 

marginalidade, assim corno estão sen 

do jogados os posseiros, índios e t� 

da a população pobre deste pais. 

A Assembléia deliberou a cria 

ção de urna Secretaria de Cultura des 

tinada a fortalecer as raízes histó 

ricas, um intercâmbio nacional e in 

ternacional com entidades represen-

tativas do povo, elaboração de um 

projeto para educadores (político, 

literário e literatura infantil) 

confirmar o ecumenismo a partir da

base. 

E reafirmou os seus objetivos, 

despertar a consciência crítica dos 

negros diante da realidade social , 

política, econômica e cultural da 

sociedade brasileira, em particular 

da sociedade negra, sentindo a nece� 

sidade de se assumir corno negro,de� 

pojando-se da ideologia do embran

quecirnento. 

Conhecer nossas raízes negras, 

dedicando-nos à luta pela recuperação de 

nossa identidade, assumindo a negrt 

tude na descoberta dos valores pes

soais e comunitários. Um maior apot 

o aos trabalhadores rurais na luta

pela posse da terra e urna reforma a

grária imediata sob o controle dos

trabalhadores rurais e aos povos i�

dígenas pelo seu direito à identi

dade enquanto povo e pelo direito à

posse da terra.
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BOlE.TIIM 

ATE:Nt;AD 
RENOVE 5UR 

l-155/NA TU RA

PREZADO ASSINAN TE: 

Estamos no final de mais um ano, portanto em epoca de renova 
-

çao da assinatura �o Boletim. 

No decorrer desse ano, você pôde acompanhar e ficar informa

d.o sobre a vida, a luta, as vitórias dos trabalhadores do campo. Caso 

você interesse em continuar Q receber o Boletim no próximo ano, quei 

ra preencher o cupom abaixo e enviá-lo, com o valor correspondente da 

assinatura, para: 

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA 

CAIXA POSTAL 749 

74.000 - GOIANIA - GO 

Para o próximo ano o valor das assinaturas é o seguinte: 

ASSINATURA 

ASSINATURA 

ASSINATURA 

ASSINATURA 

PARA LAVRADOR: .......... 

NORMAL: ........ 

DE COLABORAÇÃO: 

. . . . . . .

. . . . . . .  

... e r $ 

... C r $ 

.... C r $ 

PARA o EXTERIOR: ............ Us$ 

500,00 

2.000,00 

5.000,00 

1 O , O O 

Como o gasto com o correio é maior que o valor da assinatura 

pedimos ao companheiro que junte várias assinaturas e mande o valor 

num mesmo vale postal. Ou então, envie o valor em selos. Melhor ain

da seria sc1b forma de r::heque visado. Sempre em nome da Comissão Pas

toral da Terra. 

CUPOM 

NOME: 

ENDEREÇO: 

( 3 i· >< -:t P 0 e., t a 1 

Estado 

O B S - E:: v 1 e , d t r ,H"f� s iP 

- -· ---------------------------

Numero B ai r ro 

--- __________ C_i_d_a_d_e ___ .....,C_E_P _____ _ 

--------

él quantia de Cr$ 
--------
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·BOietim dà Área.
' 

•• • • ot .. 

j NOVA IGUA(:u j 
· SINDICATO DOS METALÚRGICOS .R·J_ . NOV /87 -

. ,. 

·cOM·SIND�ATO FORTE PATRÃO Se DÃ MÁl
SaÍário� ba!xos; demissões, ·péssimas condições de trabalh;,

abusos dos patroes: essa é a vida do trabalhador. Só conquista
mos melhorias na · LUTA. E,· para _enfrentar· os patrões precisamos es
tar UNIDOS E ORGANIZADOS nas empresas e em n0sso Sindicato. 

-

·Para q� serve ..

. o Sindicato ?
, · -Para defender os, interesses cbs tra 
balhadores. Isolados, ficamos acuados 
na f �rica.· Mas t_odos juntos ternos for 
ça para brigar pqr ·nossos direi tos. �
Por issó o Sindicato tem de ser LIVRE 
FORTE· e COMBATIVO •. Quando estamos fra 

. coso patrão·aproveita. • . At_é agor� estava .bom pra eles • Os

. companheiros estavam desanimados. Fo
rnos. enganaftos e sacrificados pe·los pa 
cotes do Funaro, do· Bresser, da "Novã 
Rep'Ú,blic_�". O governo- Sarney, . a1iado 
dos ·patrões, ·achatou os sal ários e e
levou o custo de vüfa nas alturas. A 
antiga diretoria ao· Sindicato não ba 
talhava pelos trabalhadores e permi= 
tiu ·que o salário dos metalúrgicos do 
Rio se tornasse um dos mais· baixos do 
Brasil. 

Nos reagimos e elegemos uma direto· 
riacornprornetida com a categoria. Os 
companheiros que estavam descrentes já 
estão voltando a se. organizar para a 
luta� 

... 

1 • 

OS PATRÕES ATACAM

Enc6n�ramos o Sindicato como o· em 
pre-1ário gosta: n� desordem; semdlnhe1. · 
ro,cheio de dívid_as, fraco. Mas temos 
coragem de sobra e estamos mudando·es 
sa situação. · 

-

Os patrões·. fazem de tudo para atra · 
palhqr, pÕrque sabem que não consegur 
rão negociar com a nova di·retoria por 
baixo do pano. Eles usam os antigos2:! 
leg.os e puxa�sacqs para tentar iludir 
os trabalhadores e evitar que o· Sindi 

· cato se fortai'eça·. · · · : · -
.. � 

. 

_Estão procurando nos convencer·· a 
não descontar o auxílio assist�ncial 
de 1% e 3%. MAS ·OS .METAL0RGICOS NÃO 
FAZEM O JOGO DOS PATRÕES. 

Sabemos que o desconto é importàn- · 
te para manter o Sindicato, porque dá 
INDEPENDtNCIA aos trabalhadores. para_ 
agir� � . 

NÕS SÕ PODEMOS CONTAR ·COM AS , NOS. 
�AS PRÕPRIAS FORÇAS. Vamos, nos defen=

der e sindicalizar mais companheiros. 
Juntos seremos fortes para enfrentar 
os patrões. 

· · 

. r 

REUNIÕES .DE ÃREA 

lutar 

Outro · passo importante para a nossa UNIÃO e ORGANIZAÇÃO � voltar· 
a fazer as reuniões de área. Vamos debater nossps_problemas e 
pel_as· _soluções .-

TQDOS À REUNIÃO DE NOVA IGUAÇU 

_DIA 18/11/8 7, . QU{\RTA--FEIRA ... 19 _: 00 HORAS. 
NA SUBSEbE DE NOVA IGUAÇU; RUA TOPÃZIO 52 

(EM FRENTE 1 PREFEITURA) 

j 



' ' 

MARVIM: A CAMPEÃ • 
1 ,  

Logo n<;> inf cio do mês a MÀRVIM g·anhou 
duas medalhas: foi a primefr� coloca�. 
da ein DEMISSÕES e . também a primetra a:>

. ' -

locada ... em, CÃLCULOS · ERRADOS NAS · RESCI�. 
s'õEs·;- DE CONTRATOS. Sempre. contra o t.ra 

. . -

balhador. 

. ... 

o trabalhador se �cidenta e vai ·para

o seguro, o homem liga para a clínica
ou para _O ,I-NPS, dá uma bro.nca nos mi. --
�icos e mandá dar alta ao empregado� 

. �� . ' 

CRIB_IA, por mais grave que seja o ac� · 
dente. JÃ ESTA NA HORA DE ACABAR COM 

ESSES ABUSOS. 

A COBRASCOM E O MAU PAPA 
_·A _empresa deu um aumento"cala:..boca" · e As irregularidades são tantas que 
depois demitiu. 'um companheiro tinha ' não-cabem.neste e,spaço. A éOB�SCOM ..,_ , 
'dire·ito a férias e eles colocaram na 

· . rescisã� do contrato 5/12 . de 24 ·dias.
EIA fÓIDUla é·para confundir o emprega

. . . ·' -\ 

do, mas nõs·estamos de olho neles! 
'. . 

. 

Ainda tem mais: quem·dirige empi� 
lhade�ra também'tem direito à INSALU
BRIDADE, mas a MARVIM nao paga .• VAMOS 
CORRE.R ÁTRÃS •. 

CRIBIA: MUITO MISTtRIO E POUCA SAÕDE

Ninguém vê o cai;-tão de pcnto depois 
_de'fechado. Salário-�am!lia� só atra-
sado. Contra-cheque? O.que é 
CRIBIA·não tem. 

isso? Nà

Mas tem-um gerente que entende de 
m�dicina: _se o tra�alhador_ diz que es 
_tá doente, º-·.gerente pergunta· se ele
não pode ficar doente em out;-o dia.Se 

. ,. 

,.. 

%1 
PARAFU 
e SEU
CHEFE DEFE 

.-

_tem um Papa que força os trabalhadotes. 
. -

a fazer acordos contra a vontade L UI!.

áçando-os com justa causa: Nossos ad 
'1 

.vogados vão garihar todas! 

Os sanitários mostram bem a atenção 
q�e a COBRJ'.SCOM dedica aos· 'trabalhad2_ 

.I' . 

res. A sujeira é tanta q_ue nós vamos .. 
_pedir INSALUBRr'DADE MÃXIMA para quem 
os usa. Vamos ganhar(a não ser que 
les mandem limpar antes) • 

CAVAN: "NÃO ME COMPRÔMETA!º 

e.-.

· A empresa paga o adicional de_ iné!_
lubridade. Ma� não quer assinar. a ho�2 
logação. Por que será ? Achamos que 
por baixo des�e angu tem· caroço.VAMOS 
DESCOBRIR.:. 

' 

-

. . 

, SINDICAlO DOS MEmlúRGICOS. RJ 
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EDITORIAL 

C
om o mês de setembro, entramos numa 
verdadeira "reta-final" de importantes 
mobilizações da Classe Trabalhadora do Campo 

e da Cidade. 
O processo da Reforma Agrária avança para seus 

dias decisivos, pelo menos quanto à aprovação do 
Projeto Governamental. Os trabalhadores rurais estão 
firmes e se mobilizando cada vez mais, percebendo que 
só assim vão garantir uma Reforma Agrária verdadeira. 
Os Acampamentos estão aí para ninguém duvidar! 

Os bancários deram a saída (e que bela saída!) para 
o processo de mobilizações que a Classe Trabalhadora
deverá realizar até dezembro. Metalúrgicos de diversos
estados e tantas outras categorias organizam suas
campanhas salariais ... VEM CHUMBO GROSSO!!!

A "NOVA" POLÍTICA Da parte do Governo e dos Patrões, muita
incerteza e vacilação. Para os trabalhadores 
pouca coisa mudou com essa República (nova só 

de nome ... ). As mudanças da área eeonômica não 
tendem a vir em benefício real dos trabalhadores; a 
posição geral do Governo frente à Classe Trabalhadora 
continua a mesma: os trabalhadores devem produzir e 
respeitar a "legalidade". O resto é desestabilização, é 
ameaça à "ordem democrática" ... e por aí a fora! 

Na área política, algumas questões começam a 
preocupar: 
- A idéia do Congresso Constituinte ( e não de
Assembléia Constituinte ampla e democrática) é
defendida mesmo por setores considerados progressistas
do Governo e de seu partido. De outro lado, cresce a
mobilização popular, o que permite prever um
confronto importante na votação da emenda que
decidirá a forma de convocação da Constituinte.
- O Congresso vem perigosamente sofrendo uma
desmoralização diante da Nação. Os casos dos "botões
apertados duas vezes" e dos "jetons", põem a nu uma
instituição que a burguesia controla e que, embora deva
representar o povo, representa em sua imensa maioria
os setores dominantes deste país.

Para os trabalhadores, se é verdade que não 
interessa um Congresso desmoralizado, tampouco 
interessa um Congresso dominado por latifundiários e 
empresários que ai í preservam os interesses de suas 
oligarquias ... 

SOLIDARIEDADE A CUT E A CPT 

A
lém de tudo isso, empresários localizados no 
Partido da Frente ",Lib_eral", ten_tam f?rmar uma
"cortina de fumaça' diante das 1mora1s 

"caixinhas" que montam para eleger seus congressistas 

constituintes. Tentam desmoralizar a CUT, na hora em 
que esta se destaca na articulação da vitoriosa greve dos 
Bancários, com a famosa história do dinheiro vindo da 
Alemanha para a CUT, a CPT e o PT. 

Estes senhores não merecem resposta. A 
COMISSÃO Nacional de Pastoral Operária quer 
solidarizar-se com as entidades atingidas por essas 
ridículas acusações, particularmente com a CPT, nossa 
coirmã. 

Não é difícil compreender o ataque a uma entidade 
que desempenha um papel decisivo no apoio à 
organização dos trabalhadores rurais contra o latifúndio. 
Principalmente se lembrarmos que a posse desses 
latifúndios por·"coincidência" está muito relacionada 
aos senhores da Frente Liberal. .. 

ELEIÇÕES 

E finalmente, é bom não esquecer 15 de 
Novembro. Sabemos que nestas eleições, mais do 
que as prefeituras, o que está em jogo é o poder 

político regional e nacional, com vistas às eleições para 
o Congresso, para a Constituinte, o Governo dos Estados
e a presidência da República.

Dentro de todo esse quadro, qual o nosso papel, 
de militantes cristãos inseridos nas lutas da Classe 
Trabalhadora? 

O BOLETIM da Pastoral Operária procura nesta 
edição dar sua pequena contribuição a este grande 
desafio, tentando abordar os assuntos que hoje 
mobilizam a nação, e em particular, os trabalhadores. 

Vamos à LUTA! 

. . ai da Teologia da
"O interesse pr�nc1p ma ação da Igreja 
L'bertação é criar u bres" , f tivamente, os po 13)que ajude, e e L·bertação, P· 

· 
{L. Boff - Da 1 
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2 - PASTORAL OPERARIA 

Is lrobolhadores e o Pacto Sociol 
Tentando o pacto social, o governo 

iniciou uma série de encontros com 
sindicalistas. Dia 7 de setembro os mi
nistros do Trabalho, Almir Pazzianot
to e da Fazenda, Dilson Funaro, reu
niram-se com a CONCLAT e dia 11 
com a CUT. 

O governo propôs à CONCLAT o 
seguinte: garantia de reposição real 
dos salários de acordo com a inflação, 
com a condição dos trabalhadores te
rem "paciência" não fazendo reivin
dicações "exageradas" nem greves, até 
que a situação econômica do país me
lhore. Além disso, nega-se a negociar 
a trimestralidade. Na verdade, a pro
posta do governo mantém o "arrocho 
salarial", negando a reposição de tudo 
o que foi tirado dos trabalhadores nos
últimos 20 anos.

Na conversa com a CUT nem se 
tocou em pacto social. Nela o gover
no prometeu discutir com os trabalha
dores, a partir de agora, os próximos 
planos e projetos na área trabalhista. 

Com os pés no chão, sem exigir o 
impossível, sem precipitar as coisas, a 
CUT vai manter os trabalhadores mo
bilizados e informados, para forçar 

concessões. Até o fim do ano, nas da
tas base de renovação salarial, prevê
se várias mobilizações trabalhistas: 
campanha dos canavieiros, metalúrgi
cos de São Paulo, petroleiros e outras. 

Para a CUT, a trimestralidade e a 
redução da jornada de trabalho não 
são absurdas. Por isso não abre mão 
dessas reivindicações. A trimestralida
de corresponde a um aumento de ape
nas 0,7% no custo da produção. A re
dução da jornada aumenta a oferta de 
emprego: a Volks, por exemplo, ao 
reduzir sua jornada de trabalho para 
43 horas, contratou mais de 9 mil ope
rários. 

Apesar da disposição da CONCLAT 
em aceitar o pacto, sente-se que os tra-

balhadores não estão indo na "conver
sa" do governo e dos patrões. Percebem 
que sua política em relação aos tra
balhadores não mudou quase nada: 
demitem em massa I íderes sindicais 
tentando desmobilizar a classe, enqua
dram os trabalhadores combativos na 
justiça comum como criminosos, dei
xam impunes assassinos de campone
ses, propõem uma "nova" lei de gre
ve que, na verdade, reforça a repres
são ao Movimento Sindical, mantêm 
o arrocho salarial.

A resposta dos trabalhadores pode 
ser notada na vitoriosa mobilização 
dos bancários. Nesse confronto os pa
trões foram obrigados a reconhecer 
que "em termos de unidade de coman
do e eficiência, os trabalhadores ga
nharam de goleada das organizações 
patronais" (Camilo Calasans - Presi
dente BB). 

Mesmo não se recusando a dialo
gar, os trabalhadores estão conscien
tes de que sua força está na sua orga
nização e na disposição de luta. Só 
através delas é que reconquistarão os 
seus direitos e obterão novas vitórias. 

Participação Popular na Constituinte 

D 
ia 20 de agosto houve uma carava
na a Brasília levando a reivindica
ção do povo brasileiro de ter uma 

Assembléia Constituinte especialmente 
convocada para este fim e com ampla par
ticipação popular. 

A PO Nacional e de alguns estados este
ve presente. A caravana levou a representa
ção de mais de 500 entidades através de 
documentos e de milhares de assinaturas 
entregues ao deputado Ulisses Guimarães e 
ao senador José Fragelli. O presidente 
Samey não recebeu a caravana. 

Dia 8 de agosto o Presidente enviou ao 
Congresso Nacional um projeto para a con
vocação da Assembléia Constituinte. Este 
projeto consiste em dar poderes constituin
tes ao Congresso (dep. federais e senadores) 
que será composto com a eleição de no
vembro de 86 (inclui senadores eleitos em 
82 e biônicos). 

A caravana esteve presente à instalação 
de uma comissão mista (de dep. federais e 
senadores) com a tarefa de estudar este 
projeto e mais 13 emendas que substituem 
ou complementam o projeto do Presidente. 
Com esse estudo a comissa"o fará um pare
cer que deve orientar a votação no Congres
so. A comissão tem 60 dias para esse traba
lho e a votação deve acontecer logo após o 
dia 20 de outubro. 

Existem várias emendas contrárias ao 
Congresso Constituinte e está crescendo a 
pressão para haver delegados constituintes 
(fora do Congresso) e Assembléias Consul
tivas municipais. 

A caravana se reuniu em Brasília e mar
cou uma reunião no dia 14 de setembro em 
São Paulo para continuar a articular os mo
vimentos pró-participação popular na Cons
tituinte. Na reunião em São Paulo, partici
param representantes de SP, RJ, PR, SC, 

RS, RO, CNBB (Brasília), CPO, CUT, Fe
deração Nacional dos Arquitetos. Foram 
estudadas propostas para o movimento 
atuar a curto e a médio prazo. 

A curto prazo (até 20 de outubro), para 
conseguir uma Constituinte desvinculada 
do Congresso, foram aprovadas as propos
tas: 
- Intensificar o envio de aerogramas, tele
gramas e petições (abaixo-assinados) ao
Congresso Nacional, a Flávio Bierrembach
(relator da comissão mista) e aos demais
Deputados e Senadores e suas famílias;

- participaçJo intensa no plebiscito pro
movido pelo Jomal da Constituinte da Re
de Bandeirantes;
- nova Caravana Nacional à Brasília, na
data da votação e vigílias nos estados, com
os que n[o forem na caravana;
- por ocasião da caravana, será realizada
em Brasília, reunião de dois dias da articu
lação nacional.

A partir de agora, a CPO Nacional distnbui
rá à PO pelos Esta«t,os o Boletim Nacional

do Plenário Pró-Participação Popular na 
Constituinte. Endereço: A/C CNBB - Re
gional SUL I - Av. Higienópolis, 901 -
01238 São Paulo SP - Fone: 3� e S�, à 
tarde com a Yara) (011) 826-SOSS. 

• • • • •• - --
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A aprovação do PNRA 
sofre sérias ameaças. 
Não se tem previsão do que 
poderá acontecer. 

VAMOS APOIAR A REFORMA AGRÁRIA! 

No último dia 6 de setembro, num dos acampa
mentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Mar

meleiro, Paraná, nascia uma menina, DANIELA.
Sinal de esperança, Daniela trouxe muita alegria! 
Uma outra "menina" está em gestação nestes Acam

pamentos ... E la tem no rosto os traços da Justiça e 
vai se chamar REFORMA AG RAR IA. Seu parto, sua 
vida, vão ser, certamente, mais dolorosos que a vinda 
de Daniela ao mundo. Mas ela há de crescer e se de
senvolver pela luta dos trabalhadores rurais e dos sem
terra ... 

Com acampamentos, manifestações, ocupações pa
cíficas de terras os Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
estão forçando o Governo a aplicar imediatamente o 
Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Este plano é limitado, e é muito semelhante ao 
"Estatuto da Terra", feito pelos militares em 64 e ja
mais cumprido. Mesmo assim, os latifundiários estão 
se mobilizando, se armando, agredindo lavradores e 
pressionando o Governo contra a sua aplicação. 

Como o mês de setembro é o tempo limite para 
que o Governo aprove o Projeto, os trabalhadores 
rurais entendem que é preciso uma forte pressão para 
que o Governo pelo menos inicie o cumprimento de 
seu Plano. O resto é com a luta organizada da Classe 
Trabalhadora. 

A Reforma Agrária interessa a todo o povo oprimi
do. Ela trará conseqüências para a população das ci
dades: 
- Uma produção maior de alimentos e a baixa do
custo de vida;
- O homem fixado no campo não será o desempre
gado de amanhã na cidade e mesmo trabalhadores
hoje desempregados poderão voltar ao campo;
- A luta pela Reforma Agrária vai ajudar os trabalha
dores a compreender que a Propriedade privada da 
Terra e dos meios de produção (máquinas, ferramen
tas matéria prima) não pode ser um valor absoluto:
O próprio Papa João Paulo 11 diz em sua Encíclica
"Sobre o Trabalho Humano": "Terras para cultivo
ficam abandonadas pelos donos, enquanto trabalha
dores não têm terras onde trabalhar. Essas situações
são claramente injustas". E diz ainda: "A proprieda
de privada dos meios de produção só é legítima quan
do serve aos trabalhadores e ao bem de todos ... "

Os meios de produção resultam do trabalho dos 
trabalhadores de·ontem e de hoje. Por isso não pode
mos aceitar o Capitalismo que defende o direito ex
clusivo da propriedade desses meios. 

É preciso construir um sistema em que os trabalha
dores sejam proprietários em conjunto dos meios de 
produção! 

Vamos apoiar a luta pela REFORMA AGRÁRIA! 

PASTORAL OPERARIA - 3 

O NOMENTO A1VA-I.. B�ASI.Lt:IRO 
E A A�Ão .bA lGR�jA 

Aos poucos se constata: 
o povo sai do seu anonima
to. Campanhas salariais, gre
ves. Aprende-se a negociar,
de forma organizada. A
campanha das diretas, ape
sar das frustrações, deixou
muitas lições. As propostas
das elites liberais, que ape
nas concedem favores, é in
suficiente para a solução
dos grandes problemas na
cionais. O povo quer parti
cipar ativamente. No inte
rior da luta permanente há
que ocupar os novos espa
ços criados.

Apesar do verbalismo 
exagerado da "Nova Repú
blica", as mudanças reais 
ainda estão por acontecer. 

Talvez, como nunca, seja 
esta a hora do povo. A cres
cente consciência de partici
pação fez emergir a certeza 
de que só o povo organiza
do traz o novo. 

Este novo é resultado do 
contato das massas com a 
dura realidade do dia-a-dia: 
Sobreviver, trabalhar, ter 
saúde, educação, transporte, 
alimentos, segurança real. 
Organizar a vida nacional, 
em bases profundas, signifi
ca optar, real e efetivamen
te por criar formas de par
ticipação, onde o povo seja 
ouvido no seu clamor. 
A IGREJA E A 
CONSTITUINTE 

A CONSTITUINTE está 
aí, exigindo a mobilização 
de todos. Caso contrário, a 
vida do país poderá se orga
nizar apenas conforme o in
teresse dos que detêm o po
der econômico, o poder de 
informação ou o poder po-
1 ítico partidário. O poder
que emana do povo é mui
to mais profundo e signi
ficativo. É muito mais do 
que a luta pai ítica de um 
partido, de uma associação, 
de algumas reivindicações. 
Há direitos reais que ante
cedem a toda e qualquer 
transformação desses direi
tos em lei. 

A Igreja, nestes últimos 
anos, esteve lado a lado 
das mobilizaç'5es populares. 
A tônica de sua renovação 
foi a de ir ao encontro do 
povo, de suas aspirações, de 
seu desejo de participar, de 
se organizar. 

O momento é de extre
ma importância para nós 
cristãos. A ação profética 
da Igreja volta-se, hoje, mui
to mais para alertar a res
peito de uma nova ordem 
social, política e econômica, 
ordem que modifique subs
tancialmente as relações en
tre o capital e o trabalho. 
A força viva, humana, é o 
principal investimento da 
nação. 

A Constituinte e, conse
qüentemente, a nova cons
tituição aparecem como um 
sinal de esperança. O exercí
cio de participação que nos 
levará à elaboração da nova 
Carta Constitucional, por si 
mesma já será um grande 
passo, único na nossa histó
ria, rumo a uma efetiva 
e real mudança. 

O exercício de participa
ção nesta fase preliminar e, 
posteriormente, no ato 
constituinte, dará oportun i
dade a que todos os segmen
tos da sociedade, e não ape
nas alguns iluminados, dêem 
a sua contribuição de como 
querem ver organizado o 
país, mais justo e equili
brado nas suas relações so
ciais. 

A grande missão da Igre
ja, nesta hora, apoiada na 
sua fé em Jesus Cristo é dar 
sinais concretos de "novos 
céus e nova terra" para 
todos os brasileiros, diante 
dos grandes e tremendos de
safios. E isso de maneira 
pacífica, participativa e or
ganizada. 

Pe. Virgílio Leite Uchoa 

Subsecretário Administrativo 

da CNBB 

Assessor da Comissão da 

Pastoral Operária 
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4 - PASTORAL OPEA,\RIA 

O Secretariado, com muita alegria, vem recebendo cartas que 
mostram como a PO tem vida e cresce por esse Brasil afora. 

Para vocês conferirem e participarem dessa alegria, 
apresentamos trechos de cartas de duas militantes de base. Elas 
mostram como se constrói uma Pastoral Operária inserida na vida 
sindical, nos bairros; fermento na Igreja, preocupada com a formação 
de seus militantes e com a articulação do seu regional. 

"Continuamos com o trabalho de 
formação e tentando organizar os 
trabalhadores por categorias a 
chegarem ao seu sindicato. 
No momento estamos apoiando a 
Chapa 2 dos Trabalhadores no 
Comércio, junto com a CUT. Esta 
luta tem sido de muita coragem 
porque a outra chapa, que tem como 
candidato o presidente atual, foi aos 
jornais, televisão e falou que somos 
comunistas e que nós queremos tomar 
conta do sindicato para gastar o 
dinheiro e viajar para CUBA. Disse 
que a PO está ligada ao Partido 
Comunista e a CUT ao PT. Mas os 
integrantes da Chapa 2 foram à 
televisão e jornais e deram a resposta 
que ele merecia. Resumindo: ele fez 
tudo isso porque tem medo de perder 
a mordomia que há vinte anos 
comanda. 
Sobre a Constituinte, estamos 
promovendo debates em algumas 
áreas, a nível de formação. Para 
colhermos assinaturas com os modelos 
que recebemos da CPO Nacional, 
resolvemos fazê-lo dentro da realidade 
de cada comunidade:ai os estudos 
serão mais profundos. 
Estamos pretendendo fazer cursos 
sobre nossa formação pedagógica, 
metodológica e didática com os 
agentes de pastoral dentro de nossa 
prática. Para isso estamos contando 
com a ajuda da FASE. 
Estamos realizando em São Luís, a 
primeira Reunião da Coordenação do 
Regional Norte, e esta tem como 
pauta:a avaliação do Regional e a 
preparação da Assembléia Regional 
em outubro." 

Simone Pinheiro - São Luís - MA 

"A Pastoral Operária em Venâncio 
Aires vem exercendo suas funções já 

há 4 anos. Até novembro último a PO 
estava funcionando com um grupo só, 
agora se expandiu mais. Em alguns 
bairros está funcionando bem em 
outros não. Esta expansão se deu após 
às missões que se realizaram aqui em 
Venâncio Aires. 
Para o 19 de Maio elaboramos 
folhetos com roteiros que foram 
distribuidos em toda a diocese e 
refletidos nos grupos de base. No dia 
19 de Maio realizamos celebração, 
encenações e tribuna livre. 
Em relação à Nova Constituinte 
escrevemos cartas aos Presidentes dos 
Partidos Políticos reivindicando uma 
Constituinte Democrática, juntamente 
com abaixo-assinado. Fizemos 
encontros onde debatemos sobre a 
Constituinte e a Constituição." 

Nilcia Henckes - Venâncio Aires - RS 

A Companheira, ainda relata que a PO 
tem apoio e -incentivo do bispo, dos 
padres e das religiosas. A PO realizou 
um curso de sindicalismo a nível 
diocesano e participou da fundação 
dos sindicatos da Construção Civil 
e Mobiliário e dos Calçadistas. Apesar 
disto eles ainda deixam muito a 
desejar. 

Com essas contribuições a PO vai trocando experiências e se 
enriquecendo. Mandem também suas contribuições. 

ASSINATURA ANUAL- Cr$ 7.000, 
ASSINATURA DE APOIO - Cr$ 20.000, 
A PARTIR DE 10 ASS. - Cr$ 5.000, (cs:ia) 
PARA O EXTERIOR -U$ 10, 
AVULSO - Cr$ 600, 
Envie sua oontribuição para: 
SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA 
Conta n<? 010354-9 - BEMG 0307 -Duque de Caxias -RJ 
Ru" Mariano Sendra dos Santos, 44/501 
2!:,::! ,J -Duque de Caxias - RJ -Tel.: 771-3459 

ARTE E DIAGRAMAÇÃO: !BASE 
ILUSTRAÇÃO CAPA E CONTRA-CAPA: DANIEL CARVALHO 

UM LOGOTIPO PARA A PO 
Companheiro(a), este Boletim é 
seu. Pedimos sua ajuda mandando 
cartas falando da vida da PO, 
sugestões e críticas ao Boletim. 

Além disso pedimos que 
o(a) companheiro(a) mande 
desenhos sugerindo um 
logotipo para a PO. 

BANCÁRIOS: 
VITORIA 
MUITO IMPORTANTE! 

A greve dos bancários realizada nos 
dias 11 e 12 de setembro tem um sig
nificado muito importante para o con
junto da Classe Trabalhadora brasilei
ra: 

- Pelo seu caráter nacional, esta greve
representa um grande avanço e de
monstra que a Classe Trabalhadora
tem avançado em sua organização. i;
a partir destas greves por categorias
profissionais que unificam suas lutas
nacionais, que poderemos caminhar
para a Greve Geral de todos os traba
lhadores brasileiros;
- pela combatividade demonstrada

pelos trabalhadores de base e por se

tores do Movimento Sindical esta greve
foi um teste. O setor que aposta na 
conciliaçâ'o, os reformistas e pelegos 
foram desmascarados e atropelados pe
los trabalhadores, que realizaram a gre
ve com ou sem apoio dos dirigentes. 
E quem se fortaleceu foram os dirigen
tes sindicais combativos, em sua gran
de maioria ligados à Central Única dos 
Trabalhadores. 
- pelo apoio obtido junto à opinião 

pública: foi importante o apoio que
o movimento grevista encontrou junto
ao povo, que começa a compreender
melhor o significado destas lutas e
assim avança politicamente.
- pela vitória econômica obtida: a vi
tória econômica é importante, em pri
meiro lugar porque significa menos
fome, menos miséria. Em segundo lu
gar porque estimula e anima a conti
nuidade da luta. E finalmente porque
se constitui num golpe à ganância dos
banqueiros, que é o grupo de patrões
que mais lucrou e explorou nos últi
mos anos o nosso povo.
- Apontamos também com surpresa e
decepção o comportamento de setores
governamentais que pretenderam re
correr à força e aos instrumentos de
repressão da Velha República.

Nossos cumprimentos a esses valoro
sos companheiros bancários. i; preciso 
continuar a apoiar essa luta e ser soli
dários agora, num momento em que 
a repressão patronal certamente vai se 
verificar através das demissões que já 
se in iéiam em vários, estados.

PE.EZECHIELLE,SEMENTE 

DE UM NOVO TEMPO 

Na manhã de 24 de julho de 1985, 
pe. Ezechielle morreu assassinado por 
pistoleiros em Aripuã, MT. Pe. Eze
quielle era um homem coerente com 
a opção pelos pobres. Corajosamente 
se colocava ao lado dos índios e dos 
trabalh<1(lores sem terra. 

A Pastoral Operária acredita que o 
sangue dos que lutam pela justiça, são 
a semente de um novo tempo. Tempo 
de justiça. 
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CARTA ABERTA AOS JOVENS TRABALHADORES
-���---�---------=== ====== == �-. = 

Nõs,,,, JOVENS, TRABALHADORES. reuni dos no Encontro de Encerramento da i .•. 
1 .... ·,i -. , Semana Na.ci ona l da Juventude Taba l hadora, no dia 29 de abril de 1984, apos. -.

·: r ·i 
,,j analizar a nossa realidade em todos os seus aspectos, viemos a p�blic6 

conclamar: 

1) CONSTATAMOS que.nós JOVENS TRABALHADORES no Bairro sofremos todo tipo de
?:,:problemas: ,desde a Ja l ta de lazer, ãs preca ri as condi çõe�. de educação . 
. ,, . Nós .JOVENS TRABALHADORAS DOMtSTICAS somos muito exploradas e humilhi 

",., 

das, em geral não temos Carteira assinada, não temos horãrio de trabalho que 
nos permitam estudar, e scmos marginalizadas como profissionais. 

' ' ,-; ,. ,. t"' �; .. 

Nós JOVENS TRABALHADORES PROFESSORES nos formamos e nao consegui mos 
o primeiro emprego, e como em outras categorias, somos contratados como esta
giãrios fazendo TrabalhJ de ?·:ofes::�.res 7'crmados e ganhando um salãrio muito
inferior.

Os Trabalhadores são levados a viverem em função de si só, a se 
isolar, a ser irresponsãvel, e a não se assumir como p��soa e como Trabalha-
dor. ; !Jl:. 

NÕs JOVENS TRABALHADORES não c�'�regui mos ter um bom re 1 acionamento 
familjar, pois muites vezes trabclhamos longe de casa e sõ voltamos em casa 

. para .Qprmi r:_. . 
,·- . .  ''l 

Nõs JOVENS TRABALHADORES somos hoje os mais sacrificados pela crise 
econômica, pois a maioria dos desempregados são JOVENS de i4 a 25 anos de 
idade: onde o principal problema que sentimos ê � falta de oportunidade do 
primeiro emprego, onde os patrões exigem experiênCia na Carteira Profissional. 
Sem falar no grande numero de sub-empregados que existem. Como exemplo os meno 
res que vendem balas nos Trens. ' q i ·' 

2)_N6s JOVENS TRABALHADORES concluimos que as CAUSAS dessas situações são: 
.1 ' ,' • i. •, ., ' 

O sistema polÍtico,'econômico e social vigente no país que esta organizado em 
função de garantir o lucro e os interesses dos capitalistas. Onde os meios de 
comunicação são utilizados para garantir a ideologia do sistema, criando nos 
Trabalhadores o indivi'ct'ualismo que os impede 0 de organizat como classe. 

3) NOS JOVENS TRABALHADORES como CONSEQUENCIA da vida gue levamos muitas
vezes nos sentimos frustrados e não vemos saídas para os nossos problemas; e
muitos de nõs são levados a buscar como refugio a. prostituiçao,o tõxico,a alie
naçao, etc ...



Nôs JOVENS TRABALHADORES temos vãrios problemas com nossa saijde, desde estafa 
ã sérias doenças contraídas pelas condições insalubres de trabalho a que somos sub
metidos. 

' ___ IL.fome é uma das pri nci:pais conséquênci as graves que sentimns, pais por nao 
termos uma:· a11mentação bãsica desde o' nascimento, crescemos:·:totalmente defo.rmados em 
todos.. ds ;_senti dos.. . . 

4) Diante dessa situação, nôs JOVENS TRABALHADORES REIVINDICAMOS:
Fim da éxigenêia de experiência para quem nunca trabalhou; pelo firn da_çontratação
de es tagi ãrfos' como regentes de turma; reconheci menta dos direitos; da categoria das
domestftas; formação de Comitês de desempregados por categoria nos Sindicatos e
Eriti dadês Profi ss i anais; me 1 hores condições de Vi da nos ·bairros; diminuição na joI_
nada de trabalho sem diminuição salarial; nova política econômica que atenda os
interesses dos trabalhadores; regulamentação e aplicação imediata do salãrio dese_!!!
prego; ampTa l'íberdade de manifestação, inclusive através dos meios de comunicação
de massa.

Esta situação nos desafia a um COMPROMISSO: 
• Intensificar o nosso trabalho de conscientização e organização da JU\ÍENTUDE

TRABALHADORA que ê: 
.J . .  J ( i ' . 

-'fortalecer o trabalho com as categorias profissionais de professóres, domes 
ticas, comerci,ãrins_e outras ••• 

- afirmar ai dentro dessas categorias a Central Unica dos Tribalhadores(CUT);
- cri ar ou reestruturar as ·assoei ações de moradores de· bai.rro e consequente-

mente, fazer avançar o movimento popular 9
(MAB). 

:Ter: como.prioridade nesta caminhada ·agora iniciar um trabalho com os desempre 
. -- ·.: ' . -

gados. 
' . ' ., ' 

Nôs· JOVENS· TRABALHADORES conscientes nos comprometemos a cri ar condições para 
envolvér o maior numero possível de JOVENS TRABALHADORES,nesta-luta; respeitando , 

; 

''porem, os diversos níveis de co�sciência e os diferentes aspectos de vida.

POR ISSO. NOS JOVENS TRABALHADORES DE NOVA IGUAÇU, PARTE DOS i2 MILHOtS DE 
JOVENS_ TRABALHADORES DO PA!S, MARGINALIZADOS E EXPLORADOS, L_UJAMOS P/1.RA .CONQUIST!\R
.�OSSÓ,� q(R�ÚOS DE.PAIÜICJPAÇÃO, �MP REGO E MELHORES CONDIÇÕES D[ ·vrn/\ E TRABALHO
PARA{ODOS. 

.- _: ; . .  ; ..... JUVENTUDE OPER�RI/-\ CATOLICA (�OC) .. DE NOVA fGUAÇU . 
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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
SE/Sul - Quadra 801 - Conjunto "B" - CEP 70401-900 - Brasllia-DF 

Cabca Postal 02067 • CEP 70259-970 - Brasflla-DF - Brasil 
Fone: (061) 225-2955 - Fax: (061) 225-4361 

Telex: (61) 1104 e (61) 4954 

Brasilia-DF, 25 de agosto de 1994 

P.no 782/94

Prezado Irmão no Episcopado, 

A paz de Cristo/

Neste ano de 1994, em que a Campanha da Fraternidade tem como 
tema a Familia, convém que a Semana da Criança, de 11 a 17 de outubro, seja 
especialmente comemorada. 

A c1iança, com efeito, é a bênção de Deus para seus pais e parentes. 
Ao dom de sua vida deve responder o amor de toda a família. 

Por ocasião da Semana da Criança, intensifiquemos as preces pelas 
famílias. Procuremos, em especial, promover as ações básicas necessárias à vida, 
com o incentivo ao aleitamento materno - exclusivo até os primeiros seis meses, 
- as vacinações e o controle do peso e crescimento.

O Ministério da Saúde solicitou a participação dos dioceses, paróquias 
e comunidades para um amplo programa em favor das crianças. De bom grado, 
ofereçamos nossa colaboração a fim de salvar vidas de crianças e ajudá-las a 
crescer com saúde. Recomento, pois, às dioceses que se esforcem por organizar a 
Semana da Criança, com especial atenção às ações básicas essenciais, evitando a 
morte precoce e as enfermidades. 

Que o exemplo de Jesus Cristo nos auxilie a acolher e desenvolver a 
vida dos irmãos menores. •

A Pastoral da Criança que tem feito um grande bem, há de prestar um 
válido serviço, procurando diminuir a mortalidade infantil e promover sempre 
mais a vida e a formação cristã das crianças. 

Cada paróquia, comunidade, conforme a orientação do próprio bispo, 
procure assim, organizar um programa de atividades em favor da criança, 
durante a Semana (11 a 17 de outubro). 

Com todo afeto, 

t Luciano Mendes de Almeida

Presidente da CNBB 
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Pastoral Operária do Brasil 
11OPERÁRIO DE SONHO CRIANÇA" 

Santo Dias da Silva, operário, metalúrgico, militante da Pastoral Operária. 
Foi assassinado em 30 de outubro de 1979, em São Paulo, quando participava de greve 

por melhores condições de vida. A lembrança de sua garra e fé na luta nos motiva a 
refletir. O exemplo de sua coerênciq e persistência nos obriga a seguir. 

Outubro é o período em que a Pastoral Operária 
celebra em todo o Brasil a memória do operário San
to Dias da Silva, um dos líderes de um movimento 
importante de luta e resistência dos trabalhadores no 
Brasil. 

Santo Dias nasceu em Terra Roxa-SP em 22 de 
fevereiro de 1942. Desde cedo começou a vivenciar 
o sentido da palavra comunidade, tornou-se um con
gregado mariano e despertou para a luta dos traba
lhadores rurais, já que ele próprio foi bóia-fria.

Como tantos trabalhadores, este camponês deixou 
sua terra natal em busca da "cidade Grande". Che
gando em São Paulo em 1962 foi morar na região 
sul. Três anos depois casou-se com Ana Maria, com 
quem teve dois filhos: Luciana e Santinho. 

Em sua comunidade na Vila Remo foi ministro da 
eucaristia e ajudou a formar a Pastoral Operária na 
região, da qual depo1s viria a ser seu representante 
em nível estadual. Santo e Ana participaram ativa
mente das CEB 's e dos movimentos populares da re
gião: as lutas por melhoras condições de vida na saú
de, educação, moradia, com destaque para o movi
mento contra a carestia. · 

Santo tornou-se operário e conheceu a Oposição 
Metalúrgica, onde desenvolveu sua militância sindi
cal, realizando um grande trabalho de organização 
de base entre seus companheiros de fábrica. É im
portante ressaltar que os movimentos sociais, popu
lares e operáriós se integravam de forma concreta nos 
bairros. Isso foi possível pela combinação de alguns 
fatores: A "Operação periferia" desenvolvida pela Ar
quidiocese de São Paulo, a articulação das CEB 's e 
das comissões de apoio do movimento operário, além 
das comissões de fábrica no próprio local de traba
lho. 

Durante o regime militar o movimento operário 
foi fortemente reprimido, muito antes do assassinato 
de Santo Dias várias lideranças haviam sido presas e 
até mesmo torturadas, como é o caso do valoroso 
companheiro Waldemar Rossi que foi prisioneiro do 
DOPS durante quatro meses em 1974. 

Em 1978 juntamente com Anísio Batista, Santo 
compôs a chapa da Oposição Metalúrgica contra o 
peleguismo histórico representado por Joaquinzão. 
Embora as urnas apontassem a derrota da situação, a 
oposição ganhou mais não levou, pois o Ministério 
do Trabalho interviu e reconduziu Joaquinzão à dire
ção do maior e mais importante sindicato da Améri
ca Latina. 

O ano de 1979 foi marcado pelas grandes greves 
em São Paulo e no ABC, movimentos que eram for
temente reprimidos. Por isso, foi fundamental o apoio 
efetivo da Igreja , já que, quando não era permitido 
que os trabalhadores se reunissem em seus sindica
tos, os templos católicos foram abertos para que os 
operários pudessem se organizar e realizar suas as
sembléias. 

Numa destas greves, ocorre o assassinato de San
to Dias, ironicamente logo depois da promulgação 
da Anistia. Isto provocou uma grande comoção nos 
trabalhadores e uma enorme indignação na socieda
de civil. 

Santo Dias era uma liderança operária muito im
portante dentro e fora da Igreja. Vejamos o que diz 
Dom Paulo Evaristo Arns "o cardeal dos trabalhado
res" a seu respeito: "Homem de autodomínio invejá
vel, sempre respeitado pelos companheiros e nomea
do presidente da Pastoral Operária (PO), colocou-se 
a frente dos colegas, pedindo-lhes que não reagissem. 
"Nisso recebe um tiro pelas costas, justamente por
que estava de frente para os operários, sendo portan
to um alvo fácil para ser atingido na altura dos rins. 
Era tarde do dia 30 de outubro de 1979, defronte à 
Fabrica Sylvânia, em Santo Amaro". 

O Assassinato de Santo Dias não interrompeu a 
luta operária, pelo contrário, a greve se ampliou, e 
contribuiu para a derrubada do regime militar. O cor
tejo fúnebre levou cerca de 100 mil pessoas às ruas 
centrais de São Paulo. O trajeto entre a Igreja da Con
solação e a Catedral da Sé ( onde se realizou a missa 
de corpo presente) foi marcado pela emoção e pelas 
palavras de ordem contra a ditadura. 

O policial militar responsável pelo disparo assas
sino, foi julgado e condenado em primeira instância 
pela Justiça Militar, mas absolvido em segundo jul
gamento da mesma Justiça, embora mais tarde, o 
Estado tenha assumido a sua responsabilidade pela 
morte de Santo Dias, tendo inclusive indenizado a 
família. 

Ana Dias ressalta a importância da mística Pasto
ral e da Presença constante da Igreja nesse processo 
de manter viva a memória de Santo Dias, e sobretu
do, a garantia da Continuidade de sua luta: "A Igreja 
foi a grande força, a fé e a esperança. Se não fosse a 
força da Igreja não teríamos continuado a luta do San
to. Se Santo não tivesse morrido, ele continuaria lu
tando sem medo até a vitória final da classe 
operária.Quero também que ninguém esmoreça, por-

que nossa luta continua. Eu continuo lutando até o 
fim." 

Esse compromisso da Igreja com a classe traba
lhadora que foi reafirmada em puebla também em 
1979, foi definida com muita propriedade pela Car
deal Arns: "A primeira morte, do operário Manoel 
Fiel Filho, despertou um interesse enorme pela clas
se operária em toda a igreja. E depois da morte he
róica de Santo Dias, que era presidente da Pastoral 
Operária, fez uma espécie de aliança da Igreja de São 
Paulo com o mundo Operário". 

Sem dúvida, celebrar a morte de Santo significa 
renovar nosso compromisso classista de buscar in
cessantemente a construção de uma sociedade justa e 
igualitária. Neste ano tivemos a chegada de um ope
rário a Presidência da República, porém, até o mo
mento isso não significou um Brasil melhor. Ainda 
não ocorreram as tão esperadas mudanças nos rumos 
da economia que continua gerando desemprego e 
exclusão. Apesar disso, seguimos crendo ... 

Que o Deus trabalhador, o Cristo Operário e o San
to Espírito nos ilumine, nos fortaleça e nos encoraje, 
para que possamos celebrar a vida de Santo e de tan
tos companheiros que deram a vida por um mundo 
melhor. 

"Santo, a luta vai continuar ... " 

Paulo César Pedrini 

Membro da Coord. da Pastoral Operária Metropolitana/SP 



Reunimos 120 mil trabalhadores(as) 
A nossa Romaria dos Trabalhadores 1 O horas, a Missa na 

e das Trabalhadoras está no seu 16º ano Basílica. A Caminhada 
consecutivo. Organizada pela Pastoral 
Operária e Serviço Pastoral dos 
Migrantes, reúne militantes 
organizadores dos estados de �ão Pau
lo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mi
nas Gerais. 

Neste 7 de setembro, foram mais de 
120 mil romeiros e 
romeiras em Apa
recida. 

A programa
ção das caravanas 
iniciou às 7 horas, 
com caminhada do 
Porto de Itaguaçú, 
local onde foi en
contrada a ima
gem de Nossa Se
nhora Aparecida, 
até a frente da 
Basílica, onde, às 9h30, ocorreu o Grito dos Excluídos e às 

Ecos do Grito no Brasil 

Este ano, o 9º Grito dos Excluídos conclamou: Tirem

as mãos ... O Brasil é nosso chão. Um grito para afastar 
todos os que querem se apropriar das riquezas de nosso 
país, num esquema que se repete desde os tempos do Brasil 
colônia e ainda é ameaça nos dias de hoje. 

A realização do Grito dos Excluídos mais uma vez 
mostrou que a união faz a força. Os ECOS DO GRITO 
repercutiram em todo Brasil. Desde Ananindeua no Pará, 
Parelhas no Rio Grande do Norte até Bagé e Passo Fundo 
no Rio Grande do Sul. Nestes nove anos estamos numa 
grande e forte corrente que desta vez envolveu mais de dois 
milhões de pessoas. Expressar as lutas, desejos e utopias 
com animação, mística e solidariedade foi a marca dos 
excluídos. 

Na região norte, Belém realizou uma manifestação com 
5 mil participantes e Ananindeua, 2 mil pessoas. No nor

deste foi uma festa ... Salvador com 40 mil pessoas, Recife 
15 mil e Fortaleza envolvendo cerca de 20 mil participan
tes. Na região Sul, o Grito também deu conta do recado: 
Florianópolis em Santa Catarina, contou com mil partici
pantes. Em Curitiba, cerca de 2 mil pessoas, Porto Alegre, 
contou com presença de mil pessoas. Na região Centro

Oeste, Cuiabá colocou 2.500 pessoas nas ruas. Em 
Rondonópolis e Campo Grande cerca de 3 mil participan
tes realizaram o Grito. Já a região sudeste realizou um 
bonito Grito: em Vitória, 12 mil pessoas e mil em Cachoeiro 
do Itapemirim. Belo Horizonte contou com 1.200 partici
pantes. Em Campinas foram 6 mil pessoas. 

O Grito dos Excluídos que ocorre em Aparecida/São 
Paulo é o que reúne maior número de pessoas. Foram 120 
mil participantes e romeiros da Romaria dos trabalhadores 
e da romaria a pé. 

O Grito, de que temos notícia que mais recebeu repres
são foi o de Mossoró/RN. O movimento sofreu represália 
policial (cavalos e motos) mas não recuou. 

Em todas as regiões, os( as) manifestantes realizaram a 
coleta de assinaturas no documento que solicita realização 
de um plebiscito oficial sobre a ALCA. A campanha foi 
simbolizada pela vacinação contra a ALCA. 

do Porto à Basílica reúne 
habitualmente, cerca de 
1 O mil pessoas que, com 
criatividade e mística, re
alizam momentos de ora
ção e reflexão política. 

Quem tem 
fé vqi a pé 
Desde 1998, alguns 

' romeiros caminham até Aparecida, saindo da Re-
•lllt-flm gião Episcopal Brasilândia, São Paulo. A partir

de 1999, passou a sair um grupo oriundo da Di
ocese da Santo André, no ABC paulista. São sete 
dias, andando, cantando, celebrando, rezando e 
protestando. "Quem tem fé vai a pé" é um dos 
gritos dentre os vários que os caminhantes fazem 
ecoar pelas estradas por que passam. Para dor
mir e se alimentar, são acolhidos em comunida

des dos municípios do Vale do Paraíba, em São Paulo. 

5 mil unidos na animação e 
na reflexão 

O III Encontro Nacional de Fé e Política que ocorreu 
nos dias 20 e 21 de setembro reuniu mais de 5 mil pessoas 
no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia/GO. Vindos(as) de 
quase todos os Estados do Brasil, as caravanas mistura
ram animação estrondosa com reflexão silenciosa. 

O tema "Conquistar a terra prometida" foi desenvolvi
do por teólogos, políticos e estudiosos, sob os olhares e 
ouvidos atentos da grande platéia. 

No primeiro dia do encontro, após a abertura realizada 
pelo prefeito de Goiânia, Pedro Wilson (PT) e pelo Bispo 
Dom Tomás Balduíno, o destaque ficou com a Ministra do 
Meio Ambiente, senadora Marina Silva (PT), que desen
volveu o tema "Salvar a vida na terra", juntamente com o 
monge Marcelo Barros. A ministra destacou a urgência da 
defesa do meio ambiente;ligando a questão com os 
ensinamentos bíblicos. O Padre Marcelo Barros que dis
cursou após a exposição de Marina Silva ocupou o espaço 
reservado ao teólogo Leonardo Boff que não pôde compa
recer. Neste mesmo dia, os educadores Carlos Brandão e 
Roseli Caldart discorreram sobre o tema "Caminhar com 
os pés na terra". 

No domingo, 21, segundo dia do encontro, ficou evi
denciada a fala do teólogo e escritor Frei Betto, que acom
panhado pelo pastor e teólogo Jether Ramalho, expôs con
siderações sobre o tema "Novo céu e nova terra". Frei Betto 
que atualmente é assessor especial da Presidência da Re
pública fez esclarecimentos sobre as iniciativas do Progra
ma Fome Zero e animou a militância presente a persistir 
na luta por um novo céu e uma nova terra. 

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 
ficou impossibilitado de participar do encontro, devido a 
compromissos no exterior, mas enviou uma bela carta aos 
participantes, animando a militância à perseverança. 
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-, Editorial 

Onde está Santo 
Dias? 

Uma pergunta tem sido feita 
por muitas vezes, na história da 
nossa PO e na trajetória da nossa 
militância: O que nos une em ter
mos de Brasil? 

Uma pergunta, que merece ser 
respondida com outras perguntas: 
O que temos em comum dentro 
deste país tão grande, repleto de 
culturas tão diferentes? O que te
mos em comum, além do fato de 
pisarmos o mesmo chão? Além de 
vislumbrarmos a mesma lua? 
Além de sermos todos índios(as)? 

À pergunta que merece pro
funda reflexão, ousamos respon
der que temos em comum entre 
nós, a lembrança, o exemplo e a 
presença de Santo Dias da Silva. 
Por todos os cantos do Brasil, sem
pre há presente, a figura deste tra
balhador, que teve a vida roubada 
em plena luta pelos direitos. 

Santo Dias da Silva está presen
te na esperança dos romeiros tra
balhadores, na perseverança dos 
excluídos que gritam e na anima
ção dos que refletem a fé e a polí
tica. 

Está presente na figura de seus 
filhos e netos. Está gravado na pre
sença simpática de Ana Dias, sua 
companheira por 14 anos. 

A nossa Pastoral Operária do 
Brasil é o Instituto Nacional San
to Dias. 

Em Fortaleza/CE temos a As
sociação Santo Dias e em Curitiba/ 
PR, o Centro de Formação Santo 
Dias. 

Em São Paulo/SP, existe a Es
cola Municipal de Educação In
fantil Santo Dias e em Uberlância/ 
MG, a Farmacinha de remédios 
naturais Santo Dias. 

Numa atitude bem ousada, a 
Paróquia em Ipatinga/MG tem 
como padroeiro, Santo Dias. 

Nas caminhadas e celebrações 
em São Paulo/SP e na grande ro
maria em Campina Grande/PB, 
Santo Dias está em nossa memó
ria e construindo conosco a histó
ria. 

Santo Dias está conosco todos 
os dias. 



Espiritualidade 

t t • • 

No martiriológio popular da cidade de São Paulo - Brasil, consta Santo Dias da Silva, líder
sindical, 37 anos, metalúrgico, militante da pastoral operária, mártir dos operários 

brasileiros. Bonito, muito bonito! 

Era o ano de 1979, mês de ju
lho, na Casa de Oração da Diocese 
de Nova Iguaçu - Baixada 
Fluminense, Rio de Janeiro, quan-

Neste dia 30 de Outubro que celebramos o teu aniversário, 
queremos tomar presentes os teus companheiros que o Senhor elegeu: 

Vida, da Esperança, da Promessa 
"Eis que escutarei convosco to

dos os dias, até o fim do

Mundo"(Mt. 28, 20). 

do cerca da 35 trabalhadores, jun-
tos, buscavam caminhos para so-
breviver frente à vergonhosa re-
pressão da ditadura militar, que 
Santo Dias, além de contribuir com 
sua experiência de luta na constru-
ção de uma Pastoral que viesse res-
ponder às angústias e aspirações 

Chico Mendes - presente 
Margarida Alves - presente 
Irmã Filomena -presente 
Pe. João Bosco - presente 

D. Oscar Romero -presente
Pe. Josimo -presente

D. Enrique Angelelli - presente
Camilo Torres -presente

Mário Mujica Córdoba- presente 
Ronaldo Rodrigues -presente 

Crianças da Candelária - presentes 
As 21 pessoas de Vigário Geral -presentes 

Ensina-nos a AGIR, superando 
pessimismos, especulações, diver
gências. 

O desafio do Senhor, fica em
baciado diante das mil contradi
ções da modernidade, da violên
cia, da impunidade, da corrupção, 
da ambição, do poder, da mídia e dos trabalhadores, preocupava-se 

enormemente com sua esposa e fi-
lhos menores. Parece um detalhe 
pura e simplesmente natural, mas, 
no contexto do que viria acontecer, 

Os 1 O trabalhadores de Corumbiara - Roraima - presentes 
Outros e anônimos assassinados por causa da luta em busca 

da justiça -presentes 

faz com que se reacenda cada vez 
mais em nós todos, o sonho da tua 
viagem redirecionada pelo Se-
nhor. "Faça Senhor com o sonho 
profético do Novo Céu e da Nova me parece importante lembrar: era 

a primeira vez que Santo vinha ao Rio de Ja
neiro. Terminada a reunião e animado por tudo 
que descobriu com os companheiros e pela 
beleza da "Cidade Maravilhosa", me pergun
tou: "seria possível, no fim do ano, vir pas

sar uns dias com familia na tua casa?" 

tãos é uma semente" (Tertuliano + ou -ano 
220) e hoje nos convidas para que celebremos
juntos a tua chegada. Parabéns! E te pedimos:
ensina-nos o caminho de VER, JULGAR E 

AGIR. 

Terra" (Is. 65, 17-25) se tome nossa referên
cia de luta. Enfim, ensina-nos o caminho do 
serviço, da santidade. 

O povo, querido Santo, já te beatificou e a 
Igreja o fará quando achar oportuno. 

Meu querido Santo Dias da Silva, o teu so
nho aconteceu, mas de forma diferente e an
tecipada. O Senhor foi teu anfitrião e a sua 
casa a tua nova residência. O Senhor te pro
jetou outra viagem e te e legeu como Guia e-te 
consagrou com sangue: "O sangue dos cris-

Ensina-nos a VER a realidade do mundo que 
vivemos hoje. Este mundo em transição, onde 
os teus companheiros de profissão e outros; 
todos sentem que a estabilidade lhes foge e o 
��o_.se1:11 propos�a .os .. a.s�l:J:S�<!-

Santo Dias da Silva, mais uma vez Para
béns. Deus te chamou para ficares na história 
e nos ensinares o caminho do compromisso. 

- · Fé. Agostinho Preito

Ensina-nos a JULGAR à luz da palavra, da 

Receba as notícias da PO em casa. Faça sua assinatura. 

� -D Sim quero assinar 
º�--....:....---

Nome· .......................................................................................... ___ ............................................................................................................... .. 

Endereço· .................................................................... ................................... ...... . .. . .................................... . .. . .... ...... . ........................................ .. 

......................................................................................................... ...................... nº ............................ Data Nasc.: ............. / ............. / ............ . 

Bairro .................................................................................. .. . ...... .... .. ................................................... CEP ........................... . ....... -................... .. . 

Cid: .................................................... ....................... .. . .................................. ... .... . .... ... ...................................................... Est.: ............... .............. . 

Tel. · ............................................................................................ E-mail: ..................................................................................................................... .. 

Banco: Bradesco • Agência: 500-2 (Praça da Sé) • Conta: 47591-2 
Nome: Instituto Nacional Santo Dias 

Para fazer a sua assinatura, basta preencher o cupom, depositar em

nossa conta corrente o valor correspondente da assinatura e enviar-nos o 

comprovante de depósito pelo fax(0xx.11) 3104-4382. 

Assinatura Anual: R$ 10,00 (dez reais) 

Assinatura de Apoio: R$ 15,00 (quinze reais) 

Assinatura para o Exterior: US$ 10,00 (dez dólares) 

�Dií!iiGiJi1� 
� Viva Santo Dias 
� Falar da mística de Santo Dias é falar de martírio, de sangue derramado, de 
� vida decepada . .. Mas porque não falr também de flores semeadas? Sim, porque 
%a o testemunho de Santo foi marcado por urna forte e consciente opção evangéli
� ca, que lhe custou a própria vida em pleno vigor de sua maturidade. Fica claro 
%a para todos( as) nós que o itinerário da vida espiritual de Santo Dias era alicerçado
� n� pro?osta de Jesus de Nazaré . Prova disso é que lutou até as últimas conse
%a quenc1as ...
%a Assumir a proposta de Je�us� é t�r coragem de ir para .º co�fronto, m�s�o
� que isto custe a tão. "Cara" ex1stenc.ia, dom de Deus que mnguem tem o dtre1to
%a de tirar. E Santo Dias soube assurntr esta proposta com o testemunho do com
� promisso efetivo e solidário com seus com?anheiros trabalha�ores na hora mais
� violenta de um sistema que esmaga, opnme e mata. Ele foi capz de dar um 
%a grande,salto de qualidade, passando da fé em Jesus para a fé de Jesus de
� Nazare.
� Nós, da Pastoral Operária e todos(as). os(as) cristãos(ãs) s�mos
%a convocados(as) a seguir o exemp�o �e Sant.o Dias, o nosso Santo e re-cnar os
� seus sentimentos de forma a dar sma1s de vida em novas formas de trabalho. 
� Irmã Elza Rodrigues - Assistente Nacional da PO
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QUATRO IMPORTANTES LUTAS NO BRASIL DE HOJE 

Assistimos a uma retomada das lutas sociais, 
ainda que frágil. A (re)articulação dos movimen
tos sociais brasileiros através da Coordenação dos 
Movimentos Sociais (CMS) que organizou a jor
nada de mobilizações e lutas na semana. de 08 a 
13 de setembro, é uma manifestação dessa reto
mada. 

A percepção do movimento 
social é de que o governo Lula se 

(México), revelou o papel de destaque que o Bra
sil joga no cenário mundial a partir da sua lideran
ça junto ao que se denominou de G-22 (grupo de 
países em desenvolvimento) que se contrapõe a 
União Européia e ao bloco do NAFTA. Em no
vembro se realiza a Cúpula de Miami. Na pauta, a 
continuidade das negociações da· ALCA. Se o 

é o governo Lula, mas sim o latifúndio. As ocupa
ções têm como objetivo pressionar o governo para 
que agilize o processo de desapropriação de áreas 
para fins de reforma agrária. O governo Lula tem 
vacilado. A demissão do presidente do INCRA 
foi um recuo. 

4 - A polêmica dos Transgênicos. O governo 
Lula titubeia. Liberou a 
comercialização da soja 

encontra próximo a uma bifurca
ção e que terá que decidir por qual 
rumo desejará trilhar. É aqui que 
(?S movimentos desejam contri
buir, empurrar o governo para a 
'agenda social' e fazê-lo romper 

É preciso Í empurrar' o governo brasileiro a 
partir de baixo, para que mantenha uma 

posição firme nas negociações. 

transgênica da última safra, mas 
'avisou' que não permitiria mais o 
plantio. Agora liberou novamente. 
Os ruralistas vibraram, o movimen-
to social lamentou. Por detrás dos 
transgênicos estão as grandes em
presas, como a Monsanto. A ava-com a 'agenda do mercado'. O 

movimento social já percebeu que 
para fazer o governo Lula avançar é preciso au
mentar a mobilização. 

Nessa perspectiva, alguns fatos chamam a aten
ção na conjuntura política, econômica e social nas 
últimas semanas. 

1 - Entrega dos abaixo-assinados em Brasília 
pelo movimento social, solicitando a realização 
de um plebiscito relacionado à formação da Área 
de Livre Comércio das Américas (ALCA). Os 
EUA têm pressa em tomar a ALCA uma realida
de para se contrapor a União Européia. Para que 
a ALCA dê certo é preciso que o Brasil participe, 
pois somos a terceira maior economia das Améri
cas, só perdendo para o próprio EUA e o Canadá. 
A posição do governo Lula tem evoluído para o 
endurecimento nas negociações com os EUA. A 
realização da Conferência da OMC em Cancún 

Brasil reproduzir a articulação política que fez em 
Cancún, cresce o poder de enfrentamento aos in
teresses dos EUA. Aqui entra a importância da 
mobilização popular contra a ALCA. É preciso 
'empurrar' o governo brasileiro a partir de baixo, 
para que mantenha uma posição firme nas nego
ciações. 

2- Cresce a luta pela moradia. Assistimos a re
tomada com vigor da luta pela moradia em vários 
estados brasileiros. Trata-se de um fato conjuntural 
importante que coloca novamente na agenda a pro
blemática dos 'sem teto' que andava um tanto es
quecida. 

3 - Nos últimos meses cresceram as ocupa
ções de terra por parte do MST. Na avaliação das 
lideranças do Movimento Sem Terra o inimigo não 

•

• 

Dia 11 de Outubro - Dia Internacional da Mulher Indígena

Dia 12 de Outubro - Grito dos Excluídos Continental/ Dia da

Resistência dos Povos/ Fechamento de fronteiras. em todos os paises 

• De 04 a 11 de Outubro - Consulta Popular sobre a Alca,

Dívida e Militarização - Argentina.

� liação é que se o governo liberar
os OGMs, em pouco tempo nossa agricultura fi
cará dependente. O Brasil é decisivo nessa briga, 
pois atualmente é o segundo maior produtor de 
soja (só perde para os EUA). Do Brasil depende 
o futuro dos transgênicos internacionalmente.

Lutar contra a Alca, apoiar a luta pela Refor
ma Agrária e da moradia e se contrapor aos 
transgênicos, são importantes lutas a serem tra
vadas por todos aqueles que desejam um Brasil 
economicamente justo. 

Cesar Sanson 

é da equipe do CEPAT - Centro de Pesquisa 

e Apoio aos Trabalhadores 

• 

• 

• 

De 13 a 14 de Outubro - Reunião do Setor Social/CNBB 

Dia 15 de Outubro - Dia Nacional da Juventude . 

Dia 30 de Outubro - Assassinato do Santo Dias da Silva 
past\\ral , 

Operaria 
IMPRESSO 

EXPEDIENTE 

Ato Celebrativo tradicional em frente à Fábrica Silvania (Local da

morte de Santo Dias) - Rua Quararibéia, n.º 242 - Campo Grande/Santo 
Amaro. - e Caminhada até o Cemitério Campo Grande, onde ocorre 
Missa em memória de Santo Dias da Silva 

• Dia 31 de outubro - Dia Mundial da mulher Rural

Redação: Arnaldo V., Malu Nakata, Pedro, Maria Goretti e Aida Revisão: André Langer, Teima Bessa

Jornalista: Antonia Carrara/MTB 13746-SP • Diagramação: Maria do Amparo 
Secretaria Nacional da PO: Praça da Sé, 184 - Sala 1001 - Centro • São Paulo-SP • CEP 01001-000 
Tel.: (0xx11) 3105-1393 • Fax: (0xx11) 3104-4382 • E-mail: po.nacional@ig.com.br 
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O MIIO AMIIINTI I O 

� PUTURO DO TRABALHO

P
arece que o tema acima não tem nada a ver 
com a PO, mas se olharmos com cuidado ve
remos que tem tudo a ver. O meio ambiente é 

muito amplo, e não é possível tratar dele de uma só 
vez. Mas vamos começar falando sobre as áreas onde é 
possível gerar emprego. Em seguida falaremos sobre 
algumas áreas onde perderemos emprego, se _nada for 
feito, e por último algumas pistas que podem nos dar 
saídas. 

No estado de São Paulo temos uma estimativa de 
76 áreas contaminadas (ex.: Acumuladores Ajax, con

pulação mundial, precisaríamos de três planetas. Ora 
só temos um. Assim, o sistema atual é inviável. 

Vamos observar alguns outros pontos. 
Sobre o efeito estufa, se nenhuma providência for 

tomada, ocorrerá uma catástrofe na nossa agriçultura. 
Vejam alguns dados:-devido ao aumento da temper-atu
ra teremos um prejuízo de R$ 260 milhões em SP/ano 
até 2050, com o café. Se a temperatura subir 1,5º C, 
170 milhões de pequenos agricultores não consegui
rão plantar mais milho na América Latina e na Áfri
ca, com um prejuízo de US$ 2 Bilhões. A produção 

taminação com chumbo em 
Bauru, Shell em Paulinia e 
São Paulo, Solvay com 
dioxina em Sto André etc). 
Para descontaminar estas 
áreas teremos a geração de 
empregos, assim como a le
galização das empresas em 
situação irregular: 40% das 

--------------------.. de feijão irá cair. A velo-·
Mas há saídas? Há. O cidade do crescimento das 

primeiro passo é deixar de 
achar que a defesa do meio 

ambiente é coisa de 
burguês. 

plantas irá aumentar, re
duzindo assim a absorção 
de sais e minerais essen
ciais à nossa subsistência. 
Os peixes de água fria su
mirão do nosso litoral e as 
cidades baixas irão ficar 

55 mil empresas do Estado não têm licença, e as licen
ças só se tomaram obrigatórias na década de 70 do 
século passado. 

A Cetesb (Companhia Estadual responsável pelo 
controle da poluição) realizou um levantamento no 
Estado de SP e constatou que dos 645 municípios, 192 
foram reprovados no tratamento fmal do lixo, e apenas 
26 tiveram nota dez. Ora, para acertar esta situação 
será necessário mais mão de obra. Isto sem falar na 
re.ciclagerp.. Só em SP capital são geradas 15 têmefadás ·· 
de entulho por dia. 

12, 1 % das casas, no Estado, não têm saneamento 
básico, e a maior parte do esgoto coletado é jogado nos 
rios e córregos. Mais emprego. 

Se observarmos o IBAMA( Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente) vamos ver as reservas ecológicas, es
tações ecológicas, parques nacionais, ... necessitando de 
mais fiscais. Há 11 anos atrás tínhamos 203 animais 
na lista dos ameaçados de extinção. Hoje já são 305, 
mais 1 extinto e 2 extintos na natureza. Projetos para o 
salvamento destas espécies (como o projeto Tamar) 
poderão salvar mais empregos. 

As RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natu
ral) que hoje já são 392 áreas em todo o país, poderão 
gerar empregos na área de lazer, educação ambiental e 
pesqmsa. 

Mas não adianta gerar 1 O empregos e destruir 100. 
Por isso precisamos mudar a nossa cultura de produ
ção. Veja, hoje a nossa geração está consumindo 40% 
além do que o planeta pode suportar. Em Joanesburgo 
2002 (Rio+ 1 O), a ONU afirmou que se ampliarmos .o 
consumo médio de um estadunidense para toda a po-

debaixo d'água. 
A produção de grandes áreas de monoculturas ( de

serto verde) não é adequada para a região tropical. Com 
as chuvas, o solo fértil é levado da lavoura para os rios 
e córregos, assoreando-os e tomando o solo mais fra
co. 

Os desmatamentos são outro problema. Os 7% res
tante de Mata Atlântica, garantem água para 100 mi
lhões de brasileiros, e continuam desmatando ... Só res
ºfairi 20%. do nosso cerràdó" é"a'Amazõniã vai parã o .. 
mesmo caminho. Sem água, não há emprego, trabalho 
ou vida. 

Mas há saídas? Há. O primeiro passo é deixar de 
achar que a defesa do meio ambiente é coisa de burgu
ês. Precisamos entender e aplicar a Agenda 21. Ela foi 
criada em 1992, na Rio 92. Ela foi assinada pelos mais 
de 15 O chefes de Estado presentes e possui medidas a 
serem efetivadas neste século (por isso agenda 21 ). Ela 
se baseia num tripé: economicamente viável, ecologi
camente sustentável e socialmente equitativo. Como a 
esquerda não se envolveu nisto, a direita ... Jamais po
demos nos esquecer que, cada um pode fazer um pou
co, e que isto ajudará no todo. Além disto a luta ecoló
gica coloca o capitalismo em xeque mate: olhe os da
dos acima, além disto ela coloca a vida acima do lucro. 
Precisamos conhecer melhor este tema, para melhor 
utilizá-lo na nossa luta pela mudança da sociedade. Ela 
nos trará muitos subsídios. 

Eduardo Paludette 
é Coordenador da PO metropolitana/SP 

JOVENS E O MUNDO DO 

TRABALHO 

Dados e elementos da juventude no mundo do 
trabalho: 

Desemprego: 
No Mundo - 180 milhões de desempregados e mais de 
74 milhões são jovens (41%); 
No Brasil Geral - PIA (população em idade ativa) 
117,5% milhões de pessoas. Deste total, cerca de 80 
milhões (68%) integram ai'EA-fPopulação·Econorni
camente Ativa). 
Da PEA 72,6 milhões (90,8%) estavam ocupados e 
7,3 milhões (9,2%) desocupados. 
No Brasil Jovem (16 a 24 anos): 
29,7 milhões de pessoas ou cerca de 25% da PIA com 
pelos menos 16 anos; 
19,4 milhões compõem a PEA constituindo 24% da 
PEA nacional com 24 anos de idade ou mais. 
Índice de Desemprego jovens - 16 a 24 anos: 
Em 1995 11,3%. Em 2001 17,8%. 
Entre os mais jovens com idade de 16 a 19 anos essa 
taxa é ainda maior subindo a 22%. 
Em 2001 o total de jovens desempregados chega a 3,5 
milhões em todo o país. 
Resumindo, os jovens representam 44% da população 
desempregada do país; sendo 16ª 24 anos (17,8%) e 
16 a 19 anos 22%. 
Situação dos iovens 16 a 24 anos segundo a PNAD/ 
2001: 
32% - Trabalham e não estudam; 
25% - Estudam e não trabalham; 
19% - Estudam e trabalham; 
6% - Não estudam e procuram emprego; 
5% - Estudam e procuram emprego; 

Evolução do Desemprego para a iuventude: 
Regiões 1995 % 2011 % 
Norte 16,0 18,3 
Nordeste 10,4 17, 1 
Sudeste 12,2 19,9 
Sul 09,03 13,5 
Centro - Oeste 10,8 16,2 

+ Se observarmos a tabela acima perceberemos que
os jovens da Região sudeste foram os que sofreram
um maior aumento da taxa de desemprego neste 6 anos;

Os maiores problemas vividos: 
• Carga horária excessiva (mais de 8 ou 12 horas
diárias);
• Baixa remuneração;
• Não tem dia fixo de folga ou estas são em dias
diferentes dos outros trabalhadores;
• Deixam de estudar por falta de tempo e por cansa
ço. Deixam de ter contato com outros jovens ou mes
mo de participar de outras atividades, como lazer, por
falta de tempo e dinheiro.
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MANIFESTO DA JUVENTUDE TRABALHADORA 

Transcrevemos o Manifesto da JOC - Juventude Operária Católica
CONTRA O DESEMPREGO 

Nós jovens pertencentes a classe 

trabalhadora viemos através desta 
denunciar a dura realidade a qual estamos 

submetidos. 

Vivemos constantemente com as ameaças do 

desemprego, exclusão social e política, com a 

falta de acesso aos direitos básicos, contidos 

na constituição Federal: emprego, educação, 

saúde, lazer e cultura, participação social. 

Apesar de sermos mais da metade da 

população economicamente ativa no país, 

representamos 49% dos desempregados, ou 

seja, cerca de 3,3 milhões de jovens na faixa 

etária de 15 a 24 anos (Fonte - pesquisa 

Márcio Pochmenn). O desemprego mina todas 

as nossas perspectivas de vida, roubando 

r,,osso direito de sonhar nos levando em muitos 

momentos, ao sentido de incapacidade e à 

depressão. Muitas vezes o envolvimento com o 

narcotráfico, a prática de pequenos delitos, 

tem sido a saída encontrada por grande parte 

dos jovens. Outros , tem externado toda sua 

angústia, através da 
violência, dos conflitos familiares e de 

drogas lícitas ou ilícitas. 

A irrelevância com que é tratada nossa 

�exualidade e afetividade por toda a sociedade, 

trás grandes conseqüências em nosso cotidia

no: deterioração das relações afetivas; desinte

gração familiar, altos índices de DTSsl AIDS. .. 

crescente taxas de violência contra mulheres e 

homossexuais; número elevado de mortes por 

'Çausa da gravidez precoce e abortos clandesti-

nos .... 

Somado a toda esta realidade o 

sucateamento e a mercantilização do ensino 

público limita nossa formação para a vida e 

para o trabalho. 

Esta realidade, trás grandes conseqüências, 

para nossa formação pessoal e 

desenvolvimento humano, nos fazendo 

sentir em muitos momentos, que somos êulpa
dos pela situação em que vivemos. 

Entendemos que a causa principal desta 

realidade, está no modelo econômico adotado 

no país, que segue as ordens do capital inter

nacional e do dito mercado, onde o controle 

das riquezas nacionais permanece nas mãos 

de uma minoria dominante. 

Frente a esta situação de opressão a que 

estamos submetidos, nós jovens trabalhado

ras/es, não estamos passivos, lutamos ardua

mente para transformar esta realidade e 

seguimos no compromisso de através do 

processo de formação e organização, sermos 

protagonistas desta transformação e assim 

descobrir o sentido mais profundo de nossas 

vidas. 

Nossas principais Reivindicações: 

PELORM DOSEMPREGOElliREITO 
AO TRABALHO DIGNO 
PARA TODOS E TODAS. 

• Passe livre para estudantes e desemprega
dos. 

• Redução da Jornada de Trabalho para 36
horas semanais. 

f Reforma agrária e urbana sob controle dos 
trabalhadores. 

• Educação pública gratuita e de boa quali
dade. 

• Orientação Sexual nas escolas e bairros.

• Fim de todo e qualquer tipo de discrimi

nação. 
• Não à Flexibilização das leis Trabalhistas.

• Não à ALCA e à Guerra Imperialista.

SEMANA INTERNACIONAL DA JUNVENTUDE 

TRABALHADORA 

24 de abril a lº. de maio de 2003. 
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Centro de Formação 
Santo Dias 

Inaugurado no início de 2002, o Centro de Forma
ção Santo Dias fica em Curitiba/PR, no bairro conhe
cido como Vila das Torres. Iniciativa do grupo de Pas
toral Operária do local, foi idealizado e é coordenado 
pelo casal Marilde e Luiz Young. 

O Centro abriga dois projetos largamente 

utilizados pela população: o Cursão Pré-Vestibular 
e a Oficina de Corte e Costura Solidariedade. 

O pré-vestibular é freqüentado por jovens que, 
nos finais de semana recebem aulas e orientações de 
professores que preparam-nos para o concurso vesti
bular, de ingresso nas faculdades. Os(as) 

· professores(as) realizam o trabalho de forma voluntá
ria. No local, estão sendo constituídas mais salas, in
cluindo um espaço que funcionará como biblioteca.

A Oficina de Corte e Costura funciona como gera
ção de trabalho e renda para mulheres da região, que 
produzem todos os tipos de roupas, incluindo unifor
mes escolares. 

Associação Santo Dias 
A Associação Santo Dias fundada em 23 de maio 

de 1997 é uma entidade sem fins lucrativos, que sur
giu a partir do trabalho desenvolvido pela Pastoral 
Operária de Fortaleza/CE, na região 3 - Messejana. 
Envolvida na problemática do mundo do trabalho e 
preocupada.com a sua prática, d�çjditi � re�lii.oµ um;1 
pesquisa na área, para determinar a maneira de atu
ar. O resultado foi a descoberta que o maior desafio 
é interferir na educação de jovens e adultos, para ga
rantir-lhes uma profissão, uma ocupação, uma fonte 
de renda e melhores condições de vida. 

Inicialmente, com verbas recebidas do F AT e do
ações de amigos, a entidade montou estrutura com 
computadores, máquinas de costura industrial, ban
cadas para instalações elétricas e equipamentos para 
confecção de pães. Assim, formou-se o Projeto Re
conquistar, considerado modelo de educação popu
lar, por integrar formação escolar (Certificação de 
Ensino Fundamental) com formação 
profissionalizante e crítica (Gestão). Reconhecido 
pelo Conselho de Educação do Ceará, pela mídia e 
sociedade organizada, recebeu o prêmio Medalha 
Paulo Freire da Câmara Municipal de Fortaleza. 

Atualmente, em parceria com a Visão Mundial 
ONG humanitária cristã - a Associação desenvolve 
o projeto "Vida de Criança", que amplia o atendi
mento realizado com jovens e adultos, para o públi
co infanto-juvenil.
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Avanços e recuos 

A morte do presidente eleito Tancredo Neves deixou 
a hegemonia liberal sem direção política, ameaçando a 
estabilidade da Aliança Democrática. José Sarney rece
beu de herança as promessas de Tancredo, os acordos 
feitos por ele e as expectativas dos milhões de brasileiros 
que, mesmo sem terem votado, endossaram o pacto que 
permitiu o fim do regime militar. Sarney, porém, ainda 
não assumiu o poder e nem a direção de um ministério 
que não resultou de uma escolha sua. As consequências 
dessa situação iá parecem claras: Sarney se vê obrigado a 
recorrer a reuniões com especialistas e representantes de 
segmentos da sociedade, formando quase que um corpo 
de conselheiros à parte; e encontra sérias dificuldades pa
ra levar adiante o pacto político que permitiria a unidade 
do plano de governo. 

Outra coisa também parece clara. Sarney pretende 
fortalecer o Legislativo. Exemplo disso é a mensagem 
enviada ao Congresso Nacional para a convocação da 
Constituinte. Havia uma grande expectativa em torno 
desse documento, pois ao.formar a comissão liderada por 
Afonso Arinos, Samey deu a impressão de que apresen
taria uma proposta fechada e, mais uma vez, o Congresso 
seria passado para trás. Mas; ao contrário o texto da 
mensagem transfere para o parlamento todas as atribui
ções para que o processo deslanche. 

O despreparo da sociedade para a convivência demo
crática também ficou evidente nestes dois meses, levando 
a um quadro de avanços e recuos, pois muitas das forças 
que aceitaram a aliança liberal parecem ter esquecido dos 
compromissos assumidos e retomam velhas posturas, 
numa evidente intenção de manter as coisas como sem
pre estiveram. Três fatos merecem destaque nesse senti
do. As fraudes ocorridas na votação da emenda dos dois 
turnos nas eleições municipais, na Câmara Federal. Os 
deputados acabaram protegidos pelo espírito de corpo 
da casa e não foram punidos, e nem a votação foi anula
da apesar de todas as provas. Mas, sem dúvida, a imagem 
do Legislativo não ganhou nada com isso. 

O segundo fato foi a apresentação, pela Confedera
ção Nacional da Indústria, de um substitutivo para o an
teprojeto da Lei de Greve. Os signatários desse substitu
tivo, que apoiaram a aliança e os acordos firmados com 
ela, pretendem manter em vigor a legislação anti-demo
crática herdada do fascismo e burilada ao longo dos anos 
de regime autoritário. Estes industriais continuam racio
cinando em termos de greves legais e ilegais e defendem 
a intervenção nos sindicatos. Um recuo evidente se com
parado aos discursos liberais de representantes do empre
sariado durante o ano passado. 

Outro recuo relevante, e este de alcance social bem 
mais profundo, é a postura de setores rurais frente ao 
projeto de reforma agrária proposto pelo governo. En
quanto Samey afirma que a redistribuição das terras é 
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um projeto inadiável, aventando inclusive o apoio de 
forças militares para que se cumpra o que ficar definido, 
estes proprietários rurais engendram uma campanha de 
terror, apoiando-se em alguns órgãos da _grande imprensa, 
pincelando um quadro de guerra civil que estaria sendo 
provocado pela insistência do governo em discutir a ques
tão. A proposta da reforma agrária iluminou o quadro 
das contradições reais entre as minorias espoliadoras e as 
massas espoliadas. Depois de sair de cena por um certo 
tempo, a discussão da reforma agrária tráz de volta um 
personagem teimoso: a extrema direita, que sempre se vê 
como vítima de qualquer tentativa de mudança que pos
sa abrir caminho para a superação das crises sociais. 

Se, no cenário social e político, as tentativas de mu
danças, atropeladas pelos recuos e pressões, caracterizam 
um período de transição, na economia as mudanças ain
da não são substanciais. No setor da dívida externa, por 
exemplo, mesmo após a visita do FMI, não há nada defi
nido. Uma nova visita do FMI neste mês de julho pode 
resultar no fechamento da 8l! Carta de Intenções, mas a 
negociação com os 700 bancos credores ainda pode se 
arrastar, apesar do prazo fatal ser agosto. Na melhor das 
hipóteses, o acordo com os bancos será prorrogado em 
90 dias. Há, no entanto, pontos que terão que ser dis
cutidos e acertados: a questão da auditoria que os bancos 
pretendem fazer na economia brasileira até o final do sé
culo; o foro dos julgamentos para os eventuais não cum
i:,.imentos de acordos, que hoje deixa o Brasil sem espa
ço para defesa; e as cláusulas impostas para as retomadas 
de dinheiro novo. Questões estas que estão intimamente 
ligadas à soberania nacional. 

Na questão interna, os juros vão sendo pressionados 
para baixo, mas de forma muito tímida, enquanto o con
trole de preços obtém resultados discutíveis. O déficit 
público e os cortes de gastos, porém, continuam sem de
finição. As previsões são de que 21 projetos das estatais 
serão atingidos pelos cortes, mas isso só dará resultados 
concretos em 1986. A questão das estatais é um dos 
pontos delicados da política economica. Os cortes são uma 
Imposição do FMI, e atingirão empresas produtivas. En
quanto isso, há manobras em andamento no sentido de 
abrir ainda mais a economia brasileira à ação das trans
nacionais através da privatização de mais de 30 empresas 
estatais. 

Concluindo, pode-se afirmar que a hegemonia liberal 
continua, mas se ela não conseguir se definir como go
verno e dirigir a realização do seu projeto, pode se abrir 
um vazio que, neste momento, não há como ser preen
chido pela proposta democrático/popular, que ainda es
pera seu t�mpo, apesar de estar viva na esperança de mi
lhões de pessoas. 
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OQUE 1: 

PROALCOOL, QUE ALTERNATIVA 1: ESTA? 

PERSUCAR (Cooperativa dos Produ
tores_ de Açúcar e Álcool, que reúne 
74 usinas e destilarias responsável pe
la industrialização de 40% da produ
ção de cana), objetivando vender a 
alternativa do uso de- álcool aos paí
ses desenvolvidos e em desenvolvi
mento. 

Lançado como alternativa energé
ca 'a crise do petróleo iniciada em 
1973, a sociedade brasileira vê surgir 
no final de 1974 o Programa Nacio
nal do Álcool ou PROÁLCOOL. Ini
ciativa do Estado, previa a redução 
das disparidades reclonais e individu
ais de renda, crescimento da renda 
interna e produção de 10,7 bilhões 
de litros de álcool em 198 5. 

Passados dez anos, somente a es
timativa de produção para o ano de 
1985 parece alcançável, uma vez que 
se espera atingir com a safra atual a 
produção de 11 bilhões de litros de 
álcool. 

Quanto aos gastos do projeto, não 
há uma avaliação precisa de quanto 
foi dispensado nesses dez anos. O que 
se sabe é que oficialmente cerca de 9 
bilhões de dólares teriam sido inves
tidos em 400 usinas e destilarias espa
lhadas pelo Brasil. Os jornais noticiam 
o não pagamento de empréstimos
contraídos por várias usinas em ban
cos estrangeiros, com aval do Institu
to de Açúcar e do Álcool; e observa
mos conflitos como o de Guarabira,
Sertãozinho, Pradópolis e J abotica
bal, no Estado de São Paulo, movi
mentados por aqueles que tocam a
indústria do álcool e que um dia fo
ram lançados no papel como possí
veis beneficiários. Hoje, na maioria,
bóias-frias.

Até mesmo o Banco Mundial, 
forte financiador do programa, afir
ma que com um custo de 70.000 dó
lares por emprego gerado no Nordes
te, este teve um efeito negativo sobre a 
população de baixa renda da região, 
isto levando em consideração a queda 
da produção de alimentos e expansão 
do monocultivo de cana-de-açúcar. 

Com efeito, a área da lavoura ca
navieira de 1.932,6 hectares em 
passou para 3.867,2 hectares em 
1984 (um crescimento de 100,1%), 
gerou concentração de terras e mar
ginalizou a produção de alimentos 
básicos. O Estado de São Paulo é 
exemplo típico desses dois fenôme
nos gerados pelo PROÁLCOOL. No 
período 197 5-1984 a área culti
vada com cana-de-açúcar cresceu 
146,1% (ver quadro). Enquanto no 
período de 1973/1974 a 1978/1979 
as culturas de arroz e milho diminuí
ram, respectivamente, 35,4% e 18,3% 
e o feijão crescia minguados 17,6%. 

O PROÁLCOOL, que no início de 
sua implantação sotreu torte resis
tência do setor automobilístico e de 
autopeças, tem, hoje, esses dois como 

os maiores aliados. Com as dificul
, dades enfrentadas pelo mercado 
mundial de açúcar, atualmente com 
excesso de produção e sem acordo 
internacional regulador, usineiros e 
setor automobilístico aliam-se e em
penham-se em promover o Programa. 
Saída econômica para os dois. Os 
usineiros obtêm mais vantagens 
transformando sua produção em ál
cool do que em açúcar. O Programa, 
se aceito internacionalmente, gerará 
às multinacionais do setor automobi
lístico crescimento sem risco, desde 
que o álcool, ao contrário do petró
leo, é uma fonte renovável de ener
gia. Os usineiros ainda teriam a ga
nhar com a exportação da tecnologia 
de transformação do álcool. 

É diante deste quadro que se reali
zou, em São Paulo, um simpósio in
ternacional, patrocinado pela CO-

O Programa, apresentado como al
ternativa energética e solução para a 
retração do mercado internacional de 
açúcar, esconde o desequilíbrio gera
do por este mesmo, isto no que se re
fere aos trabalhadores e pequenos 
proprietários das regiões atingidas pe
la expansão do monocultivo do açú
car. Esconde conflitos como aqueles 
ocorridos em maio deste ano, quando 
trabalhadores rurais da cana, reivin
dicando, entre outros pontos, diária 
mínima de CR$ 50.000 , contrato de 
trabalho por 1 ano, registro da pro
dução alcançada pelo trabalhador, 
receberam como resposta: forte re
pressão policial, prisões e estabeleci
mento de diárias de trabalho a CR$ 
18.000 . Como avaliar positivamente 
um programa que traz contradições 
desta natureza? 

Area cultivada com cana -de-açúcar (em 1.000 hectares) 

Estados 1975 1980 1984 

Alagoas 326,2 370,1 473,8 
Amazonas 0,7 1,8 
Bahia 15,5 13,9 26,6 
Ceará 5,5 18,0 18,3 
Espírito Santo 15,0 17, 1 40,0 
Goiás 6,6 14,5 70,0 
Maranhão 8,0 12,8 
Mato Grosso 3,0 6,7 17,6 
Mato Grosso do Sul 15,8 65,6 
Minas Gerais 85,7 124,5 195,9 
Pará 5,5 6,0 
Paraíba 37,7 82,0 136,0 
Paraná 48,8 83,1 144,0 
Pernambuco 391,2 420,0 472,0 
Piauí 1,5 5,5 
Rio de Janeiro 190,0 216,9 219,0 
Rio Grande do Norte 13,4 24,0 53,5 
Rio Grande do Sul 3,5 3,5 3,7 
Rondônia 1,9 
Santa Catarina 9,4 11,6 7, 1 
São Paulo 759,9 1.217,9 1.870,3 
Sergipe 21, 1 20,2 25,8 

Brasil 1.932,6 2.675,6 3.867,2 

Fonte: IAA/PLANALSUCAR. Relatório Anual (Diversos). 
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EM DESTAQUE 

REFORMA AGRÁRIA 

A reforma agrária foi uma pro
messa anunciada em praça pública 
pelo presidente Tancredo Neves. O 
ministro Nelson Ribeiro foi escolhido 
por Tancredo, em acordo com os 
principais interessados na mudança 
no campo: movimento sindical e Igre
ja. Mas a reforma era vista muito ma
is como questão social do que como 
uma solução para o desenvolvimer.to 
ecônomico e político. 

A realidade transformou a refor
ma agrária naquilo que ela é de fato: 
a questão central do desenvolvimento 
ecônomico, social e político do país. 
E está obrigando o governo a enfren
tá-la como sua esfinge. Até maio des
te ano, a Nova República havia pro
metido o seguinte: 
- a aplicação do Estatuto da Terra
começará pelo Nordeste;
- serão assentadas 6 milhões de famí
lias de agricultores sem terra, ao lon
go de um período de 15 anos, come
çando com 100 mil ainda este ano;
- as prioridades para a reforma come
çarão a ser definidas a partir dos
homens e não das terras;
- o governo vai verificar onde estão
concentrados os agricultores sem ter
ra e procurará encontrar nessa mesma
região terras onde possa abrigá-los;
- o INCRA divulgará os cadastros das
terras que poderão ser desapropria
das·
- a' reforma agrária não tem caráter
traumático, pois não é contra nin
guém;
- o resultado do trabalho das 17 co
missões coordenadas pelo presidente
do INCRA, para elaborar as propos
tas para o Plano de Reforma Agrária
será submetido aos participantes do
N Congresso Nacional dos Trabalha
dores Rurais e a toda a sociedade;
- os latifúndios improdutivos próxi
mos aos centros mais populosos serão
as primeiras terras-alvo da reforma;
- na reforma serão priorizadas as áre
as de conflito, que somente em 1984 
produziram 116 mortes; 
- o GETAT e o GEBAM serão extin
tos até o final do ano;
- a reforma agrária tem de vir pela de
sapropriação do latinfúndio. A pro
priedade rural brasileira tem que dei
xar de ser fator de especulação no 
mercado e se transformar em terra
produtiva;
- os grileiros, como são marginais, se
rão tratados como marginais;
- o Programa Nacional de Reforma
Agrária deverá ser colocado e, execu
ção no segundo semestre deste ano.

Estas são algumas das promessas e 
colocações feitas pelo governo atra
vés do presidente Sarney e seus mi
nistros. A peça fundamental destas 
promessas, no entanto, é o próprio 
Plano, cujos pontos fundamentais 
são: 
- a reforma agrária será um programa
de governo na sua totalidade;
- o instrumento da reforma agrária
será a desapropriação por interesse
social a ser desencadeada em áreas de
grande concentração do latinfúndio,
de elevado índice de concentração de
trabalhadores rurais sem ou com pou
ca terra, com formas injustas de rela
ções de trabalho e produção;
- a discriminação de terras públicas se
fará nas áreas de fronteiras agrícolas
em expansão ou áreas de ocupação
antiga com ocorrências de situações
atípicas;
- as atividades de coloniza,ção serão
desenvolvidas em terras públicas e de
volutas;
- ações da reforma agrária para o
próximo quadriênio:

1. contenção da expansão do lati
fúndio: desapropriação dos latifún
dios extensos sem utilização, tributa
ção, proposta de novas medidas legais 
e correção de políticas específicas; 

2. garantia da destinação social
das obras públicas no campo. Rever
ter os grandes investimentos públicos 
em favor do conjunto da sociedade; 

3. atendimento às demandas soci
ais mais urgentes: solução dos confli
tos, conter a violência, estancar o 
êxodo; 

4. integração da sociedade civil na
execução do plano; 

5. cobrança dos devedores, pelo
INCRA; 

6. democratização dos dados ca
dastrais; 

7. levantamento dos projetos ina
dimplentes; 

8. aceleração na demarcação das
terras indígenas. 

Além do grande debate nacional 
sobre a reforma agrária, desencadea
do pela proposta do governo, as me
didas mais relevantes tomadas até 
agora foram: 
- transformação do Ministério Extra
ordinário dos Assuntos Fundiários
em Ministério da Reforma e Desen
volvimento Agrário, sem vinculação
com o Conselho de Segurança Nacio
nal;
- recadastramento pelo SERPRO de
todas as terras da União, estados e
municípios para orientar a execução

do programa de reforma agrana; 
- anúncio oficial, pelo presidente
Sarney, da aplicação em 15 anos de
US$ 12 bilhões no Programa de Apo
io ao Pequeno Produtor Rural do
Nordeste, conhecido como Projeto
Nordeste;
- em caráter provisório, foi constituí
do no MIRAD um grupo de trabalho
para discutir soluções relativas aos
casos mais graves e emergências que
possam resultar em despejo ou vio
lência;
- o INCRA já definiu as primeiras oi
to áreas, que somam 50 mil hectares,
para serem desapropriadas;
- a posição assumida pelo presidente
Sarney, em sua entrevista coletiva de
17 de junho, reafirmando sua decisão
de levar adiante a reforma agrária,
depois de ter ficado um certo tempo
em silêncio.

A reforma agrária, entretanto, não 
pode ser encarada como um fato es
tanque, isolado. O Brasil precisa de 
uma política agrícola, depois de tan
tos anos de casuísmos e atrelamento 
ao modelo exportador. Para que isso 
se concretize, além da reforma agrá
ria seria preciso cuidar da produção e 
da comercialização, priorizando o 
mercado interno. Nos dois meses da 
Nova República algumas medidas de 
conteúdo contraditório foram toma
das: eliminação do sistema de cotas 
para a exportação do café e do açú
car, que poderá reduzir os preços no 
mercado interno, aumentar o consu
mo e permitir a redução dos subsídios, 
internacionais; o corte do subsídio 
do trigo, imposto pelo FMI e aceito 
pelo Ministério da Fazenda, aumen
tará o preço interno e reduzirá o con
sumo (tratando-se de um produto 
importado, a medida visa atingir a in
flação); a isenção do ICM na expor
tação do algodão atendeu aos produ
tores, mas não atendeu à indústria 
têxtil, pois se trata de uma matéria
prima não manufaturada. São quatro 
medidas, duas favorecendo os consu
midores e duas favorecendo os pro
dutores. 

Após três meses de governo, fica 
evidente que a política agrícola não 
parte do Ministério da Agricultura, 
mas do Ministério da Fazenda e do 
Conselho Monetário. A política agrí
cola obedecia à diretriz de apoiar a 
produção de produtos primários ex
portáveis, gerando estagnação do 
mercado interno, enquanto a popula
ção crescia em 30% em 20 anos. A 
mudança dessa situação enfrenta obs
táculos na estrutura fundiária, daí a 
necessidade de reforma agrária, mas 
também enfrenta os interesses estabe
lecidos dos intermediários e exporta
dores e as pressões do FMI.
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IBASE analisa política do governo 

A partir de maio deste ano, o IBASE começou a realizar, mensalmente, 
uma avaliação do desempenho do governo federal. 

A análise procura estabelecer um confronto entre as demandas da sociedade, 
as promessas feitas durante a campanha sucessória e as medidas concretas 

tomadas pela administração federal. O trabalho de análise das políticas 
governamentais é feito a partir do levantamento de toda ação do governo 

e das manifestações da sociedade civil a ele dirigidas. A matéria-prima básica 
é aquilo que a grande imprensa publica, completado por documentos 

oficiais e públicos. O resultado desse trabalho é distribuído mediante solicitação 
ao IBASE e sua reprodução é livre, desde que citada a fonte. 

Em seguida,publicamos uma versão resumida da análise das políticas governamentais 
entre os meses de maio e junho. 

Um mês de impasses 

No mês que passou, a leitura das demandas da socie
dade organizada sob a forma de sindicatos ou federações 
rurais, associações de bairro ou entidades de classe, deixa 
claro que é preciso: 
- reativar a economia para gerar empreeo;
- rever a estrutura fundiária para produzir alimentos;
- acionar os programas sociais para reduzir as carências
de saúde, alimentacão, habitação, educacão e transporte;
- modernizar os instrumentos de política salarial, quer no
setor público, quer na área privada.

Que respostas o governo tem dado a isso? A primeira 
evidência é a desarticulacão das equipes do governo e o 
não preenchimento dos escalões intermediários em seto
res fundamentais. As medidas que requerem uma ação 
coniunta de dois ou três ministérios são tomadas isola
damente. No interior de cada ministério a desarticulação 
também existe. Veiamos como isto se manifesta em al
gumas áreas: 

- a política de reforma agrária, sob ataque cerrado dos la
tifundiários, ficou órfã do apoio presidencial explícito
durante várias semanas e não encontra irmãos nos demais
ministérios. No entanto, o projeto RADAM deveria co
laborar com mapeatríentos; o ministério do Interior, com
a adaptação do seu ( ou do Banco Mundial?) Projeto
Nordeste; o ministério dos Transportes deveria rever seus
planos de inversão em rodovias vicinais; o das Minas e
Energia, deveria estudar programas de biogás.
- a política agrlcola e as medidas para implementá-las es
tão, na verdade, nas mãos do Conselho Monetário Na
cional e o ministro Pedro Simon, perplexo, descobre aue
o verdadeiro ministério da Agricultura é o Banco do Bra
sil, e o verdadeiro ministro são os interesses dos exporta
dores.
- a política salarial, descobre o ministro Pazzianotto, de
pende muito mais do cálculo do INPC e do IGP e, mais
ainda, do Conselho de Política Salarial, do que do seu
ministério. A lei de greve, reformulada, só valerá a partir
do momento em que a FIESP e a Associação Comercial
de São Paulo acabarem de preparar suas "alternativas"
para o presidente Sarney.
- a política monetária não serve para sustentar um proje-

to econômico, como gostaria o ministro Sayad, mas para 
sustentar o sistema bancário com seus Pflvilégios, con
forme as decisões da reunião de 5 de junho. Aparente
mente se beneficiam os bancos nacionais; mas, o que di
zer da crescente oarticipação dos bancos estrangeiros no 
mercado financeiro brasileiro? 

O controle dos preços e a inequívoca prova de compe
tência no caso do reajuste dos automóveis mostra um 
governo que assume responsabilidades e defende o inte
resse público. Sem dúvida. existirá impacto positivo pa
ra a redução da taxa de inflação. Existe um avanço tam
bém na política de estocagem de alimentos básicos, na 
revisão do papel da COBAL e nos.planos de safra em an
damento. E, certamente, na lei de greve. 

Já os recuos correm por conta das articulações da di
reita e do conservadorismo: a ação repressiva do ministro 
das Comunicações na greve da EBCT; a posição moneta
rista do Lemgruber, apoiado por auase todos os banquei
ros e Dornelles, no sentido de não reduzir as taxas de ju
ros; a formação da Central Empresarial (Confederação 
Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Co
mércio, Federação Brasileira de Bancos e Confederação 
Nacional de Agricultura), que em duas semanas se avis
tou com Sarnev, acusou a Igreja nelas greves, conversou 
longamente com Gusmão e bombardeou a reforma agrá
ria. Convém lembrar que o presidente Sarney tem ouvido 
economistas de auase todas as tendências, mas usa como 
conselheiro o diretor da Sharp e representante da Wharton 
Econometrics no Brasil, Yuichi Tsukamoto. 

Os impasses, resultantes desse auadro, estão aí. A 
questão do BNH reflete os problemas da ciranda finan
ceira e da própria política habitacional e assume uma im
portância enorme, pois definirá um padrão. O mesmo se 
repete na política de transporte, na previdência, na saúde, 
na produção de alimentos, na reforma agrária, nas rela
ções do trabalho. Estas questões emergentes serão consi
deradas a partir dos interesses da sociedade ou serão 
condicionadas pelas imposições do FMI e do capital fi
nanceiro nacional e transnacional? A escolha será entre: 
- crédito para os plantadores de soja, subsidiando o im
portador norte-americano e europeu, ou crédito para o
pequeno agricultor e a produção para o mercado interno;
- lançamento de ORTNs com leilões, pressionando as ta
xas de juros para cima, ou redução dos juros com o Ban
co Central operando no "open";
- ingresso de novos recursos externos ( de US $ 2 a 4 bi-



lhões) com o apoio do FMI ou ingerência do próprio 
fundo nos próximos 16 anos para vigiar o desempenho 
do Brasil; 
- projetos de ferrovias em associação com os japoneses
para exportar soja do Paraguai, para a exploração neo-co
lonialista do Cerrado e para a internacionalização de
Carajás, ou recuperação da malha viária para o abasteci
mento interno; só a ferrovia "japonesa" de Paranaguá ao
Paraguai representa um investimento de US$ 10 bilhões
e, coincidentemente, tem o patrocínio do Sr. Eliezer
Batista, presidente da Companhia Vale do Rio Doce;
- redução do déficit público pela via da redução dos juros
internos e estancamento da drenagem de dólares para o
exterior, ou corte indiscriminado dos investimentos em
curso na Petrobrás, Eletrobrás, RFFSA e Siderbrás;
- desmantelamento da Caraíba e da USIMEC, ou geração
de encomendas de equipamentos nas empresas nacionais.

A simples indefinição do governo diante desses impas
ses já é uma resposta. Ela permite a _abertura de espaço 
para que se rearticulem os interesses externos e das mi
norias. Paralelamente ao governo Sarney, pode se consti
tuir outro, o dos "ministros" Albano Franco, Luís Eulá
lio Vidigal, Guilherme Afif, Konder Bornhausen e Flavio 
Hrito, ajudados por Ana Maria Jul e Diego Ascêncio. 

Políticas Setoriais 

Entre as políticas governamentais analisadas pelo do
cumento do IBASE, destacamos a industrial e a energé
tica. O quadro atual do setor industrial brasileiro é de 
um domínio amplo das empresas transnacionais em seu 
segmento mais dinâmico: montadoras e empresas do car
tel elétrico, por exemplo. A indústria tradicional ( têxtil, 
calçados, alimentos) tem seus setores mais dinâmicos 
também controlados por transnacionais, como a Nestlé, 
Danone, General Foods. Nas indústrias pesadas, há a pre
sença do Estado sozinho (Siderbrás) ou associado ao ca
pital transnacional (CVRD) ou a alguns grupos nacionais 
(Votorantim) e ainda o tripé nacional-Estado-transna
cional no setor petroquímico. Apesar da presença da 
IBM, nos setores de ponta tecnológica a política de re
serva de mercado sustentou o aparecimento de empresas 
nacionais (Cobra, Edisa, E!ebra, Scopus). 

Dentro desse quadro, as demandas maiores são a re
cuperação do nível de atividade econômica e a consoli
dação ou recuperação das empresas nacionais. O PND da 
Nova República definiu como prioritários os segmentos 
de informática, mecânica de precisão, biotecnologia, 
química fina e novos materiais, assinalando a necessidade 
de definir novas políticas de financiamento, desenvolvi
mento regional e setorial, regulamentação do papel de 
Estado e do capital transnacional. Os economistas da 
Unicamp, em sua "Proposta de Política Industrial para o 
Brasil", discutiram com alguns empresários e chegaram 
às mesmas posições. A equipe do ministro Gusmão, ain
da trabalhando ele forma tradicional, fechada ou em cír
culos restritos, faz uma formulação bastante semelhante. 
Parte da consideração de que existe uma indústria já im
plantada e pede créditos com juros subsidiados "de mo
do a permitir novos investimentos". A_dmite mudar a es
trutura e forma de atuação do MIC. E, de longe, a me
lhor proposta em discussão. 

Apesar dessa afinação de pontos de vista, chega a 
surpreender a visão deformada da tecnocracia e da inte
lectualidade que desconhecem o papel que os investi
mentos na infraestrutura básica ( transportes e energia) e 
na infraestrutura social ( em parte reconhecida por Sayad 

e Gusmão) possam ter no processo de retomada e de 
ocupação da indústria nacional. Esta, por sua vez, acos
tumada aos "Pacotes financeiros", nada faz para reverter 
a situação. Sayad admite _a consolidação de alguns proje
tos e isto pode significar a garantia dos recursos internos 
de contrapartida para as importações de equipamentos 
já acertadas. Mas, a questão central é a seguinte: quem 
decide a política industrial? O governo, com suas boas 
intenções e planos, o os setores articulados com interes
ses externos? Será que a única forma de pagar a dívida 
externa é abrir setores vitais para o capital estrangeiro? 

Energia 

A política de ajustamento da estrutura de produção 
da energia elétrica no Brasil, ao atuar também do lado da 
demanda, constituiu-se em experiência única no contex
to das nações em desenvolvimento. No entanto, é possí
vel detectar pelo menos quatro aspectos negativos: 
- uso de pacotes financeiros para a implantação de pro
gramas energéticos, com total desprezo pela capacidade
instalada de produção de equipamentos na país, com
inadequado cronograma de entrega dos "suppliers";
- adoção de modelo e escala de produção visando otimi
zar a produção de energia, com grandes barragens e
enormes compromissos financeiros, em detrimento de
soluções intermediárias e uso múltiplo de águas;
- realização de um programa nuclear faraônico e equivo
cado, descontinuando os programas em curso no país 
(grupo do tório), servindo basicamente a interesses ex
ternos; 
- desatenção às questões de transmissão e distribuição de
energia, com reflexos na capacidade de interligar os sis
temas, na geração dos sistemas e no próprio acesso do
consumidor às fontes de energia;
- atrelamento dos programas e projetos aos financiadores
externos, com flagrante e deliberada mudança no perfil
de endividamento do grupo Eletrobrás e total dependên
cia de suas decisões ao arbítrio dos financiadores.

Nestes primeiros meses da Nova República, ficou evi
dente o retardamento injustificável dos programas de gás 
natural e biogás; a falência do programa nuclear; a des
coberta de equipamentos encaixotados; a degradação do 
meio ambiente e as "brechas" no programa de contratos 
de risco. O PND não toca nesse assunto. Mas a associação 
de Engenheiros da Petrobrás, no Maranhão, conseguiu 
reduzir a área de risco do contrato com a Chevron, mos
trando que a sociedade organizada pode interferir nas 
decisões. 

O setor energético é daqueles que, nos últimos anos, 
sofreu mudanças. Isto se deve à ação da Petrobrás, prin
cipalmente, no caso da Eletrobrás, mesmo com as nego
ciatas e o atrelamento do capital financeiro externo, hou
ve avanços. Existem potencialidades: gás natural, biogás, 
conservação. Existem questões novas: meio ambiente, 
padrão financeiro, política de encomendas e desenvolvi
mento tecnológico. Tudo isso exige reformulação, com 
dois objetivos: 
- rever os planos estratégicos do setor (Plano 2000), redi
recionando-o para interesses nacionais;
- tirar partido dos pesados investimentos necessários, pa
ra dar base ao processo de desenvolvimento auto-sus
tentado e permanente que o país precisa realizar.

Este setor, como os de transporte e de produção de 
alimentos, constituem as principais áreas de um progra
ma de desenvolvimento que, junto com os setores estra
tégicos (bens de capital e novas fronteiras tecnológicas), 
poderão definir os investimentos do IV PND.
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INFORME SINDICAL 

A GREVE EM QUESTÃO 

Avanços e recuos também caracte
rizaram a atuação do governo da No
va República face aos movimentos 
grevistas dos últimos dois meses. Q 
Ministério do Trabalho tem atuado 
de forma a não interferir nos sindica
tos, ao mesmo tempo em que conti
nuam as gestões para modificar a le
gislação trabalhista herdada da dita
dura. O presidente Sarney já tem em 
mãos o ante-projeto de lei de greve, 
onde o direito à greve é regulamenta
do e adequado ao novo regime, crian
do um sistema de negociações entre 
as partes que preserva a um só tempo 
o direito do trabalhador e o respeito
à ordem pública.

O maior mérito do projeto é a re
vogação da atual lei 4.330 - a atual lei 
de greve - e demais despositivos da 
CL T, assim como o decreto-lei 1.632, 
que regulamenta as greves em setores 
considerados essenciais. Mesmo assim, 
ainda é mantida uma presença exces
siva do Estado na questão trabalhista, 
além do sobre-dimensionamento das 
chamadas atividades essenciais onde a 
greve não é permitida. A proposta do 
Ministério do Trabalho ultrapassa, 
porém, a simples questão da legalida
de ou ilegalidade das greves, para co
locar a questão da legitimidade, ou 
seja, o limite em que uma greve pode 
ser aceita por todos. Essa proposta se 
limita no tempo e no espaço, até a 
convocação da Assembléia Nacional 
Constituinte, quando as relações en
tre a classe empresarial e os trabalha
dores serão postas em debate. 

Três fatos merecem destaque, nes
tes últimos dois meses, no que diz 
respeito à postura do governo em re
lação aos trabalhadores. Primeiro a 
nota oficial, emitida em 14 de maio, 
após reunião entre os ministros da 
Justiça, do Trabalho, da Indústria e 
do Comércio e os chefes do Serviço 
Nacional de Informações e do Gabi
nete Civil da Presidência da Repúbli
ca. Eles fizeram uma ampla análise da 
conjuntura e concluíram que tudo 
caminhava dentro dos padrões de 
normalidade. Isto posto, o governo se 
compremetia, através daquela nota, a 
assegurar o direito de greve reivindi
catória. Mas advertia que tais movi
mentos deveriam se manter nos limi
tes da lei, assegurando o direito ao 
trabalho, preservando a propriedade 
e mantendo a ordem pública e a paz 
social. 

O segundo fato relevante foi a en
trega do ante-projeto de lei que altera 

a atual legislação sobre greve, pelo 
ministro Almir Pazzianotto ao presi
dente José Sarney. A Lei de Negocia
ções Trabalhistas, que deverá substi
tuir a atual Lei de Greve, regula a ne
gociação coletiva e o direito de greve. 
Essa proposta terá que ser submeti
da ao Congresso Nacional. 

Em terceiro lugar, o ministro do 
Trabalho não intervém em nenhum 
sindicato e se recusa a declarar "esta
do de greve" no caso dos empregados 
da EBCT. Pazzianotto entra em con
flito com o ministro das Comunica
ções, que solicitou aos governos esta
duais a intervenção da política mili
tar e demitiu grevistas. 

NOTfCIAS 

DEFENDENDO INTERESSES 

Ao levar adiante o projeto de im
plantação da Reforma Agrária, o go
verno da Nova República certamente 
tocou no ponto mais frágil da aliança 
que permitiu a vitória dos liberais 
contra o continuismo de Paulo Maluf. 
Enquanto o projeto se manteve a ní
vel das promessas, como parte do 
elenco de medidas anunciadas duran
te a campanha sucessória, ainda era 
possível camuflar a diversidade de in
teresses que se alojam na aliança libe
ral. Agora, porém, que a questão está 
colocada concretamente, uma rápida 
leitura na grande imprensa torna evi
dente os interesses que estão em jogo. 

Fiquemos com quatro exemplos 
marcantes da utilização dos meios de 
comunicação como forum de defesa 
dos interesses dos grandes proprietá
rios contrários à Reforma Agrária. O 
primeiro deles, muito sutil, é o da TV 
Globo, que a citda noticiário, quando 
entra o assunto reforma agrária, joga 
uma ilustração atrás do locutor que 
mostra uma grande plantação de re
pente sendo cortada por traços bran
cos. A intenção é óbvia: mostrar que 
as terras produtivas serão divididas. O 
segundo exemplo é o do J ornai do 
Brasil, que vinha mantendo uma po
sição discreta, mas no dia 23 de junho 
publicou uma extensa reportagem 
com o título: "Anúncio da reforma 
desperta no campo a corrida às ar
mas". A intenção também é óbvia. 
Temos ainda o jornal O Estado de 
São Paulo, que tem primado como 
porta-voz das correntes conservado-

DADOS DE BASE 

Tanto a CUT como a CONCLAT 
reivindicam o reconhecimento irres
trito do direito de greve. Jair Mene
ghelli, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de São 
Bernardo e Diadema e da CUT na
cional declarou no dia 18 de maio 
que o Estado só deve intervir nas ne
gociações trabalhistas para estimular 
o entendimento. Enquanto isso, re
presentantes da diretoria Nacioanl da
CUT entregaram ao ministro do Tra
balho um documento endereçado ao
presidente Sarney, onde além de rei
vindicarem o direito de greve, o fim
da repressão policial nas fábricas e a
readmissão de 4.419 trabalhadores
demitidos durante a última greve,
pede ao governo que abandone a pos
tura de mero observador e passe a in
terceder politicamente contra a re
pressão e as demissões.

ras, conseguindo indentificar na apli
cação do Estatuto da Terra, um pro
jeto comunista. Mas, a manipulação . 
mais escandalosa fica por conta da 
revista semanal Visão, do grupo Mak
soud. Por três semanas consecutivas a 
revista dedicou várias páginas ao ata
que à Reforma Agrária. Utilizando 
fotos de Karl Marx, a revista Visão 
tem procurado colocar a reforma 
como um projeto não só comunista, 
mas buscando em Marx as raízes do 
Estatuto da Terra. 

REMEXENDO O PASSADO 

O ex-presidente do IBGE, Jessé 
Montelo, ganhou nos jornais para 
remexer num assunto já dado como 
encerrado e que, para os trabalhado
res é mais do que claro: a manipula
ção dos índices. Estranhamente a 
grande imprensa não deu espaço para 
que Marco Antonio de Souza Aguiar, 
que denunciou a manobra, se defen
desse. DADOS DE BASE ouviu Mar
co Antonio: "O ex-presidentedoIBGE 
procura justificar, dois anos depois, 
as manipulações que tentou fazer no 
INPC, inventando uma nova versão 
para o fato. Uma versão que o torna 
quase honesto. Devo esclarecer que 
não foi o que ele alega hoje, aquilo 
que nos determinou fazer há dois 
anos: Ainda temos a ordem dada por 
ele, por escrito, mandando fazer no 
INPC, não a título de estudo ou exer
cício, mas em caráter definitivo, coi
sa completamente equivocada e dife
rente da infantilidade descrita no Jor
nal do Brasil". 



INFORME 

NOVOS PARTIDOS 

A partir de 1983 e, principalmen
te, a partir deste ano, novos partidos 
surgiram na cena política brasileira. 
Alguns deles já nascem grandes, 
como o Partido da Frente Liberal 
(PFL), dissidência do PDS, enquanto 
outros emergem da clandestinidade, 
como o Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) e o Partido Comunista no Bra
sil (PC do B). Um outro fenômeno 
pode ser observado no quadro parti
dário brasileiro. São os chamados mi
cro-partidos, todos eles à margem da 
grande cena política, com lideranças 
pouco conhecidas e com propostas 
diferentes. De fOíma esquemática, são 
estes os principais partidos que se 
enquadram nessa categoria: 
Partido Humanista (PH) . fundado 
em março de 1984, se articulou a 
partir de uma organização chamada 
A COMUNIDADE, de idéias huma
nistas. Sua principal proposta é a va
lorização do ser humano. Propõe 
modelos cooperativistas para a orga
nização da sociedade e a participação 
igualitária do jovem e da mulher, pa
ra os quais deveria ser criado um mi
nistério. Há similares em 25 outros 
países e em Hong Kong conseguiu 
ganhar a prefeitura. No Brasil está 
organizado no Rio, São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. Tem 
como lema: abaixo a "porcocracia"; 
e pretendem varrer do país os grandes 
monopólios e as multinacionais. 
Partido Social Trabalhista (PST) · or
ganizado pelo militar cassado Dalmo 
Honaiser e lançado em maio deste 
ano, no Rio. Se define como demo
crata, liberal, a favor da livre iniciati
va e pelo direito à propriedade. É so
cial-trabalhista, solidarista, reformis
ta, nacionalista e cooperativista. Não 
é socialista e não admite o Estado 
como tutor. Dalmo Honaiser se defi
ne como "centro-direita", quer ali
ança com os pequenos e médios em
presários e trabalhadores e repudia os 
partidos classistas. Só existe no Rio e 
tem como militantes sindicalistas e 
comerciários. 
Partido Nacionalista Democrático 
(PND). dirigido por Raymundo Bento 
Aguiar e organizado no Rio, tem co
mo lema: Democracia, nacionalismo, 
justiça social para o bem do Brasil. 
Defende a mudança do modelo eco
nômico, combate à inflação e à re
cessão, propondo a criação do "cru
zeiro-ouro" 
Partido Popular Progressita (PPP) · 
surgiu em maio deste ano e só existe 
na Paraíba. Seu líder é o italiano na-

turalizado Michele Lunetta, professor 
de física da Universidade Federal da 
Paraíba. É um partido de doutrina, 
nem marxista nem capitalista, aberto 
à participação das forças do trabalho 
e do capital 
Partido Republicano Brasileiro (PRB) 
. lançado em fevereiro de 1985, pre
sidido por Dênis Ribeiro, tem como 
propostas: descentralização adminis
trativa, autonomia sindical e munici
pal, convocação da Constituinte, re
dução da ingerência estatal na eco
nomia, reforma tributária, defesa do 
meio ambiente, pagamento da dívida 
externa em bases mais justas, estímu
lo à iniciativa privada nas áreas da 
previdência social e financiamento da 
casa própria. 
Partido Socialista Agrário e Renova
dor Trabalhista (PASART) . funda
do em junho de 1985 pelo ex-sena
dor Aarão Steinbruch, criador do 
MRT (Movimento Trabalhista Reno
vador) de 1962. Suas propostas são: 
reforma agrária começando pelas ter
ras devolutas da União, combate à 
corrupção e à impunidade. 
Partido Democrata Republicano 
(PDR). tenta concretizar as propostas 
políticas de Pedrà Aleixo, está com 
pedido de registro desde 1980. Seu 
líder é Sandra Cavalcanti, que acredi
ta ter condições de se organizar em 
11 estados. Sua principal proposta: 
lutar pela democracia. 
Partido de Mobilização Nacional 
(PMN) . liderado por Celso Brant, ex
deputado federal pelo antidoPR(Par
tido Republicano), se inspira em Tira
dentes e suas propostas são: mor_ató
ria conjunta da América Latina e Afri
ca, criação de uma moeda neutra, dos 
"pequenos", para neutralizar o dó
lar; contra as greves, dá prioridade à 
soberania nacional antes da Consti
tuinte. 
Partido Democrata Cristão (PDC) · 
quer ser um partido forte e imp}antar 
a democracia cristã no Brasil. E con
tra o aborto, a favor do celibato cle
rical, se define como de centro. Seu 
presidente é o médico Jorge Coelho 
de Sá. 
Partido Social Cristão (PSC).. presi
dido pelo advogado Victor Nosseis, 
está articulado em 18 capitais, des
tacando-se Minas Gerais como o es
tado onde está mais organizado. 
Partido Nacionalista (PN) . foi fun
dado em 1958, mas só agora resolveu 
se inserir no processo eleitoral. Foi 
criado pelo coronel da reserva Nemo 
Canabarro e já está organizado em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Pernambuco, Ceará e Alagoas. Suas 
propostas são: lutar pela extinção do 
salário, transformando o trabalhador 
em empresário e empresário em tra
balhador; cuidar da nação como um 
todo, fazendo a unificação social pela 
transformação da empresa classista 
de patrões e assalariados em empresa 
nacional de trabalhadores/proprietá
rios e proprietários/trabalhadores. Se 
define como não sendo de direita, 
nem de esquerda, nem de centro. 
Partido Renovador Progressista (PRP) 
· defende o capitalismo moderno, e
propriedade privada e coletiva, a livre
empresa nacional e os desemprega
dos. Tem em Tancredo Neves um sím
bolo. Seu líder é o comunista Paiva
Ribeiro.
Partido Esporista Brasileiro (PEB) .
baseado na palavra latina "sporo"
que significa semente, tem uma pro
posta nacionalista/democrática, pre
gando vida digna para todos. A sede
nacional é em Taguatinga ( Brasília) e
seu líder é o juiz Mário Unário Leal.
Prega a união do cooperativismo com
o socialismo.
Partido Social Ecumênico (PSE) .
fundado pelo sociólogo e ex-monge
budista Klared Amer Assrany, defen
de o socialismo contido nas pregações
de Cristo, Buda e Maomé. Suas pro
postas são: educação e politização do
homem, integral cumprimento da de
claração dos direitos do homem, in
tegridade territorial e soberania na
cional, relações diplomáticas com to
dos os países e criação de uma co
munidade latino-americana.

MULHER NO NORDESTE 

Grupos feministas do Nordeste es
tiveram reunidos de 2 a 5 de maio, 
em Recife, para discutirem o cami
nho d0 movimento feminista, suas 
relações com o poder, a construção 
da identidade feminina e a especifi
cidade do feminismo no Nordeste. 
Durante o encontro ficou clara a 
necessidade de uma rede de comuni
cação e os grupos também se dedica
ram a temas como a pesquisa sobre a 
mulher, trabalho em comunidade e a 
técnica da linha da vida. As mulheres 
nordestinas também questionaram a 
representatividade do Conselho Na
cional da Condição Feminina e não 
chegaram a definir se seriam ou não 
representadas naquele órgão. Partici
param do encontro cerca de 40 
mulheres vindas do Maranhão, Paraí
ba, Pernambuco e Bahia, represen
tando cerca de 15 grupos. 
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CRONOLOGIA 

Maio 

01/0S/8S 
O salário-mínimo que vigora a partir de hoje em todo o país foi 
fixado em CrS 333.120, dobrando em rela�o ao salário anterior 
e correspondendo a um aumento de 112,3'fodo INPC válido pa
ra maio (FSP). 

01/0S/8S 
O Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio V argas, 
anunciou que a taxa de inflação de abril foi de 7,2%, inferior em 
S,5% ao índice de março. A inflação acumulada em 12 meses fica 
em 228,8%e nos primeiros quatro meses do ano, em 49,9%(FSP). 

01/0S/8S 
A Fundação de Assistência ao Estudante (F AE) precisará de 
CrS 1,93 trilhão para dar merenda escolar durante os 180 dias 
letivos a 24,7 milhões de crianças entre sete e 14 anos (O ESP). 

02/05/85 
As empresas de construção civil devem à CEF Cr$ 900 milhões, 
dos quais Cr$ 130 milhões são da Sérgio Dourado (JB). 

02/05/85 
Os ferroviários de São Paulo suspenderam a greve e aceitaram a 
proposta da RFFSA de 136% de aumento do piso salarial, reajus
te de 100% do INPC, 4% de produtividade, abono de Cr$ 100 
mil e formação de uma comissão paritária para estudar a reclassi
ficação dos cargos (JB). 

02/05/85 
Até 1989, a u-r.idade da Bayer do Rio de Janeiro investirá mais 
de USS 50 m:lhões em modernização e ampliação da sua capa
cidade de produção de defensivos agrícolas (O Globo). 

03/05/85 
Dois peões foram mortos ao tentarem fugir da fazenda Gamelei
ra, em Marabá, no Pará, onde trabalhavam em regime de escravi
dão, comprovado pela Polícia Federal (O ESP). 

03/05/85 
O Banco Mundial (BIRD) vai emprestar mais US$ 122,7 milhões 
para o projeto Nordestão, elevando para US$ 494,7 milhões o 
total de empréstimos do BIRD ao Brasil (GM). 

23/05/85 
A dívida interna brasileira totaliza CrS 200 trilhões, devendo 
chegar a Cr$ 700 trilhões até o final do ano, o que representa 
cerca de 70% do PIB (O ESP). 

28/05/85 
O ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ri
beiro, entregou aos diri�entes do Congresso Nacional o Plano Na
cional de Reforma Agraria, que prevê a aplicação do Estatuto da 
Terra e dá prioridade ao Nordeste (FSP). 

28/05/85 
A greve dos "bóias-frias", que atingiu 22 minicípios paulistas por 
quatro dias, chegou ao fim com a assinatura de correção inte
gral do INPC mais 7% sobre os valores pagos em janeiro (GM). 
31/05/85 
Os trabalhadores rurais querem que a reforma agrária seja feita 
num prazo máximo de 5 anos, e não de 15 anos como propõe o 
governo; e que sejam assentadas anualmente pelo menos 2 mi
lhões de famílias sem terra. Eles aceitam o Estatuto da Terra como 
ponto de partida para o projeto, mas querem que a Assembléia 
Constituinte, e ser eleita no próximo ano, crie a Lei da Reforma 
Agrária. Estes são alguns dos pontos definidos no documento apro
vado pelos 4500 trabalhadores rurais que participaram do 49 
Congresso Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (CONTAG), encerrado ontem, em Brasília. Para 
eles, o governo deve desapropriar imediatamente todas as áreas 
de conflito e englobar no projeto de reforma agrária as empresas 
rurais; as áreas de ocupação de arrendatários, parceiros, posseiros 
e ocupantes; as terras cultiváveis qne são inexploradas ou ocio
sas; as terras da Igreja e as da União. Definiram também os traba
lhadores que deverão ser assentados prioritariamente: os que lu
taram na resistência pela terra; os arrendatários, parceiros e assa
lariados; os filhos de pequenos proprietários cujas áreas se torna
ram pequenas para a mão-de-obra familiar (FSP). 

Junho 

19/06/8S 

DADOS DE BASE 

O presidente José Sarney enviou ao Congresso Nacional projeto 
de lei criando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), cuja atribuição será assegurar às mulheres "condições 
de liberdade e w.ialdade de direitos, bem como sua plena partici
pação nas atividades políticas, econômicas e culturais do País" 
(JB). 
19/06� 
O presidente do INCRA, José Gomes da Silva, solicitou, durante 
reunião com uma comissão de representantes do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, que os lavradores sem terra devem dar 
"uma trégua e um crédito de confiança ao governo, pois a ques
tão mais imediata a ser resolvida é a aprovação da proposta para 
o plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA)" (O Globo).

19/06/85 
Segundo o jornal Gazeta Mercantil, os órgãos de segurança já 
trabalham num plano de ação para desarmar fazendeiros e des
montar milícias formadas no campo para prevenir invasões. Con
forme o jornal, o primeiro passo será uma atualização de informa
ções para ter um quadro preciso da situação e identificação dos 
pontos mais críticos (GM). 

20/06/85 
A Caraíba Metais deverá ser a primeira macroempresa estatal a ser 
privatizada, afirmou o presidente do Conselho de Administração, 
Plínio Assmann, em uma reunião da Comissão de Minas e Ener
gia da Assembléia Legislativa da Bahia (JB). 

21/06/85 
O líder do governo no Senado Federal, Humberto Lucena 
(PMDB-PB), disse que o Conselho Político do Governo, em reu
nião com o presidente José Samey, da qual ele participou, prorro
gou até 30 de agosto o prazo de recolhimento de sugestões para 
o Plano Nacional de Reforma Agrária (JB).
21/06/85 
Segundo o Jornal do Brasil, a divulgação oficial do substitutivo 
dos empresários da indústria para o projeto governamental da 
nova lei de 1Z1eve suroreendeu os 66 dirigentes sindicais reunidos 
em Brasília para a Assembléia Nacional dos Trabalhadores da In
dústria (CNTI). O presidente da entidade, José Calixto, disse "ser 
uma loucura" a sugestão para que o Ministério do Trabalho con
tinue com poderes de intervenção sobre os sindicatos (JB). 

21/06/85 
O Brasil transferiu no ano passado 4% de seu Produto Interno 
Bruto (PIB) para o exterior, e comprometeu 40% da receita obti
da com suas exportações e com os pagamentos dos juros da dívi
da externa. A informação é do Ministro das Relações Exteriores, 
Olavo Setúbal (JB). 

21/06/85 
De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, proposta do Mi
nistério da Fazenda estabelece que o corte das despesas públicas 
deve atingir principalmente dez empresas estatais: Petrobrás, Ele
trobrás, Nuclebrás, Telebrás, Vale do Rio Doce, Empresa Brasi
leira de Transportes Urbanos (EBTU), Companhia Brasileira de 
Alimentação (Cobal), Caraíba Metais e Rede Ferroviária Federal. 
Conforme o jornal, os estudos do Ministério da Fazenda mostram 
que é possível cortar de 25 a 35 trilhões de cruzeiros nas despe
sas dessas estatais (O ESP). 

23/06/85 
O Ministério da Justiça propõe a criação de uma lei pela liberda
de de informação (JB). 
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QUAL REFORMA AGRÁRIA ? 

A Campanha Nacional pela Reforma Agrá
ria (CNRA), ao realizar seu segundo se
minário versando sobre a Democracia na 
Terra, teve como uma das preocupações 

, centrais refletir e debater das diferentes 
propostas de reforma agrária presentes na cena políti
ca. Isto porque, de um lado, a democratização da terra 
neste país é uma prerrogativa para o seu desenvolvi
mento, e, de outro, os processos sociais em curso ten
dem a exigir uma postura da sociedade civil frente às 
condições de miséria, violência e desigualdade no cam
po brasileiro. Segundo dados do Fundo Internacional 
para o Desenvolvimento Agrícola, ligado à Organiza
ção das Nações Unidas (ONU), 73 % da população ru
ral brasileira vive hoje em condições precárias. 

Na esfera do Poder Legislativo, os 
acontecimentos recentes, tais como a tramitação da Lei 
Agrária na Câmara dos Deputados e o projeto referente 
ao Rito Sumário de Desapropriação no Senado, têm 
mostrado que a participação organizada da sociedade 
civil e das entidades comprometidas com a reforma 
agrária podem e devem acompanhar diretamente a 
regulamentação da lei, influenciando alguns resultados 
positivos, como a vinculação do cumprimento da 
função social ao direito de propriedade. No entanto, é 
preciso garantir a conclusão destes processos e a efetiva 
aplicação da lei, o que se dará somente após a sanção 
do presidente da República. 

No campo do Executivo, está em formulação o II 
Plano Nacional de Reforma Agrária, gestado na 
administração Collor e que poderá ser implementado 
no governo Itamar. O plano objetiva assentar 147.500 
farmlias em 1993 e 188.007 famílias em 1994, além da 
pré-emancipação e emancipação de outros projetos de 

assentamento de reforma agrária e colonização, e ações 
na regularização fundiária e no cadastramento rural. 
Como objetivos gerais são elencados: 

"a) a valorização do homem rural e o resgate de 
sua dignidade de cidadão; b) melhoria do perfil da 
estrutura fundiária; c) aumento da produção e a 
comercialização de alimentos e de matérias-primas, 
consolidando e emancipando os projetos de reforma 
agrária e de colonização em curso". Longe das 
generalizações acima, é preciso que a sociedade em 
geral, e os trabalhadores rurais em particular, discutam 
as propostas do novo plano, seu grau de abrangência e 
efetivação. 

Completando o quadro de projetos em jogo, os 
diversos movimentos sociais rurais têm apresentado 
um conjunto de estratégias e proposições que, de cara, 
atestam a riqueza do debate e o enfrentamento de 
novas questões ligadas à conjuntura agrária. Do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
passando pelo Departamento Nacional dos 
Trabalhadores Rurais da CUT e pela CONTAG, até 
chegar no Conselho Nacional dos Seringueiros (no qual 
se baseia o artigo publicado neste número do boletim), 
entre outros tantos; a luta pela terra e, mais ainda, a 
discussão sobre um projeto de desenvolvimento para o 
agro nacional, deverão ser uma constante na agenda 
política a curto e médio praws. 

O espírito de articular, refletir e encaminhar 
ações que contribuam para a real democratização do 
campo tem pautado a prática da CNRA. É preciso 
mostrar que a questão da reforma agrária é uma 
questão de toda a sociedade brasileira. 
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RESERVA EXTRATIVISTA, 
A REFORMA AGRÁRIA DOS SERINGUEIROS 

A experiência de luta do 
movimento dos seringueiros muito 
pode contribuir para se 
compreender as possibilidades e os 
limites da luta pela reforma agrária 
no Brasil. Embora a história registre 
inúmeros levantes e revoltas e, até 
mesmo, uma revolução - a 
Cabanagem em 1835 - , é na década 
de 70 que o movimento dos 
seringueiros começa a se afirmar na 
arena política. A partir do novo 
modelo de ocupação da região 
amazônica nos anos 70 cresce, 
sobretudo no Acre, onde era mais 
significativa a presença desse 
segmento social, o movimento 
sindical. A presença da CONTAG e 
das Comunidades Eclesiais de Base 
foi decisiva para a organização dos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 
Enquanto crescia na base o 
movimento sindical criando 
inclusive formas originais de luta 
como os empates (o l2 foi realizado 
no Seringai Carmen em Brasiléia, 
em 1976, sob o comando de Wilson 
Pinheiro), foi de extrema 
importância o apoio da 
intelectualidade consubstanciada 
no jornal alternativo Varadouro, 
editado entre finais dos anos 70 e 
início dos 80. Assim, desde o início, 
a luta travada no embate direto na 
área rural encontrou aliados 
importantes nas cidades. 

A condição de seringueiros 
autônomos, independentes do 
barracão e do patrão seringalista 
(muitos dos quais abandonaram os 
seringais face ao agravamento da 
crise da borracha), não eliminou a 
exploração a que se viam 
submetidos através do capital 
comercial - o marreteiro - e de uma 

CARLOS WALTER PORTO GONÇALVES 
Geógrafo, professor da UFF 

política econômica que, já a partir 
dos anos 60, descartava a borracha 
como atividade importante na 
Amazônia. Os seringueiros 
autônomos estavam excluídos do 
jogo político que determinava, entre 
outras coisas, os preços para o setor. 
Esta é uma das razões para a 
criação, em 1985, do Conselho 
Nacional dos Seringueiros, para se 
afirmarem como produtores de 
borracha, já que o Conselho 
Nacional da Borracha só incluía os 
seringalistas, os usineiros e os 
industriais da borracha. A criação 
do CNS foi um importante 
instrumento na conformação da 
identidade política dos seringueiros 
que, assim, davam o salto 
organizativo de uma base sindical 
de caráter local para uma dimensão 
regional e nacional. O fato de 
realizarem em Brasília o 12 Encontro 
Nacional dos Seringueiros mostra 
claramente que o movimento via no 
plano político nacional o 
lugar-chave para superar seus 
problemas básicos, fossem 
fundiários, fossem de política 
econômica. Aqui, mais uma vez, foi 
fundamental o apoio de intelectuais 
e ONGs, nacionais e internacionais, 
, para a realização daquele 
memorável Encontro. 

A partir de 1985, o movimento 
se amplia na Amazônia e começa a 
elaborar uma proposta 
extremamente original: as reservas 
extrativistas. Trata-se de uma 
proposta que recusa a propriedade 
individual da terra, conforme tenta 
o INCRA nos seus projetos de
colonização e de assentamento. A
reserva extrativista é uma figura
jurídica em que a União é a

proprietária formal da terra, ficando 
o usofruto para o conjunto de
farm1ias que habita dentro dos seus
limites, através das suas
organizações comunitárias -
sindicatos, associações, caicas
agrícolas e outras. No processo de
constituição de uma reserva
extrativista, a última etapa é a
elaboração de um plano de
utilização estabelecido por estas
organizações. Registre-se a criativa
apropriação, por parte desse
movimento, da idéia de reserva
indígena, onde a propriedade é
comunitária e não individual. Hoje,
estão decretadas como reserva
extrativista mais de três milhões de
hectares, uma área equivalente a da
Bélgica, distribuídos pelo Acre,
Amapá, Maranhão, Tocantins e
Rondônia, envolvendo seringueiros,
castanheiros e babaçueiros.

Trata-se, evidentemente, de 
uma experiência riquíssima pela 
sua enorme capacidade de luta e de 
abertura para incorporar novas 
idéias. Neste sentido, há que se 
registrar a máxima de Chico 
Mendes: reforma agrária e ecologia, 
uma só luta. Desde cedo, o 
movimento percebeu que a luta 
pela reforma agrária estava isolada 
e precisava encontrar aliados. A 
aproximação com os ambientalistas 
foi extremamente importante e 
ousada pois, à época, a ecologia não 
era vista como uma questão do 
interesse dos trabalhadores no seio 
da cultura da esquerda que 
hegemonizava a luta pela reforma 
agrária. Os ambientalistas, por sua 
vez, encontraram nos seringueiros 
um sujeito coletivo que 
concretamente lutava pela 
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preservação da floresta, seu meio de 
vida, seu habitat. Através dos 
ambientalistas, os seringueiros 
encontraram um canal de expressão 
em nível internacional, 
fundamental para afirmarem sua 
identidade. Os argumentos 
ecológicos passam a fazer parte da 
cultura do movimento dos 
seringueiros. Embora cientistas e 
técnicos já soubessem da enorme 
riqueza que a floresta abriga é, sem 
sombra de dúvida, com o 
movimento dos seringueiros e com 
sua proposta de reserva extrativista 
que expressões como sistemas 
agroflorestais, biodiversidade e 
desenvolvimento sustentável, 
começam a ganhar significado 
social concreto para um outro 
modelo de desenvolvimento para a 
Amazônia. Desenvolvimento 
sustentável, por exemplo, começa a 
ser visto para além de uma visão 
ecológica no sentido estritamente 
técnico, ao colocar a questão da 
gestão dos recursos naturais pelos 

próprios trabalhadores, dando-lhes 
um caráter autogestionário e 
democrático. Assim, 
desenvolvimento sustentável não é 
só evitar a erosão do solo ou o 
desmatamento, mas sobretudo a 
gestão de quem trabalha, 
incorporando a preocupação da 
reprodução das suas condições 
naturais de vida. Além disso, e 
ainda como fruto da aproximação 
com os ambientalistas, a reserva 
extrativista foi consagrada como 
unigade de conservação ambiental 
estando, portanto, submetida ao 
IBAMA, órgão até recentemente 
não controlado pelas velhas 
oligarquias dos grandes 
proprietários de terra, como é o 
caso do INCRA. 

Toda essa habilidade, 
criatividade e combatividade do 
movimento dos seringueiros 
começa a esbarrar em limites 
políticos. O IBAMA, órgão 
executivo da política ambiental, se 
vê como alvo de enormes pressões 

• 

de grupos madeireiros, pecuaristas 
e mineradores. Ao mesmo tempo, é 
um órgão extremamente sensível, 
assim como aqueles ligados à 
política indígena, às pressões 
internacionais, já que a Amazônia é 
um dos· temas mais debatidos pelo 
significado que tem para o 
equilíbrio da biosfera. A política do 
IBAMA oscila entre manter canais 
abertos ao movimento como parte 
de uma estratégia para manter uma 
"boa imagem" do Brasil no exterior, 
e as pressões dos grupos que 
propugnam pela manutenção de 
uma política socialmente 
excludente e ecologicamente 
devastadora. Neste sentido, o 
movimento dos seringueiros ocupa 
um lugar estratégico, que ainda não 
foi devidamente compreendido por 
aqueles que lutam por uma 
autêntica reforma agrária no Brasil. 

Não há possibilidade de se 
estabelecer um novo modelo de 
desenvolvimento na Amazônia, se 
não houver uma real 
democratização da terra no Brasil 
como um todo. E aqui reside uma 
das maiores limitações de luta não 
dos seringueiros, mas daqueles que 
lutam pela reforma agrária. Afinal, 
enquanto a-Amazônia for visla 
como fronteira de expansão, como 
válvula de escape via colonização, o 
problema fundiário de base das 
diversas regiões brasileiras é 
simplesmente transferido para 
aquela região. Por outro lado, o 
avanço do movimento dos 
seringueiros, consagrado nas 
reservas extrativistas, continua 
ameaçado. À exceção da Reserva 
Extrativista Chico Mendes, no Acre, 
as demais sequer foram 
demarcadas. E mais grave ainda: a 
R.E. Figueira, no Acre, foi 
simplesmente invadida por colonos 
e sem-terra. Além disso, os preços 
da borracha, segundo o IBAMA, 
atingiram nos dois últimos anos do 
governo Collor seu menor índice 
em 100 anos de história da 
borracha, em função da política de 
desregulamentação neoliberal pos.ta 
em prática. 

A Amazônia tem um enorme 
significado simbólico e político. O 
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movimento dos seringueiros tem no 
interior da região urna enorme 
importância e hoje amplia sua área 
de articulação política com outros 
segmentos de trabalhadores da 
Amazônia, corno os pequenos 
agricultores. No entanto, ainda é 
tímida e precária sua articulação 
com os demais setores que lutam 
pela reforma agrária no Brasil. A 
repercussão da morte de Chico 
Mendes indica o potencial que a 
luta dos trabalhadores na 
Amazônia tem para a luta dos 
trabalhadores brasileiros. Assim 
corno dizem os próprios 
seringueiros que a reserva 
extrativista é um projeto regional de 
um programa nacional de reforma 
agrária, os demais segmentos de 
trabalhadores com suas 

especificidades têm colocado seus 
aportes diversificados na luta pela 
democracia e justiça social. O que se 
torna necessário é buscar à unidade 
nesta diversidade de experiências. 
Afinal, se a Amazônia é importante 
para a humanidade e para o 
planeta, a reforma agrária torna-se 
importante não só para o Brasil, 
mas para todos. (1) 

O cárater necessariamente 
diferenciado e regionalizado da luta 
pela reforma agrária não pode 
obscurecer a necessidade de se 
buscar a unidade na diversidade. O 
movimento dos seringueiros 
conseguiu, parcialmente, realizar 
urna das máximas dos que lutam 
pela reforma agrária: que fosse sob 
o controle dos trabalhadores. E é
este caráter parcial que hoje põe em

risco essas conquistas. Seus limites 
não são especificamente seus. São 
da própria sociedade civil brasileira 
que ainda não foi capaz de, a partir 
das ricas experiências de cada 
movimento, construir um novo 
bloco histórico de alianças, capaz de 
apontar para urna sociedade onde 
justiça social, democracia e ecologia 
sejam valores fundamentais. 

NOTA 

(1) A luta pela reforma agrária tem diferentes
caras: é o sem- terra; é o b6ia-fria; é o
camponês; é o pequeno produtor rural; é a
comunidade indígena; é, até mesmo, a criação
de parques e reservas ecológicas (que também
têm sido objeto de invasões e que muitos
pretendem transformar em "latifúndios
genéticos", já que preservam a biodiversidade
expulsando destas terras os homens).
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REFORMA AGRÁRIA 
E COMBATE À FOME 

o 
campo brasileiro, sem sombra de dúvida, 
concentra um percentual significativo da 
miséria nacional. Se tomarmos a renda 
familiar como parâmetro para estratificar a 
população brasileira, teremos que 40% das 

famílias situam-se na faixa daquelas com renda familiar 
per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo; e 15 % 
encontram-se no estrato das famílias com renda per 
capita igual ou inferior é\ um quarto do salário-mínimo. 
Pode-se afirmar, com alguma precisão, que as primeiras 
concentram-se nàs cidades e as segundas no campo. 

Segundo outra fonte estatística, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1990, 
em 20 estados brasileiros a maioria dos indigentes 
(famílias que conseguem, no máximo, adquirir a cesta 
básica) localiza-se proporcionalmente no meio rural. Isto 
se dá, sobretudo, nas regiões Norte, Nordeste e Sul do 
País. Tomando o País como um todo, temos mais de 4 
milhões de famílias indigentes no campo. Incluindo nesta 
definição as pequenas cidades brasileiras (com população 
de até 10 mil habitantes), aumenta consideravelmente o 
público de pobres e miseráveis que diretamente 
relaciona-se e sobrevive das atividades rurais. 

Uma política social exitosa nos centros urbanos 
somente surtirá efeito a médio prazo se não tornar-se 
novo pólo de atração da população residente no meio 
rural. Para tanto, é preciso contemplar também a 
dimensão agrária das políticas sociais. Uma das receitas 
relativamente mais baratas é a reforma agrária. 
Calcula-se em mais de 3 milhões o número de famílias 
que demanda terra e em 20 mil a quantidade de famílias 
em situação emergencial, vivendo em acampamentos à 

beira de estrada, em centros urbanos e zonas rurais. Um 
programa de reforma agrária, com a implantação dos 
assentamentos rurais integrados à produção de 
alimentos, fortaleceria a oferta destes bens e, ao mesmo 
tempo, geraria uma quantidade razoável de novos 
empregos. O custo de implantação de uma família (exceto 
gastos com indenização da terra e benfeitorias) gira em 
tomo de US$ 4 mil e é capaz de garantir um padrão 
mínimo de sobrevivência a este grupo de beneficiários. 
Grosso modo, o montante previsto no Orçamento Geral 
da União para "apoio e implantação de assentamentos 
rurais" permite a integração de novas 40 mil famílias. 

Como medida indireta, a reforma agrária 
permitiria uma elevação do poder aquisitivo da massa 
trabalhadora em geral, ao diminuir a disponibilidade de 
mão-de-obra nos centros urbanos e industriais, forçando 
uma renegociação dos níveis salariais. 

Estas propostas teriam êxito se levassem em conta 
duas dimensões fundamentais,à sua execução: 

a) a necessidade de definir claramente uma política
de reforma agrária; para tanto, entre outros fatores, é 
essencial ter aprovado um instrumento legal (projeto de 
lei sobre o Rito Sumário) que operacionalizasse 
minimamente a desapropriação de imóveis ociosos; 

b) o fortalecimento da conscientização popular
sobre a situação precária do quadro brasileiro, 
especialmente o rural; para isso engrossar o movimento 
da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, com 
propostas que abram para a democratização no campo, é 
uma forma de incentivar a participação da sociedade na 
proposição, execução e cobrança de iniciativas na área e, 
ao mesmo tempo, frisar o caráter atual da reforma agrária. 
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REFORMA AGRÁRIA E CULTURA POLÍTICA 
NO BRASIL 

Além das muitas concepções 
contrastantes sobre o conteúdo, 
forma e viabilidade de uma reforma 
agrária no Brasil, existem também 
diferentes ângulos para se abordar a 
mesma questão. Diferentes 
maneiras de se aproximar da 
temática podem resultar em 
contribuições não-excludentes, mas 
complementares entre si. Levando 
em conta aquelas que têm sido 
divulgadas neste boletim da CNRA, 
gostaria de tentar mais uma: 
relacionar reforma agrária e cultura 
política. 

Útil seria um inventário de 
como, quanto e em que bocas a 
expressão reforma agrária aparece 
nas diferentes conjunturas políticas 
neste país. Pelo que sei, não 
dispomos deste inventário feito de 
forma sistemática. Mas só para 
exercitar a memória, podemos 
lembrar alguns fatos e situações. 

Bandeira de luta incorporada 
pelo Partido Comunista, a reforma 
agrária, tal como uma carta coringa 
no jogo político, compôs o discurso 
e informou as práticas e projetos 
desenvolvimentistas de diferentes 
instituições, partidos políticos, 
movimentos e personagens nos 
anos 50 e 60. Nomeou conflitos 
sociais localizados e promoveu a 
possibilidade de reconhecimento 
mútuo entre gente que nunca se 
viu, mas que simultaneamente nos 
primeiros anos da década de 60, em 
pontos geograficamente distantes 
do País, deu vivas à reforma 
agrária. Foi vista como remédio 
para todos os males e no imaginário 
político foi ela, e não o conjunto das 
reformas de base pretendidas, que 

QUESTÕES PARA UM DEBATE 

REGINA REYES NOVAES 

Antropóloga, professora do IFCS/UFRJ 

derrubou Goulart e deu início ao 
regime militar. 

Mas, se o novo regime 
marcou certa descontinuidade em 
relação às organizações de 
trabalhadores no campo, a idéia de 
reforma agrária não foi descartada. 
O Estatuto do Trabalhador Rural 
domesticou seu significado e com 
seu nome criou-se um organismo 
governamental (o INCRA). Por 
outro lado, e não por acaso, 
simultaneamente, o Movimento 
Sindical de Trabalhadores Rurais, 
através da CONTAG, elegeu a 
reforma agrária como cimento 
unificador para a diversidade entre 
categorias de trabalhadores rurais. 

Pode-se dizer que tal 
persistência correspondeu a uma 
necessidade legalista de enquadrar 
as lutas às leis nos anos de chumbo 
do regime militar. Mas reafirmar a 
bandeira da "reforma agrária dos 
trabalhadores" significou também 
distinguí-la dos projetos oficiais de 
colonização que levavam o seu 
nome no curso de um processo de 
modernização conservadora. E não 
podemos esquecer que a Igreja 
Católica, através de suas diferentes 
alas e personagens, baseada em sua 
própria doutrina social, naqueles 
anos reafirmava sua necessidade 
através da oposição terra de 
negócio e terra de trabalho. Assim a 
CPT, as comunidades de bases e as 
oposições sindiéais, que se 
constituíram em torno de conflitos 
pela posse da terra, traduziam 
politicamente suas reivindicações 
imédiatas. E de mais longo prazo, 
com a mesma expressão 
sintetizadora. Depois, com todas as 

diferenças com que puderam 
marcar sua identidade, foi através 
dela que também se apresentou à 
sociedade o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra. 

A ABRA atravessou esta 
história e pode ser classificada 
como uma das mais antigas 
associações civis "sem fins 
lucrativos" (ou ONG para usar o 
termo do momento) do País. A 
própria CNRA é um outro bom 
exemplo: em 83 congregou em 
torno de si diferentes correntes 
políticas que competiam para a 
formação de Centrais Sindicais. Que 
outra bandeira poderia ter 
semelhante possibilidade de 
convocação naquele momento de 
explicitação das diferenças entre os 
chamados progressistas? 

Posteriormente, ao lado da 
promessa da Constituinte e da 
questão da dívida externa, foi a 
reforma agrária destacada no 
programa da Aliança Democrática 
que fez a transição do regime 
militar ao governo civil em 85. 
Nesta ocasião, ela ganhou status de 
ministério e o MIRAD convocou a 
sociedade e as organizações para 
discutir o PNRA. O processo de 
confecção e a aprovação do 
Primeiro Plano Nacional de 
Reforma Agrária da Nova 
República constituiu-se em um 
privilegiado laboratório para se 
conhecer mais o País e foi ele que 
tornou evidente a UDR e seus 
leilões de gado para resistir à 
reforma agrária com 
desapropriações por interesse social. 

Nas eleições presidenciais de 
1989 não houve candidato que não 
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tocasse no assunto. É claro que 
todos procuravam separar o joio do 
trigo. E cada um, de acordo com 
interesses de diferentes setores da 
sociedade que representava, definiu 
"a" reforma agrária "adequada" aos 
problemas do País. Hoje, a 
expressão reforma agrária não só 
consta de programas dos partidos 
políticos, como destaca-se entre as 
palavras de ordem emblemáticas de 
centrais sindicais rivais originadas 
no berço operário paulista. 

Este elenco de fatos e 
situações está longe de ser 
exaustivo. Sabemos disto. Mas seu 
objetivo é sugerir a recorrência do 
tema e propor que se possa 
considerar também a reforma 
agrária em sua dimensão cultural e 
simbólica. Este símbolo, 
socialmente construído e presente 
na cultura política nacional, carrega 
consigo certa ambigüidade que o 
toma passível de manipulações a 
partir de interesses diversos. 
Polifônico, encerrando diferentes 
signos e significados, se apresenta 
com pesos e graus de explicitação 
diversos para os diferentes atores 
que o evocam. Mas sua existência 
no imaginário político do País o faz 
tão real quanto as evidências 
empíricas mais objetivas e 
materialmente inquestionáveis. 

Em outras palavras, para 
retirar a reforma agrária do 
horizonte político não basta 
elencá-la como mais uma política de 
assistência social ao lado de outras; 
não basta também fazer alusão à 
"nova ordem mundial" para 
concluir que a própria falência do 
Estado-Nação e a presença do 
capitalismo internacionalizado 
cessam seu efeito político: não 
bastam ainda as evidências da 
proletarialização ou o anúncio de 
paradigmas teóricos mais 
adequados para entender a 
sociedade brasileira em um mundo 
em transformação. De fato, quando 
se combate a reforma agrária não se 
sabe bem se está combatendo 
apenas uma versão do mito ou sua 

própria existência. Tratando-se de 
uma expressão simbólica, sempre 
haverá a possibilidade de surgir 
uma outra versão que escapa aos 
conteúdos já explorados. 

Por reforma agrária, 
diferentemente dos anos 50 e 60, 
hoje se pode compreender um 
conjunto de medidas que atinjam 
simultaneamente o mercado de 
terras, o mercado de trabalho e o 
mercado de produtos. 
Respondendo à modernização 
conservadora dos anos 70, 
incluíram-se entre os beneficiários 
da reforma agrária não apenas os 
Sem Terra, mas também os 
assalariados em busca de seus 
direitos trabalhistas e os pequenos 
produtores que reivindicam 
condições de produção e 
comercialização. Mas não é só isto. 
Novos personagens políticos que se 
forjaram no campo nos anos 80 
utilizam o mesmo símbolo. Por 
exemplo, esvaziando a crítica à 
reforma agrária em sua dimensão 
de distribuição parcelar de terra, o 
Conselho Nacional dos Seringueiros 
oferece sua interpretação: a 
indivizível "reserva extrativista é a 
reforma agrária do seringueiro". 
Sequer a ênfase na nova geopolítica 
mundial e na constituição dos 
mercados a retiram da agenda 
político-sindical : produtores 
integrados à agroindústria no Sul 
do País, reunidos no Departamento 
dos Trabalhdores Rurais da CUT no 
bojo da atual discussão sobre o 
Mercosul, reafirmam a crença de 
que seriam beneficiados por uma 
"verdadeira reforma agrária". 

Há quem diga que a "culpa" 
de tais "desvios" e crenças é dos 
assessores, agentes de pastorais, 
sindicatos e dos partidos políticos 
ou entidades de apoio existentes 
que reificam a reforma agrária e não 
fornecem aos movimentos 
informações e análises adequadas à 
realidade. Mas se entendermos 
cultura como dinâmica e constante 
produção de sentido, como teia de 
significados, toma-se menos 

interessante perguntar pelo que a 
reforma agrária "é" (em essência) e 
mais revelador perguntar sobre o 
que ela significa ou tem significado 
na cultura política brasileira. 

Por um lado, é óbvio, há o 
perigo da banalização da expressão. 
Dizível por gregos e troianos, 
onipresente no Estado e em 
organismos da sociedade civil, no 
mundo secular e no clerical, entre 
progressistas e conservadores, esta 
expressão coringa pode já ter 
perdido tanto seu efeito político 
quanto sua eficácia pragmática 
técnica de política pública e 
aplicável. 

Por outro lado (ainda que se 
pense), não é possível dizer 
publicamente que as nossas vastas e 
férteis terras devem ficar ociosas. O 
valor cultural atribuído à terra 
(locus para produzir vida, frutos, 
riqueza para a Nação ou para 
receber a morte e produzir raízes 
para tradições) atravessa a 
sociedade. E, de certa forma e em 
certos espaços "organizados" da 
vida social, a expressão reforma 
agrária acabou historicamente 
sendo herdeira de concepções e 
práticas mais gerais ligadas à terra. 
Como tal, encerra uma dimensão 
moral cujos fragmentos se 
espalham pela sociedade e através 
dela toma-se possível algum tipo de 
comunicação e negociação entre 
segmentos e setores diversos e até 
antagônicos da sociedade. Assim 
sendo, em nome de qual 
iluminismo descartá-la? 

É verdade que esta afirmação 
acerca de certa transversalidade do 
tema tem sido constantemente 
contestada nas avaliações que 
fazemos sobre as campanhas 
passadas e atuais de reforma 
agrária. Em nossa contabilídade, 
não só são comuns as cifras que 
demostram a crescente 
concentração fundiária, a irrisória 
proporção das desapropriações, as 
debilidades dos assentamentos, a 
distância entre as disposições legais 
e as práticas, as manipulações dos 
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governos em suas ações pontuais e 
paliativas, como também é comum 
chamarmos a atenção para a 
não-sensibilização e desmobilização 
do mundo urbano para a questão 
da reforma agrária. Porém, se tais 
dificuldades revelam o caráter do 
embate político que se trava através 
deste emblema, explicitando-se 
interesses divergentes, elas não 
esgotam a avaliação do lugar da 
reforma agrária em experiências 
sociais-concretas. 

Por exemplo, podemos nos 
perguntar até que ponto certas 
versões da reforma agrária 
desempenham o papel de um mito 
por meio do qual se insuflou a 
energia necessária para que 
trabalhadores ameaçados de 
expulsão de terra e trabalhadores 
sem terra desencadeassem um 
combate cotidiano pela posse de 
terra. Combate cotidiano e 
localizado que - em termos de 
continuidades temporais e em 
termos de enquadramento na 
legalidade nacional - fez-se 
passível de tradução por meio do 
mito e dos símbolos partilhados, 
ainda que parcialmente (é bom 
lembrar que para nós, antropólogos, 
mito não quer dizer mentira, mas se 

prefirirem podem pensar em termos 
dos efeitos sociais de uma utopia ou 
de um sonho). Hoje, não é mais 
possível afirmar qual seria o retrato 
do campo no Brasil se certos 
conflitos, tensões e interesses não 
tivessem sido historicamente lidos e 
encaminhados através da chave da 
reforma agrária. Neste sentido, já há 
um processo de reforma agrária em 
curso no Brasil. Urge encontrar 
outros critérios e parâmetros para 
avaliá-lo, para refazer as contas ou, 
pelo menos, completar a 
contabilidade. 

É preciso também buscar 
formas de fazer o diálogo entre a 
experiência acumulada no passado 
e as questões do presente. Quando 
o Primeiro Mundo, a partir do
movimento ecológico internacional,
volta os olhos para nossas reservas
naturais, ele é obrigado a ver
também um campo controvertido e
violento em termos de relações
sociais. Aí reside uma possibilidade
de revitalizar a questão da reforma
agrária e, através da fala ecológica,
ressensibilizar outras faixas da
população. Mas talvez a CNRA
tenha que encontrar outras formas
de avaliar tal sensibilização que não
sejam apenas aquelas feitas através

do número de pessoas que se faz 
presente em eventos ou 
mobilizações. 

Por último, é bom lembrar 
que o constante surgimento de 
novas identidades entre os 
trabalhadores do campo e a 
existência de situações sociais 
diferenciadas, através de graus de 
generalização de modernização 
tecnológica (entre regiões, 
intra-regiões e até mesmo durante o 
ciclo produtivo de um mesmo 
produto)fazem presente no campo 
uma heterogeneidade viva, capaz 
de causar surpresas em nível 
político e econômico. Aí estão 
trabalhadores que se destacaram 
em lutas pela terra em nível micro, 
que se fizeram reconhecer falando o 
dialeto da reforma agrária e hoje 
disputam localmente cargos 
executivos legislativos; enfrentando 
no jogo eleitoral os tradicionais 
donos do poder. Eleitos, sentem-se 
e agem articulados nacionalmente 
através (do mito, do símbolo ou da 
utopia) da reforma agrária. 
Certamente, tais significados e 
repercussões eram impensáveis há 
40 anos quando a questão da 
reforma agrária dominou a cena 
política brasileira. 
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DISCURSO DE SAUDAÇAO AO ARCEBISPO TUTU 

Na condição de Bispo da 1ª Região da Igreja Metodista no 

Brasil e de Presidente do Centro Ecumênico de Documentação e 

Informação - CEDI, tenho a honra de ser a primeira pessoa a 

dar-lhe publicamente as boas-vindas nesta cidade do Rio de 

Janeiro. Quero expressar também
1
ern nome de todos os presentes 

a este ato e em nome de todos os brasileiros comprometidos com 

a causa da justiça
1

a alegria de podermos compartilhar estes 

momentos com o irmão. Vivemos em nosso país um momento forte de 

crise e profundas contradições e sua presença entre nós signifl 

ca ao mesmo cempo inspiração e desafio no prosseguimento de 

nossa luta pela construção de um país mais fraterno, mais soli

dário e mais justo, onde todos possamos viver em Paz, sem dis

criminações de qualquer natureza. 

Recordando sua luta em prol da redenção do oprimido e 

espezinhado povo negro da África do Sul, tão sofredor, àesres

peitado e impiedosamente explorado, corno a maioria do nosso po

vo, não posso deixar de pensar na expressão singela e profunda 

do salmista: "Bem aventurad�os pés daqueles que anunciam a 

paz". 

Sabemos de suas andanças pelo mundo, qual andarilho de 

Deus, assumindo plenamente sua vocação profética de denunciar o 

vergonhoso, desumano, indigno e monstruoso regime do apartheid, 

repensável pelos terríveis sofrimentos do povo negro do qual o 

irmão faz parte e, ao mesmo tempo, anunciar as Boas Novas de 

Deus presente nas lutas libertadoras empreendidas por esse mes

mo povo para a criação de um novo amanhã prenhe de justiça, li

berdade e igualdade para todos na África do Sul para que assim 
' 

possam usufruir da verdadeira paz até agora desconhecida por 

tantas gerações. 



. . 

Visitando o Brasil o irmão se faz presente no segundo 

maior país de população negra do mundo. A grande maioria do 

povo deste país é constituída de mestiços com um notável e 

crescente contingente de negros. Apesar disso é importante des

tacar o abandono em que vivemos: os negros aqui continuam sendo 

tratados como cidadãos de 2ª categoria, existindo em nossa cul

tura e nas estruturas sociais, econômicas e políticas de nossa 

sociedade uma atitude imposta pelo colonialismo português e re

forçada e ideologicamente retransmitida pelos colonizadores da 

modernidade, de total desprezo, descaso e desrespeito permanen

te à população negra, da qual nem as igrejas cristãs escapam. 

O apartheid, portanto, não é uma peculiaridade da África do 

Sul. Ele existe aqui sob outras roupagens, disfarçado, ainda 

que negado pela ideologia oficial que prega uma suposta e imagi 

nária democracia racial. Alguns defensores desta impostura so

cial já chegaram a afirmar, e isto virou anedota no linguajar 

popular, que "no Brasil não há racismo porque o negro reconhece 

seu lugar!" 

Mas os negros brasileiros não estão sozinhos neste calvá 

rio de afrontqs à sua dignidade humana. As populações indíge

nas, os povos que aqui já viviam quando da chegada dos invaso

res europeus, foram desde o princípio ignorados como seres 

humanos e sistematicamente destruídos, seja diretamente pelas 

guerras de conquista movidas contra eles para tomar-lhes suas 

terras e escravizá-los, seja indiretamente através da manipula

ção ideológica, para destruir seu mundo cultural e impor-lhes 

os valores da sociedade ocidental num genocídio que até ·hoje 

não terminou. 

O grande problema que enfrentamos neste país e que cor-
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responde, em grande parte, ainda que sob outras formas, à si

tuação vivida pela maioria do povo sul-africano é o modelo eco

nômico capitalista concentrador de riquezas nas mãos de uma mi

noria privilegiada e produtor da miséria em que está obrigada 

a viver a maioria de nossas populações no Terceiro Mundo. Nossa 

luta, igual à sua e à de seu povo, é pelo restabelecimento de 

relações econômicas, sociais, raciais e políticas justas onde 

o ser humano seja dignificado como criatura de Deus que é, e 

os interesses da vida se sobreponham aos mecanismos econômicos 

e sociais que só produzem a morte lenta do povo. 

Lamentamos que sua visita a nosso p�ís tenha sido tão rá 

pida e que lhe tenha sido negado um contato maior e direto com 

o povo pobre, sofrido e crente que vive na periferia de nossas

metrópoles e que .sobrevive, pobre, abandonado e vítima da mais 

ignominiosa exploração nos nossos campos. Se lhe fosse possí-

vel compartilhar suas experiências, sentir seu sofrimento, 

conhecer sua heróica resistência, o irmão iria compreender que 

aqui, além da discriminação da cor, existe também um apartheid 

"a la.brasileira" marcado pela negação prática dos direitos hu-

manos básicos, tanto das pessoas como de coletividades intei-

ras. Por isso gostaríamos que o irmão voltasse ao Brasil noutra 

ocasião para conhecer suas organ1zações populares, tomar conta

to direto com uma nova igreja que vai nascendo do sopro libert� 

dor do Espírito de Deus, que consegue varar as barreiras con

fessionais e que se coloca decidida e humildemente, ainda que 

ao custo de conflitos institucionais muito fortes, ao lado das 

reivindicações populares e vendo nestas a manifestação atual 

"d'Aquele que em todo o tempo faz novas todas as coisas". 

Receber sua visita significa para nós um gesto de solida 
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riedade terceiro-mundista frente ao sistema mundial de domina

ção instalado no 1º Mundo e que nos tem mantido separados para 

mais facilmente nos oprimir. Sua presença no continente latino

americano é um passo importante na cooperação entre África e 

América Latina, entre África e Brasil para a superação conjunta 

dos nossos graves problemas que têm uma mesma origem, uma mesma 

raiz. g por isso que, comprometido com os centros · ·dominadores 

do 1º Mundo, nosso governo se recusa a romper relações com o 

regime racista de Piet Botha defraudando a solidariedade mili

tante do nosso povo. Oxalá nossa compreensão cresça, nossa ami

zade frutifique e possamos ver raiar a luz de um novo amanhã 

mais cedo do que nossas análises indica� e nossos povos encon-

trem a liberdade e a justiça, fundamentos da paz verdadeira 

qual o irmão é um- símbolo vivo. Sinta-se em casa, entre· 

da 

nos, 

Arcebispo Tutu. Viva a resistência libertadora do povo negro da 

África do Sul!! 

Bispo Paulo Ayres Mattos 
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iosIÇÃO. SlllfE REFOOIIA AORÁRIA 

E,cpositar1 José de souza Martins 
Local a dat I são Paulo, 6 da •arço 1982 

-JSM ••••••••&la surge pel� primeira vez com a Revoluçao Mexicana. sur

ge exatamente na A..éri?I Latina e vai surgir depois em outros pa{

ses. Vai aparecer na URSS a. e11 outros pa{ses, não recessariemente da fflBsma 111a

neinl, ou seja, prat1C8111Bnte 811 pada pfds quando houve a aparecimento do proble

• R•A•, este aparecimento foi muito particular, foi muito si.ngular• A rigor

- . . 

nao ha nada pareeido de� R•A• pare outra. Isto ja nos col.oca diante da a.n

• # _, problene1 aqui, no Bresll1 quando nos discutimos R•A•, quando varias gnJpos dis 
-

-
-

-cutea R•A•, elas sempre estao importando um modelo de A•A• Mesmo o "Estadao" 

quando critica, ele critica 811 nome da un modelo dà pichação também importado. 

# • 41 -A verdade e que a R•A• e ffll.lito variada quanto a fonna de sua exacuçao. Muita 

41 ' ... variada quanto a causa. Muito variada quanto as consequencias. No fundo a pa-

- - . lavra R11A• nao quer dizer nada era particular. Nao dà para conceituar propria-

mente R•A•, e)C8tsmente devido a toda esta variedade de eituaçÕes. E• cada uma 

• 

delas, as pessoas podeai dizar1 isto aqui a uma R•A• T Seja de fato U11a revolu-
/i 

l - - • -· , çao agraria, seja de· tato Ull8 reforma reformista. Selllpre esta se chamando isto 

-

Eu tenho a imprassao Que a gente poderia dividir as R•AS• em dois 

-

grandes grupos, cara todas as diticuldades que possa haver nesse tipo de divisao. 

• # 

Eu acho que existem refonnas agnrrias revolucionarias. R•AB• que foram feitas

# - • 

jã rum procesF.JO de Revoluçao Social muito acentuado, e que ha R•As• que forem 

• 

teitas para evitar justamente o desencadeamento de un processo revolucionario• 
\.� 

. . - ... A R•A• no Uexico e uiaa R•A• QUB toi feita em consequencie de UI 

processo revoluci.ooorlo,e acabou sendo UIIIB R•A• ref'onni.ste. APesar de ser P� 

. ------------ -- . -· ---

•
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' -
produto de uma ravoluçao, porQUS, na verdade outros cooiponentes da processo 

polÍtico, do processo revoluciorêria, não estavam presantes ne.QUele momento 

• 
1 -

. • na historia mexicana. Entao toda a luta camponesa, a guerra civil no Mexicoa1 

1 • - • -evou no 111ax1Jlo a uma soluçao reformista, a criaçao das 0011unidades camponesas, 

. -
. 

- - . . -B recriaçao das comunidades oamponasas, a crieçao dos hejidos, a criaçao da 

uma economia dual baseada na empresa de um lado e na comunidade óampanesa da· 

outro• o que levou e esta estado·de tensão polÍtice muito carecterlstica da 

• • • 
história mexicana que vem ata hoje. Agora, ainda neste ano, estava se disou-

• • 
tindo dã assim runa burguesia forte como a a burguesia mexicana, o desapareci-

mento dos heJidOS• ()J seja a venda dessas terras heOitais e e tnmsf onnaçÕo 

dessas terras em propriedades privadas• OU seja, demorou, foi lMIIB agonia lenta 

• e agonia da luta camponesa no llexico e das conquistas camponesas. 

Em outros pa{ses como na R�ssia, a "•A• sa impos como conseQUÔnoia 

- . 
de uma revoluçao socialista e, portanto obedeceu a outros cri.terias• Levou 

- -

muito rapida111Bnte a necessidade da coletivizaçao da propriedade• Levou a 1.11

- . 

conjunto incr!vel de erros era termos de polltica econômica e em tennos de polÍ-

tica propriamente dita. 
- . 

Levados pala coletivizaçao forçada que e o aspecto 

• 
mais importante desta historia, que ocorreu no fim dos anos 20, todas as vaci--

- . -
laçoes da economia soviet1ca logo depois da Revoluçao, especialmente no que diz

respeito à produção agr!cola 1 devido exatamente a esta divisão entre a sociali

zação m:xima dos meios de produção a da outro lado conviver politicamente oan 

o campesinato que queria a te1TB, mas não estava advogaddo exatamente a eocia-

- '* -
l 

lizaçao• Este e um problema que nos estamos tendo aQUi• O Ra�lt'o levantou 

• • • ontBIII o problema de Santare11. - CertB1110nte e um problema que nos vamos ter

neste pa{a. 

O camponês .. não está lutando pelo sociàli�o •. --_E1e está lutando P� 
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• 

• 
f 

pela terra. No caso da URSS, Lenine percebeu isto can clareza um pouco antes 

da Revolução. Foi perc9b8r que se o partido quizesse levar à frente a Reve>

lução Socialista, precisava do apoio 08"'30nês e para conseguir o apoio oamponâa, 

a palavra ·de ordem para o camqonês tinha da ser diferente da palavra de ardam · 

. -
' 

Para o pemrio• E• vez da pal�vre de .ordem •socializaçao", seria a palavra de 

ordem adotada . final1118nts pelo partido a "toda a terra aos camponeses•. Que a

O QUe eles queriall. Eles queriall a terra, 8 foi por ale -Foi atrevas dessa 

convivência de coisas tão diferent9s que a Revoluç;o ganhou o apoio dos campo-

nesese' 

E 819 outros paÍsas1 as situaçÕes tem �ido mais ou menos a mesma 
/ 

neste aspecto, seja Quanto à canposição da forças, do apoio camponês nas gran-

- . . das lutas, nas grandes transformaçoea. A verdade e que se o �ones tem una 

- . -

visao estreitai este "estreita" entre aspas, porque e uma questao que tem dB 
' 

-
' 

. 

ser discutida e muitol uma vi�ao estreita a respeito do processo historico da 

sociedada, isto o f'az um personagem particularmente amb{guo na história social 

.. 
' -

contemporanea1 au seja1 -tanto els pode apoier uma ravoluçao socialista como 

- -· . -

apoia� Ulla soluçao que nao e uma soluçao socialista• Quer dizer, ele poda 

- - -

·aderir a uma lllltlllqM• R.A�· diferente cano aconteceu na Ital1a11 Japao, Fonnosa

e está acontecendo em v:r1os palsea da América Latina.' ·

Se a alta burguesia chega e diz1 toda a terra aos camponeses, 

certamente eles apoiarão esta proposta1 porque eles precisam da terra• Eles 

querera a terra. PorQue um hanem como Figueiredo e o progr8ffl8 de govamo QU8 a 

-

· absolutamente anti-camponês, percebe que tem de f'azar esta concessao, e ao

f'azer consegue resultados t l. porQUe ele toca num ponto fundamental das reivin-·

dicaçÕes-camponesas .. Porque se a gente pensar como a campesinato, como uma
' 

• # 

c1asse eooi.al. que e di�erenbe da c1esse opararla1 o campeai.nato de certo saodo



• 
• 

começa a ser atendido nas suas reivindicaçÕes polÍtioas, que não vão al:m dsa 

reivindicaçÕes de terra. Terra pare trabalhar, pare sobreviver, escapar do 

cativeiro, da sujeição, . etc. Entãd nÓs estamos aqui diante da trna questão

bastante c�licada. 

Eu tenho e impres�o que nÓs podemos discutir as R•AS• em tres mo-

1110ntos fundamentais. 
• 

No primeiro momento, e o momento dos fatores da R •A• O 

.. que leva e necessidade da A•A• 
. ' 

... 

OU sajam as pressoes sociais pela terra, &ssaa 

- -

preesoes sao as mais variadas. 
• 

Mesmo na historia do Brasil, elas foram diferen-

tas. 
# 

Na decada da 50 era. muito uma luta contra o foro, o arrendamento • Náo 

• 

era .ao isso, mas fundamental.menta era isso que mobilizava politicamente em ,_ 
' . 

- . 

Hoje nao e mais isto. . -

Hoje, de fato e o acesso a terra. 
- .

Nao e 

mais o rompilllento vínculos de dependência, etc, , o acesso à terra• As pras-
1 j • 

- ... -

soes pela A•A• se resumem na alta concentraçao da propriedade da terra nas maoa 

• • • 
da UII runero pequeno de_ proprietãM.oa e na falte da terra pare 1.1111 numero grande 

de populaç:o. Essa concentração da propriedade, pode se manifestar imediata-

11ente ne vida das pessoas, das mais diferentes maneiras• Eu1 sendo um prapria-
. . 

tãrio grande de terras, exijo que os outros, pare trabalhar na minha terra ma 
. 

' 
. • 

paguea um tributo, como e o caso do parceiro. outra f'arma1 eu sendo proprietã-

rio da ternt1 bota o pessoal todo fora de terra e uso o trabal.ho assalariado 

dessas pessoas quando preciso. 
. -

Essa e uma fonna de pressao, de necessidadB da 

-

terra, de pressao de terra, etc. 
- . . 

lJII outro fator de pressao pela A.A: e a in-

suficiência na produção de alimentos. Na medida que a oferta de alimentos aa 

torna 1nsuf1c1ents para atendar as necessidade de U'IIB sociedade detenninada, 
·-

- . -

c01119ça a haver una pressao, que e maior do que e presBBll camponesa a favor da ·'.!..'.: 

A gente viveu isto aqui no Brasil, nos _ano� _-50/ 609 au seja, as 

. ./. . 
. - ' 

---��----..... -



• 

( 

/•-. 

.s • 

Pessoas, grupos importantes, reivindicavam a A•A•, iRJlusive gn,pos nas clas

ses d0111nantes1 em nome do fato de que a oferta de alimentos era insuficiente.� 

Isto promovia U111B elevação dos preços dos gêneros al1ment{cios1 que por sua 

. 
- - . 

vez seria e causa da 1nf\açao1 da dimiruiçao do-valor relativo dos ealarios, 

etc. - 1 -

Entao oaneça aquela pressao toda em favor da A•A• 
\ 

• Eu acho QUB um terceiro fator que aparece menos nas hietprias das 

lutas pela A•A•, mas que coneça 8: aprecer mais ultimamente, na medida que o 

capitalismo se tornou tecnicamente maia sofisticado e capaz de suprir com faoi 
-

- . -

lidada a mao de obra no campo, e a presaao pelo emprego. Um desemprego muito 

forte est: sendo criada pela tecnologia agricola moderna, que lava'à expulsão 

da populaçoo do campo ª• ao mesmo tempo, faz com qUe esta população encontra 

. 

a cidade ja satureds da capital e tecnologia altamente eficiente, e fica deSSII 

pregada. Este população toda da marginalizados, de favelados• etc., que vem 

crescendo ultimamente, desempregados, assim por diantei 

• • 
Este ultimo ponto me parece que e particularmente importante• 

porque a doutrina que est: sendo aplicada em alguns paÍses1 no nosso em parti,-

cular, e parece ser o caso também do Chile, e que se personif:1.ca no Delfim Neto,. 

• • 
aquela doutrina dos autores americanos, e de que cà tato e i mportante expulsar 

-

a papulaçao do ca�o, nada de fazer R•A•, de redistribuir a terra, mas real-

ment:41 tem que concentrar, tecnif"icar estas propriedades todas, promover a 

aaÍda da populaçâó do campo pera criar mo de obra barata nas cidadas.· Na me

dida que refluindo o lrlarcado, cresce o desemprego. Os jornais ontem davam, 29 

111ilhÕes nos países desenvolvidos capitalistas. No Brasil, a taxa de desempre

go já nesta semana• na naaioria das cidades ficou entre 9 a la,li, sendo que 
. . . 

- - .. 
' 

runa· cidade OOIIO Sao Paulo, dã n,ais de l milhao dei pessoas dese�regadas• E 

. -

com uma deevantagem, c01110 dizia um comentarlstat de que aqui1 nos nao �amos .,.. 

.- . -,- - ' �· .:.� 
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serviço social decente, e�nto os paÍses desenvolvidos tem. OaÍ porque as ,a 

- - - . - -pessoas estao desempregadas mas nao estao morrendo de fans, nao estao fazendo 
-

nenht.na preasao muito especial, enq�anto aqui, um milhão de pessoas pode pesar 

mais que os 29 milhÕes dos outros p�Ísae. 

- . -Esta situaçao de crise econonica pode, isto e pura especulaçao, 

Pode forçar uma revisão das doutrinas economicas que estão sendo aplicadas em 

relação à questão fund�ria. Não. se. espantara todos se derepente o governo 

tfomeçasse a mais acentuadament� falar em R•A•, redistribuição de terras, re-

- . . . . criaçao de tecnieaa de trabalho tradicionais, etoé Ali�s, ja esta aparecendo 

isto na polÍtica econômica do governos os .desestimulas a tratores no carri,o e 

ao est!mulo ao uso de arados. 
- - . Nao tanto pela questac;, da energia rnas tambem 

um i:>ouco por causa do problema da emprego. 

Esses fatores, 
-

P.i:essoes pela R•A• 1 tiveram como eu disse as solu-

çÕes mais variadas• Houve soluçÕes revolucioru:r1as, â pressão pela.A•A• ea 

juntou a outras pressÕes, a .outras contradiçÕes , a outres tensões existentes 

na. sociedade a levou a grandes transfonnaçõas sociais e pol!t1cas1 mesmo que 

depois estas tmnsflormaçÕes tenham ae voltado contra os camponeses,· como ocor

reu em vários pa!sea. E soluções reformistas. vários pa!ses f>oram refonnistas 

s há quem diga que mesmo.nos pa!ses socialistas, as eoluçÕes romm refonnistas 

0C1no no caso da Polônia, na caso da Iugoslávia• onde não se chegou a fazer l.ltlB 

- . 

coletivizaçao massiça da propriedade da tarra, .ao contrario se estimulou s 

pequena propriedade. Não por uma Questão da apç;o palitice. do partido canunie-

. .. . - -

ta, mas basicamente pela pressao papular. Isto a, nao havie condiçoss sociais 

, - -

e pol1ticas de fazer uma colet1vizaçao, alem d.a que . nestes casos sempre se 

• 
levou eni conta a experiência desastrosa da URSS• . Ela paga um preço ate hoje 

par causa di.sto. 
- -

A coleti.vizaçao forçada 1evou a uma reduçao .. r:-a of"erta .�
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al 
- • 

1mentos1 e. crisoa de abastecimento periodicas, problemas que ela te11 ata 

hoje. 
- -

Entao a fato da ter havido uma revoluçao socialista em detenninado 

pa!s, não quer dizor QUe no campo houva uma revolução fundiária. Houva 

No 03eo de cuba, o exe�lo mais prÓximo1 a solução que a revo

lução cubana adotou l?ªra o problema agrorio, foi uma solução em parte raf� 

mista• porque logo de cara, no ano de 19591 • e primeira rafonna agrária cubana 

foi uma reforma que datann1nou que a terra ficasse nas mãos dos que a trabalha-

- . . 

vam, no caso nas maos dos arrendatarios e dos parceiros, que f'icaram com os lo-

tes da terra que pertenciam a outras pessoas que foram desapropriadas. Indani-

. 
zados os propristarios• as terras foram rapassadas a asses CélCJIPOnBSBS• Foi por 

isso que Cubs tinha a economia da granda escala altamente desa™olv1da1 uma 

situação muito diferente do sras111 por causa da· cana, das grandes plantaçÕes

de cana. 0e fato, não havia o problema da transformar as grandes propriedades 

BIii pequenas propriedades. As grandes pl7(:llriadades toram mantidas como grenda$ 

propriedades e foram transfonnadas em empresas estatàis. Logo depois, pouco 
. 

. 

tampo depois, em 1960; quando houve o bloqueie, foi necessario dar o segundo 

passo de R•A• O ·gO\IEJrno cubano simplesmente confiscou as grandes propriedades

estrangeires-que eram donas das grandes prcpriadadae� Mais de un mllhao de

hectares de Cuba forem imed:1a4;amente transformados em propriedadas coletivas, 

enquanto que a terra que estava 011 mãos dos camponf:jses1 ficou res �os , dtJS 

camponoses1 que são os principais produtoras de tabaco, de oaf'é e de maia ou 

. - � 

menos , um quinta da produçao de cana de açucar� Par que isso ? Eu acho que

estes casos fazar.a trazer o seguinte I a questão da propriedade da terra hoje, 

nas R•A•• esta ·subordinada a uma outra questão. f.. a· que(;tão do ramo espac!-

- · ,  .. - -

fico da produçao_ no campo;•;,QU8 ,.. pode ou nao comportar uma radistribuiçao da
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•· 

terras. 

-ª-
- , -

Ou seja a R•A• nao e necessariamente redistribuiçao de terras para 

. , os pequenos proprietrias, que e uma imagem muito difundida, porque o Estado 

o.uando reaga contra a R•A•, ele }•agina este pala sando picado em lotas da 

cinco hectares provavelimnte, e cada carrpooos recebendo uni lot1nho que não dá

Para produzir nada e que todo mundo passa ,�, etcé1 - . Isto nao e R•A• 

;, leva em conta de um lado a pressão popular pela terra, mas leva em conta por 

outro lado1 onde é pcss!vel não fazer essa redistribuição da terra. . -

Tambem naa 

. adiantaria fazer a colet1vização de toda a agricultura, pDrQUS há certos produ-

tos que não podem ser produzidos em grande escala. - . Por exeq:,lo1 nao da para

- . . produzir, ainda1 feijao. em area de 100 mil ha.- 1 DU outro exel'l1)lo e o caso da 

Jari. . -

Olha o arroz da Jari, _bonitiiho, etc. ato., ao (1UB o mercado mundial nao

t011 condiçÕes de.pagar o praça daquele arroz parque foi produzido por uma tec

nologia que O:o : ·a tecnologia normal que nui pelo mercado • { um arroz tão 

- . 

caro que nao da para comer. Isto limita, apesar de o _arroz ser uma cultura

-

QU8 comporta tecnologia da grande escala, ampla exploraçao, etc • 

• O fumo e · artezanal1 tanta 

- . -

loaculkesax�•, como a souza Cruz e outras, nao entram m produçaoi . Elsa
. • · A • • • 

deixam o artezao camponas produzindo e vao la e açambarcam a produçao deles. 

.. - . .. 
� Bem, sntao nao da para pensar em aolu9oes absolutas e a tenaencia 

. 
' .

de v�os paises QUe fizeram a A•A•, e aendênc1a no sentido de conb1nar as ao-

- - - - -

luçoas da maxirnizaçao da produçao onde ela babe a aoluçao de produ�ao camponesa 

onde ela é nece�rifh 0a{ a ambiguidade das econaroi� soc.ialistas por e>eeq>lo 

em relação â questão do ca�o. Nas pa!ses socialistas mais recentes, tem sida 

111aia nex!veia nesta questão; veja-se o caso de Cuba �ue ten1 21-li da terra • .. ��� 

..ãos doe camponeses• e que tem de se levar em conta qUe essa terra estava muito : 

- -maia concentrada antes da ravoluçao e QU8 f a1 a revoluçao soc1al1sta que cr1au 



• 

• a p�riedade privada do campor139 em Cuba• • 
Agora quando estiva 1.a, no ano 

passado, estava em daBSnvolvimento a história do mercado ca�oaoês, anercado 

paralelo para certos produtos que podem ser produzidos em pequanaa escala: 

Por exemplo, mo dá pare produzir ealsinha com trator, coisa muito s�lest 
..... \ - -·---------·-··--· - --·-··-··-··---·-

\ -

as pessoas querem_ comer salsinheu entao �nquanto elas quizerem caner ealsinha, 

houver uma demanda, Uffla necessidade at� fieica da salsinha, tem que haver tna 

• 
outra tecnica, tem que ser o pequeno produtor. Eles descobriram isso, ter que 

estimular as pessoas e f azarem a sue pbmtaçãozinha•• 

# -

, Agora, tudo e muito relativo. A discussao no Brasil tem sido 

levada da uma forma extremamente equ!voca, porque exatamente ebsalutiza ora 

- * 

uam soluçao ora outra, sem lavar em conta uma serie da peéuliar1dadea. Seria 

um desastre no Brasil dividir as propriedades canavioiras1 seria um simpleS' 

# 

desastre econanico, porque cairia a qualidade da ca� de açucar,·cairia a pro-

dutividade, uma S:rie de conquistas técnicas seria prejudicada por urna solução 

inflacional do ponto de vista econoniico. 
-

Isto tBffl de ser visto, mas isto nao-

�ade bipeda que uma R•A•' no Brasil transforme une propriedade canavieira 

. - -

,.,._ cooperativa de produçao, colocando este cooperativa na mao dos trabalhado-

res, etcl { a autogestãa no caq,o, seja � o QUe for, não dá é para destruir 
. 

-

tecn1camsnte a grande s,cploraçaot 

� (1)

ll!!L-

- -

Um conceituaçao de A.A. deve levar am conta a Unidade de Produçaof 

# # -

Antea e im;:,ortante distinJUir o que e unidada de produçao e unide-

de de propriedade. f. importante no socialismo, : inportante no 
' ' 

oapitelismoe O fato de quo no sul do pa!s existe a produção do soja que pode 

-

ser feita em ·alta escala1 nao quer dizer que a unidade de propriedade tem que -' 
,::-

ser a grande propriedade• .Ourante um longo período da história do Rrasil Sul,;::;. 
. 

; . econtecia Qt.le. os peQUenos praprietarios arrendavam suas terras para os grandes 

� .,,. 
·.-

,, 
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que tinham as iMQUinas, etc.·, que faziam as grandes plantaçÕes de trigo pare eles' 

O que quer dizer, então, que o tamanho, a unidada da propriedade não tem nada a • 

- -

ver com a unidade de produçjO• Isto acontece aqui em Bao Paulo, coo, os bata-

teiras 8111 geral, que não tem terras e· preferem arrendar paquero pedaços de 

terra que MO antieconomicos para seus propriet:r1os, e criam as grandes uni� 
1 

- . -

das da produçao. Alam do qua haver-ia ainda nesta questao de unidade de_ p�rie-

- -

dada e unidade de produçao1 diferenças entre elas, que uma unidada de produçao, 

� - - � 
digamos um mnavial nao e o caso, mas grandes areas de produçao da soja, pode

aparecer um ciclo de trigo no maio• 
. -

Um ciclo intenned1rio1 uma combinaçao que 

.. - . poda nao envolver exatamonte o mesmo ciclo 'de exploraçao, etoé Enfim uma seria 

de fatoras que sa corn�inam aqui/ 
. 

-
.. .

O ja sa diz � certamente com muita razao, e 

qua a unidade . de propriedade deve aster sub��dinada â unidade da produção, deve 

canandar o procs350 'da R•A• 
. -O que deve decidir e a unida.de de produçao. Por 

. -

exa�lo1 umâ grande fazanda da cana de açu=ar nao dava ser dividida• Ela dava 

ser preservada• Por que deve aer preservada ? Porque e ocupaçao do espaça 

. . .. 

nesta fazenda já foi feito segundo os requisitos tacnicos da grande produçaa 

. # . . . ' - " que e feito naQuela unidada da produçao• A unidade de propriedade que vai se 

constituir �om a R.Ai• de certo modo est: sendo ·constituida antes da R•A•• i.

uma unidade de propriedade que obe'deoe os .requisitos e necessidada da unidade 

-

de produçao.. Isto coloca, evidentomente muitos problemas. Coloca o problema 

de saber(?) •••• (referâncial unidada eGtatel)·········•(inaud!val)·········

• - . # Mas se se parte para urr,a co�erativa dê! produçao, uma empresa euto-gestionawl 

a questão : fazer com Que oa trabalhadora� assumam o jato de QU8 j: exista t.na 

- - - " 
divisao · da trabalho na unidade de · p:-oduçao, que n'!o da mais pam .restaurar a 

cO'!lpotência individual. no trabalho• O trabalho de :::oda uin é parte do trahalho ., �.: · 

- -da todos• A uni.docte da produçao irnpl.1.ca na d1.v1.sao do traba1hQ que praserve : · 



• 

( 

\ 

fundamentalmente esta unidada que evite a queda da produtividade, que tem 

-

acontecido muito nas R•AS• No Brasil, a R•A• vai quebrar a unidade de produçao 1

a vai pr .nover U111 decrescimo na produção agr!cola. oa fato, onda as unidadea 

de produção estão constituidas em setores agr!oolas CCJ'll uma tecnologia dstannina-

da de alta escala, certamente vai haver uma queda, ae houver una fragmentação de 

- • , # Propriedade. Agora, o que o pessoal mo 1:-9va em.conta e que ha uma masse incr1-

vel c:e terra neste pa{s QU8_ainda não está constituída em grandes unidades de 

produção obrigatpriamente s que estão improdutivas e pare se tornarem produti-

- -vas com a R•A• terao que se constituir em unidades de produçao no estilo canpo-

"' .
fllB• 

A produção de Blisnantos1 a· oferta ds alimentos , se houvessa � 

R•A• ltoje no Brasil, que as pessoes que não tem terTt:141 pudes�m ter a sua t�rra 

. - . ate. etc•, so aumentaria, nao diminuir!.at so aumentaria mesmo que com baixa pro-

• dutividadB• so aumentaria, 

p (2)- Eu penso que há ai um problema em temos da trabalho pastoral 1nclu 
' -

-� 

. � s1va1 ne 7 Tanto para. nos., coma frente aos inimigos, cama na fOJ'oe 

111açã0 do povo, parece elementar. •·.,. • • • • • 11 .. • • • ( inaud{vel) ... • •. • 11. •. 11-•. • • •. • ••

mas acontece cam frequência que se supÕe que 
� a tecnologia e f'atalmente capita-

- . lista e a produçao tamba•• 
• Isto nos leva a f'azer ate fazermos uns tipos.da 

- , ... . - - � colooaçoes ll'IBio bucalices e audosistas frente a tecnica, f'renta e produçao. . 

!f3) - Sabre_ o problema da produção de cana de açucare • 
O senhor esta di,,. 

# -

zendo que seria melhor naa dividir estas unidades de produc;aa a · . 

p�riedade porque j: foram pensadas exatamente ess1.11a. Eu lÍ no ült1mo rumara -

- -

da ReVista CEAS ur1 e.rt_igo sabre o Pró-aloool, e o autor da ABRA fazia ate oco-
-. ;; 

paraçÕes 111uito ·1nteressantes entre outros países e o Brasil. · O mais interessa� i 
. ,

ta em.sobre India e Brasil. 
-Ele dizias a Indis com uma divisao muito maior 

. .. -da propriedada que produz cana de açucar e açuoar• tem .:\Jlll8 produç:ao muito maior 



( 

-12-

do QU8 o Brasil• 
-

O Brasil cem uma ocupaçao de terra e ainda egom com o 

PrÓ-elooal, tem uma produ;:a 1DBriar. Dei, como conclusão poderia ser - 0 proje

to a favor do po"Jo a leventual.fflante da R•A• 1 distribuição da propr'isdadQ se em 
1 

lugar de ser entregues as terras, e as unidades ·de propriedade a·grande,s em-

Presas para produzirem alooal. 1 fossem entregues a uma mssea de campones�s que 

Preciaam de terra. 

p {4)- Eu echo, ainda em cima disto al, QUe surge uma coisa fundamental:

Quanao felo ent "unidade do produção•• �alo em abstrato. 
-

Produçao 

de QUe e para que_? Então, imediatamente, a discussão deve ser "memetida para 

discussão de proorama economico. ParQue estes orgumentos canavieiros, inclusi

va do dirator da AilRA, estão vinculados ao P�lccol, que é um pro1rama deste 

- - -

Mas se falarmos em produçeo de alimentos, produ9ao nao voltada para 

a exportação, produç� não decidida autocraticamente, então a propria unidade 

- -

de produçao vei se modificar. Em outro processo, ostas unidades de proctuçao 

.QUe _ho_je existem• in�ependante.me_nte da unidade do proprie,dada, podam vir a ser 

destrµ!das por iruteis ou enti-:Populares. A unidade de produção de soja deva 

se manter tal e qual porque se mostrou fact!vel• 
• 

Isto e bcxn para hoje, maa 

pode aer que e soja dei>CC da ser uma produção prior1t:r1e e _portanto a unidade 

- -
! de produçao do grao de soja v�nha a ser dest� da paro em se� lugar se implan-

tar uma outra. unidade de produção diferenciada ta�o no tamanho quanto na teo

nolog1a quanto na divisão de trabalho, porque e:.esiJI será decidido por uma R•A• 

no bojo de um processo revolucionário onda o programa economico esteja voltado 

às necessidades do povo. 

Num prc,jeta ern Pernambuco. a Usina ver,dgu para o governo uma te?'- • 

� ra bastante grande e varias engenhos• Dividida a terro em 30 hai � 

para cada parceiro• Antes a Uai.na reo t:!.nhe tanta cana coma passou e ter , · 



( 

' \ 

\__ 

t 

depois qus os parcaleiroe coneçaram a plantar. Gana mais, cana melhor e mais 

bem entx'egue, na hora certa ••• 

(eparts) 

p (51 

No caso a unidade da produção é a Usina mo e parcela••• 

-

••.mas o certo e que para a usineiro foi melhor, que recebeu o 

dinheiro adiantado da desapropriaç;o e o pessoal oontinou fome,. 

cenua para ela sem nenhum Ônus social• Desempregou todo o pessoal da Usina ••• 

{eparte) 

{aparta) 

e1 aµarenternente foi feita uma R•A• 

Programa especial Pro,:;erra 

p (6J - Ser: que nesta discussão entraria o aspecto seguintes Quando seco

loca o aspecto socialista, unidade de produç;o e unidade de prc:prie 
-

... 

oods, vale a pena o aprimore.manto do aspecto tacnologico, Em nosso caso o pro-

casso I�Voluciornrio tem um componente ideolÓgicO••••••••• 

JSM 
- -

•••••••••tao significativa quanto a cana e nao precisa depender 

oocessariamante da pequena mão de obra familiar. Mes isso não 

- , 

quer dizer que a cana nao seja de melhor qualidaâ:3 e que ate produza mais, na 

- -

{ 
" 

medida que ha explor-açao maior da farn lia caffli)oneaa• Este e um outro programa 

"' ,. . ; ... 

que esta por tras da superioridade aparente da produçao camponesa. Os campo-

neses trubalham muito ma1::» horas que LMna empreoa capitalista. 
.. -

Entao, aqui a l.111 

.. # • -

fato altamente interessante, mas nao e exatamente uma reforma agraria, e uma 

. . -

nogocuita agraria.. No caso, o Proterra, porque o que eles �izeram? Eles paga- · 

rama terra aos fazendeiros, elas escolheran1 a terra que queriam vender, as 

piores torras, as que nunca tsria• concliçÕas da utilizar com a tecnologia que 

dispunham, então f'oi um alto negÓcio e continuam recebendo a cana para fazer o 

� ? -

açucar., Nao tiveram nenhum prajuizo nesse sentido, - diopensaram as encargos .;.; 

-

· trabalhistas, foi um alto negocio• Foi altamente racional para a empresa ca- "'.''l..:C" 
1 

.. ,.
pitalista11 ; �xatamente por isso que a A•A• nao o mcesseriamcnte snti-capitali.! i 
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• 

r 

• 
capitalista jã que ela pode ser fe1t1$, por uma sociedade capitalista sem causar 

nenhum dano ao capital. Ela só oausaria dano_sa fosse um confisco, se fossa 

1 · oonfisca•�ria • uma refo?lma c11J1111-aoaxaa1 se as terras fossem confiscadas•' Entao sim, os 

• 
Proprietarios de terras ficariam prejudicados. 

Os prôjetos de colonização. O governo pode optar entre coloniza-

- . çao oficial ou particular. E opta pela particular que e muito mais interessan-

• 
te, que nem ele faz despesas e todo mundo ganha dinheiro• Sai todo mundo ga-

nhando. 
• • • 

Ate o colono, na medida que sai proprietario de algo que pode ser 

revendido em ter,nos de puro ganho economico. 

-

• • • 
Quem perde a terra sai ganhando, quem vende aterra sai ganhando. 

O govemo nao perde absolutamente nada, vai passar receber impostos, porque tem 

produção a{, ato. 
. - . . 

O parceleiro tambem1 ele neo sai perdendo nada, ele vai e 

• • ser explorado intensamente como acontece com os gauchos em i•ato Grosso. La o 

-

sujeito tinha pelo laenos um fina de semana para conversar, etc. 1 hoje nao tem 

mais, tem da trabalhar o tempo todo. Ele é um escravo da produção para pagar 

o Banco do Brasil. 
-

Ele e effli)regado do Banco da Brasil- Do ponto de vista 

I - tJ, . - -

subjetivo, parem, ele nao esta perdendo, ale nao foi roubada, ele nao foi posto 

" 
para fora da terra.1 ele esta 00111 terra. 

. - . 

Mas vol tendo e questao da cana, so para clarear um pouco. O exem-

plo QUB eu coloco aqui,· No caso do canavial, digamos que houvessa hoje aqui uma 

. - -

R•A• revolucionaria, entao o governo decreta a desapropriaçao de todas as gran-

des propriedades canavieiras por exemplo, e que elas sejam divididas entra seus

empregados. De in!cio isto vai criar urna convuls;io social• . Da inÍcio, porque. , 

- - .. 

o caso da India tem todo um padrao de organizaçeo economica da agricultura, ente 

• • • • • 

ja esta organizada daquele modo, a usina ja esta adaptada aquele tipo de pro- ::;-, 

- - . . 

duçao, etc.'. No nosso caso nao• A economia de açucar e'uma economia de grenda 
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• 
escala, por isso teria que tomar uma serie da medidas para evitar o dasmantale-

mento dessa, que se Mo fosse fornecida a cana na quantidade crrrta, no tlllrJllD 

certo. f. tudo uma questão de ritmo, tel'll)o de arganizaç;o da produção·, de modo ' 
; ,,. 

da calhar, st;c, que se organiza em torno da unidade dominante de produçao ca-

1 • 

Pitalista que e à usina• Fundamentalmente isto. 
1 

• 
Da qualQUer modo, se eu uso uma maquina no meu canavial eu posso 

. .

trabalhar muito mais do que se e� trabalhasse em termos mais artesanais. Se 

houvesse uma grande transformação social neste pa!s, a unidade de produção u ...

- , 

berando mao de obra ao inves de desempregar, como acontece na sociedade capita. 

lista, liberaria tempo para �o de abra• Foi um pouco isto o que aconteceu em 

Cuba. 
. ... Ao inves disto vaca tinha assim uma massa de desempregados e uma massa 

-

de p�ulaçao empregada supe�xplarada, trabalhando 12 haras por dia. O que 

fez? Jornada de 8 horas para todo mundo ti'ebalhar. 
• 

De fato este ganho tecnolo 
-

• 
gioo se transfonna em meio social, ao inves de se transfonnar run ganho capita-

lista. 

• • • • 
Ha uma serie de fatores de R•A• Ha um segundo memento que e o 

m0111Bnto do processo da R•A•t a transfonnação da pressão pela A•A•, em R•A• 

Este processo estamos vivendo hoje no Brasil, este momento, não sei se mais no 

começa ou mais no fiai. Este processo envolva um conjunto de coisas que pra-

. 

-· 

cisa11 ser levadas em consideraçao. Primeiro os grupos sociais. Quais os gru-

-

pos sociais que estao interessados na R•A•? Quais os grupos sociais Que se 

apÕem à R•A• Eeta composição de forças na luta pela R•A•, na concretização 

' . da R•A• e que defina que R•A• vai ser esta. Essas forças durante o processo 

da A•A�· podall ser as mais variádaa, as me.is estranhas• 
-

No caso do Japao 1 QUSffl 

executou a R•A• foi o Alto C0111Bndo americano e o Alto Comando americano exacu- .!

tau a R•A• para desmantelar .a estrutura da poder do Japão Imperial., desorgan� i 
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{ 
. . 

) desorganizar a sociedade japonesa o_que alias fez muito bem, aqui entre nos 1 

para desmantelar a sociedade japonesa, porque as fomas de exploração do 

,. . .. 

trabalho camponea atreves da renda, etc., fonnas brutais de explaraçao tinham 
' ' ·. 1 ' 

.. - . 
pemitido t.lffl(! brutal aoumulaçao de recursos e riquezas nas maos de classa le-

1 
. t1fund1aria1 de t.na burguesia e uma aristocracia japonesa altamente'ibelicosa • 

impet1alista1 pratenciosa, �utor1t:r1a1 violenta, et. etc. 1 que le@ou a anti! 

da do Japão na 2a. Bus""' Mundial. 
-

Entao1 desmantelar esta estrutura era a f orm 

fonna de desmantelar a 11 .. q;. possibilidada de os Estados Unidades america

nizar o inimigo. Essa foi a fonna que eles utilizaram. De que maneire 1 

• Desprganizar a estruture fundiaria, despropriar a terra, transf'eria as terras 

pare os cemponeses, tomar uma atitude liberal, progressista, sem dÚvida., porque 

quebrou um vínculo de dependência, qµebrou as relaçÕea de exploração baseadas 

na dependência pessoal etc/ 

A mesma coisa em F�osa• Foram·os emeMcanos que fizeram e B•A• 

em Formosa, desapropriando todas as grandes propriedades, todas as proprieda

des que tinham maisda doze hae'1 e criaram as pequenas unidades produtoras da 

arroz, que justamente tem uma tecnologia altamente sofisticada. 
' . .

• • 

Tantbern f'oi ,sso QUB aconteceu, na Amarica L--tinas depois da revo-

lução cubana, quand!J os americanos decidil"BJII e os outros palses aasinarana 

811 baixo, .que eles tinham de fazer UCIB R•A• Os países Latino Americanos ti

nharR de fazer uma R•A•, por que isso? Um dos fatoras da revolução cubana, 

- . 

dois anos entes, tinha sido justamente a pressao fundiaria, tipo de explora-

ção qUS havia no campo, etc.• 1 apoio camponês ê revolução cubana, que pernd.-

- . t1u1 que organizou a revoluçao• . Ja tinha contetido isto na Guatemala em 541 

' . 
-

os americanos tiveram de intervir brutalmente, massacrar a populaçao, etc. , . 

. -

porque esteva e111 andamento unia reforma agreria que nao era a que' eles queriam .··r

fazer. 
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# A A verdad8 e que, como dacorrencia em um tempo relativamente curto, 

mais de 20 pa{ses latino americanos criaram leis de R•A• como decorrência dessas 

pressÕes amàricarias e outras, reformas agrárias começaram a caminhar 11U1J1 �n-
, 

/ 

tido q� �ode� ter ôutºras ·oonsequancias-poi1t1càs� ··- No·-oo;õ- ·do-·Eirasilt os 

americanos imediatamente intervieram no sentido dos golpes que ·foram dados. 
• 

- # 

numa R•A• aâninistravel1 controlavel politicamente. O processo da A•A• envolva 

muitas forfas, forças sociais às vezes muito diferent'es. -

O que nos tinhamas 

aqui no Brasil antes de 641 63? Era a chamada burguesia nacional, talvez exis

tiese,a os setores intelectuais que falava.� em nome desta burgua�ia nacional1 

. ' . •nos temos de fazer uma A•A•" etc., aquelas medidas todas que Ooulart vinha. to-

mando desde 62 no sentido · de concretizar esta reforma• Havia setores que no

começo apoiara11, mas depois ficaram mais relutant�s em relação a R•A•, como

era o caso do PC e setores a favor da R•A• Setores muito conservadores que

eram a favor da R•A•, que finalmente foi aquela colocada no papal, setores en

volvidos no golpe de sa. Enfim todo mundo tinha uma projeto de A•A: a ·direita,

a esQUSrda, o centro, pessoel de cima, pessoal de baixo, de lado, eto.- Todoa

- . 
. 

tinham um projeto de R•A• que e a toma basicamente de intervir no modo da cano

a terra está distribuída e usada. 
-

A A•A• e basicamente isto, transffflrmar o modo 

001110 vet1 se�o distribuÍda e utilizada a terra. 
-

E basicamente as pressoes na . · 

Amarica Latina arari para quebrar o camter rÍgido da propriedada da terra. Eu 

acho que há muitosequ{vacos na interpretação da questão agr�ria na América La-·

tina nessa :poca. OU se ·imagina uma Amarica Latina feudal, ccn estruture.a 

agnÍries .•uito rtgidas, de •odo que não houvesse possibilidada da a terra pas-

sar de ta a outro, dividida ou não dividida• Isto era totalmente falso em· ,-, · ·: 

- - , -

relaçao a varias pa1.ses, certamente em relaçao ao Brasil-. No Brasil9 · nos mo-.:, :...:, 

mentas de crise econÔmica no mercado mundie.1' dos produtos co1on1.ai.s coraa a "" 
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( 

caf�, etc., houve uma distribuição de terras. 
-

Aqui em Seo Paulo mesmo, depois 

da crise de 291 a primeira coisa que os fazendeiros fizeram• foi vender suas 

terras• eles as venderam para r colonos. Era uma fanna de captar dinheiro e
. . . . . 

jogar na industria, em outra coisa I e isto-foi --feito•.·-- Ha um -estudo feito por 

s:rgià M1111et1 mostrando claramente que entre 3Bce 40 houva uma ampla fragmen

. tação da propriedade da terra em são Paulo.. Valhas, antigas fazendas de café. 

Os fazendeiros não tinham apâgo ;quilo, não era fundamento de t.na condição fau-

dal para elas. Eles eram capitalistas• 
• 

Quando da lucro, eles querem concentrar, 

- . . 

Quando nao · dá lucro eles querem dividir• Eles querem vender e colocar o dinhei-

ro em outra col�.· Eles seio negociantes. Isto acontecia em outros paÍsess

• .. estavam c:mcentrando porque o �reado mundial estava cada vea mais favoravel ao 

produto agr!cola, · então eles tinham que jogar, com isto para assambarcar o lucro 

- -

· que pudesse ter a partir d� exploraçao da terra, ou entao cobrando tributos pele

utilização da terra, cobrando renda, e�lorando através da renda territorial.

- • 1 -

Entao, enfim, o processo envolve forças varias nesta questao. 

" 
Eu acho que hoje no Brasil se a gente quizessà ter uma ideia das forças sociais 

da A•A•, a gente poderia indicar as seguintes1 úma'força social de RaA11 é 

• 
irnQuivocamente a Igreja, ela e uma força social da R•A• 

p (7} - Se de fato estivessa certa aquela eMlise que ter!amos uma estnJ-

' - # 

turà ainda feudal, estabelecendo relaçoes rpe-cap1talistas1 como 

se fala ainda hoje, acredito �u que a conjugação de forças contra este tipo 

teria permitido a realização da R•A• do tipo capitalista no pa!s. Uma A•A• 

Para liberar a terra pare se prdduzir em terrnos de desenvolvimento. Eu acre- · 0 

C· 

' 

' . . dit� que (teris acontecido isto, se a analise -fossa verdadeira• . Para mim o .-. ·r 

equ!vooo, uma das provas, é exatamente o afto 'de que não se deu aquilo que sa. ·; 

imaginava que iria· dar bistorlcamante.- Na verd�de não aconteceu porque na -·= · 

� � 
verdade é que o inimigo não·era nada 'daquilo que se dizia. 



t 

•l9a

} 
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p (8 ,• · Nesse sentido, acho que e iq:Jortante ter presenta, porque e a 

Qt.19 estava dizendo ontera1 acho que toda nossa imagem, toda nossa 

• • i 
r ideia da R•A• ela e formada de um debate que vem deste periodo que se in-

terprstava a realidade desta fonaa. Os segmentos fe'udaie, a estrutura feu-

dalt relaçÕes pr:-capitalistas que por isso justifican1 a entrada de uma mu-
. -. .. 

dança de estrutura no campo pat'apoder melhorar as condiçoes de vida, melhO-

rar inclusive a capacidade de produção, aumentar os produtos dispon{vais1

ate, É uma proposta tipicamente de de produção, de desenvolvimento. Essa 

idéia mais �la que se tem quando se fala em R•A•, ou então o medo que se 

faga uma revolução, isto é, se pensa uma R•A• assim• exatamente para evitar 

.. 
. 

. . 

uma rsvoluçao, para evitar o processo revolucionaria agrario. Eu acredito 

que as coisas não se fazem separadamente. 

J5M -
• 

JJas, no processo da R•A• vamos pegar o Brasil que esta mais perto.i

• • • 

Certamente a Igreja e uma força. Qual e o projeto da Igreja ? so 

. Deus dabe. • • Eu acho que a Igreja esta dividida entre uma R•A• distributi-

viste e UII tdipa de cooperativismo no campo• • 

Ata 1.n grupo que e gente poderia 

, N 

chamar da radical, nao sabe bem qera que tipo de R•A• quer, mas quer A•A• redi-

calo-• € o grupo que tem o leque mais amplo de alternat,iva pela frenta. Nao

te11 nenhllfll outro gn.apo ccn tantas alaternativas pela frente, nas ftorças qua 

queram a A.A, Majoritariamente a Igreja, hoje• quer e. B•A•, majoritariamente 

ela quer. Ela começa a querer 111ais claramente em 63. 
' . -

Ate 63 a R•A• era uma 

.. 

questao que todo o 11undo sabe, todos lere� os t_rebalhos sobre ietoa evitar a
_( 

êxodo rural, a criação :·· de una proletariado que ia catt nas mãos dos comunia-· -i 

- . 

tas, aquela coisa toda-: da proteçeo ao pequeno proprietar1ot aquela classa .... -; 



\ 

. . -

1110dia prospera no ca�a para manter as estruturas da dominaçaa, de poder, 

de apropriação. A partir de 63, deu uma virada quando a Igreja admite a 

desapropriação da terras sem indenização em dinheiro• f la está praticamente

ccmeçando a aeitar a i�is de uaa A•A• que pode ser confiscatÓria• Não que vd

ser necessariamente. Consequentemente, ela começa e se desocrnprometer com a 

- -

ideia de propriedada a começa e ceitar uma transfonnaçao mais efll)la no can"1º•

.
-

. 

abre o caminho pare a discussao mais ampla que exista hoje dentro da Igreja 

-

sobre a questao da R•A• 

• outro grupo �ortante e o sindicato. O sindicato na verdada nasce 

·na luta pela R•A•
• • 

Ele e produto ja da luta pela A•A• 
• # 

Eleja e comprometido 

- ,, . A psoiçao do sindicato e muito clara, e distributivista. A R•A•

• • 
T preconizada.pala Contag e distri�utivistoa e a R•A• do Estatuto da erra. I,! 

.. - . . .. ,, 

to nao Quer dizer que a posiçao dos trabalhadores seja esta; e a pasiçao tati-

ca da Contag. 
• • 

Ela acha que e melhor lutar por uma coisa que esta a meio ca-

11inho de se concretizar, do que tentar inventar coisa nova. Eu ouvi cr!tioae 

., . , .. . 

de pessoas da Conteg as resoluçoes do 3D Congresso patrocinado por ela pro- _

pria, prinoipelmente àquele item da · 1�aaão das terras, da ocupação das te!"-

raa. fuma posição legalista. Finalfflente, outra força da pressão.• •

p (9)• .,.: muitos elementos ne Igreja que gostariam de conjugar as duas1

a distributivista e a caq:,e:retiv1sta. Inclusive a gente discutiu 
' 

- -

muito isso com os sulistas sm geral• Elea vem que a simples d1str1bu1çao nao 

oonjugadamente com o eooperetivismo••• 

JSM -
-

Eu acho que alguns tem a sua A•A• distributivista, no caso os bispos 

do. sul_ pensai'!! em cooperativismo para oanarcialização dos produtos ::-,.� 
• ·- ',!" 

agr!calas, · enquanto ciue eu · acho que Já apareceram tendências de cooperativi�,; 

mo ·de produção. Desapropriar ·e manter em comum e criar uma ooaporativa de �� : 



( 

pzm_ção, E8989 a,cparun::ias que tem sido taitms e que os Jornais picha 

- . 

demasiad01 que a Igreja mo sabe tazer essas co1aaB, uaa há un pauoa essa 

P{10)- Acha QU9 um pouoo nessa linha ol, os bispos QU8 mfandem esta 

.. . 
' -1�1a, vinculam tamblia o eegu�a de cena elos mo tezam 1na ra-

l.àç:o dl!I R•A•, doa tmbalhadares cm ea ruudarçaa mala profundas� eocieda

dee QUElr dizsr. tudo : a n!vel da produQãa, QUBI' dizer, a temosa tal"C81nl 

via do cocprativiemo a nlvel geral om toda a aociedadei 

Passoa1"'9nte1 acho que a tandêncio geral dos peeQUieadarea é de 

. 

. . 
A reagir contra a todas es exparienoiaa de cooperet1vism0, O pee-

aes., eu acha QUB a genta deveria var 00111 outras olhos esta caiaa, Prinsiro 

-··" - - . . ; . pOl'QUe o pW,S naa e soc1al1sta1 e 1.n paia em QUII o capital o muito ativo, 
' 

.. . - ' aJito f'orta a a1gn1Vic-"ltlVB1DBnta hB'JSffloniOO• Nas rno estamos vivendo um 

• manent� da i'roQJBza cam a presença do capitalismo no conpo, ao contrart.o1
- -

easaa resg0Ba de eoopemtiviamo no 0aq>o,. na pr-odugao ou mesma na comercia- , 

Uzeção telvez Njam rormos prévias da �;:O polltlca do campaslnato, da 

arwn1za;ão. , A coisa asia dif"lcU â colocar o �onêe junto com outra 

• # ,, ..a v1d1nha m1e·e ai mesmo,. ele e els mesmo. Entao quando ee consegue Jun-

• ter esses C91Ponases em alguma co1aa 0CXDO os velhos padres lã no Rio Gmnda

do 6Ul conseguirem com as aociodadea � capela, que f'uncionam U11 pouco msta 

ntUa1 é 111.1lto importante na educaçÕo pol{tica dessa pq,ulação. Clara � 

a distorção QU8 exista al deva ser analiaàda t�, · A gente não deva · � 

eubestifflar• : claro, . {. melhor UII colono organizado BCII uma coaperetiva do "' 

que o colono 1aalacm. do ponta da vista pol{ttco. eam, e discussão te��· 

--- . - ··--·-. -- . .. .. ---- . ·- .
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- . -

discussao tel'Tllina aqui, e uma discussao um tanto complicada. 

P(ll}-
. -

Em Cuba, os camponeses que ficaram com sua terra, cano e que estao 

Jst.Ç-

-

arsimilando o socialismo, QU8 tipo de reaçao 7

, 

Esse pessoal que ficou com a propriedade privada esta vivendo tRD

momento muito especial agora. É que, independaternente de ser uma 

-

colonizaçao do trabalho familiar, que possa representar certos tipos de prod� 

- . -

çao etc.• hã determinadas produtos produzidos par essa populaçao que podem 

ser objeto de um trabalho oooperativado. 
- -

Entao estes oaraponsses que astao 

organizados runa entidade chamada ANAP (Associação Naci nel dos Agricultores

Pequenos)• que te11 representação politica no gover� cub�no através desta 

orgánização1 estão sendo estimulados a aderirem a programas de cooperativas 

de produção. Est;o. sendo estimulados, simplesmente. , Menos polo ganho eco

nornico e mais pelo ganho social, ou seja, como uma fonna de quebrar o üola-

manto destes camponeses. 
- -

As cond19aes de vida dos camponeses isolados sao 

-
. 

...

muito ru1ns1 ou seja, sao camponeses pobres do tipo daqueles QUB a genta ve

aqui, Uoram nauqllela ranchinho1 muito parecido can os noasos, casinha de 

naadeire, tronco, coberto de palha e por a{. Estão essés �onases estão sen 
-

-

do estimulados a participar de cooperativas de produçao. De que maneira? 

Eles podem se juntar. 
. - . . 

Eles sao proprietrios de terres1 ninguem mexe em suas 

terras, elas são .propriedade do camponês• Eles estão sendo estimulados a 

-

se juntarem, mas para se juntarem, como as propriedades estao espalhadas; 

umas das outras, eles �o estimulados a venderem suas terras ou trocaremi 

-Entao tem acontecido muitos deles procurarem o governo I a entidade que cu1- .. 

• 

da dissso .e oferecerem-a terra delea• ,,Já ae organizaram antes e decidiram � . 

.. . . . - ·-

QUB vao fonnar uma cooperativa. · Grupos de 10 a 15 familias. Entao trens- : ;, ;;. 

iPerem essa terra e o governo 1ocal1za uma outra cont!nua1 e tnsnsrere para 



.. 

,' 

-23 • 

uam cooperativa. O governo pagou por assa terra que consegue. A terra CJJ8 

foi vendida foi comprada pelo governo. Eles se organizam em cooperativa. 

A cooperativa vai pennitir a esses 

• 
bana esta apostando neste momento, 

. -

ca�oneaes, e e nisto que a revoluçao cu-

ter uma condição de vida melhJr. i. nisQO 

" - -

QUe est� investindo a revoluçao cubana, permitir melhores condiçoes da vidaxu 

- . 

aos C9mporl3ses, na·medida que eles vao poder utilizar maquina, tratores, co1se 

que MO podiam utilizar em suas pequenas parcelas• Então a oooperatiiva monta

prirne1ra1 junta as pessoas em um mesmo lugar, organiza a vida das pessoas,

quebra o üol.amento �laico do c:amporrâsJ Na cooperativa de produção eles vão

. .. morar em um lugar deteminado, algumas vezes tem �contec1do o pessoal nao

optar por esta solução, e morar nas aldeias, nas cidadezinhas prÓximas, ou

resolvem morar juntos. No .caso de morar junto, foi a caso QU8 eu v11 pennita

fazer um predio de apartamentos no ca�o, muito no est:Ílo de BresÚia• No

campo você vai encontrar aquela supe?'-Quadree 
- . 

Sao predios de quatro pavimente

- - . 

Entao o sujeito que vivia em chao batido, vai ter aqu'i uma casa 0011 tres qua_t 

tos• banheiros, cozinha, mobiliada,. televisão, etc.-

(final da fita 1). 

JSU - Eu considero a força.mais fraca na luta pela R•A• no Brasil, os 

partidos politicos• 
-

Pordue os partidos nao tem claroza sobn esta

questão• Os partido s não estão conseguindo traduzir em·· tennos politicos ea-

ta questão da luta pela terra. 
- . .. . 

Entao eles ficam com posiçoes retoricas1 

afintaçÕes gemrioas. Na hora de concretizar eles não sabem o que fazee, 

ll'IBsmo no campo onde existeN bases, etc., eles mo sab�m o que fazer. Eles
. .

-

tenta• vender para os trabalhadores mais uraa interpretsçao do processo Ql.8 : . .1. ··:=
... . .... . � 

estes trabalhadores estão vivendo, QUB é afastadada d� que está acontecendo.i -� 
- .. 

. . - - - - ··-
A propri.a base acaba .a�rando distroçoes na situaçao por causa da meiaçao _'.;3 

i·. 

. , 
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dos partidos. 

- . 

Uata experiência que eu tive na ilha de Sao Pedro, as margens -à> 

- -Sao Francisco, quando fui participar de uma reunisa, onde tem um grupinho 

1 { • - , 
de 25 ncfios1 que tomaram a terra ha dois anos e que estao divididos entre

PT e PMDB, A gente perguntava, ntas pprque o PT? Poque o PIIOO ? 
. 

. Ninguern 

' 
.. Qual a proposta do PT que enoal'!l)a o problema de vocas, .qual a propo.! 

ta do PMDB que encampa o problema da vocês 7 OJ de qu.alquer outro partido• 

. .. - - .. Quer dizer, e uma qoootao da opçao ou por razoes QU8 nao tem nada a var ccn 

e luta concreta que eles estão levando• Nenhum desses partidos tem nada a 

" -

dizer concretamente sobre este tipa de questaoa toma ou nao tana a terra 7 

-

_Nenhum partido diz I t<jJffla a terra• No Brasil, nenhum partido advoga invasoes

da terra, portanto não pode enoanl)ar a luta doa· Índios Xooos da Ilha de são

- ' . Pedro, como neo pode encampar outras lutas. Porque, como e que voca traduz 

llfflEl i�a,ão ruma proposta po litioaa 
- # .. Isto nao e tao simples. O que vamos 

fazer politicamente c0r1 a invasão de terra ? Parque invadir a terra quer si,a 

nificar outra� c oisas. ; Poda significar tomar as prefeituras, f azer um pouco 

. -

. o que mdlã aconteceu no Brasil nos anos 50
1 no sudeste do Paranea no casa de

-Trombas* que praticamerr...a 000teça a se gastar um podar popular no ca�a, e a
,,

# - • 

co19a ia alem da tarra 1 nao ere ao a terra. Era tomar o poder, o poder anda

ele se fazia presente na vide dessas pessoas a na prefeiture, na looalidade

onde o poder estava presenta as pessoas estavam tanando. Foi o que aconte-

� . oeu no Eluneete da Parem, na revolta d e  f!í?• Mesmo naquela altura, o proprio

PO não sabia o que fazer com isso• No primeiro manento ele tinhà ur:,a doutri-

• 
na pens isso. No segundo mcrnanto, dizia1 vamos acabar com esse negocio a � , ·

tala · E começa -a desmobilizar ·a pessoal• , { uma questão complicada. ·

Estas são,· i:io 11eu ver, as torças que são hoje aa prinoiprd.s 

prassÕeá m raízes populares que estão comprometidas de alguma torma cem ··_;:; -� 

·- ----- -----�-------------- --- -----
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a R•A• Bases populares mais reconhecidas. 

Em termos de sindicatos estão aparecendo grupos para-sindicais 

• d!! ineficiêneia • ..
BIii varias lugares, por causa/ ae setores nao organizados• As meidaçoes estao 

·-
- 1 ' 

- 1 .. • • . .. 
nestas situaçoes,de indef'iniçao. Alem disso, nos temos as torças nao popul.a-

. - .. \ 
res que tambom estao e�anhadas no processo de R•A• O Estado esta 'emprenhado. 

.. '1 .-Isto me parece importante, o governo nao cumpra o estatuto da terra, e tina 

• 
coisa que todos nos dizemos. 61111, o govemo cumpre o estatuto da terra, 

porque o estatuto da terra foi feito para desenvolver uma R•A• segundo interas 
-

- -
ses ciua nao sao os dos trabalhadores rurais. Segundo, isto sim, os intaraa-

ses das camadas dominantes e do Estado que gerencia o processo eoonomico-so

cial-polltico em nome dessas classes• Ele executa, no fund�, um projeto de 

A.A, qua foi plenajadO, elaborado pala saciedade civil• Aquele pessoal,

todo organizado no IeP.C� 

• 
Na caao do Estado, a A•A• do Estado e trna ref'orma distributivista 

-
epesãr de ralar em cooperativas intagradas do rofoma agraria. Basicamente 

· .; d1stribut1vista e legalista no seguinte sentido: aâ o título e você se

.. - ---- ·--

vira, tez o que puder. N� caso 
. .. 

os projetos de colonizaçao, ainda assim 

de inspiração distr1butivista• A pol!tca do Estado : de combinar a demanda 

de terra com o lucro do comércio de terras.· O Estado brasileiro tem evolui-

do rapidamente.nesta.direção. 
• 

Quer dizer• num mcnanto ela o capaz de raven-

der a terra sem lucro, etc. etc. 
• • Neste mamar.to ale ja esta6 começa a esti-

snular mais intensamente a colo.nizeção particular. Ele praticamente diza 

�eu echo que é poss!vel atender estas presBÕes pela A•A• sam deixar de ter

lucro cana isso". 

. . - .. 
E os pr.Jjatos de oolon17.açaa particular astao indo nessa. 

direção� 
- � 

Em vez do INCRA ale passa para as empresas p.rticulares QUB estaa ·· 

ganhando uma brutalidade de dinheiro nestas transa9oea • 

-- -··- ------------- -----"· -----·-·----



• A burguesia brasileira e mo brasileira, internacional, : difÍcil 

-

ficar fazendo o mapeamento da quais setores isto nao interessa• Estas clas-

ses dominantes todas tem urw projeto de R•A• As multinacionais tem um proje-

. • ' ' 1 
to da R•A sendo executado no Brasil• O Estatuto da Terra e um pouco expree-

• 1 A sao desses interesses nacionais e internacionais• t. um pouco ou muito. 
'i 

Por-

que houve a presença dees�es diretores da empresas multinacionais que parti,-
' 

-

ciparam do processo de elaboraçao _do E• da T. E este projeto de A•A• doste 

. 
' , . 

grupo e um projeto que visa combinar o util com o agmdavel, ou seja ter o 

lucro COIII a terra, ter uma produçio agr!cola que possa ser manipulada polos 

• 
setores intennediarios cont:rolados pelas multinacionais, criar mercado para 

os insumos agricolaa, �Quinas, eto. 1 .qu� não estão.praticamsnte na iooo àas 

multinaci na1s, Est1.mu;ar a venda, para eles interassa muito mais• Pare 

•

elas qUe vende11 tratores• a pequena e mdia prq1riedade interessa• porque m 
' 

. 

na grande propriedade o trator e utilizado _rac1onelmente 1 enquanto Que na 

. - . 

peQuena ele e utilizado uma ou outro vez no ano. Entao nu f!18smc. e.roa de te� 

ra, se fossa grande iria vender muito menos trator. Uma grande empresa usa

ria o adubo maia recionalmanto,· a sa.-nente mais mcibnalmenta1 .o veneno maia 

racionalmente.; Enquanto o pequeno uso sem critE!rio com daspard!cio incrível.� 

(vários), Não é sem cr1t:r10 não. 
- # # 

O governo i"'3oe a.traves do amprestimo do

-

JSII .;,• 
-· 

. 
' ,. praprio bancch Condiciona o emprestimo a quantidada nx• de se-

mentes, etc.,••• 

- . 

Eu tenho a impressao que e de e.cardo cana cultura•••• 

.. 

No sul tem 24 milhoes de hes• de soja. Quase todo o estado plante·-;;· 

-

soja,. vaca .nao poda imaginar a diversidada do solo.. Ilias as noz- ·� 

:,,.�. ·... :. > 

·mas sao unifonras a 240 kg da adubo por ha.-

•
Tem que levar. em conta que a EUATER e na verdada sucessora da

------------- -----·- --·· --

,: 

·'
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ABCAR (Associnção Brasileira da crédito e Assistência Ruml)• f 

uam sociedada privada, organizada pelo grupo Rockefeller no Brasil, Desde 

. .. 
os fins dos anos 40 este grupo entrou no Brasil atravee das esta9oea experi-

.. 1 .. 
mentais para modem1zar a agricultura brasileira, e faz convenia com os se-

. - -
cretarios de agricultura das estados brasileiros, com exceçao de Sao Paulo. 

O governo dava o dinheiro para manter laodo este aparato e eles ensinavam coma 

• utilizar tacnicae modernas. 

,. - -

O orgao nacional era a ABCAR1 ele coordenava a chamda difuaao de 

inoveçÕes, serviço els treinamento dos extensionistas na Brasil, QU8 tinha uai 

. .. 

cont-role ate hojo exercido pelas escolas de extensao rural das escolas de 

agronomia, todas elas. 
,. - �

Uma das escolas que esta nas maos deles a a Escola de 

Viçosa, é onda SR planejou O texto final do E• da J J, onde 98 disuutiu a cart, 

etc.' 
. . - . ,, 

Claro que ha vantagens nesse trabalho, mas ha desvantagens. o 1ntere1 

1 • .. • 

sa e ban1 objetivo, Nao obedece ao interesse do pequeno lavrador, e o interas-

. se das multinacionais. Então· para este grupo existe a maior' interesse na 

realização agrtcole; nt.; na familia, na pequena propriedade. A ABCAA tinha 
, - -

um· sistema de extensao rural QUe c�reendia um agrônoma e uma extensionista.� 

',,. Assim1 o agronomo trabalhava o marido e a ·mulher trabalhava a esposa. E tinhl 

o tal Clube dos 4 S 1 .que trabalhava as crianças.

I 

Em Piracicaba havia um curso sur,eri r de economi� .domestica, onde 

' -

se aprendia fazer bolinhos, etc •• porque as extansionistas l!t)rendiam·a co- �� 

sinhar para ensinar a· mulhor do canpo a cooinheroi Os certo moda as coisaa >

s;o diferentes, INlS desamboca na mesma .coisa que l!B chama política de A•A•\P.c."-

- - - - � 
Entao a implantaçao da uma saluçao ou outra vai depender da c�osiçao da:..'; . 

forças, da força maiar ou menor que estes grupos posSSII ter oo encaminha- --� -' 
..

... .. �.. . .�� 
> _ .... -=-..,;.,::---::t 
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. -

enoa111inhamento do processo. Alem disso haveriam outras forças sociais nso 

... � 
organizad=is no campo. "rovavelmenta a maioria nao esta organizada, lutando 

.. A . .. 

pela terra. O caq,o nao luta pela R•A• O campones nao luta pela R•A, ele 

luta pela terra. A luta pela A•A• Já é a luta ,polÍtioa pele terra, é a luta 
1
1 -

Pela fonna politica que vai assumir essa distribuiçao de terras• Por isso 

- - t ... ,. e que a palavm R•A• nao aparece, ela nao soa no ouvido do CBJl1)Dn es porque 

... . ... 
isto nao e do universo dele, a menos que haja um alto grau da politizaçao 

da luta no proprio campo e na prÓpria basa• AÍ ela sabe o que é R;.A•', mas nã1 

precisa çhegar para ficar lutando pela R•A•-• Ele pode estar lutando pala 

terra e o éaminho possival : a R•A•, seja els de �aquerda1 direita ou que 

entra pe�o centro. 
, . .. "Da modo •que é esta a situa9a0 q1.11r se apresenta.

. ' . . 

Eu acho que ha um Quadro pesterior·ao proêesso de R•A•, que e LIJI

-

desdobramenbo deste reforma. Ha um momento que ela poder ser tida comó con-

cluÍda, isto é, f'oi feita a R•A• E. agora?· E este agora eu acho importantat·, 

porque no Brasil, a posição da muitos gnJPos pol!tJ1cos a respeito da R•A11 

• 
esta muito manas no processo, na luta real pela A•A• e muito mais no depois•. 

. Ena noms da depois1 as pessoas são contrá ou a favor, .. * 

Se o campones e oon-

. . . . - ' 

earvadar e rea::1onaria, a reacionar.lo sob o ponto de vista da aspiraçao dB 

hegemonia do partido, por exemplo. Ele não aceita a burocratizm;io, as im-

posiçÕes, aQuela coisa toda, Ele tem um outro tipo da convivência. 
-

Entao

eu acho que é possival encarar o desdobramento nessa perspectiva, que â uma 

perspectiva partidtiria, em tormos do papal conservador que a oa�onês vai 

ter numa sociedada capitalista nu socialista. 
• 

Tambem numa sociedade capita-
' 

- .. lista existe aquilo que sa ·chama acO'Tlodaçaa do carr.pones depois da A•A• Aqut·1 

mesmo no Bresil.t houve experiência m Engenho oo Oali1Óia1 que foi o lugar -,� 

� . 
. - .

de detonaçao das Ligas Ca�onosoa, Imediatamente depois da dasapropriaçaa 

-·· 



.. 

1. '-

• 

de terllBS que o govemo fez na bojo da luta em;,la pela R•A•, o grupo cts· 

• • 

Galileia se acomodou. Nessas areas onda a goven,o tera dado terra, muitas 

-

vezes tem havido acomodaçao rep,ntina. 

lutar de fueil na mão 24 horas por dia• 

Eu não sei porque as pessoas tem da

{. oQuela problel'IIS � eu estou le-

vantandoi Houve um momento em QUB eu acreditava. Isto ,ma tem que ser visto 

isoladamente" Eu rocosto agora e encontro as pessoas acomodadas. Eles tem_ 

outros problemas. Agora eles estão roonoe isoladas ainda da sociedade capita

lista, f,Ortanto as contradiçÕes dessa sociedade estão atravessando a vida 

delas todas o tempo todo. 
• • 

Nos temos que descobrir como e que o processo con-

. tinua na vida deles, c01110 o processo historico do capital continua na vida daJ 

deles. -
. 

. Entao o desdobramento pode aar •isto de varias maneiras• Pode ser 

visto em termo da atitude ap:t1ca, conservadora do' camponês, como pode ser 

visto outras coisas. � . -

O fato de qua em alguns pa1.88e1 em algumas situaçoes a 

propriedade da tare libertou o cam;>onêa da tutela pessoal , e ainda que ele 

tanha se tornado acomodado �oi um foto importante. 
• Nos estamos vivendo um 

ma;aento muito especial no projeto· bratileiro1 porque, primeiroy- vivemos aum 

· pala e• que a propos�a popular de R•A.- foi dorrotada politicanante1 nÓs esta

mos lidando a realidade, engolidos mais ou menos intensamAnte por uma propc»

ta de R•A• QU0 é das classes dOl'llinantes e tam sido extrema11G�..a ativa na

concretização de seu projeto agrário. . Nos estamos trabalhando em uma situa-

ç;o altamenta desfavamv�l do ponto de vista pol{tico• Par outro lado,

apesar de todas as medidas politioas que o governo tem à mão, e,,: uma luta

crescente pela terra • 
• 

Quer di�er, o problema esta se desedQ!Jrando e a sit� .

.. ' -
. . ..;: 

çao .esta se tornando extramamante compliceda1 e me parece QU9 o problema • n
..... ,. ....

' : . - -
saber oorao canalizar,-:-_como pensar o crescimenbo ' destas inquieteçoes1 nao . .  

� ,, r 

via solu�o governamental mas via e uma possibilidade de polÍtioa alternatt-;· 

·-----------··--·· ·-· - -·· ----·- . . .  ·--- ---- ·----------·--- ----- ------
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' 

alternativa, e qual o aráu de viabilidade desta polÍtica alte"1ativa. Em

• - • # 

que medida a uma utopia, uma perda de tenpo1 ou n. 10 e. O que e possival 

historicemente. 

Final.Ilente, eu diria o seguintes muitas conqu1staa,ocorrl.das ulti-
1 

ma111ente são conquistas extremamente significativas nessa luta pela tarrac 
. - . . 

OZoganizar as trabalhadoras mesmo que seja pela orge.nizaçaa precaria que nos 

,. 
conhecemos, pessoal quase reune uma vez por ano num ranchinho la no meio do 

mato para discutir os seus problemas, O fato das pessoas se juntarem, da 

• • 
conversarem, da trocarum suas ideias ate cOl'!!etendo erros no que diz raspei-

. .. . "' 
to a açao concreta e um fato altamente positivo .. · A gente esta observando no: 

campó urna verdadeira revolução· no Brasil e isto não poda ser esquecido. i 

- . - .. -

uma revoluçao na medida que esta•populaçao começa a tomar nas 111aos a saluçao

da seus problemas, ainda que a nível local, ainda que depois da conseguir

um resultada ou outro se acomodam, 

cômoda• quieta• â sua pobreza, etc• 

. 
- -

conseguem e tem que voltar� situaçao-

. - . 
-

Mas e uma populaçao que esta perdendo a 

.. . inocencte, e isto e muito importante no campo• 

o funci namento de uma comunidade de basa. da uma delagacia sindi,-

1 .. 

cal1 lutas coma atas do baixo araguaia1 eao da maior importância. Quer dizer

houve um crescimento da consciência pol!tica da populaçãó, que é ineyâvel • 

..,, . . � . 

E nao e so la1 e em todas os lugares, As pessoas estão falando o qu� � 

vinte anos não se falava na Brasil• 
-

E vejam bem, estao falando a despeito 

de Ufl8 ditaduJ"l!l militai brutal que continua matando no c�o. Um numero 

- ·: . -
-

signifio�tivo de pe�soas eao assassinadas periodicamente no cat.\'.)o, mas ape-

sar .de tudo isto, a populaç:o .sat: se oovendo. Nâa se poda subestimar. · O 
' �:. . 

. . . 
. 

. . 

govamo esta tomando á· iniciativa, esta avançando e por, causa disto ele _, 

. - .
quer. ocupar esta ·espaço• Esta clero que ela tem que 1r.lpedir e politizaçao -. ·,, 

-----------��-�·-- -··--- -·· - -- -- ··----- -- - -- · --·-------·---·------- -·----

- ·�-- •. �
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• 

, 

• 

ou seja, ale tem que ccnbatar o trabalho que a gente faz. Tem de combater 

- .. o trabalho do sindicato, do Partido, tem de canbater a e>eploaao expontanea

da população do campo• bnde ela possa existir• 
1 

Ele tem cte·ocupar este espaço pol:Ítico qua os -

camponeses estao 

criando, no b?\'iÇ01 no tepa. Ela tem de fazer isto porque ele · não se pode 

-

achitir ser derrotado de antemao. Eu acho que a gente tem que pensar de co-

mo lidar com esta fato, o fato da que os camponeses estão lutando a que o 

. . 

governo quer ••xcpx abarcar esta luta, esta tentando dar rumo para esta 

. .. . .. 

luta. Está' tentando fazer concsçoes, usando o radio, e talevisao. Invada, bc 

bat� o Uaj. curiÓ o� o patarnalismo dele, toma·· c�a das Igrejas, invada, 

pradne e todo o esforço do governo tem sido claremente de im;Jedir que toda 

-

a populaç�e, agente pastora, agente sindical, sontinue fa·zendo o seu treba- · 

lha porque enquanto estiver fazendo, vai construir a ponte entre a luta local 

pela terra e a politica propria1DBnte dita, a luta pelo poder. Esta ponte a 

- . .. � . 

governo nqo esta permitindo que se faça• A questao agraria pare ale a estai 

irlpedir que se faça a ponta entre a luta pela ·terra· em Caixa Prego eoapodar _..:_ 

e• Breshia. Todo o esforço do gavama ê da manter 'a discussão pol:Ítica 

à n!vel da localidade,à nível do lugarzinhoi Neste n!vel est: ptirno, desde 

- . Que nao tomem conta do negocio.-

- 4. --·--· -·- --- ·-··----------



nos bolsões de miséria dos pequenos e médios murucípios 
brasileiros, tanto no meio urbano quanto rural. Hoje. mais de 
70% da população brasileira concentra-Se nas áreas urbanas, 
como resultado das condições de ocupação e exploração da 
terra no meio rural. Com isso, as cidades apresentam muita 
pobreza e mi<:éria nas suas periferias, enquanto a situação das 
familias que vivem no campo não é muito diferente. 

Hoje, são mais de 9 milhões de familias que vivem em 
condição de miséna em todo o Brasil, segundo dados do 
'"Mapa da Fome" do IPEA (órgão da Presidência da 
República). Entre os mais de 32 milhões de pessoas que 
vivem na condição de indigência 4.8 milhões são crianças 
abaixo de 5 anos de Yida. Soman1-se a este grupo etário as 
demais crianças, adolescentes e mulheres. primeiras vítimas 
da desagregação familiar, na maioria das vezes causada pelo 
desemprego, pela falta de moradia e de segurança, como 
também pela ausência ou dificuldade de acesso aos serYiços 
básicos de saúde e educacão. 

É por isso que as açõês da Pastoral da Criança estão 
voltadas às comunidades e familias carentes. especialmente onde 
se registra o grande problema da mortalidade infantil, que faz 
por ano mais de 206 mil vítimas menores de cinco anos de 
idade (l11'-1CEF-S:\11. 1994). 

Resultados 
De 1989 para cá. a mortalidade de menores de 1 ano 

acompanhados pela Pastoral da Criança caiu de 53 
para 27 por mil em todo o Brasil. Dados como este demonstram 
que de forma sistemática e organizada as comurudades são, 
capazes de se tomar agentes de sua própria transformação. E 
dessa forma que se consegue reduzir a mortalidade infantil e a 
mulher se educa como agente de transformação de sua familia e 
da comurudade. Valores culturais. humanos e cristãos no âmbito 
familiar e comunitário. tais comÓ a solidariedade. a 
fraternidade e o respeito ao outro são instrumentÓs que elevam 
seu potencial e garantem a continuidade dos esforços. 

Outros resultados que merecem destaque são a redução da 
violência e da marginalidade e o retomo das familias atendidas 
a nlores éticos capazes de preservar o que de melhor existe na 
Yida em comunidade. Assim, pode-se afirmar com segurança 
que atualmente o problema da violência no ambiente familiar, 

que afeta milhares de crianças por ano em todo o Brasil, é 
muito red)lZido nas famílias acompanhadas pela Pastoral da 
Criança. E uma maneira eficaz de se prevenir na família o 
abandono das crianças, que vão às ruas em busca de 
sobrevivência ou fugindo do ambiente familiar hostil, 
engrossando as fileiras de meninos e meninas de rua. Se 
todas as comunidades carentes tivessem acesso a esse 
trabalho, não só as doenças e as mortes seriam reduzidas 
drasticamente como também a violência e a marginalidade. 
Entretanto, não se pode dei.xar de ressaltar que a 
distribuição justa de rendas, a educação e a saúde são 
condições fundamentais para haver justiça e paz no País. 

Conclusão 
e om esses anos de experiência, a Pastoral da Criança 

demonstra que é possível reduzir a mortalidade 
infantil, a desnutrição, desenvolver todo o potencial da 
criança, educar a mulher, prevenir a marginalidade na 
família e, em conseqüência, nas comurudades e nas ruas, 
promover a fraternidade cristã, assim como a organização 
da comurudade, através da formação contínua e 
acompanhamento de seus agentes. 

No entanto, é preciso ter presente que a solução dos 
problemas, que relegam à condição de indigentes mais de 
22% da população brasileira, necessita ser buscada de duas 
formas: a primeira é uma mudança a nível de macro
estruturas do país, de forma a possibilitar uma justa 
distribuição de rendas. Mas ao lado disso, faz-se necessário 
a soma de esforços de todos os segmentos sociais, atingimo 
a familia, procurando junto aos pais, mães, parentes e 
vizinhos soluções capazes de garantir melhoria na qualidade de 
vida das crianças, comprometendo a todos numa nova ética 
social e na construção de uma cultura centrada no respeito e 
,·alorização da vida. 

O resgate da cidadania, com a participação de todos nos 
bens-comuns que não podem continuar à disposição apenas 
de uma parcela da sociedade, exige o cuidado com as 
crianças desde a gestação; elas são os recursos humanos do 
futuro e portanto a maior riqueza material e espiritual das 
familias e do país. 

Apoio 
Para realizar todo este serviço a Pastoral da Criança da 

CNBB recebe apoios nacionais e internacionais, seja de 
entidades ligadas à Igreja, como de órgãos 
governamentais e não governamentais. 

Entre as diversas entidades que dão suporte técnico e 
financeiro para que a Pastoral da Criança possa 
viabilizar suas ações nas áreas de saúde, nutrição e 
educação está o Ministério da Saúde, que arca com 
cerca de 70% dos gastos totais da Pastoral desde 198 7. 

SITUAÇÃO DE ÁBRANGÊNCIA 

2
° 

TRIMESTRE DE 1994 

Estados ( 100%) 
Municípios com Pastoral da Criança (39%) 
Regionais da CNBB (100%) 
(Arqui)Dioceses ou Prelazias (94%) 
Paróquias cadastradas (40%) 

27 
2.076 

16 
242 

3.286 
18.840 Comunidades cadastradas 

Líderes comunitários atuantes 
Famílias acompanhadas 
Gestantes acompanhadas 
Crianças menores de 6 anos acompanhadas 
Projetos Alternativos Comunitários 
Rádios com programa "Viva a Vida" 

65.145 
1.409.503 

104.034 
2.023.909 

951 
652 

CNBB 
Para que todas as 
crianças tenham vida 

Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil 

Pastoral da Criança 

Coordenação Nacional 
Rua Pasteur, 279 - 80.250-902 Curitiba PR - Brasil 
Fone: (041) 225-6133 - fay (041) 224-6986 

Assessoria Nacional 
SGAN-L2 Norte - Quadra 601 Cj. B - 70.830-020 Brasília.. DF 
Fone (061) 225-5812 - Fax: (061) 225-4987 



·o início
T udo começou no ano de 1983 com uma e:xperiência

piloto em Florestópolis, Arquidiocese de Londrina, 
Paraná. Hoje, presente em todo o Brasil. especialmente nos 
bolsões de miséria. a Pastoral da Criança da Cl\1BB (Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil) vem sendo apontada 
como uma das mais importantes organizações de todo o 
mundo a trabalhar em saúde, nutrição e educação da criança 
do ventre materno aos seis anos de Yida. envolvendo 
necessariamente familias e comunidades. 

A semente deste serYiço foi lançada em maio de 1982, por 
Dom Paulo fa·aristo Arns, Cardeal Arcebispo de São Paulo. e 
r-.fr. James Granl Diretor E:xecutivo do u�lCEF, em 
Genebra, durante debate sobre os problemas da pobreza e a 
paz no Mundo. No ano seguinte. a C::--..13B confian a tarefa de 
criação e desem·o!Yimento da Pastoral da Criança à Dom 
Geraldo Magella Agnelo, então Arcebispo de Londrina. PR 
hoje Secretário da Congregação para o Culto Diúno e a 
Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé. e à médica pediatra 
e sanitarista Dra. Zilda Arns Neumann. 

Em setembro de 1983. a Pastoral da Crianca inician suas 
atividades, criando metodologia própria e desenvolvendo 
uma mística de fé e \'ida, tendo como centro a criança dentro 
do conte:-.10 familiar e comunitário. 

O que faz 
A base de todo o trabalho da Pastoral da Criança são a

comunidade e a familia. A dinâmica consiste em treinar 
líderes comunitárias, que moram na própria comunidade, para 
a mobilização das familias em atividades como a vigilância 
nutricional, através da pesagem de crianças e o 
acompanhamento do seu desenvolvimento e outros cuidados 
básicos, tais como aleitamento materno. reidratação oral, 
imunizações, controle das infecções respiratórias, alimentos 
alternativos, plantas medicinais, acompanhamento da 
gestante, enfim, uma série de ações que fazem parte do 
universo da Pastoral da Criança. 

Estrutura 
A estrutura da Pastoral da Crianca - como a Coordenacão 

Nacional, Coordenações Estaduais, Diocesanas , Paroquia� e 

A SERVIÇO DA 

Comunitárias - é a mais simples e ágil possível. Cerca de 75% 
dos recursos são gerenciados diretamente pelas dioceses, que 
os repassam às paróquias e comunidades, para o atendimento 
da população necessitada. As Coordenações Diocesanas 
prestam contas à Coordenação Nacional que, concentrando a 
burocracia e descentralizando as atividades e os recursos, 
informatizou toda a sua atividade, permitindo às fontes 
financiadoras acesso imediato quanto ao alcance dos objetivos 
e a aplicação e uso de seus recursos. 

Esta agilidade da Pastoral da Criança garante o sucesso de 
suas ações, permitindo o acompanhamento de tantas crianças 
e gestantes em todo o País. com custo total inferior ao de um 
hospital de porte médio - ;quivalendo a 0,5 dólar criança/mês, 
considerando-se todos os custos que vão da administração, 
produção e distribuição de materiais educativos, treinamento e 
acompanhamento das atiYidades desenvolYidas pela Pastoral. 
Somam-se a este fator, outros que tornam a Pastoral da 
Criança a maior entidade do Brasil a atender as crianças 
carentes e podem ser assim resumidos: 
• a credibilidade e grande penetração da Igreja Católica
junto aos segmentos sociais atendidos, especialmente nos
bolsões de miséria:
• a mística da fraternidade cristã que envolve o trabalho das
coordenadoras pastorais e líderes comunitárias;
• objetivos bem definidos que, partilhados pela comunidade,
sustentam a motinção para o trabalho;
• ações básicas de saúde, nutrição e educação baseadas nas
necessidades das próprias comunidades e em tecnologia
acessível, fáceis de serem compreendidas, e:xecutadas e
avaliadas mesmo por pessoas sem escolaridade;
• sistema de capacitação contínua fundamentado na
participação, na valorização da cultura e das vivências 
comunitárias; 
• sistema de informação computadorizado, que possiblita
uma visão permanente e atualizada das atividades realizadas
e da situação das crianças e gestantes acompanhadas,
garantindo um melhor gerenciamento dos recursos e das
atividades e permanente avaliação de seus resultados.

Ações básicas 
Em todas as comunidades atendidas pela Pastoral da 

Criança é colocado em prática um conjunto de ações, que vão 
desde aquelas voltadas à sobrevivência infantil e 
desenvolvimento integral da criança até a melhoria da 
qualidade de vida das familias carentes, tanto no plano fisico 

FÉ E DA VI D A 

e material quanto no espiritual. Desta forma, a Pastoral da 
Criança está buscando garantir que Todas as crianças
tenham ,·ida (sobrevivência infantil) e a tenham em 
abundância (desenvolvimenlo integral e melhoria da 
qualidade de vida). Entre essas ações destacam-se: 

1. Apoio integral às gestantes, com orientação e
supervisão nutricional, valorização da vida a partir da
gestação e preparação para o aleitamento materno;
2. Educação essencial, orientando pais e toda a familia e
comunidade para o seu papel fundamental no 
desenvolvimento global da criança a partir da gestação até os 
seis anos de idade. 
3. Incentivo ao aleitamento materno, garantindo à
criança condições físicas, psíquicas e emocionais, que a tome
capaz de desenvolver-se em plenitude, e à mãe um maior
espaçamento entre os partos;
4. Vigilância nutricional, mediante o controle mensal do
E_eso e do crescimento da criança;
5. Alternativas Alimentares, orientando especialmente as
mães sobre o aproveitamento de produtos de grande valor
nutricional e de bai.xo custo, disponíveis nas próprias
comunidades;
6. Controle de doenças diarréicas, ensinando formas de
prevenção, tratamento e práticas de reidratação oral como o
emprego do soro caseiro;
7. Estimulação para vacinação de rotina para
crianças e gestantes, e participação nas campanhas a fim 
de prevenir doenças infecto-contagiosas; 
8. Controle de doenças respiratórias, prevenindo e
valorizando a medicação natural e caseira, identificando e 
encaminhando os casos de risco; 
9. Remédios Caseiros, ensinando às mães e familiares
práticas de medicina natural e caseira, principalmente
técnicas de fitoterapia;
1 O. Prevenção de acidentes domésticos, uso de técnicas
educativas junto aos pais e à comunidade;
11. Prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, como a AIDS, feita junto às familias
e grupos de jovens e em parceria com outras pastorais e
entidades afins;
12.Catequese do ventre materno aos 6 anos,
desenvolvendo a espiritualidade como valorização da vida e 
resgate da dignidade humana no seio da familia. 

Projetos 
complementares 
e orno forma de dar suporte material e de capacitação às

familias e comunidades. a Pastoral da Crianca 
desenvolve ainda alguns projetos importantes: 
1. Geração de renda. São pequenos projetos de apoio à
melhoria das condições de vida e saúde de famílias carentes
sem opção de renda. Os recursos são repassados pela Pastoral
da Criança após um trabalho de capacitação para a atividade
escolhida pelas famílias. Quando o projeto começa a gerar
lucros, este mesmo recurso é depositado num "Fundo
Rotativo" da diocese para ser aplicado em novos projetos.
2. Alfabetização de jovens e adultos. Para familiares e
membros das comunidades atendidas pela Pastoral da
Criança, assim como para suas líderes comunitárias, são
oferecidos cursos de alfabetização, cuja metodologia está
inserida no conte:-.10 das ações básicas de saúde, educação e
nutrição.
3. Participação no controle social. A finalidade é
preparar lideranças para participarem nas instâncias
municipais de controle social dos serviços públicos de saúde,
educação e direitos da criança e do adolescente.

4. Comunicação social. A produção de materiais
educativos impressos e em vídeo tem sido uma preocupação
constante da Pastoral da Criança, que produz ainda um
jornal, com 90 mil exemplares, e um programa semanal de
rádio, intitulado "Viva a Vida", retransmitido por mais de 650
emissoras em todo o Brasil. São materiais e programas que
visam a capacitação de lideranças, comunidades e familias em
todas as ações da Pastoral da Criança, além de tratar de
temas da atualidade de interesse do público-alvo.

Onde atuaA Pastoral da Criança da CNBB está presente 
especialmente nas periferias das grandes cidades e 
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Fundamentos da Urinoterapia l 

�,·. 
Manágua-Nicarágua. De ATOM JNOUE 

. . 

Urina é a caridade do Universdo é a " AGUA 1 )A VIDA". Ao tomar sua própriua urina é um 
encontro maravilhoso consigo mesmo. 

MiTODOS DA URINOTERAPIA 

Urinoterapia é uma medicina natural, wuversal, e revolucionária. 

1. É segura. sem nenhum risco e de efeito rápido.

2. Aplicável para todas as idades, desde recl!m nascidos, mulheres grávidas até anciãos. Para a
cura de doenças é quase " onipotente". Desde reumatismo e doenças crônicas até câncer, diabetes e outras 
doenças " incuráveis". 

3. Muito econômica, até que se morra, lodo o 111undo tem seu próprio recurso, inesgotável.

4. Muito boa, com ela, elimina-se o cansaço e a unpotência sexual.

5. Excelente como cosmético humano. Com da se rejuvenece todos os órgãos, tirando as
rugas, manchas e espinhas do rosto e da pele. 

DEMÉRITO DA URINOTERAPIA 

Há um único demérito desta terapia ao UH11eç,u custa um pouco tragá-la porque estamos 
doentes e a urina então, cheira mal. Sem dúvida, :, umli.1 uão tem mau sabor, nem cheiro; É um sabor 
hwnano, da própria pessoa. 

CONHECIMENTOS BASICOS DA URINOTERAPIA 

URINA, UMA EXCELENTE PANACÉIA PARA 7'0DOS OS MALES. 

1. URINA É ALGO SUJO?

Nada disso. É um produto de nosso sw1gue e do próprio corpo, material mais perto a nosso 
corpo. Por isso não provoca nenhuma rejeição como " alergia ", ainda que tenha alguns dejetos ou 
algwnasa infecções, porque é um ser vivo. 

DEJETOS: Os " dejetos" são uma fonte rica de "anticorpos", com os quais se pode combater 
n;mito bem suas próprias doenças. Os dejetos da urina não são tóxicos, nem venenosos, por isso, é a urina 
� '-• AGUA Ô.A VIDA " como diz a Bíblia. 

INFECÇÃO: No caso das infecções renais, dt! bexiga ou de vagina, pode ser que a urina tenha 
a1gtlllS agentes infecciosos, porém esta quantidade I! muilu pequena. Ao contrário, a pouca quantidade de 
agente infeccioso age como AUfO-VACINA e combate e controla bem a infecção que a pessoa padece. 

O FETO CRESCE NUM MAR DE URINA 

Também consideramos o caso do feto, o qual cresce dentro de uma bolsa do útero, chamada 
arnnion. Ela cresce tomando diariamente liquido anuúótico que é uma mistura da secreção arnniótica e da 
urina do feto. 

Segundo estudos, nos últiomos meses o feto urina diariamente de 500 a 700 cc e torna a 
mnesma quantidade de sua própria urina mais liquido a1111uótico. 

Este fato é suficiente para argwnent.ar que a urina não é uma coisa suja Se Deus prepara as 
condições mais sadias e favoráveis para que nasça uma 11o�a vida, como seria possível por fotos nwn mar 
de urina? Deus sabia que a urina É a "  AGUA DA VIDA"!. 
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2. HISTÓRIA DA URINOTERAPIA

No mWldo existia e existe a winoternpta st:m distinção de Continente, Raça, Cultura e 
Civiliz.ações, sempre contando com wn forte respaldo das religiões , como : Hinduismo, Judaismo, 
Cristianismo, entre outras. Era e é wn tratamento curaltvo e popular. Na Nicarágua, América Central e 
toda América Latina também existiu. Nós estamos trala11do de recuperar essa preciosa tradição dos povos. 

3. CONHECIMENTO SOBRE A URINA:

As pessoas urinam de I a 1. 1/2 litros diáno A urina, como produto do sangue, tem um 
conteúdo quase igual ao soro deste. Por isso é muito boa, tanto como medicina e como alimento. 

Tem suficiente anticorpos para combater a própria doença. Os cientistas dizem que possue mais 
de mil substâncias que o corpo necessita. Uma destas substâncias é o lNTERFERON o qual foi 
descoberto pelo Instituto de Biologia de Hayashibara ( Japão). 

O lnterferon é wna substância que ativas a p10dução das células que combastém as anomalias 
do corpo. É conhecido como anti-cancerígeno, sendo eletivo contra o HCV ( virus hepático que está 
presente em muitos casos de hepatite). 

Segundo os investigadores, o uso do lntcrl'i::rnn injetado, dez mil unidades, ocasiona muitos 
efeitos colaterais, ao contrário, seu uso por via oral, a u111a dose de 100 - 200 unidades, t! melhor utilizado 
pelo organismo, sem efeitos secundários. 

Na produção diária de urina humana l. l a 1.1 / Z litros), pelo geral, existe de 150 - 200 unidades 
de lnterferon, ou seja, a quantidade melhor aproveitada pdo organismo para combater as doenças. 

'-; ,- . . E mais, a urina possue vitaminas, mü,erais orgânicos e inorgânicos, prolemas, aminoácidos, 
hidrato de carbono, até honnônios sufisticados como Prostaglandina, lnmunoglobina, Endorfina, SPU
Honnona, entre outras. Quando se está doente, o corpo 11ào retém essas substâncias e saem com a urina, 
devido a seu mau metabolismo, por isso, devemos rt!lo111á-las, com os anticorpos produzidos pela doença. 
Assim nos curamos de nosssos males. 

COMUNIDADES DE BASE DA URINOTERAPIA DE NICARAGUA ATÉ 
AMêRJCA CENTRAL 

As experiências clinicas com urinoterapia: 

Esta terapia, como wna parte da Medicina N,,ttual, foi introduzida em Nicarágua pelo Dr. Uryu. 
Nwn período de três anos, foram tratados quatro mil pe:.soas com essa técnica. Como exemplo, temos o 
caso de uma senhora que depois de recuperar-se de u111a doença, da qual padecia durante meio século, 
possue agora mais de 100 pessoas tratando-se com a urmoterapia, com bons resultados. Também o caso 
de um sacerdote que atende diartiamente a mais <k oü pessoas com a Medicina Agradável numa zona 
margina]izada, onde não há médicos. 

A urinoterapia está extendendo-se mpidam.:111t: desde Nicarágua a Centro América, inclusive 
México e Panamá, não só por razões económicas, mas peru efetividade clinica, sem nenhum risco.

COMO TOMAR E COMO USAR A URINOTERAPIA 

Urinoterapia te reanima. A urina é wn ser vivo 

1. Meio litro da primeira wina fresca da 111,mli,i. para manter a saúde. Se desejar poderá colocar
mel, suco de laranja ou limão. 

2. Um litro diário para as doenças crô11icas l)ua.nto mais de toma mais se melhora! 11 

3. Mínimo dois litros para câncer: É um rudodo decisivo para curar câncer. Deve-se tomar dois
a cinco litros diários! O que se elimina de manhã alé a noite, sempre tomando chá de ervas selecionadas 
conforme a doença. 

"· . . . .. ' 



O JEJUM deve ser total. Seguindo o trnl..amt:nto dentro de l a 6 semanas o câncer será 
eliminado. 

4. Uso estratégico de ENEMA DA URINA ( 'ouhece-se amplamente a efetividade do EN EMA,
sobretudo para baixar a febre, prisão de ventre, cólicas, dor e inflamação do abdomem, pernas e t!m todas 
as partes do corpo. 

Em geral no ENEMA ( lavagem inkstinal l, usa-se sal, sabão ou algumas plantas com boa 
quantidade de água morna. No lugar destes materiais, owpa-se unicamente meio litro de urina, e o efeito 
acontecerá rapidamente, não só nos casos mencionados mas. sim, em quase todas as doenças agudas e 
crôrúcas, especialomente o câncer, diabete, artrite entre outras doenças " incwáveis ". 

A urina tem que ser necessariamente do mesmo doente, entretasnto pode-se ocupar de outras 
pessoas, já que a própria urina será tomada e esta poderá faJtar. 

"'. . . . . E_m _casos graves de reações, pode-se tomar a cada dois dias; dependendo da melhora, pode-se
pàssar a uma ou duas vezes por semana, até que o paciente sinta-se completamente bem, isto é, sem mais 
os sintomas da doença 

NÃO SE ESQUEÇA 00 ENEMA! Quando .:ufrentar algo dificil, ele vai lhe ajudar como um 
SALVAOOR! 

5. VARIEDADES DA UR/NOTERAPIA:

* Aplicada para problemas da pele.

* Banhos para vagina, útero, intestinos, boca, nariz, ouvidos e olhos.

* Compressas para problemas da pele, twnores, artrites, etc.

* Banhos para infecções generaliz.ada e akrgia.

* Shampus para infecções e abscessos da cabt!ça e queda de cabelos.

* Massagem para artrites, cãimbras, varizes e dor muscular.

* Gaxgarejos para problemas de garganta e amigdalite.

* Cataplasma de barro para os tumores, inflamação e febre reumática.

O importante da ORJNOTERAPIA é tomá-la, se mio niio Je poderá esperar os efeitos desejados. 

Reações Colaterais: 

Um processo dificil para a vitória final. 

I. Na URINOTERAPIA não existe caso de w111phcação. Como em qualquer tratamento, por
exemplo farmacológico, ciríugico, homeopático, acupuntura, etc., pode ocorrer algumas reações. A 
URINOTERAPIA não é uma excessão. 

É wn processo dificil, doloroso, incômodo, porém positivo, necessário e vitorioso para 
recuperar-se de todos os males que se tem. 

Na URINOITERAPIA não há nenhwn caso dt: piora, ou efeitos secundários. Ainda que a 
princípio lhe pareça que se agrava, não é assim. mas st! trata de um processo de eliminação de todos os 
males, escondidos no profundo do corpo. Há que passa, esta etapa, especialmenlt: no caso das do..:nças 
crônicas, aceitando com paciência tudo o que venha a aprofundando mais este tratamento, aplicando a 
ç9mpressa na parte dolorida, intensificando o banho dos pés, cataplasma para tumores, febres e 
µiflàinâções�jéjuando e tomando maior quantidade de sWt • AGUA DA VIDA ". 

Recorde-se o ENEMA da urina, por último, será o Salvador de sua vida. No entanto, se não 
suportar, em último caso poderá tomar em doses mí1w11a os medicamentos que antes tomava, porém 
sempre tomando a URINOTERAPIA. A boa fé vai traze, a vitória final. As reações vão desaparecendo 
pouco a pouco, ou de repente. Porém não se assuste, PARABÉNS! Já que está muito perto de curar-se. 
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Que tipo de reações poder haver? 

Diarréia, sono prpofundo, insônia, prisão de ventre, alergia, coçeira, abscesso, febre, mais dor, 
mais inflamação, dor de dente, cãimbras, taquicardia, 1outurns, secreção vaginal, intestino, olhos .. sangue 
negro, vômito, dor no pulmão, figado, etc ... 

Tudo depende do estado de saúde, histórico da doença e a quantidade de urina que se toma. 

Alguns casos de reaç6es: 

No caso de câncer, diabete, artrite muito &vaw,;ada e em geral nas doenças crônicas, é melhor 
continuar apesar das reações que podem aparecer. 

No periodo menstrual ou hemorragia vaginal poderiase tomar a urina das meninas para não 
suspender o tratamento. Em alguns casos, como de cânu:1, diabete, síndrome de nefrosis, síilis, gonom:a 
ôtí artrit:e muito avançada, a urina pode sair muito leia Nestes casos também, em lugar de suspender, 
pode tomar boa quantidade de urina dos meninos ou 111t:1W1as, correspondendo ao mesmo sexo. Assim 
nos curamos. A VIDA É LONGA, VALE A PENA FAZER TODO ESFORÇO PARA QUE A 
DESFRUfEMOS! 

O mais importante é o tratamento integral e melhorar o estilo de vida. Não dependamos só da 
URINOTERAPIA. 

No processo da recuperação final, o mais importante é o tratamento integral. Melhorar a 
qualidade de vida, valenclo-se de vez em quando dos cmco elementos da saúde: Refletindo sobre a vida 
passada, conigindo a dieta e o modo de vida, elimi11arnJ() as coisas químicas, vícios, machismo, egoísmo, 
fazendo exercícios adequados e um esforço a mais parn i1Judar as pessoas. Ainda que tomemos a urina, se 
a vida é deficiente, adoecemos. NÃO DEPENDA SÓ DA URINOTERAPIA! ! 

EXEMPLOS DE DIETA 

Sempre com plantas medicinais e urina. 

1. DIETA COMUM:

-Não comer carne de qualquer tipo e nem açúcar.

-Se quizer, algwnas vezes, comer peixe ou frango caipira. 

-Devemos saber que o frango de grarlja, co1110 alimento não é aconselhado porque contém
antibióticos, hormônios e outros produtos químicos. 

-É proibido tudo o que contém açúcar como refrigerantes, balas, tortas, cucãs, chocolates,
doces, etc . ... O açúcar pode ser substituído por mel de abelha, açúcar mascavo. 

-Usar sempre pouca quantidade de azeite, hanha e sal. O consumo exagerndo de sal pode
awnentar a pressão arterial e trazer problemas n:nais. Se.: o sabor da urina se apresentar muito salg;ido, 
deve-se diminuir a quarltidade de sal. 

-Não usar café, não deve jantar. Em g era! 1<.:comendamos não tomar café pela manhã ou
desjejuar. No caso dos trabalhadores do campo, é melhor tomar o café da manhã e não jantar. Não tomar 
alcool. Pode suco natural. 

- Um ou dois dias por semana, tomar somente uma refeição. Não tomar lanche.

-Comer principalmente verduras e frutas.

•;,, -Não abusar de martga, lararljas, abacaxi, a111eixa entre outras. Banana também porque são
muito doces. 

-Recomenda-se as frutas áciodas como: limão, 1.uranja, mamão, melancia, etc ...

-Os alimentos, tradicionais geralmente são bons, exceto carne e sucos com açúcar. A coalhada
salgada pode mcomodar o estômago, por isso é bom evitá-la. 

�·· 
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-Tomar 2 litros de chá e urn litro de urina no mínimo, por dia.

2. DIETA PARA OS DOENTES CRÔNICOS E OBESOS:

- No começo seguir a dieta comum.

- Não tomar o café da manhã.

- Três ou quatro dias por semana, faz.er wna só refeição.

- Fazer um dia de completo jejum por semana.

- Dwante o dia tomar 2 litros de chá e 2 de urina.

- No dia de jejum, tornar 4 litros de urina e repouso total.

3. DIETA PARA CANCEROSOS:

por dia. 

1UDO DEPENDE DO DIAGNÓSTICO. 

O principal é o seguinte: 

- Nas 2 primeiras semanas, fazer jejum, isto é, tornar somente 2 litros de chá e 4 litros de urina

-As vezes pode-se tomar suco de aJguma fruta, sem açúcar.

-Se não alcançar os 4 litros de wina., poderá tomar a wina de crianças do mesmo sexo.

- Com esta dieta, a maioria das doenças cancerigenas desaparece em 6 semanas.

- Os tumores podem permanecer, mas são neutraliz.ados, já não são malignos

3" Semana: 

Na 31 Semana, pode-se comer 2 xícaras de an-oz, cozido com bastante água, e wn pouco de 
verduras, por dia. 

- A quantidade de chá e urina segue o normal.

:;:._ · . � Este tratamento segue até desaparecer os tumores e sintomas, alternando-se com as 2 semanas 
de jejum e uma semana com o arroz. 

-Se o doente apresentar bom estado, pode seguir a dieta do jejum, sem comer arroz.

- dentro de 8 semanas, o estado do canceroso é completamente restabelecido.

- No fim de cada semana, é importante fazer ex.ames laboratoriais e médicos, para ver o estado
geral da pessoa. 

Boa sorte/li 

:,,_ .. .. 
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ElMO. SF.. r;R. LEONEL DE �OtffiA BRIZOLJ.. Y..D GOTERNA!:>OR DO EST>..::>·o• 
DO RJO DE JANEIRO

... 

O NÚCLEO AGnICOLA FLU1INENSE, registrdào sob o 
nc 745 no Bo OfÍcio do R�6istro de TÍtulos e DD�Uill�ntos de Nova 

, ,, , - . ' . 

Iguaçu, cem sede provisoria na Fazendn. Sao Lourenço, a Estrada 
do Capivari s/n, no 4a Distrito de Duque de Caxias, dirige-se a 
V.�a. afim de expor pclra depois solicitar o seguinte:

A - Situacão da Terra 

f ·sabiào que em todo ô Estado ao Rio, principalr.len ce no Sul 
e no Centro, ·a maioria das terras ocup2das por lavradores, são 
da Categoria âe nesse. 17cs KunicÍpios de Duque de Caxias e Hova 
Iguaçú, 11a d�cada 52-é2, surgir� vários despejos de c0r;iunid!i -

·aes inteiras de lavradores calculaJ1ào-se em mais de 10.000 as
fa.111:ilia &tingidas per e�se tipo àe cal2.1:1iàade C}Ue surge se;-:j;,re
nas terras sucetivas de valorização e 2.ILbicionadas por grilei
ros ricos e desUãanos. nesses dois r:nmicfpios (para falar ap� -

, , 
r.2s no local onde'.! te30S a nessa sede) s à�ntro desse periodo, os
:!.avrador�s êtcspejaàos pe:rà�ré�"n 1.:-:i vc.sto patrir:sonio const:-uiào

' · ·r < · 1 f .,1. cc:! terr:7e:s s2cri 2c10s por e es e suas ani ias e, na cs�� -
r 2.nça de ��r se .o rf'c uper ava:::, re e e:- re r aJ= a justiça e e 6r é:.nce

( , 
o n::.-:.t- o àe �:::-occ-�sc·s 2_r;1c.;,tOé:.ci�s nos cé:rtc-,rics s�::. r.�!1!i-..:-:.:; :r�s111,
�:-cSc :,;_ré.: cs r:-.�s::io.::;. l�o f:'u! de 19é-l, ao -.-�rt;z:, r:'-:� a lut:� na
Justiça. i-;�o estii\'é.! produz.indo nenhü."3 resultado f"-.ve;r�vcl, os l_g_

. - , -

vra6ares pelo seu oreao de classe, na epo�a, a Associaçao dos
Lavr2uores de Duque de Ca;::ias resolveré.J--:1 (àepois de ü.'3él du..réi c...

i:�aç2 à�_ àesp�jo) apel2.r p,.c.ra o poder i:::zecutivor rect:�renc]o a õ�
sé1propriaç20 da Fazenda Sâ8 Lourenço, no C)Ue foré.IJ atendidos p� 
lo �ntão Gove:::-n;::.:dor .Dr. c�lso ?eç�'1l,a. Occ-rre qu� essa L�sapro-

. - · 1 · ,� · ' .. .. a 
· p • • 1.·:r)aç:30 ating u ape-r«;.S _v1,, a2 ;...rca aa .L2.z�n a c:-:cie .!Cl i::nco1nrQ_ 

da �--::;a Escritura 11le:;tl n àe b�n:reitcrias, o :r�.st, .. nte p�::--:;a..YJc:ce 
2.inja s�nào reinvindicaõa per v�!'ios ;r:.1-�iros. :io ;_)�rioào G2-63, 

, -
- -

"- r -- '- ,.__1'!' � J-.C""�0�-,�r·�o �C� c'·.--::�r.j� ( G
::� . .:1r, r- �-'°'r1=-:··r\ r.-,-, ..... �,-1 c-·,.,,�·-·d.,) l_.J..J.,,- u ._..::..1_.._._._,.jL,l _ - L .. -c.,. .. ..  � • .l. ..,: U :J. ... ..__,._i_......,. ..:,.._ __ a._ -·�:...>- e. 

--=- ..... ,-rlr , ----A:"'"'-:··r�--�·-�o .-:-s -,:- .... _ ,,.._:1,�r:c- ,..., • ., ........ -! _,, .. :lri· FP"""}·-i ... ,., .... ;.,_::º Pi· e. .�-- e v----!-' �.t-'·-"'l'º �rt . c. __ ,.,Jc-- v-·.F-•u - _, .. , ... -�e-AC. • -

:-2'1�::.a e '1 .:..:ç G:-::..'.:�O .senco :..��di<l::::..:·.�n:� át�nd:.da p�la S.'J.?.R.A. 
, 

. na ep�2 ci.:::-i.::;1d2. ;,�lo :)!' • .7sao Pi�r:�i:'o ?:�to. Essas a�.s3propr.i 
.... r- �- ... s J l' ( 'l - ,;.. ._ ' ) TfTI .,.. r• '" ,a;. o t·, { J • 1 . • 
ª -i- ·-- --. _,�·--- c."'.l �:., :--e;,Ln . ;,�r-0.- o ce púZ aos avraaore!; CJU� r�
sol c�·: ... :-i .r�c�.:1stru:r wo·,•;._,-:::nt� SUé:tS lavo11ra.s eíJbora ãebai.J:o de 



t�r�r��is sacri:Ícios criundos do e�perranentc do cr;d1t� ar,;l 
cola. A lut�j tod::�via não parou e co.:i o criação do I.B.R •. t... 

qu� substi tulu a s. U.P.R.A, surgiu ur.l general maluco que desp,:_ 
jou sen nen}rnrn �andado Judicial, dezenas de lavradores da F2, -
zenda Capivari, tendo o I.N.C.R.A. devolvido aos seus "legfti
r:ios donos" as fa�ndas Mato Grosso Penha-Caixão, � entregue CQ 

, 

r.io t•paga.r:iento 11 ªº,. "proprietario11 expropriadofparte da Fazenda. 
Capivari denO!Uinada 3& gleba. Essa entrega deu força ao grilei 

. , ro para requ�rer novo despejo contra os po�seiros que ha anos
, 

ocupavan a ·area, 
frente a sede do 

os quais en grana� Concentração realizada en 
TI'fCRA no Rio conseguira.":! do Coordenado!' a pro

. - , n�.s sa de nova de s apropr 1 açao, o CJUe foi clF.!prido a trav�s de r� 
cente àecreto ad Presidente da Rep{iblica. Tar.ib�r-1 a Faz�nda F� 

, 

dra Lisa no Municipio de Nova Iguaçu foi desapropriada no G.Q 
ver110 Roberto Silveira �fÍI!l de garantir a centenas de possel

A , rcs ali radicados a sua permanencia na terra. Acont�ce pore�, 
que no centro dessas fil'eas j; desapropri.adas, tanto no HunicÍ
plo de Caxias (Fazen9as Morro Grande e sã'o Lourenço) como no ..; 

( . , 

1':unic1pio àe Nova Iguaçu F2ze::1d2.s Sitio Yelbo e Serra dos C.a-

boclos no Parr,ue Estoril 
� - , 

soes de tensao social ja

que se constituen en veràadeiros bol
que estão constEnte�ente sob a.F.1eaça 

de ��spejof en massa dos seus 
• A • • na.dor, que ;::·rov1.denc1as S':�ars 

af:i.r!:i de que possa.nos extirpa.T

velhos ocupantes. Urge Sr. Gove� 
. , t to�adas o �ais r2pid0 possl7el

< de nosso Estado essa terriv�l e-
. , pidemia que e o descejo er.1 rsassa dos bumildes trabalhadores 
do C2;;po, respons�veis pela produção de viveres para os de':lais 

,, setores da comunidade. Desapropri211d0-se essas areas bel!l cooo 
outr2s qu� estejan na !!lesm.a situação, acredit�os, .os car.ipone

zes terão Baior oportunidade de desenvolverem em paz, esse gré?.f!
� de serviço prestado ao Estado e ao Pais.

B - Situação do cr;a1to .AE:ríco15 
, 

Nesse setor deseja"!'IOS lhe oostrar com provas, a angustia 
, , 

. que sofre�os no dia a dia. E notorio que os estabelecmentos O 
, - - .. 

ficiais de Credito nao estao CU!'Jprindo cor:1 suas 9brigaçoes para 
corn o pequeno produtor rural, e, porque iazeno9 essa denuncia?

E� poucos Deses o Banco Central publü:cou a resolução de nQ 70§ 
r:.andanao qu� os à�r.iais estabeleci�entos de credito facilitas-

- , , 
sera a concessao de er.iprestinos aos. pequenos produtores tar.ibe�
no nÍv�l r.iinimo que foi estab�lecido er::i Ct$4.OOO •. QOO,OO (_<]Uatro

- , ' t::ilhoes de cruz�iros) cor.10 tanben no tocante a facilidaàes na 
feitu.r& ao processo. Or>orre, p·or�:::i, 
d - - , . , açoes do org,w m::0::::.J!JD do c:-::dito r:o 

qu� s apesar dessas recc,,:i�n 
< ;-;2:1s s téinto o 3r.inco do Er� 

sil como o 3anco do Estado-3anerj, ccntirmaIJ ir.:pcnao· as I!lais ab 



... . 
. 

surdas restrições ao cr;dito ao pequeno produtor. Quanto ao Ba2

co do Brasil, qunndo w produtor a ele .se dirige afim de conse
guir u:1 er.ipr�stir.lo,' v'fu.ias exie;ncias lhe são feitas desde a 
apresentação àe avalista ço�pet�nt� {o.que� contra o regul&L'\en 

, Ili.• .. 

-

to), -.te a apresentaçao do TÍ t11lo de Prooriedade. Ora, os pos -
seiros de nossa região, apesar de t�rern de 10 a 30 anos de pos
se da terra não possuer.i ( por culpa do INCRA) .o t! tulo de propr_! 

- I 

edade da terra. Quanto ao Banerj, esse entao so enpresta dinhei 
ro aos gr��aes fazendeiros do norte do Estado ou então a alguns 

, A 

japonezes ricos que ja teem suas terras escrituraà,s, para o p� 
queno produtor suas portas estão fechadas, apesar a� ser o Ban-

,., 

_ç:_Q ,g_Q Estado ido Rio de Janeiro. CO;"JO ve Sr. Govern�aor, dois 
, -

gr�ndes obstaculos estao a er.iperrar o àesenvolvi::iento de nossa 
agricultura: a falta de titulação das terras àOs posseir� e a 

-A ' � 

desobediencia as deteroinaçoes do Banco Central, juntando-s� a
isso as terríveis discr:ininaçÕes que as ae;ncias r.:iunicipai� �-

,.. - , 
poem n2 concessao àe cr�dito, cor:io accnt:ceu con o pres:l:5cnte 

, 
aeste I{ucleo. Espera,:ios Sr. Governador, que na sua gestão ( pois 
sab�r:ios ·qu� o Sr. ser.ipre deu apoio ao honer:i do cEt!:lpo), t2..'1to o 
3anco ao Brasil no Estado, cor:Jo o Ba...11er j, r.:iodifique� a s1.1a poli 

- , 

tica àe concessao do cred�to rur,il afim de que poss�o.s deixar 
àe :ir.Jportar produtos hortifrutigranjeiros de outros Estaàos, 
q,.:F:1-rido t�nos o no�e de ·Estaào essencial;:;ente agricola. 

e - ri 2. s à e Tr ari s o e r t � 
J..cha..'los que os nesses dois :i::iunicipios talvez s�jarn os na.is 

à�fici�ntes no ()U� ta.,ge as vias de tr-ansportes, p&ra o esc oa,-.nen 
. , 

I 
to e;;. pr0j:.1çao :?"u.ra.l. Ttr�os t-";la estr2d2 CJUe lii:;a'·.Z�re� a.o �io -

\õe J2-.--:eiro que c1.pesar àe ·seus 15 2nos àe construção, e tE:r sião 
I 

feita para substituir o r��al ferrovi&rio que fazia essa lig� -
- , çao, esta c:-::Jpleta:sente al:á.I1àonad2., po:!.s a la..�a, os bUl"acos e a 

, 
frtlta ae pont s i���d�n o trafego pela D�soa. TcDOS outra estr� 

àa que rode:-i2.."JOS ch,;...--:ar de vic-inal ligando o distrito àe x�r;r.
, 

") 
- . 

(Céiiias) a Tingu·a (Neva Igt.açu , por essa estrada sao cOYJduz.1 -
dos ser::anaL""'.le-nte c�rca àe 3 .. �00 voltZJes àe ho:ftir;:ranjeiros para 
o C2ASA e a s�de àos àois Kunic{pics éi.qui citados. Fois b��, e§_
�2 estrada ainda existe ooroue os lavr2àores a� auanào e� 7ez. . . � 

�� rc'cL,-=:-:i eJ":j nuti:::-ão para e:,:ecutõ.;"eP.i sua c8ns�r7açâo, pais ap�-
�. ' . � 

i . 1 ..._ ' d 
r- • .L �c..r e� a 1:�s;::a ser ::in1,,e�..J1l.7 cip:--. r.-=n,J",.:.::a -a2s :12.s _p:;:-�.i.elLCas 

, , 

�� -=�ciàe a cü.iàa-1.:::s. 3é. 2inda outras estré.àas ce ;:.�nor porte 
==as fJl:� t�: . .r:ib1

;!:l prmov�rn a int;erliee1ção aa zc::ia �u:al e çue pre
cisn..--: ��r a�vida":'l�n:e c�idé.das. f t'�o n�ces.s�:-ia pa.I'a n·ós a oa-
:1'..l

4 -• �ejçuo de bons e;:traõas q:.:e- �sté.."3Ds di::postcs a lb� faz�!' t.�a
pro;:>c:>sta le�éúld::> e;:i co:1ta que d2s du;!s p:-efei tur!!s ;s quais P�I. 
t�ncen éssa :re-g:ião nada po .. 'k;:1::)s e:::?�Té..�, lhe propc.uos: O sr. co

-----,..._" ---

)- --------�-
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nica cm ca�bust1ve1·e os res��tiv�� op�radores, no� fcrn�cer�-
r.:ios o ulir:iento e os hooens p:árêl éJjuda::- no !:;�r·Jir;o. U:;a va.:z con -
sertaaas as estradas, basta cju�· t�nhanos ur.ia perp1en;i turna d� can 
serva qu�.poae ser de 3 hc:nens e ur., pequeno v�Ícu1o mesmo a� tra 

. 
, 

ção anmal, � isso fe1 to o restante ficar·a por nossa conta e as-
si.rn garantire�os estradas 1beo cuidad2s • 

... 
D - prena,i:rern 

, , , 
Nossa area agricultavel e bastante ext�nsa, todavia quase :r.i�

tade dela se acha ir.,pedida de produzir por se achar enxarcada. 
, , . 

F.c1 pe()U·�nos rios e corregos (1Ue nw1ca forar.: drenados. Hossa luta 
junto aos sup�ssivos gov�rnos no sentido õe drenage� , 

àe nossas -ª

reas agricultaveis te� sido grande, mas perce��mcs 2 tenpc que 
temos pregado no deserte,. pois nu11ca f a.'.los 01..rv iàos e, quF-nd o una 
draga aparece na ár�a, draga w pedacinbo àe rio e logo de.sa;,a.r� 

, , -

ce. Ha programas cDi"'JO o PROY.ú.JtZEAS, nas COi'.lD sua e:x�cugao obede-
c� a financianentos do Banerj, os agricultores pobres, principal 

- . ( r.:iente os posseiros, estao excluidos dele, e, da1 acontece que 
i t d ' t ' ... . . ' . ., d :J - ., 1 :CE:. s a� ne a- e aes a are a con Llnu;:;. lr.ip�ai:::ia 2 pror u,;ao agri::::o a • 

. -... .:. -·----� 
}.cerca àe 10 anos !.'.la.is ou. T'..!enos passaré� por aqui os .hrn:1ens

d a L IGHT" Eletrific &.r.a':J 21 gu . .ns tre 2 hos CJ;1e n 20 e r:eg cu a e obr ir -
?J)'-;r, da necessidaàe local, e logo s� foraTJ dei:xan:3c 2 r.iaior p2.rte 

- - , 

a a populaçao sem a 1 uz e ser.i a força ambas tao nec e ss a.rias ao t::r_g 
b2lho :ru:ral. Fo::- falta d2 eletrificação �� nossa. irea deixarr.os a� ,.. �
possuir o·iquinas de pilar a..r:roz, à� fazer farinha, ração, ou r.ie� 
lado e rapaama, beT!l c::n:io da fabricação de doces orilmdos das S.Q 

' , 

bras d� produtos �ue se tornar:J inuteis ao mercado, se� se falar 
nas D�quinas êe sucção irrigação e pulverização �ue são r.,cvidas a 
'Óleo diesel r.ias que, se o fosser:1 a eletricidade trariar.-1 :}ais eco
n��ia ao bolso do produtor. Faz-se necessirio que a eletrificação 

, rural deixe de ser privilegio de alguns para servir ao bem-estar· 
de todos, e, servir ta"!lb�r:i a econmia nacional. 

.... , 

F - P�sistencia Tecnica r 

,. , 

Existe no Estado uma Empresa de A.ssistencia Tec�ica e Exten -
são RUl'al, EMJ..12R, que apesar dos fartos recmsos de que ·� dotada, 

1 
pouco faz em beneficio dos l�vradores da região talv�z porque e� -
SE:. assist;ncia se restrinja sb aos tor:rn.c1cr�s de er.ipr�stil!los agrÍ-

- , . .. .. , ,, 
coJ_2-s que diant�• das restriçoes ja den1.u1ciacJas nao vao al'ern de -

l 20% dos proàutcres da re6:ião. Nossos 2.gricultc)res, daào ao traai
cionalis�o de seus antecessores, se acostm�r2� a õesmataçÕes in
·conveni�n�es e a plantios sem a ooservnçÜo do preparo ào solo, sen
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1· 
f 
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• cala��!:1 e ;,. a::ubaç;o n�:��!:s�:-id!: éJ.dvinào da! ()U� a� coll:(·it.s

sno senpre insuficiente!j a cob�'.rtura d05 gastos, dei:xaricJo �inàa
.. , 

a terru enfraCJUec ida puru futuros plant ios. t. asr. is iene i;1 tecnl

ca efetivn aos loc,::tis de r.iaior concentr..iç�o de produtores rurais,

vec por certo evitar. �ue

culoiI1ando cor:i o a'tE.lento 
tenente da produção e da 

esses erros do passado �eja� repetiàos, 
racional da are� cultivuâa e cons�çuen 
produtividade. Prccisar.ios ent�o que a 

E!�ATtR se" .. transforr.ic nur:1 instrur!lento ative de pleno atenãir�,�nto 
, 

aos �equcncs e r:iedios pruâutcres rur�is ce nosso Estado. 

G _ Uniaaae }hmic:tpal de Cadastra:�ento - TI1CRA 

Existe no l!1u:ii�'1r1io de Duque de Caxias 1E1a Unid.:!àe J.:unic ipal 

àe Cadô.strar:ento u1c, 0:rgão �1l!"licipal do, IHCRA criado par2 c2d2f. 
· 11 _. .. A • t, 

trar as areas nao_ cad:;.straaas, fazer transferenc:i.as de areus ccr:J
' 

, 

benfeitorias e prestar aos lavr&àcres toda a especie àe inro:-c:a-
- . ' , 

ç o�s ref er entes a terra e o se1.1 use. Acori te-ce r;ue o func: �l orúir i o 
- , ,

que dirige esse orgao ja ba rr;aj_s �e de2. anos, nur.1 gesto q 1.2e se -
pode chmnar franca�ente àe corrupção pois por crrda cadastro �ue 
f2z, cu por una sinples t:r2.nsfe:r;nc:i. a cobra de Cr$3 a 4.cco,00 

( t r e s a e; u a t r o n i l e r u z� ir os) e: m:..n d :, e s se s � r vi ç o d e 'J e: r ié:1 se: r t g 
, , 

tal.rr;ente gr<1.tuito como e feito na s�cf: do D{CRA r.o Rio. �s�é. a_ 
g;ncia do TifCRA � t1aàa te:: ajuu,:do aos léivraüores da região, pois, 
1-r.: si..>:lples recibo crut: esse• 
do e e ar.-: tod é.. 2. ar rog éi!)C ia 

. , 

u:-!l lavrrJSC!" e cCJbra-
ser funcionario d<J. 

prefeiturci .• Existe aindéi ur:i grvr1de preõio do Il�CRA µ� pré•.Çó do C_g 
piva.ri, que ouito poceria ser util aos lavraàores, inclusiv� cor.:; 

< , , 
o funcic.maY.Jer::to de u::ia escolc=. ar;ricolá. ou ur.:i posto r::,ecicD-df:ntê.:rie:
e no entznto, esse preàio se acha fechado.

H - mrnrnAL 
, . .. . , 

1 

Ta.;1b'en, existe er:1 Duq ae Crc:ias ur:.é-i ae,enc:J..a do Fun1·ural. Ate· 
19[,1, esta ag;ncia era u:n modelo àe orcé�J1ií�ôç�o. O atendir:1c�nto aos 

, 

lavradores eréi. feito cor:1 toda a ra;-iic'iez e o ma.xir.io àe honestid&de, 
, 

e o velho Th&deu seu. diretor, ero. m r.-ocelo de servidor p\1blico. 
o ., .... . , . Acontece que àe 19�1 para c·ú, r.::11cJc1..i.-se o r.112cJro ce 1u.11c1onarios e

- - , f 'boje esse cq;ao que tao bons serviços ja pr�stou a cor.nnlidacJe acri

l a 1, . ( . , -co a o ·1un1c 1p1c, esta entregue nas Y:)éiOS àe tres garotos totalnen 
4-... 

, . , , , .. 
l,'" irresponsave:-is. Alem àe o atenõir.1cnto ao publico ser se de 9 � 
12 boras ( Cj t.2.ndo antes era das 9 1s 16hor,=is), s� l:;!;l l;:;.vraàor entra 
c0c:i 1=!1 pediào de aposent2t!loria recebe ur:J "protocolo" qu� naàa àiz 
do anàar::;ento do proc�sso pois não ter.:i ne:ilnna dat;;. e· t2lvez por i_�
so l':,e51:10 .fica esqu�cido pel2s 6.:Jv�t2s ccT:10 ; o c,1�0 do que segu�
"'iun�0 

, , 
� l qu� �ntrou e!'.l T::éúÇO àe 19[2 e ãte o r:c::1cnto e.sta seo respcs-
t e.•. e oc: - ' 

- gc:.rotos nac infc.::-t1éim (jl:..é::.nào vi:ra o despccho. Por caus.:!. ao
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, 

curto prazc d� atenàinento ba segur�do s �ue r�zeo quatro viab�ns 
. , 

à ag;ncia qu&ndo poderiam resolver o ·probler.Ja ec ma s·o viaeem. 

se morre um seguraõo ou dependente o. àtn::Íli�-r.uner�l só� pago de 

3 a 6 r.ie�cs· depois·, dado o enen.vetar.1ento do prouesso. Num munic1
. , , 

pio onde. o nur.iero ae segurados e bastante grande, precisamoz de 
ur.:i Funrural cor.i ripida agilidade e com funcionirios cumpridores 
ao dever. 

I - Escola'$· 

Para se ter una ià�ia ao que '� a falta. de Escolas nesta reg,1 
ão basta saber-se que e:m m percurso de 18 lt:ilometros r.iareeando
a Estrada são Lourenço que vai de Manti(]Ueira a Tingu; s'Ó existen 

·l duéis esco3ias municipais qu� não atendem qen a terça par
,;

e das
_ �

ri ·
anças da região. Toào o 4Q Distrito de Duque de Caxias e cons::i.ae
ré:tdO zona Rural, e, excluindo-se os po,;oaao.s (centros) de },!anti-

. 
, 

C]Ueira e Tinglia onde existem escolas suficientes, toào o restante 
da área onàe resiàer.i aprc):imaàarnente 1.600 crianças er.i idade esc,Q 

, , 

lar e servida ap�nas.pelas duas escolas _ja citadas quanào deveri&l!l 
ser um r.i!nir.Jo .de cinco. Por outro lado achamos que o filho do ia .. 

, 

vrador tar:icer.i tem à ire ito de f2.2.er ur.:i curso sup!:rior, mas cor.io f_g 
- , 

ze-lo se nao pode siquer cursar o prima.rio? ·Quando foi Govern� -
dor àeste Estado o saudos_o Roberto Silveixa, ele fundou o HPA Mo
vi.r:lento Popular de Alfabetização orgãc de simples funcicnar:iento -
mas que espalhou escolas por toàos os lugares e, priricipa.lr.-iente -

-na zona rural pois ·bastava qu� fizesseoos um barraco de sap·;, cOl.Q 
casseoos alguns bancos feito cor:i tabuas usadas, a rraj asser.'ios ur.1a 
professora. que tive.sse o curso prin�rio cc�pleto, m I!l'i.nir.lo de 15 
alunos (na zona rur�l), e a escola coITieçava a f'uncionar. Pode...l""los · 
afirr:iar que se essas Escolas n�o tivessem o seu funcicnar.1ento in
te�rrnpião pela "revoluç�o" não . haveria no Estaào do Rio oáis t!:!! 
analfabeto s��uer, pois cnàe �u�r �ue nor.sa Associação solicita� -
se ma Escola ela era instalada, cabendo-nos apenas o trabalho de 

I . A , 

inspecion'a-las e completar as suas deficienc:las. Agora tuao esta 
, -

, diferente pois ha eo nossa regiao crianças viaja.""ldo 10 kilor;1etros. 

1
a p� para poder aprender 2.s pr:ineiras letr2s--- Quanto às professo-

, , 

ras tar:ibeo esta acontecenào a_ nesma ano�alia, pois por falta de e� 
trGdas ben cuiàadas, nenbu:ia empresa se anima a colDCar urna linha 
d� Ônibus afin de facilitar os norrtdores, e principalnente as cri 
ariçns e as professoras qu� são u::ias vc:ràadeiras heroinus do ensino 
prir:.�io n�sta região. Gostaria.':los Sr.· Governador, que este movi -
�nto voltas se a fu..Dcionar, er:ibcra com outro nci;:,c, _·pcr;I::l COP.l as 
r:ie:5:;:-:.as céJracteri..sticas, poi's b'� ªCJUi bem Pertinho da nossa s;de u-n 

,,pr�dio de laje cedindo 13 x 7 oetros e que foi construido para es-
,, te fi:.:i p�lo E.st2.do e ate boje se ch2. atf111dC:Gaào, quando a sua es _ 
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J _ Assistenci� Me�ico-D�ntorja
. A 

I 

Esse tipo· do assistenciu CJU� ja existe nu ciâade par� o.s sec�

raàos dos Institutos, precisa chegar tar.ibe� a Zona Rural. O lavra 
. 

, � 

dor seja ele posseiro, meieiro, arrendatario ou proprieta�io r� -

ral, todo o ano � chamado a pagar o ITR ( Ir.lposto Terr 1 toria1 R,:g -

ral). At� o rnor.1ento esse �posto n�o justificou o motivo pelo qual

. ele -� cobract.5, pois o contribuinte no car:Jpo aindn não foi conter.i-
í 

< , , 

plaào co::i o �enor b enef cio possivel. Achar.ios, todavia, �u� ja e 

teI!lpO de se instalar nos lccais de I!laior concentração de aericul tQ 
, ,

res postos l!ledicos-àentarios af:i!:i de evitar que o trabalhador ru-
ral pe!'Céi teppc e dinheiro indo buscar esse bene1fcic na cidaàe 

A a 
_, 

quando ele te� direito a recebe-lo ern seu proprio local de trabalho. 
No campo, gere.mente as crianças crescer.:i barrigudas e cheias àe ve.r 

, 
n�s que tanto lhes prejuàica a saude, simple.s�ente porque seus pais 

, , -

dado ao b1;.ixc e r1iser·avel salario qu� perceber.i, n2.o pode:r:1 p2.gar m

., � - , , 
tratamento nedico e tar.iher:i nac pod�m cor:p�ar os re�eàios necess·arics, 
dado ao alto pr�ço a que chegan diariar.-iente os rnedica!!l�ntos. Por o,:g 

, , ,, , 
tro lado a c·arie dentaria e a respons·2.vel por diversas doenças que 
atacam o h�Jer.:i do c��po e o deuani por vezes debilitaào para o tra-

< 

balho. Espera!!ios Sr. Governador, que no prof1cuo governo que V.Exa. 
vai realizar no Estado do Rio, esse e outros graves probleGas que a 

, 
qlli · apresenta.nos sejar.! definitivar.:ente resolvidos, j'a que Y.E.xa. 
Vá:i contar corn a ajuàa e compreensão do povo trabalhador • 

A • L - Linha Alternativa de Sobrevivenc 1 a 
- ' 

Quanào as naçc�s filiac:as a OPEPE resolver@:) subir o preço do· -
, 

p6 troleo, nosso governo se_ assustou e r�solveu apelar par& as 11 fon-
tes al ternG.tivas de energia" crianào o Proülcool e outras linhas de 
ccr.ibust:h1 el visúndo econc,r.1is.ar a f:éisolj_na. Esse fato a�spertou a nos 
s& atenção pois co� a &lta do pr�ço do ��trol�o e seus derivados, o 
custo d� vida subiu astronoc�c,,.,�ente er:-1 todos os setores e princip2.1_ 
t:J�nte no setcr agricola senão vejawo.s: Eo r:ie:ado s àe 1981 crnpr�var::ios 
m saco de adubo per Cr$53(),00, bcje este wesmo adubo subiu p&ra 
Cr$2.800,oo; m litr� de inseticida agricola que custava Cr$380,oo, 
hoje custa CrS.2.700,00 e assir.l· sucessiva.r.ienfe. Os juros agrfcolas 
que erâ!!l de 13% ao ano, el!l 1960 pularar.i para 45% e hoje estão a 6Q%. 

(" 
A mão de obra agrJcola subiu 300% a p2rtir de 1981. fu face desses 

- , 
au."Jentos extorsivos de preços qu� estao a ·devor&r todos os salarios e 
c2.usa.'1do oal-estar ern todas as cor.iunidaàes, resolv?r:iqs rew1ir a ncs-

A 

!:a dir�toria e criar a "Linh.a Alternativa ãe Sobrev:i.-Jencia" que colo-
C:é�a entre 
s "t!:":-i :1.n a s à o 

, 
o produtor e o consur.1idor visa arre.11c;;-los Ôíls garras cJc-

,, -
canibal inter�edi�rio. Co�o nasceu entao esta linha? C ole-

Cü::ios �n ciscussão os preços (3U� o r.ierc2dâo CEASA paga pelos nossos 
. ' . 
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�. 
produto�, àcpoi� V'!ri.flc�c!j o:;· ;Jreços �u� os r.1(!.Sr:lD :;;o v�nJi�o3 
nas C]Ui t8..nd as e no� supermercados e e heg ar.ios à e oncl us ão ser. uin

te: w.1 pr0auto C]Ue sai a·u nossa. r.ião por Cr$40,00 _(quarenta cr.}d -

zeiros) o quilo, cb�ga na r.ião do consU,';)idor por Cr$100,00 (ccr:i
- , -

cruzeiros). �essa transaçao, o int�r�ediarlo que nada faz senao 

passar o produto de sua n�o para a do consur.1idor leva 60% do lucro 

enquanto o produtor que pagou mpo s tos, · cor1prou adubos, ser:-ien tes, 
A� -

inseticidas, pagou juros, �ao de obra e carretos para o r.iercaãão 
sÓ percebe 40% do produto v�ndido. Pe�cebendo então qu� esses 60%

qu� ficcu na r.1ão do des�lr.laac int�rr.1eaiirio poderian ficar nas 
. ,  

r.iãos ao produtor (que somos nos) e do consu.r::idor, resolv�nos recp� 

rer ao Sr. Prefeitc de D'.lcr:.1e ãe Caxias a concessão de isenção de 
1 

impostos para a "Feira do Proõutcr Rural" e, r.1uito er::ibora essa cor::
... " , -

c�ssao seja de aJ:ibito ounicipal ja funuamos duas feiras .que esta.o 
sendo ben aceitas pelos consur.iidcrcs. E preciso saber �ue nesse novo 

ti;:)O de feira estar.ios lutando com duas grandes dificuldad!!S: a 1�

� o transporte gue ainda não -; diretar:iente nossc, pois � feito e� 
e an inhão particular, e a segunda qu�� e s tar�os t�nao àe convencer o 
produt0r àe �ue nes�o el� venà�ndo 30% �ais bar�to ½ue as quitandas 
est; lucrando os 30% que ficariar.i na r.ião ào int�rrne:Jiirio. :Ssse tera 

.,_sJao para nós un trabalho "bastante àificil r.ias esperâ.i:io.s que n1:rr::i e2 
..,. . ·;· .  , 

paço t azoavel àe tempo, tenh2r.10s s:.2perado essa dificuldade e poss-ª 
r::ios pular para o ai;1bi-ente estadual convocando para a nossa luta 011 
trcs �unicÍpios ao.s quais ainda não nos foi po�sivel atingir, esp� 

. , , 

tando tar.iben que os deputados eleitos pelo FDT ccnsieam atrav�s àe 
pyojeto-lei, legalizar a "Feira do Produtor Rural" no Estaào do0._to 
àe Janeiro, sob a· direção do HÚcleo Agricola FlUJJinense. 
Sabenos Sr. Governador, C}Ue sua tarefa de gov�rnar m Estado cor� as 

. , - , , 
f1..i--:iGnças devassadas cono e o nosso, nao sera facil, e quando lhe a-
pre.::-�nt;JJJOS essa ga-:1a de reinvindic3çÕes que n8.D são sÓ õe nessa 

, 

e l 2.s se was de granàe parte do povo in jus t iç arJ o, que renas t@:lben nos 
oferecer para juntos con outras organizaçÕe:; que por cc-rto irão a-
poiar o seu governo, ajuuâ-lo a transfor�hl' est� Est2do naquele que

, 
toõcs nos àesejar..os co;:i j�stiça social e I:'.l�lhores êi2.s para toc3os. 

r 

Duque de Caxias, 13 d

it

e j2.ne�ae �983

ô 0Lf)�1�1/v 7 1.;1;f 01�/ V 
/ 

1 

J oaquir.i Antonio-Presidente 
/\J . . . . r _/.;J (ô !� � -� � � vr· - (!_, L{µ.GS.
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N O T I C I A S D E B R A S I L I A 

Estamos instalados. Uma sala pequena, mas funcional e com espaço de coraçao. Por isso: 

vem nos ver. Brasília estâ a sua espera. 

Somos uma equipe de Serviço bem reduzida: Cicera e Veronika, (Ana Odalia que toma conta 

da secretaria, foi agora para a casa dos pais, esperar o filho nascer). Marinete estâ 

vindo nos ajudar esporadicamente. Por isso pedimos compreensão e paciência se as coi

sas as vezes não saiem tão rapidas ou como voces esperavam. 

Precisamos nos adaptar neste Brasília imenso, largo, distante. Precisamos procurar con

tatos, novas amizades, precisamos nos entrosar com os trabalhos que existem ou não exis

tem aqui, precisamos nos entrosar organicamente. 

O apoio, a compreensão e o interesse de vocês todos vao nos ajudar. O SERVIÇO DE JUS

TIÇA E NÃO-VIOLÊNCIA e vosso. Estamos aí dispostas. 

**************************************************************************************** 

� Companheiros, colocamos-aqui na integra a carta do Cardeal D. Paulo Evaristo, que foi 

nos enviada por ocasiao da nossa Assembleia Nacional em julho deste ano. Faça cada 

um bom uso para uma reflexão pessoal ou em grupo. 

<ef'tiuá �fa;t-lana <k � �. 
S. Paulo, lo de julho de 1987

A todos vocês que lutam pela construção de u�a sociedade justa e fraterna minha sau

dação franciscana de Paz e Bem. 

Li-com o maior interesse o documento "Elementos para 

uma reflexão sobre a tentativa de articulação da Não-Violência Ativa", preparado por 

dez companheiros conhecidos por sua açao ecumênica. 

Recordo que o meu interesse e carinho para com a Não-Vio

lência estâ manifestado no livrinho, escrito quando eu era bispo auxiliar - "A guerra 

acabará se você quiser" Logo que fui nomeado arcebispo procurei incentivar os gru-

pos nacionais eng1:jados na luta não-violenta; deles nasceu o Secretariado, hoje Serviço

Nacional Justiça e Não-Violência. 
� - . 

Sei das dificuldades que voces enfrentam; nao sao os un1.-

cos. Praticamente todas as organizações populares no Brasil e dos países vizinhos que 

também enfrentaram os longos anos de regime militarista, estão sentindo a necessidade 

de r e p e n s a r  seus trabalhos. No momento a tônica nao e tanto a resistência, 

quanto a positiva criatividade de formas novas. Nestas ocasiões e de maxima importân

cia a volta às origens, quer dizer, a retomada dos objetivos iniciais, sÕ que agora 

num outro contexto. A alteração na conjuntura sempre nos leva a medidas de bom senso 

par_a atualizar a entidade. 

Tudo tem que ser feito num grande eB.pirito de fraternidade, 

firmeza e vontade de acertar. O respeito de uns para com C>II outro_s, principabnente com 

aqueles que pensam diferentes, devem ser uma constante _entre nos·. Nã'o se deve confun

.dir o ataque aos proble�s para resolve-los ·com ataques pess·oais. edro e Paulo jâ ti

verall\ grandes discussões por ca�sa do propósito judaizante entre os primeiros cristãos�



,. 

3 

Confio plenamente na capacidade de voces e na sua abertura para o dialogo para que pre

valeça a VERDADE e a PAZ. "Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua Justiça e tudo o 

mais vos sera dado de acréscimo", nos ensina o Mestre Jesus Cristo. 

Fico na expectativa das conclusões a que chegarem neste momento de "MUDA BRA 

SI1", em que a Não-Violência podera ver o seu testemunho converter-se em fermento para 

todos. Assim, no proximo ano, ao comemorarmos o 109 aniversario do Serviço, poderemos 

estar unidos no essencial: a Verdade e o Amor 

Fraternalmente o seu irmão e companheiro de caminhada não-violenta. 

+ Dom Paulo Evaristo, cardeal Arns

*************************************************************************************** 

O QUE FAZER? 

Estamos de pleno acordo com as colocações de D. Paulo, quando profetizava· " ••. no mo

mento a tônica não ê tanto a resistência,quanto a positiva criatividade de formas novas. 

Nestas ocasiões e de suma impottâ?éia a volta as origens, quer dizer, a retomada dos ob

jetivos iniciais, so que agora num outro contexto: A alteração na conjuntura sempre nos 

leva a medidas de bom senso para atualizar a entidade." 

Portanto os tempos são outros. Existe a" Nova República", o sistema opressor perma

nece o mesmo, somente mudou de rosto. 

E nós como SERVIÇO Nacional de Justiça e Não-Violência, o que fazer? 

Estamos cercados de injustiças; _de e�truturas arcaicas e absoletas que teimam em con� 

tinuar com seus privilégios a custa da quase totalidade da população. Denúncias, pro

testos, atos públicos, seus efeitos são passageiros, visto·que rapidamente o sistema 

absorve e constroi uma contra-ofensiva.· 

No presente momento, como um "SERVIÇO", cabe a todos os militantes da Não-Violência, 

a presença física no conflito,- colocando-se sempre ao lado do oprimido. 

Contudo, crescemos muito em estruturas, porem avançamos muito pouco em militantes. Urge, 
. 

. , 
neste momento, incentivarmos a formação de quadros comprometidos com a mudança desta 

sociedade injusta e opressora, mas dentro de uma metodologia não-violenta. Isto sem 

entrar no mêrito, se os outros tem uma metodologia mais eficiente. Se estamos nesta 

entidade e acreditamos-na inspiração não-violenta, temos o compromisso de lutar para 

a sua divulgação e formação de militantes capazes da pratica e ao mesm9 tempo serem 

sementes de da Boa Nova. 

Sofuos uma entidàde .que vem de longa câminhada. Colaboramos e ajudamos a diversos mo

vimentos a desenvolverem-se, contudo, ao pesquisar nossa "biblioteca e documentação, 

constatamos que 90% do material pesquisado, trata de enfoques diferentes e posições 

as �ezes at{contrãrias; sobrando apenas lo% para a Não-Violência. Assim, esquecemos 

de preparar nossos militantes, _Pecando ao transgridir um dado fundamental: " A  Não

Violência não se improvisa." 

Assim, defendemos 

vês de Treinamento 

urgentemente,neste ano que nos résta de mand�to, a formação atra

de nossos militantes, colocando a eles tudo q�e: for necessário, pa-

ra que sejam os portadores de 

e também sejam um instrumento 

.. 

uma metodologia-inspiração, acessível' a todas as pessoas, 

de trabalho para o Movimento Popular na luta por uma so-
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ciedade em que nao haverá mais exploração do Ser Humano por outro. 

Jesus F. L. Santos - 15/agosto/1987 

******************************************************* 

Justiça Militar 
@,a condena pastor 

Pastor Fuchs: o primeiro preso político 
da" Nova República" 

(Jornal SEM TERRA 
junho de 1987) 

A" Nova República" estã cada vez mais pareci-

da com a ditadura militar. A prova mais recente disto 

foi o julgamento e a condenação do pastor Werner Fuchs 

da Igreja Luterana e da coordenação regional da Comis

são Pastoral da Terra (CPT) a seis meses de prisão. 

O julgamento foi em. 26 de maio, na auditoria da 59 

região militar em Curitiba, e teve todas as caraterís

ticas do tempo da ditadura: militares julgando civis 

por supostas ofensas ao exército. O Último preso 

�olitico do Brasil foi o jornalista Juvêncio Mazza

rollo, também do Paraná, e o primeiro da "Nova Re-

pública é o pastor Fuchs. 

Ele denunciou as condições de 400 familias que 

viv€m em Papanduva (S. Catarina) que tiveram 

as terras expropriadas pelo.exército em 1956 

para a ampliação do campo de instrução Marechal 

Hermes, sem que atê o momento tenham recebido 

indenizaç�p. No ano passado, as familias 

realizaram um acampamento diante do.local, 

sendo reprimidas. No dia 25 de julho de 

1986, Dia do Colono, numa manifestação 

feita diante do palâcio Iguaçu, em Curi

tiba, o pastor Werner Fuchs lembrou a 

situação das familias de Papanduva e o 

exercito, julgando-se ofendido, iniciou o processo que terminou com o julgamento que du

rou 4 horas. 

O Procurador da Justiça Militar, Pêricles Aurélio de Queiroz, durante a acusaçào, afirmóu 

que o pastor era "um delinquente cínico e covarde" e no final pediu a implantação de uma 

lei que proíba os religiosos de participarem de questões políticas no Brasil. O advogado 

do pastor, Nelson Olivas, depois da leitura da sentença afirmou que irá recorrer ao Supe-
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ri or Tribunal'Militar e existe ainda uma segunda instância nó Superior Tribunal Federal. 

A condenação de seis meses de prisão com "sursis", permite que o pastor responda em li

berdade, mas com várias restrições: ele não pode participar de manifestações , falar em 

público ou se ausentar da cidade sem autorização dó juiz militar. 

Ao final do julgamento, centenas de pessoas reunidas fora do Tribunal, com velas acesas, 

cantaram a música "Caminhando e ...... " de Geraldo Vandré. No julgamento estavam presentes 

varios bispos e pastores do Paraná e de outros estados, além de deputados federais e esta 

duais e vereadores. Um Comitê de Solidariedade ao pastor Fuchs formado por mais de 4o 

entidades, está se articulando em nível nacional ,e internacional, para dar uma resposta 

Também será cobrada uma posição do Governador Álvaro Dias. O comite está funcionand o· na 

sede regional da Comissão Pastoral da Terra, em Curitiba, onde podem ser feitos contatos 

para agilizar esta campanha de Solidariedade . .._!7'*****-1º�*'�*****7'**'''7'*-1,,,-,,**-,'**id<***-l<'ido',-;,-1c;,*

;*********************************************: D�sse ainda�lfredo Hason do Serviço da 

Justiça e Não-Violência em Curitiba: " Os julgadores que condenaram o civil P. Werner 

Fuchs, afeitos à obediência de ordens e na submissão hierárquica, são prova por si sô 

de que não possuem formação para o ofício de julgar. Incumbir um tenente ou mesmo um 

major de julgar, que muitas vezes nao possuem nemhuma formação jurídica, é o mesmo que 

incumbir um civil, avesso às casernas, de dar ordens à tropa e tomar decisões em exer

cícios de guerra. E foi assim que os julgadores militares, preocupados em obedecer a or

dem de seus superiores e ao mesmo tempo em aplicar a lei, não souberam fazê-lo e o que 

e pior, esqueceram de realizar a justiça. 

O SERVIÇO DE JUSTIÇA E Não-VIOLÊNCIA de CURITIBA repudia os Tribunais de Exceção que 

condenaram o civil P. Werner Fuchs e conclama todos os homens de boa vontade para que lu

tem pela JUSTIÇA e pela LIBERDADE para que a Paz possa reinar entre todos. 

Curitiba, o 2 de junho de 1987 

Esta notícia foi enviado para à redação do Último Boletim, pedimos perdão que so agora 

chegamos a publicá-la. Aliás ela é uma boa introdução para o nosso proximo assunto: 

NUNtA MATA� 

SERVIÇO CIVIL PATRIÓTICO 

DE CONSCIÊNCIA 

OBJEÇÂO 

Dia 27 de maio de 1987, Diário 

Oficial da União, pg. n9 7951: 

"Ministério da Justiça Decreto de 

25 de maio de 1987 - O Presidente da 

República, usando a atribuição que 

lhe confere o artigo 41 da Lei 818, 

de 18 de setembro de 1949, e tendo 

em vista o que consta dos respectivos 

processos do Ministério da Justiça, 

resolve DECLARAR que perderam os 

DIREITOS POLITICOS, nos termos do art. 

149 § 19, alínea b, da Constituição, 

em virtude DE �ECUSA, MOTIVADA POR 

CONVICÇÂO RELIGIOSA, da prestação do 

SERVIÇO MILITAR, os seguintes cidadãos: 
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- E assim segue uma relação nominal de 122 jovens brasileiros. - Estes jovens tiveram

sua MORTE CIVIL decretada, visto não poderão mais VOTA� , serem VOTADOS ou pleitear 

qualquer cargo público seja através de concurso ou outra forma. 

Estamos no limiar do ano 2000. A consciência na humanidade de que somente a paz cons

troi, consolida-se em diferentes povos. As nações mais desenvolvidas do mundo ociden

tal não mais tem o SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO, e vejam que são potências mundiais. 

E o Brasil? Porque cassar os Direitos Políticos dos jovens QUE NÃO QUEREM SER INSTRU

MENTOS DA MORTE? Quais são os inimigos do povo brasileiro? A prÕpria guerra das Mal

vinas, comprovou o princípio de que hoje, num conflito bélico, os soldados devem ser 

profissionais, e não conscritos jovens, ainda imberbes, sendo quase sempre massacrados. 

Ora, se um jovem deseja prestar Serviço Militar, é direit9 dele. E aquele que não de

seja aprender a matar o seu semelhante, porque não tem o mesmo direito? Portanto, não 

é verdade que somos todos iguais perante a lei. Os militares têm mais direito do que 

nõs, civis. 

Temos que lutar diariamente, para que a consciência da VIDA, germine dentro do nosso po

vo, porque se acontecer uma proxima guerra mundial, com certeza, nao haverá vencedores 

nem vencidos. 

Ê necessário que os militantes da Não-Violência despertem para este campo de luta pela 

VIDA. Ainda estamos muito incipientes. Precisamos articular-nos nacionalmente com to

dos os grupos, pessoas e entidades pacifistas para que o SERVIÇO MILITAR OBRIGATÕRIO 

seja definitivamente abolido do seio do nosso povo e que nemhum jovem tenha seus di

reitos políticos cassados por ser um objetor de consciência. 

Apelamos e conclamos a todas as pessoas que quiserem conosco participar desta caminhada, 

que escrevam-nos, para juntos encontrarmos os passos necessários para superar esta in

justiça. 

Agosto, 15/1987 Jesus F. L. Santos - Serviço Nacional Justiça e Não-Violência 
SERPAJ-BRASIL 
SDS- Ed. Miguel Badya Bl.L,n9 30/312 
7o.3oo - BRASILIA - DF 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ + 

+ + 
+ AVISO: A emenda sobre " SERVIÇO CIVIL PATRIÕTICOS '-' �erâ tratada n.ovani.ente t 
+ ---- + 
t pela Assembleia Nacional CONSTITUINTE e. ·entrará em debate no inicio de outub,ro · t
+ + 

+ O Grupo REGIONAL SUL proclamou um dia de JEJU M em favor de.s-ta. emenda.. t 
+ + 

t Pede-se que todos os grupos ou pessoas indi'viduai:s que s·e declaram unidos ao + 
+ + 
t Serviço Nacional de Justiça e Não-Violência ou. pessoas que. sejam pa.rti'cul.ar- + 
+ + 

t mente interessadas para que esta emenda ganhe de i:mportância, adirirem a t 
+ + 
+ este jejum. Se alguem deseja fazer este jejum em Brasilia, pedimos que. nos + 
+ + 
t avise com antecedência. t 
+ + 

+ +

+ . + 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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No Início do ano, a prof9 Margarita Capurro foi a fastada de suas atividades no Cole� 

gio Nacional de Ninas, em Assuncion, pelo Ministro de Educacion y_ Culto - Carlos Ortiz 

Ramirez do Paraguai. sob a alegação de : " inobservância de sus obliga'ciones." 

O fato, no entanto, não ê tão simples assim e estâ ligado a questões bem mais comple

xas: 

Margarita Capurro e advogada e licenciada em Filosofia, professora de guarani e Docen

te no Colégio acima citado havia nove anos. Pesa sobre ela tais pressões graças ãs 

suas atividades reivindicatórias dos direitos e da conscientização do Pq�o Paraguaio.

Ela sempre esteve envolvida nos.Movimentos Sindicais, o que a fazia " visada II pelo 

poder consti tuÍdo daquele país. Seria então, indispensável ·anular a sua atuaçao e 

foi em represalia que o Governo arquitetou um Sumário administrativo contra sua pessoa. 

Margarita e Coordenadora do Departamento Jurídico do Movimento Intersindical de 

Trabalhadores (C.N.T.)- ljembro da Frente Ampla de Mulheres (F.A.M.) e uma das prin-

cipais articuladoras para a criação da Coordenação Nacional dos trabalhadores na Edu-

cação. Num país onde o regime totalitário manda e desmanda por mais de 33 anos isso 

so pode ser chamado de II Inobservância de sus obligaciones 11 

Nossa companheira conviveu conosco (Grupo Não-Violência-fronteira Brasil-Paraguai) 

•e conquistou a todos pela generosidade de seus gestos, limpidez de seu sorriso, gran+

diosidade <le suas ações e profundidade de suas argumentações. Tanto que passou a ser

Hermana em todos os atos desde _aí seguidos.

Tomando conhecimento pormenorizado e em loco, nas viagens feitas ao Paraguai, 

o grupo de Ponta Porã se lançou numa campanha de apoio ã companheira, auxiliados pela

Equipe Nacional e grupos da Não-Violência e outros. Centenas de pessoas assinaram

dezenas de abaixo-assinados pedindo a reintegração de Margarita. Em vão. Ela foi de

finitivamente demitida.

O pior estâ acontecendo agora: A incomunicabilidade. Hâ algum tempo que canse-, 

guimos contatos com pessoas ligadas ao Movimento Popular no Paraguai. Um nos disse 

poucos dias atrâs: " esta- ficando cada vez mais difícil. Estão encima de nÕs o tem

po todo." Então as noticias se perderam entre as indagações sem respostas e tele

fones que não atendem aos nossos chamados. As cartas não chegam aos seus destines, nem 

retornam a origem. Sabemos que nossos companheiros estão lutando por seus direitos ã 

Justiça e ã Paz, independentemente de onde estejam: Atrâs da cortina de ferro que iso

la este país do mundo civilizado. 
Roberto Ribeiro de Andrade - P. Porã - MS. 

11 EL. CRlS TO 

DE LQS POB�S 

VAI. MSGN.WO EL 

VELO Y LA.. CRUZ LE

V ANTAPA ROMJ>E MUROS 

Y CERCAS." 
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)\o'-"' dos l,t9i.onais 
Teixeíra de. Fr·eitas-B.A 

ma,n.da um a.braço 

para. todos os companhei

e relata sua par·ticipa -

çao n a  GREVE GERAL local. 

A Greve Geral passou por aqui. 

Esse acontecimento p�ra nos foi mui'to valido 

e de grande vitória aqui em Teixeira de Freitas. 

Por que antes nem se quer a palavra GREVE se podia pro

nunciar, assombrava o povo por causa da manipulação dós pa -

trÕes opressores. Mas graças a união de todas as categorias e movi-

mentos foi possível se fazer um trabalho de conscientização aos trabalha

dores destas categorias: Bancarias, Comerciários, Professores, Estudantes, 'llra

balhadores Rurais, Movimento "SEM _TERRA", Construção Civil, Eletricistas, Movi

mento da Mulher Trabalhadora e Justiça e Não-Viol�ncia juntos com os de Defesa 

dos Direitos Humanos. 

Assim no dia 2o de agosto, todos os trabalhadores oprimidos e sofridos foram as 

.ruas centrais de Teixeira, destemidos e dispostos a enfrentarem os opressores 

ten do como armas a UNIÃO, a FIRMEZA, a CORAGEM, as PALAVRAS--DE ORDEM, os CAR

TAZES e as FAIXAS DE REIVINDICAÇÕES. 

Alem das constantes reuniões das comissões organizadoras, nôs do Grupo Justiça 

e Não-Violêncai em preparação espiritual fizemos uma vigília na vespera da GREVE, 

colocando diante de Deus todas as injustiças que a greve tinha como objetivo� 

que levava o povo a assumir esse Último pass�: GREVE GERAL. 

Foram momentos fortes de orações, livres e espontâneas com Õtima ·participação de 

todos os optantes pela greve. Encerramos meia-noite e às 3.oo horas da madniga -

da estavamas de pê nas ruas, incentivandd. os companheiros trabalhadores para fi

carem juntos conosco nessa luta. Foram muitos nesta hora de.madrugada, Boias-fri

as e outros que aderiram e com muita garra. 

Com o som do TRIO EXTREMO-SUL do nosso companhei_ro zê Faz Tudo fomos às Obras pa

ra buscar os trabalhadores da Construçaõ Civil, foi um sucesso que o nosso com-
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h ' "T M . " b d b d d pan eiro res amita pagou rece en o urna oa pe ra a na cabeça de uns moleques, 

defensores de padrão. Este fato não conseguiu abalar os grevistas. Todos unidos e 

cada vez mais engrossando gente, fomos ao centro da cidade para fechar as lojas sem

re cantando. Pelas 11.oo horas ao abrirem os bancos fomos buscar os companheiros 

bancários e fechamos novamente os bancos. Conseguimos. Isso nos deixou muito anima

dos, dispostos e compromissados a continuar seguindo o PLANO DE DEUS: lutar pelas 

causas dos pobres e oprimidos. Tudo isso açonteceu pacificamente e com muita ale -

gria. Um sucesso muito grande que ajudou dispertar o interesse e a participação 

de muitos foi a contribuiçao do zê e da Baiana com o grupo Teatro de Bonecas na 

hora da Manifestação publica. 

Infelizmente no outro dia pela manhã a radio Difusora já denunciou a greve corno ter 

sido de políticos e não de trabalhadores, que inclusive quebramos onibus e portas 

de bancos e que tem sido uma verdadeira baderna. AÍ o tenente Nascimento, que acom

panhou a greve do início atê o fim, testemunhou que a greve foi verdadeiramente pa

cifica como nunca visto e sem nemhuma violência da parte dos grevistas. 

O certo ê que foi uma experiência muito rica para nos. Tentamos dialogar com os po

liciais, uns nos atenderam, outros nao, mas a todos estendavamos às maos para se 

unir à nos e isto foi muito valido que ninguém vai esquecer jamais. 

Agradecemos aqui a todos que nos ajudaram tanto na animaçao da greve. E queremos 

com isso animar os nossos companheiros dos Grupos da Não Violência de irem a fren

te com as lutas, pois DEUS ESTÁ CONOSCO. 

Relato da compnaheira Maria Soares 

************************************************************************************ 

FEIRA DE SANTANA SAOOA OS COMPANHEIROS 

O primeiro Encontro da Nã-Violência Ativa re

alizado em Feira de Santana-BA, no período loàl2 de julho próximo passado, assesso -

rado pelos nossos irmãos Domingos Barbe e Veronika, contando e/participantes de va

rias regiões do estado, consegiu revelar valorosos companheiros adeptos à FIRMEZA 

PERMANENTE, que necessitavam justamente uma força de coesão a fim de levar à frente 

a pratica da Não-Violência Ativa em situação concreta de luta. 

Ao final do Encontro, os participantes de Feira reuniram-se para refletir sobre a 

maneira de agir e ter uma participação marcante na GREVE GERAL, que até a esta altu

ra faltava exatamente um mes a se realizar. Desta reunião saiu a decisão de promo

ver reunioes mais abrangentes, marcar presença e dar sugestões nas reunioes da Comis

sao local. de organização da greve e levantar a discussão, com maior amplitude, sobre 

a postura do cristão frente a uma greve geral, visando com isso 2 pontos principais: 

1. A greve tem que acontecer realmente com ampla participaçãopopular.

2. A greve tem que ocorrer sem violência.

Com base nestas propostas foram realizadas mini-reunioes de trabalho onde se esco

lheu comissões para realizar tarefas específicas a nível de sensibilização junto a

alguns grupos de base e segmentos da igreja.
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Foi elaborado um folheto destinado a servir de reflexão nos grupos e um outro ser

vindo para os religiosos e irmãos presbiterianos que se uniram a nôs. Este folheto· 

buscava chamar ã consciência dos cristãos diante do acontecimento histórico da GRE

VE GERAL e propondo um encaminhamento: 

a) atitude de solidariedade com a luta dos trabalhadores

b) dedicar o dia 20/08 a oraçao e reflexão sobre as razões da greve (em grupos)

c) Durante todo dia da greve a Igreja dos Remeaios permanecer aberta para as pesso

as que aqui quizessem orar em comum.

d) Dia de Jejum assumido coletivamente na comunidade e no grupo

e) Celebração ecumênica na mesma igreja dos Remédios, começando as 16:oo',hs do dia

da greve.

Alem destas iniciativas de carater espiritual, o grupo ofereceu-se para colaborar 

com o Comanda da Greve através de preparar lanche e refeições para os companheiros 

do comando, participação direta nos piquetes e na consolidação da greve, organiza

ção de uma passeata e oferecimento de serviço de plantão telefônico (na paroquia do 

Cruzeiro) para qualquer eventualidade. 

O Culto Ecumênccico foi muito bem participado e foi um momento de muita fe e vibra

ções positivas. 

A greve em geral foi vitoriosa em Feira de Santana, nao obstante todo o aparato po

licial e a pressão dos patrões. Aquele pequeno grupo que apenas um mes antes ainda 

discutia como participar, teve uma pariticapção Õtima, embora que para alguns tenha 

sido a estreia. Isso nos encoraja muito e nos leva a acreditar que o te(�eno de Fei

ra foi propício para a semeadura da FIRMEZA PERMANENTE. A plantinha pegou, não temos 

dúvida. Resta ·continuar zelando.por ela. 

Relato do nosso companheiro Isac 

Obs.: Isac mudou de trabalho, para todos que quer�m um contato telefônico com ele: 

Salvador (071) 242-85-20 - escritório 

Feira (075) 223-02-88 ASTA (p/reacados) 

Achamos importante relatar estas experiências de uma participação não-violenta e 

ativa na GREVE GERAL para vocês. Isto nos mostra que a greve não foi um fracasso 

. total, pois estas coisas bonitas que estão germinando no seio do povo nemhum Jor

nal e nemhum canal de TV mostra e talves nunca vai mostrar. Ê como se diz a pala-

vra de Jesus " aos pequenos e revelado o que estâ oculto ans poderosos li 
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FALA NORDESTE VOZ DE RECIFE -

TEOLOGIA OUVE PROPOSTA DA " NÃO-VIOLÊNCIA 

Por iniciativa do Instituto da Teologia do Recife (ITER), os alunos do �ltimo ano 

tiveram 30 horas-aula, de 27/o7 a 14/08, sobre a teoria e pratica da Não-Violên

cia Ativa. 

Foram 3 semanas riquíssimas. Na primeira semana, quem deu seu recado foi o ,Pastor· 

Ricardo ivangen (S. Leopoldo RS). Na segunda, tivemos várias presenças: Domingos 

Barbe (SP), Alfredinho (CE), Maria José e Lucila (da luta pela terra urbana-SPl e 

Ari (Faz. Annoni-RS). E, na Última semana, foi a vez do grupo de Recife e de Creu

za Maciel, que falou em especial, sobre a situação da América Central. 

Todos sentiram o empenho dos apresentadores e a seriedade com que o assunto foi 

abordado, deixando transparecer um espirita aberto, critico, auto-critico e bas

tante sensivel. Deu para esclarecer muitas dúvidas e estimular algumas pessoas a 

chegararem nas nossas reunioes semanais. 

Algumas pessoas que alimentavama uma antipatia gratuita pela proposta "não-violen� 

ta, reconheceram· que a base do preconceito estava em nunca terem tido a oportuni

dade (agora concretizada) de abordar o tema com satisfatória fundamentação prá

tica e teórica. 

O ITER já está amadurecendo semelhante programa para o futuro. 

Para nôs de Recife, foi um desafio que custou algum cansaço e rendeu um sem núme-

ro de descobertas e estimules para caminhar e abrir caminhos. 

Aos companheiros que investiram seu testemunho vivo nesta programaçao, nosso agra

decimento sem limites. 

A todos vocês, nosso carinho e um forte abraço, 

Grupo de Justiça e Não-Violência 
Recife-Pernambuco 

*********************************************************************************** 

A companheira Dora apresenta aqui a ação de um profeta de amor fraterno e irmão 

que todos nos conhecemos e amamos, do Pe. Alfredinho. Ele é um dos maiores aposto

los no caminho da Não-Violência que nos chama·ã refleção e à espiritualidade e nos 

questiona sobre a pureza das nossas ações não-violentas. 

JEJUM PELA FRATERNIDADE 

" O  vosso coraçao de pedra, 
se convertará, em novo coração" 

- 19 de junho de 87' - Joãozinho, pai de familia com 4 filhos pequenos, desem

pregado, morando com a esposa na casa dos pais, também nas mesmas condições de

pobreza, foi caçar no mato. Como não encontrou nada, nernhum preaE, desesperado

resolveu amarrar uma vaca do grande fazendeiro João.

Resultado: E denunciado, e a polícia vai busca�lo em casa de sua mae, espancando

e levando-o à cadeia.
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João fazendeiro dizia, que o dia em que Joãozinho saísse da cadeia, deveria des

aparecer logo, para o Rio ou S. Paulo. Mas que não podia ficar em Crateús. 

A situação ficou dura mesmo. Ele ja tinha um outro processo - sem advogado. A 

familia que ja era sacrificada, teve que se sacrificar mais ainda para susten

tar a alimentação dele na cadeia, sem saber até quando. - A mãe D9 Isaura, com 

2o filhos nascidos e 13 mortos, estava se acabando de dor. 

- 17 de junho - INiCIO DE UMA AÇÂO

Fui perguntar ao capitão da Polícia Militar e aos presos, se aceitavam a benção 

do Santissimo. - No dia seguinte, quinta-feira, Dia do Corpo de Cristo, fui e la 

Joãozinho me colocou a par da situação dele e me pediu assistência. 

+ 18 de junho Após verificar os fatos fui me encontrar com o proprietário da va

ca na casa dele. - Perguntei-lhe como podia ele com tanta riqueza mandar prender

um homem, que de fato em nada lhe prejudicou. Respondeu-me: " Eu trabalhei pa

ra adquirir esta fazenda, para defender o que é meu procurei a justiça."

Perguntei: "Que justiça é essa? O Senhor que é um homem de cabelo branco, se

lembra de ter visto na cadeia de Crateús um rico que matou, robou, desonrou??"

Ficou sem resposta. Continuei: - " Hoje é a festa do Corpo de Cristo, como é que

podemos abençoar tanta dureza e injustiça?" - Replicou ele: " O  caso entrou na 

justiça e eu nao posso fazer nada. Retirando o processo vou me desmoralizar pe

rante as autoridades e como poderei eu depois encaminhar outro caso?" - Eu dis

se a ele: " Ta certo. O Senhor não pode retirar o processo. A partir de agora va

mos iniciar um tempo de oraçao e jejum séí com agua até o Joãozinho sair da cad?.ia."

Avisados, o bispo D. Fragoso, a equipe paroquial, os animadores do bairro, a Ir

mandade do Servo Sofredor, que fez uma opção de Não-Violência Evangelica, se come

çou o jejum, uma vez todos estavam de acordo.

A familia de Joãozinho aceitou que o jejum fosse feito na casa deles.

Houve na cidade a procissão do Corpo de Deus. O bispo aproveitou a oportunidade

e comunicou o que estava acontecendo. No mesmo dia um advogado vei-o oferecer seu

serviço a esta familia.

- 19 de junho - sexta feira Varios grupos vocacionados, comunidade e associa-,· 

çoes se apresentaram para assumir uma permanência de oração. Alguns de maneira dis

creta, faziam sua doação na cozinha. 

- 2o de junho - sabado O capitão da polícia militar, o filho do João e um ai

vogado, vem me convidar a voltar em casa, dizendo que o processo sera retirado 29-

feira. Respondi: "O Senhor pode me levar na cadeia, mas na minha casa, não. SÔ vou 

em casa depois que o Joãozinho for solto." 

Alias o sentido primeiro do jejum é a purificação pessoal - Eu preciso ser purifi

cado do meu pecado, bem como o juiz, o capítao, o advogado, o Joãozi.nho . Todos 

nos. - À noite fui informado de que o carcereiro pedira a Joãozinho para que me 

pressionasse a sair desse jejum. 

Dia 21 de junho - Domingo Não houve missa na Catedral, mas uma Celebração. 

A paroquia toda foi convidada a fazer um jejum da EUCARISTIA. - O que adianta ce-
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lebrar, comer o Corpo de Cristo e deixar o irmao morrer de fome ?. Em cada celebra

ção foi lida a carta:(yj. no final} 

Neste mesmo Domingo, ã tarde, o mesmo João, foi pessoalmente visitar 7 familias 

que trabalharam na terra dele e pagou o salário de 2 meses atrasados. 

Dia 22 de junho - Segunda feira - as 8.oo horas João, com o nosso advoiado, se a

presentou na casa de Joãozinho, apertou a mão de todos, dizendo que não queria fi

car intrigado com ninguem. Declarou que ia retirar o processo. O juiz se mostrou 

insatisfeito com a retirada do processo. Alegou que sem a assinatura do procura

dor, que sõ devia aparecer 59 feira, não podia fazer nada. 

Apesar de tudo, Joãozinho voltou de carro, às 17.30 hs para a casa dele e deu a 

benção a seus filhos. - Agradecendo e louvando a Deus, tomamos um caldo dé arroz 

para romper o jejum. Foram cinco dias abençoados. 

Agora Joãozinho encontrou uma casa e se alistou na Emergência. 

Eis, na íntegra, uma CAI\TA Alft1'A l POPULAÇÃO IE CRATJOS;
escrita por Alfrcdinho- Ano VII/n. 06 (41) Crateús, julho 1987 

Bairro de Santa Rita, 20 de junho de 1987-

GARISSIMOS IRMÃOS EM CRISTO - PAZ . 

Qiem somos nós , irmãos, usando o direito que nos oferece a, jus·tiça humana, de man 

dar prender, bater e jogar na cadeia um pai de famili-a de 4 filhos, sem emprego e 

sem casa para morar ? 

-discípulos e amigos de jesus, temos o dever de saciar a fome de pão, de saúde,

de educação , fome também da palavra de D:ms ,fome do Rio da Hicaristia de nossos ir

maos carentes ..•

:bdos voces jâ conhecem o exemplo do santo martir Ie. Mlximilian Iólbe, que se ofe-:-,

receu no campo de concentração de Atschwitz , para morrer de fome e_ sede no lugar

de um pai de familia polonesa. Tupois de 15 dias ele faleceu, a 14 de agosto 1941.

IA.ante deste sacrifício, como é que podemos, com uma mesa farta, mandar na cadeia

um faminto que teria ameaçado os nossos bens ? �rã que sõ os pobres tem o direito

de partilhar o pouco que eles tem e perdoar a um ladrão que robou o que era necessá

ria para o sustento da familia?

neste tempo de seca devemos tecer uma imensa tela de compaixão mútua :o Plano de E

mergencia do G:>verno ê muito longe de responder as necessidades gritandes do povo .•.

Cada cristão devia se sentir mobilizado para fazer recusa à fome, â doença, e acabar

com o desemprego e a falta de escola.

Na grande seca de 1979 a 1984 piilhares de vidas foram salvas pelo esforço de parti

lha dos mais carentes. 'Jàntas vezes no bolsão da Sinta 1f eu vi o �m Cbmida aca

bar com um prato cheio

B;te tempo de �juro e (ração que foi iniciado 18 de junho, lesta do Cbrpo de Cris

to jâ deu resultado:

19 A lbrificação pessoal, a Cbnversão de cada um de nos

29 Qiem mandou prender o pai de familia, na 2 9fuira , vai retirar sua queixa perante

o juiz e anular o processo.
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DEUS Ê AMOR - e devemos nos amar uns aos outros de verdade e nao so com palavras. 

Na 29 feira nosso irmao preso deverá deixar a cadeia - muito bem. Mas o que ele 

pode fazer sem'emprego e sem casa? 

Vocês não tem vergonha de dizer a quem pede ajuda " vai trabalhar" sem oferecer 

uma hora de trabalho para ele ??? Se relembra esta palavra de Jesus: "insensato. 

Nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma - e as coisas que ajuntas de quem se-

rão " ??? Pe. Alfredinho 

,r----=--==-=================================================================-====--,,
li li 

:!ALTO TAQUARI - INFORMA - ALTO TAQUARI - INFORMA - ALTO TAQUARI - INFORMA :: 
li li 
li li 

:: O grupo Alto Taquari nasceu em março 87', mas a sua constituiçaÕ oficial data :: 
li li 

::,-, 19 de julho 8l 'quando foi possível contar com um número maior de participantes. :: 
li .· li 

::os nossos objetivos: enfrentar os conflitos existentes na sociedade através dos :: 
li li 

::métodos estratégicos da Não-Violência. :: 
" li 

::Necessitamos porem, aprofundamento do método e da mística e intercâmbio com ou - :: 
li li 

::tros grupos através de visitas, correspondências e troca de material. .. ::li li 

::A nossa região ê industrial, destacando-se o ramos calçadista, onde a opressao e :: 
" li 

::exploração da mão-de-obra ê gritante. :: 
" li 

:;A população e de colonização europeia onde a discriminação e o preconceito racial :: 
" li 

::predominam. Embora ainda inexperiente assumimos um compromisso serio com a co- l: 
li 

::munidade e com as lutas da classe trabalhadora .. 
li 
li 
li 

li li 
::" O grupo do Alto Taquari vai indo de vento em poupa II concluiu a Iva AlÕs que :: 
li li 

::nos mandou este r_eal tório. :: 
" " 

:: PARABENS, COMPANHEIROS. UNIDOS VENCEREMOS. :: 
" li 
li li 
" u 

::===================================================================================M 
li li 

:;sÃO LEOPOLDO . . . . " ,,-------- 1.n1.c1.ou um Jornal_ Regional e nestas alturas jâ deve ter tomado um gi- ::
li li 

::ro grande por este Brasil todo. Foi uma iniciativa muito boa que pode servir de es-:: 
" 

-
li 

::timulo para outros regionais. As noticias locais passariam mais rapidas e mais com :: 
" li 

. ::pletas e as experiências seriam mais repartidas. � bom quando os grupos desenvol- :: 
" li. 

::vem sua prÕpr.ia criatividade e fiquem cada vez mais independentes. :: 
" li 

::oBRIGADO, SÃO LEOPOLDO. :: 
li li 

" " 

"=======================================================-===========================u 

Caros Lei tores, pedimos perdão que esta vez o BOLETIM chega ·atrasado, nao ·.saiu· tao 

perfeito e alguma coisa que talvês nao esteja do seu agrado. t primeira vez que o 

Boletim estâ sendo feito em Brasília e ainda estamos sem experiência prática. 
************************************************************************************ 

VISITAS que nos trouxeram alegria: Passaram aqui: Dora e uns companheiros de Recife, 

Alveçi e Nancinha de S. Paulo, Frei Alamiro, e nosso amigo Maurício de B. Horizonte. 

Foi tão bom vocês terem passados aqui. 
************************************************************************************ 
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CRUZ ALTA - Recebemos· do companheiro Norberto um relato da ocu
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Já 
pação da Fazenda S. Juvenal. Umas Soo familias da Fazenda Annoni, cansadas da de
mora da justiça, se organizaram para ocupar, 18 de julho 87', parte da Faz. Juve
nal. Mas a UDR jâ tinha preparado forte barreira de pistoleiros e assim os SEM
TERRA sofreram repressão medíocre corno nunca visto em todo Rio Gr. do Sul. 
P_or falta de condições de sobrevivência todos voltaram para a Faz. Annoni. Fazen
deiros, pistoleiros e·Brigada Militar unidos impediram qualquer chegada para per
to do lugar, alêm disso, saíram fe�idas pela Brigada, 2o pessoas que vieram para 
prestar solidariedade aos acampados. - O relato termina convocando a todos: 

CONVOCAMOS a população para prestar apoio e solidariedade a todos os que lutam pela 
Reforma Agrária, vida justa e digna para todo o povo brasileiro. 

"'lenham cuidado com os homens , porque eles -entregaiii vocês at:!s t-r,i_buna_:i.s. e. açoita� 
rão nas sinagogas deles. 'ibces vão ser levados diante de governadores- e reis , J:X)r 
minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. quando entre
garem voces., não fiquem preocupados corno ou com aquilo que vocês vão falar, por
que nesta hora, serâ sugerido a vocês o que devem falar. com efeito, não serão 
voce-s que irão falar, e sim o Blpiri to do lài de você.s é quem falará a traves de
vocês ." (Mt. lo,17-20) 

· " 

Pedimos desculpa que por falta de espaço não colocamos a integra o relato. Solicit� 
mos uma noticia sobre a atual situação daquelas Soo familias para o proximo Boletim. 
**x********************************************************************************* 
BRASILIA - No dia 15 de agôsto apreciamos uma Festa Popular no Congresso. O povo 
veio entregar as assinaturas para as emendas populares. Delegacias de quase todos 
os Estados tomaram conta do Planalto com muita criatividade, faixas sugestivas e,:do 
seu folclo�e. O povão invadiu o salão negro na Câmara do Senado, tocando e cantando 
suas músicas, seus versos. 
Apoiado pelos braços de Lula e de Jair Meneghelli, o Sr Ulysses Guimarães recebeu� 
1�m das assinatura muitas vaias.com palavras de ordem. Foi seguramente pela 19 vez 
que um pr�sidente de Republica estava sendo vaiado e expulso dentro de sua própria 
casa (que aliâs deveria ser a casa do povo). 
1'. Manifestação continuou na frente do Congresso. Mllitos deputados do PT, PCdoB e do 
PMDB/ala progressista; saíram para se encontrar com o povo e para renovar os seus 
compromissos com o povo. Peça� teatrais da vida do povo, discursos e atê o Bumba, 
meu boi não faltou e deixaram a gente com um raio de esperança de que a histria está 
virando, embora lentamente. Foram entregue mais de 1.700,000 assinaturas pela R.A. 
No entanto as negociações sobre a Reforma Agrária continuam bolêrnicas e são junto 
com os debates sobre a forma de Governo as mais quentes e mais temidos. 
A todos que não podem vir em setempro para apreciar a votação, aconselhamos que não 
deixem passar esta data em branco, que façam manifestações, vigílias, rornarias,de� 
bates e mais nos seus municrpios. 



'NÃO PERCAMOS JAMAIS A .ESPERANÇA 

11 Aqui em Brasília chega o povo de todos os cantos do Brasil para 'reivindicar 

para manifestar, para cohr·a.r dos Deputados, para buscar solução para os mil proble

mas que o afligem. 

Estes dias mesmo vieram 76 pessoas com mais de 5o crianças de Uturama/M.G. Acam

param frente ao Congresso Nacional. O objetivo era conseguir do Governo solução 

dos graves problemas que enfrentavam com a UDR nesta região_. Foi um desafio muito 

grande por que 85' o proprio Governo Josê Sarney os assentou solenemente na terra 

depois de ter sido desapropriada legalmente. Conseguiram ficar 24 hs acampadados 

chamando atenção dos políticos, foram muitos deputados que se solidarizavam e aju

davam sustentá-los durante mais dias em Brasília. Varias pessoas, entre eles o ad

vogado e. o Frei Divino, que estavam junto às familias, estão ameaçados de morte. 

Ficaram mais d.e 15 dias hospedados no alojamento da CONTAG. Alêm de nÕs, a CMUTAS 

deu o seu apoio. Ficamos muito perto deles nestes dias simplesmente com a nossa 

presença e nossa amizade. A comunidade de Gama tambêm deu sua pequena contribui -

çao. Acompanhei o julgamento no Tribunal Federal de Brasília. Graças a Deus saiu 

mais uma vez tudo em favor deles. Vistamos um dos jagunços dentro do Tribunal en

quanto os fazendeiros brilharam pela ausência. Na mesma noite seguiram para Minas 

com o coração cheio de alegria, mas com um aperto no peito, por que sabiam que não 

ia ser facil continuar vivendo ao lado da UDR. 

A gente ficou para se trocar noticias e para ficar de certa forma ligada a eles pe

la luta autêntica.por Justiça e Vida melhor que Deus qüer para nos todos. 

! 
11 R!liz aquele, cuja conscie�ncia não o acusa : 

! e aquele que não perdeu a esperança. 11 (Ecl. 14,2T:
************************************************************************************ 

Antes de fechar este Edital recebemos uma noticia de Teixeira de freitas-Ba. 

600 farailias haviam ocupados as terras da FLONIBRA, inprodutivas há 12 anos e 

muitas vezes declarada pelo INCRA como area de Reforma Agrária. Pediram que a gen

te ficasse atenta a eles., que divulgassemos o fato e que abriram uma conta no 

B-enco BRADESCO- Agencia Teixeira de Freitas - BA - CEP 45997 

N9 2522 Vara 4 em nome de Josê Irailton Gonçalves .. 

. . 'Aguardem outras noticias. 

Para quem gosta
ria de ajudá-los 
nas primeiras di
ficuldades. 
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DEMOCRACIA 

Al:JTO'NOM IA 

E AUTODEFESA 

DETERMINAM AS RONDAS 

CAMPESINAS 

A HISTORIA DOS CAMPONESES 

DE PERU· 

A deficiência da Política, a escaze2 das vias de comunicaçao e de trans

portes, e a incapacidade para controlar a delinquência, foram fatores conjunturais que con

tribuíram para criar as II rondas carnp�sinas "em Cajama!"ca_/Amazonas-Petú (Declaração de par

ticipantes- de um encontro das rondas campesinas, realizado em fim de março deste ano.) 

Em varias localidades, lugares de Assembleias públicas e populares, em inúmeras ocasiões 

foram organizados as rondas per determinação voluntária e dernocrátic� do povo. 

Por exemplo: 11 Havia antes das !_ondas o carnpesinato cajamarquino, mas nao estava massiva

mente organiz.:ido. Sua organização foi muito limitado. Essas organizações a nível de Pro

víncias e Departamentos r.ão passa-varn de p-::-oj e tos be:n intencionados e no melhor dos casos 

foram simples coordenações b:.rrocraticas. 11 

Alem do mais II O Estado Peruano e suas dependências nunca representou a ,roz dos Carnpes i

nos e Astes não se sentiram idP.ntificad0s nem c0rn os fins e nem com os me.ias do Estado, 

muito pelo contrário estavam identificados co� a explora�ão, os sofriment0s, ainjustiça, 

a ignorância de que foram vitimas, são fomentados pelo Est.:ido, e mcdi.'.lntc su.:is autorida

des. Porque o II poder da:; cl.:isscs dominantes " e expcriu1entado, astuto e maduro, e de tao 

madu!"o esta em crise de descomposição e em suas entranhas estão os germes da morte. 

OS CAMPESINOS DE PERU OS QUE SOFREM A INJUSTIÇA 

A população Peruana está em rAdor de 2o milhões, diss� o cnmpanhP.iro Alfredo Ramirez, in

te;;rante das �od.:is Campcsians de Caj amarca. Somente a população urbana ·soma 12 a 13 milh-

. Ões. Os demais sao campesinos e a população Jas ��nda� não tem número certo. As...!._ond� 

de Cajarnarca devem Ler ca de 80% do Campesinato, em PiÚra 7u% em Liber<ladé e Huaráz 40% e 

em iiuanuco 7o7.. As Rondas tem se estendidos para todo àepartamento àe Cajamarca-e para mul

tas províncias de Piura, Ama�onas e toda Huanuco. 

A ORIGEH DA LUTA 
---------

As Rondas Campesinas surgir.111t i ní.cialmente para combater os iadrÕes de gaào, um problema 

muito extenso em diversas regiões de Perú e que e igualmeute urna ondd de assaltos, coilta 
\ -

o cou,panheiro AlfLedu RmnÍréz. Era sabido que us ladroes atuavam na cumplí.cidade com o 

guvetno e o povo foi vitima Jessa praga social. Daí as Rondas começaram lutar contra as 

autoridades corruptas. 
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A 19 experiência concreta se deu no final de 1976 numa escola do povoado _Cayumalea, 

Dep. àe Cajamarca no norte de Perú. Os ladrões haviam assaltados a escola du lugar e 

roubado tudo que estava dentro. Ôs C81!1ponêses se reuniram e coü1b;i.naram a viagar por Lur

nos durante as noites. Com o correr do tempo o povo admitiu que os roubos e a ladroagem 

tinham dimiuu:Í:dos e até àesapareci_dos da região. Alfredo disse: 11 Eles chegaram a con

clusão que era importante organLrnr Rondas .Campesinas. 

Criaram então mais rondas em uutros povoados e sacaram mais outra conclusão: os roubos 

tinham desaparecidos·. Logo depois destas experiências combinaram organizar novas_ Ronda� 

e assim começaram a espalhar-se pelas reglÕes, 

As Rundas atuais tem sua origem mais proxima nos anos 75 e 76, durante a luta péla in

dependência,aí começaram existir infinidades de grupos conhecidos como" montaneros 1
1 

muito similares ãs Rondas. 

Podemos dh:er, falou Alfredo RamÍL·ez, que os montoneros constituem o antecedente his

tôrico das Rondas nas jornadas pela independência. Os grupos.não eram agressores e nem 

guerreiros, mas agiram pela süa auto-defesa. 

De Cajamarca se expandia o interesse para criar cada vez ruais Roudas novas de campone

ses em Amazonas que foram motivados pelo Sr Pedro Risco Rodrigues. 

Num Documento publicado em setembro de 19ô6 aparecem as causas fundamentais das Ronda�: 

a) a crise econômica social generalizada e estruturada

b) as ideias preponderautes de organizações democraticas revolucionárias

c) os Íatores históricos

A Crise foi na produção:" Temos tllüa agricultura que nao abastece nem no mínimo a popu

lação. - Cuntamos com uma migração de massa do campo para a cidade. - As pequenas vilas 

estão fiéan<lo desertas como se o puvo ficasse temeroso de um exercito vassalaãor. - O 

empobrecemento do campesinato e seu alojamento nus abrigos são fenômenos que serviram 

as Rond� ãe motivaçao, de precexto " his LÔrico " 

AS RONDAS SÃO 
---·---------

Organizações transceudentes que ulLrapassam as tradicionais entidades rurais e ur

banas que tinham reàuzida sua ação básica ã praticas reivindicatôrias, dog1uaticas e 

exclusivas. 

A luta por uma nova or<lem social onde o" homem nao é o lobo do homem 11, e onde a Paz se

ja o fruto da justiça. (Is.32,17) EsLa é a auimação das novas organizações. Nesta luta 

eles se preocupam também por satisfazer sua [orne de pao e sua sede pela justiça. 

As Rondas são organizações leigas, autônomas, democratas e próprios ão campesinato an

dino. Representam uma institutionalidade in�dita que não preocupa com formalidades ofi-

é1a.LS, 

At:ravês das Rondas cn.ou-se de novo o espir i to comuni tãrio, aparecenim os valores cu 1-

turais e cordialidade e igualdade tão próprio do povo andiuo .. As Ronãas resgatam a me

rnÕria coletiva e fomentam a pratica dos Direitos é Deveres civis de seus membros. 



3 

AS rJs CA,RATER!STICAS BÀSICAS DAS RONDAS 

A Democracia 

-- -------------

A Auton6mia A Autc�dcfésa comunitária 

A instituiçao estã regida por princípios democráticos e desca maneira as orientações 

e aç�es são decididas pelas maiorias. Os dirigentes sào convocados e sancionados quan

do uau obse_!Vem os estatutos. Os Juízes comunais unidos ã critica e auto-criticasão 

medidos pela purificação e pelo afinamento de espirita coletivo. A fiscalização per

maneüte e coletiva ê o meio principal para evitar a corrupção e para reabilitar o 

espirita de igualdade e co:tesponsabilidade. 

Enquanto ã sua autonomia, as Ror,das n�o são orgaos subalternas do estado e nem da poli

cia, tao pouco dependem de orgãos políticos ou religiosos. No seu seio ventilam todo 

tipo <le ideias e planos <los camponeses.*As Rondas são patrimonio do camesinato.* 

Ele_s se auto-sus·tentéilú e assim mantenham sua inàependência. Nas Rondas o julgamento ê 

algo proibido, porque a delinquência ê um mal social, ê um ef�ito que·tem coruo causas 

fatoLes políticos, econômicos, sociais e juridicos. Um assalto ou o roubo do gado não 

àesaparecem se a gente mata o ladrão, mas sim deve se eliminar as eausas que geraram 

o ladrão, assim como também não· se acabcl. coru a tuberculose matando os doentes·,

COMO SE ORGANIZA ESTA CAMINHADA DE LUTA 

A OLgauização de uma Ronda na süa cúpula ê r�presentada por uma pessoa ou por um gru

po. Poàe ser uru cidadão comum, mas com boa ruoral. Ele pode convocar o povo a u�a 

Assembleia e determinar <lia e hora. A Assembleia nomeia ufua junta diret�� que e o 

orgão admlnistrati'va e que tem o controle de cada cidadão rondero. 

Para integrar na Ronda deve ser mais de 17 anos e menos de 60 anos. Estes e as mulhe

res e jovens uao são obrigados i serviços· noturnos de vigilância. Mas Lodos eles, vo

luntariamente podem realizar este serviço. As mulheres são igualmente membros ativos 

<lo grupo. Elas tem direito a participar com voz e voco e como dirigentes das Rondas. 

As mulheres campesinas e operárias que integram nas Rondas 

são consideradas pessoas conscientes da problematica do povo 

e do abuso de elementos· que vivem â margem da lei. 

são as que otorgam o apoio moral aos seus filhos e a seus 

esposos, dando esperança quando desanimam. 

Logo quando se organiza uma Rouda m.nna comunidaue existe a 

possiblidade de estabelescer um horário de turnos de serviço por um curco ou mais lon

go tempo. 

Os Ronderos trabalham em grupos ue nove (9) de noite e em grupos de seis (6) pela_ 

manha. Quando um deles não pode vigilar deve justificar sua ausência e repor sua fal

ta com trabalho ou dinheiro, 

Os Rendeiros não usam armas, somente uma peça de madeira para prevenir qualquer tipo 

de ataque por maus elementos. 

Os Renderes também investigam muitas denúncias, buscam provas, interrogam os suspei

tos, procuram declarações e entregam-as às autori<la«ies competentes. 
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11 Qualquer delinquente é tratado com respeito que toda pessoa humana merece", declara 

o Rondero Arcãdio Mera SiqUenza de Amazonas, somente o privamos àe sua liberdaàe.

Atualmente os ronderos estão enfrentando problemas jurídicos como a legitimação <las

terras, conseguir alimentos, abandono de lugar, casos de violação. Em resumo, as Ron

das tratam qualquer tipo de problema que seus wembros sofrem. Abordam tambêm reivin

dicações específicas e lutam por melhores escolas, estradas e Postos Médicos.

ENTRE DOIS FOGOS A LUTA SEGUE COM DIFICULDADES 

Eutre dois fogos, contra o assalto e autoridades corruptas e contra as açoes venturo

sas do 11Sendero Luminoso" e a repressão policial, as Rondas Campesinas tentam trabalhar 

em algumas regiões de Perú. 

Os ronderos não se envolvem com o Sendero Luminoso. Consideram �le como um grupo ver

tical, autoritãr:í.o e prepotente. Dizem que ele prospera mais onde a população ainda 

não está organizada e não tem consciência de combate e nem de formaçao democratica. 

A pratica da democracia, a organização massiva são as chaves para impedir o assenta

mento de grupos provocadoras e também para neutralizar a prepotência das autoridades. 

Em regiões declaradas "estado de emergência", como p.ex. em Puno, os camponeses não 
. 

\ 
acha, recomendável criar rondas, para que nem os Senderos e nem o Exerci-to possam to-

má-los por seus interesses. 

Alfredo Ramirez conta: 11 Em Huânuco , ueclarado em emergencia, o Exercito havia f.ormà

ào rondas paramilitares para organizar os camponeses à seu serviço. Huânuço-ê uma parte 

da selva deste Huancago ate Junín� O Exerci-to formou os grupos para perseguir o Sen

dero dentro de sua política de contra-insurgência, mas os mllíc.::os cometeram muitos 

abusos com os campo11eses� Eles os oprimiam, manipulavam, chantageavam e se algum de

les reclamava, era imediatamente acusada de ser do Sendero e era castigado. NÕs, das 

Rondas, entramos em contato com eles� conseguimos atraí-los para o nosso lado. Final

mente eles conseguiram libertar-se dos mandas militares. Existem ainda antigos grupos 

para-militareà que agora são autonõmos e ligados ao movimento campesino em geral, Va

rias deles já assistiram nosso Encontro em março deste ano, e sabemos que algums gru

pos para-militares estão liderando uma luta por sua independência e para nao ser ma

nipulados nem utilizados como " carne de canhão u pelos militares. 

Frente a estas dificuldaJes, o Pe. Neptali Liceta, nosso companheiro e Coordenador do 

SERPAJ-Perú, manifesta que não se deve perder de vista, que num territôrio de extrema 

violencia çumo Ayacucho, Huancavelica, Puno e outros lugares, havia que buscar-se al

ternativas para a Paz. Claro que pode haver confusão e ambiguidade entre as Rondas Cam

pesinas e àqueles que estão sendo organizados pelos militares. Mas neste contexto, com 

uma educação profunda e convincente deve se construir a paz entre a gente. Ele crê que 

as Rondas tem uma proposta importante, mas não desconhece os riscos que podem surgir: 

"Não pod�mos somente falar de Paz sem oferecer alternativas." 

UMA ALTERNATIVA ANCESTRAL MAS INOVADORA: 
A NÃO� VIOLENCIA NAS RONDAS 

O companheiro Neptali comenta que as Rondas organizadas a partir da necessidade do povo 

são uma educação para a Paz. 11 NÕs já refletimos mais a fundo sobre as Rondas como aí-
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ternativas de uma educaçao libertadora na �onstrução da paz,por que as Rondas nao e

xistem somente para defender instâncias urgentes de pequenos roubos e assalcos, mas as 

aaízes, o funàamento das Rondas como expressão da vontade popular, o·--povo estã sendo 

encaminhado à uma educação básica, baseada em seus valores nativos e patrioticos. � 

para liberar-se de diferentes formas de opressão. Temos visto_como as Rondas questio

nam aquelas autoridades do Governo que deviam estar fazendo justiça mas nao cumprem 

com ela. Hoje a população recorre mais as Rondas do que à Delegacia da policia. O povo 

compreende que a sua segurança escâ nele mesmo, na sua própria gente e que não podem 

construir a paz fora do ambiente e dos interesses de codos. 

Além do mais, confirma Neptali, as Rondas estão baseadas em tres mandamentos princi-

pais: nao roubar nao mentir - nao ser vaidoso mas sim homens do povo. Este me pa-

rece é uma forma de educaçâo comunitária que leva a Paz. 

Em todos os dirigences e ronderos existe uma clara consciência de que o trabalho ê 

não-violento. Todos eles reconhecem a diferença desta organização comunitária das Ron

das dos grupos guerristas e terroristas. 

O companheiro' ãmÍrez explica assim: '' Efetivamente ,as rondas campesinas tem uma dife-, 

rença totalmente oposta da ação de grupos terroristas. Nas Rondas todos decidem demo

craticamente em Assembleia. Nada esta faculdada para manipular e decidir por si so, se 

isto ocorreria, a Ass.embleia o sancionaria. As' 'l>ndas são uma instânci� de auto-proteção 

e auto-defesa frente às agressões. Pens'éllllos que a violência provêm fundamentalmente dos 

grupos poderosos para impor, subjugar e obrigar o povo a servir e beneficiar a eles 

Na historia de Perú podemos ver como os espanhÕís chegaram, violaram o território e 

queriam aniquiíar a cultura e a raça. Us.aram a violência, mas o nosso povo se organi

zou na auto-proteção e auto-defesa. Agora a gente ve nas zonas onde estao organizadas 

as Rondas houve contribuição para freiar um µomzo a violência. A apreciação de Ad.olfo 

P.Esquivel ê boa, quando ele fala sobre o problema dos Direitos Humanos em Perú. Ele

disse: !! As Rondas s.ão uma alternativa frente a violência e à injustiça.

Pensamos que podemos fazer desaparecer a agressão aos Direitos Humanos e conseguir um

país mais jusco na medida em que os campesinos e a população são donos e administra

dores do Poder do país e sao protagonistas e executores das políticas econômicas.

�or enquanto hã grupos economis�as ligados ao poder estrangeiro o qual sempre contro

lou nossa econômia e sempre decidiu nossa política. Os camponeses ficaram de mal para

pior. Os Direitos Humanos são desprezados e a Paz apenas um desejo. Por isso, nos man

damentos do Rondero assinamos que nôs seguiremos a obra libertadora de Cristo, de Tu

pac Amaru, de nossos heróis e martires para fazer do nosso país uma sociedade das maio

rias.

AS DEFICIÊNCIAS NAS RONDAS 
- ------------ ---

Hã muitas falhas nas Rondas. Falta maior domínio político do programa, como organizar a 

auto-defesa no país e a maior consciência política nos ronderos e no campesinato. estas 

coisas são a dificuldade maior e devemos superá-la. Esta superação é ao longo prazo. 

Quando tivermos superado ou corrigido, podemos mostrar que isto foi um velho costume de 

manipulação. O campesinato submisso foi simpíes seguidor daquilo que os patrões dese

javam. Agora ja temos conseguido que o campesinato tome consciência de si mesmo e de 
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suas organizações, finalizou o companheiro Alfredo, 

PERGUNTAS A SEREM TRABALHADOS 

----- --------

1. De onde brota a força e a fê das Rondas Campesinos?

2. Quais sao os instrumentos de luta deles?

3. Quais sao os resultados dessa luta que aparecem no texto?

----- -- -- -- -------- ---------

,OS DEZ MANDAMENTOS D0S RONDEROS: 
-======================================== 

1 - Continuar a obra libertadora de CRISTO, de Tupac Amaru, de nossos martires .e he

róis, para fazer do nosso Perú uma sociedade das maiorias com democracia e corri 

justiça. 

2 - A Justiça Social nao se ventila nas Cortes, nem se mendiga com papel selado, se 

conquista com a açao organizada_das massas. 

3 - Os campesinos juntos ·conseguem mui to, unidos com os pobres da cidade conseguimos 

tudo. 

4 ·Os Ronderos devem amar os Humildes mais que a si mesmo e devem trabalhar por eles

sem esperar recompensa.

_5 - NÕs Ronderos devemos ser os primeiros na luta, os Últimos nos benefícios. NÕs Di-

rigentes devemos ser os Mestres que edificam pelo exemplo . 

6 - Nada esperar das autoridades e dos opressores: toda confiança e apoio as �ondas 

Campesinas. 

7 - Não roubar nem uma agulha nem um punhado de ervas. Ser verdadeiro e nao permitir 

mentira. 

8 Condenar a corrupçao e o suborno e sancionar por igual a todos que interferem. 

9 - Ser Democratas consequentes, trabalhando com as massas, nada sem elas. 

lo - -Todo individuo deve submeter-se ãs Rondas. As minoria� devem acatar obrigatoria

mente às maiorias. Os organismos inferiores aos superiores, e todos os Ronderos 

às Rondas de Cajamarca que é para nós o Governo Departamental. 

------ ---
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NGO Working Group on the World Bank 

Endereco Postal: e/o ICVA - C.P. 216 - 1211 Genebra 21 
Correio eletronico: ngowg@gn.apc.org 

A: ONGs, organizacoes populares e pessoas ligados ao GT de ONGs sobre o 
Banco Mundial 

De: Marcos Arruda 
Ref: ENVIO 94.5 

?O 

Genebra, 26 Julho 1994 
Caros Amigos e Amigas, 

Saudacoes e Viva o Brasil Tetracampeao! 

Em maio passado tivemos uma reuniao do GT em Genebra. Foi tomada a decisao de 
transferirmos de Genebra para Washington a seàe do Secretariado. Estaremos em Genebra ate' 
meados de janeiro, data em que irei com a familia para Washington ate' o fim de fevereiro. 
Estaremos buscando outro coordenador para substituir-me e em breve teremos o anuncio e 
descricao da funcao para enviar-lhes. Estaremos de volta ao Rio no fim de marco de 1995, e a 
partir de abril estarei de novo trabalhando com os queridos companheiros do PACS-PRIES. 
De maio para ca', elaboramos um plano trienal de trabalho para o GT, adiantamos a preparacao 
das publicacoes sobre ajuste estrutural, que estarao prontas antes do fim de setembro, e 
esbocamos o documento do GT sobre Pobreza e Desenvolvimento. 

I - CONTEUDO DESTE ENVIO: 

1. Plano de Trabalho do GT. Este documento apresenta as linhas de acao para o
período 1994-96 e consolida a politica financeira do GT. Para sua informacao.

2. ADENDO das ONGs ao Documento do Banco Mundial sobre Desenvolvimento
Participativo. Este texto foi preparado por um comite/\ de redacao dirigido por Nancy
Alexander, Bread for the World USA, em consulta com os convidados, externos ao
Banco Mundial, do Seminario do Grupo de Aprendizagem do · Banco sobre
Desenvolvimento Participativo, em maio passado. Kamal Malhotra e eu participamos
do comite/\ de redacao. O Adendo sera' publicado pelo Banco junto com o Documento.
ACAO: pedimos que voce e sua organizacao enviem seu endosso ao Adendo a
Nancy Alexander (fax 301 6082401) as soon as possible.

3. Declaracao visando a Transformacao, no 500 Aniversario do Banco Mundial e do
FML Esta declaracao foi feita por Christian Aid e esta' circulando pelo mundo em
busca de endossos. Sera' apresentada 'as entidades de Bretton Woods nos eventos do
500 aniversario, em setembro/outubro proximos. ACAO: pedimos que envie seu
endosso a Paul Spray (fax 4471 620 0719) no maximo ate' 30 de Agosto; tambem,
que distribua copias a pessoas eminentes e instituicoes nos seus paises. pedindo
que endossem a declaracao.

4. Carta "O G-7 deve adotar os 'Termos de Napoles' em prol de uma Verdadeira
Reducao da Divida Externa". Esta carta foi enviada por diversas ONGs 'a Cupula de
Napoles do G-7. Esta versao foi preparada pelo Grupo de Referencia do Movimento
do Tratado de ONGs sobre a Divida Externa, que se reuniu em Femey, Franca, no
inicio de julho.

5. Nova lista de membros do GT.

Secretariat: ICVA, 13 rue Gautier, 1201 Geneva, Switzerland 

Tel. : 732 66 00, Fax: 738 99 04, Telex: 22891 icva eh 
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II - BREVES NOTICIAS SOBRE ACOES DE ONGs E o soe. ANIVERSARIO 

1. Consulta Internacional sobre Alternativas de Desenvolvimento para o Hemisferio
Sul: foi realizada na Universidade de Fort Hare, Africa da Sul, em junho, com 75
participantes. Marcos fez uma apresentacao na sessao de abertura, sobre "A Nova
Ordem Economica, o Modelo Dominante de Desenvolvimento e Alternativas
Democraticas". O texto ja' revista esta' disponivel em ingles (por meio do PACS - fax
(021) 224 3 l 07, Rio de Janeiro; cel ax:pacs). Os participantes decidiram criar o que
esta' sendo chamado de Rede Sul, incluindo ONGs e organizacoes populares (OPs) do
Sul e o "Sul do Norte". Seu objetivo e' colaborar internacionalmente na luta pela
edificacao de alternativas de desenvolvimento centrado no ser humano e no povo e por
uma globalizacao baseada na complementaridade de economias, culturas e generos, e
na solidariedade. Uma coordenacao internacional foi criada com representantes das tres
regioes do Sul e um do Norte. O secretariado esta' situado na Universidade de Fort
Hare.

2. Kairos Europa: Acao em Bruxelas para "Salvar o Planeta e os Povos -- Controlar
o Dinheiro", e Comissao Publica de Inquerito no Parlamento Europeu, com a
participacao de ONGs e lideres ecumenicos. Marcos fez uma apresentacao sobre as
reivindicacoes de organizacoes populares e ONGs latino-americanas ao Parlamento e
Comissao Europeus. O texto esta' disponivel tambem no PACS. Outros participantes
do Sul falaram da perspectiva das suas regioes. O dossie/\ completo estara' disponivel
de Kairos antes de outubro. Um livreto de Kairos "Alternativas Economicas:
Respondendo aos 50 anos de Sistemas Financeiros Dominantes estabelecidos em
Bretton Woods" ja' esta' disponivel em ingles (Ulrich Duchrow, Hegenichstr. 22, 69124
Heidelberg, Germany).

3. Declaracao Visionaria do Banco Mundial. Documento celebrativo do 500
aniversario, publicado ha' uma semana. Quem desejar, peca copia a John Clark, Banco
Mundial, Washington (fax 1-202 676 0576, cel jclarkl@worldbank.org).

4. Acao de ONGs e OPs sobre o PLANAFLORO/Rondonia. Em junho passado o
Forum de ONGs de Rondonia enviou carta ao Presidente e Diretores do Banco
Mundial, indicando que serios problemas estao impedindo a implementacao adequada
do Projeto socio-ambiental Planafloro, e solicitando que o Banco pare os desembolsos
ao projeto ate' que sejam adotadas medidas concretas adequadas. Esta iniciativa
emerge do processo de avaliacao independente do Planafloro, e espera-se uma resposta
do Banco ainda em julho. O avaliacao sobre participacao popular no Planafloro que o
Grupo de Trabalho de ONGs sobre o Banco Mundial esta' realizando em colaboracao
com o Forum de Rondonia esta' na etapa semi-final -- o relatorio esta' sendo
completado e um seminario com o Forum e membros do Banco Mundial esta' previsto
para o fim de julho em Rondonia.

5. O BANCO MUNDIAL E A BIODIVERSIDADE - Um relatorio do Comite/\ 

Intergovernmental da Convencao da Biodiversidade, reunida em Nairobi em junho
passado, indica que os delegados da India, Malasia, Suecia e Filipinas criticaram a
alegada acao do Banco Mundial de tomar o controle do Grupo Consultivo sobre
Pesquisa Agricola Internacional (CGIAR) e seus valiosos bancos de gens. Eles
argumentam em favor dos esforcas da F AO para colocar as colecoes geneticas do
CGIAR sob controle intergovernamental, primeiro dentro da Comissao da F AO sobre
Pesquisa Genetica Botanica e eventualmente dentro da Convencao da Biodiversidade.
Martin Khor, diretor da Rede do Terceiro Mundo (membro do nosso GT) disse
em plenario que as colecoes geneticas do sistema CGIAR, que representam 40% das
colecoes globais de materiais geneticos agricolas, valem bilhoes de dotares e poderiam

2 
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ser usadas como um instrumento financeiro inovador para implementar programas de
biodiversidade. Ele sublinhou que e' importante reconhecer os direitos dos paises
pobres em relacao a estes ativos e a uma parcela justa dos beneficies financeiros
derivados do uso destes materais geneticos. Aqueles que se interessem pelo informe, 
podem requisita-lo do PACS ou tira-lo da conferencia eletronica ax:sementes). 

6. Eventos de Madrid em torno do 500 aniversario.

• O Encontro Internacional de Movimentos Sociais e ONGs para responder ao
500 aniversario of the FMI, Banco Mundial e GATT, tambem chamado "As
Outras Vozes do Planeta", esta' sendo preparado por ONGs espanholas para
26/9-1/10/94. Espera-se 10,000 participantes na Assembleia Geral oficial do Banco
e do FMI, incluindo funcionarios, grandes empresarios e jornalistas. O programa do
Encontro alternativo inclui seis sessoes plenarias sobre varios topices, grupos de
trabalho, um ponto de encontro coletivo e um centro de comunicacoes. Uma sessao
plenaria extraordinaria sera' realizada em 2/10, consistindo num debate entre ONGs
e representantes do Banco e do FMI. Uma exposicao internacional de fotos esta'
sendo organizada. Para contatos: Aedenat, Campomanes 13 - 28013 Madrid. Tel.
(341) 559 0334. Fax 571 7108. Cel: fa94@nodo50.gn.apc.org. 

• Tribunal Permanente dos Povos sobre as Instituicoes de Bretton Woods. Sera'
realizada uma sessao em Madrid, de 30/9 a 3/10/94, patrocinada tambem pela
Coordenadora de ONGs espanholas. Sua finalidade e' questionar, a nivel do direito
internacional, os "crimes economicos" sobre os quais ainda nao existe qualquer
legislacao. Marcos esta' pessoalmente convidade para falar sobre o ponto de vista
das ONGs e sociedade civil em 2/10. 

Agradecemos ao PACS pela traducao dos documentos que enviamos anexos .. -
1
, r�· '----

C vl./vt.,.,t.,(,, w� 1---
M

f 
cos Arruda 
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MOVIMENTO DO TRATADO DA DÍVIDA 
Secretariado: Comitê de Justiça Social 

1857, De Maisonneuve West 
Motreal, QC H3H- lJ9 

T�l.: 514.933.6797 
Fax.: 514.933.9517 

Uen�bra, 5 de julho de 1994. 

Aos líderes do G-7: 

O G-7 deve adotar os" Termos de Nápole�' para uma 
substancial redução da divida. 

O Movimento do Tratado da Divida, uma rede global de organizações não 
governamentais (ONGs), com representantes de todos os continentes e de países tanto devedores quanto 
credores atualmente retmidos em Genebra, acredita que seis anos depois de o G-7 ter adotado os 
Termos de Toronto, é urgente dar o próximo passo: Termos de Ndpola. Os Tennos de Nápoles devem 
consistir em três elementos: Elevar a redução da divida a um nível entre 60 e 90 por cento do seu 
montante� adotar tratamento igual para todos os credores, que implica no reconhecimento de que há um 
problema multilateral da dívida; tomar as decisões adequadas para resolver o problema 

Há uma concordância ampla na counmidade financeira internacional de que uma redução 
mais significativa é necessária No mês passado, os representantes de alto nível do G-7 e outros 
governos credores, jtmtamente com FMI e o Banço Mundial, reuniram-se em Genebra em um seminário 
sobre a dívida, conjuntamante organizado pelos governos sufço e sueco. Todos, exceto o Japão, 
concordaram sobre a necessidade e a viabilidade de uma redução da divida eilateral acima dos 80 por 
cento, e em algi.ms casos até mais. Se o Japão não pode ser pressionado agora a alinhar-se aos demais 
credores mlllldiais no sentido de tal redução, deveria aceitar ao menos a partir de uma lista de opções, a 
possibilidade de fornecer novos recursos para uma redução semelhante. O princípio básico na 
concessão da redução da dívida é que o seu pagamento não deve ter precedência sobre os direitos 
fundamentais da população dos países devedores à comida, à moradia; saúde, educação, e lDll meio 
ambiente sadio, em outras palavras, um desenvolvimento econômico e socialmente sustentável. 
Recursos obtidos pela redução da dívida deveriam ser dirigidos para o financiamento destes objetivos. 

A posição do Movimento do Tratado da Dívida está de acordo com a Conferência 
Internacional das ONG& sobre redução da divida dos países mais pobres, que ocorreu em Genebra de 
29 de junho a 1° de julho, onde as ONOs participantes propuseram o seguinte:

1 . Uma imediam redução de 80 por cento do estoque da divida para os países endividados maia 
pobres, e em alguns casos extremos acima de 90-95 por cento. Uma redução de 100 por cento 
poderia ser concretizada antes do final de 1995. Para a maioria dos países de renda média mais 
endividados, wna redução de 50 por cento da dívida é necessária até o final de 1995. 

2. Isto deve ser parte de lDD amplo pacote de redução da divida, no que diz respeito não somente à
dívida oficial bilateral, mas também a dívida multilateral e comercial e uma condicionalidade
baseada em reformas que conduzam a um desenvolvimento centrado no ser humano, participativo
e ambientalmente sustentável. Isto implica em que os credores e as intituições multilaterais
reconheçam a existência de um problema com a divida multilateral.

3. Isto também implica numa igualdade de tratamento por parte de todos os credores, e o
delineamento subseqOente de 1.DDa poHtica para atacar o problema da dívida multilateral.
Acreditamos que o cancelamento da dívida pode ser alcançado através de uma combinação de
políticmi que não cawle de11equilíbrioa multilaterai11. A propolilta feita pelo diretor-gerente do



FMI, Camdessus, e repetida recentemente pelo presidente Mitternnd tão eloqüentemente para 
elaborar um novo Plano Epecial dos Direitos e dirigi-lo em direção ao alvo da redução da 
dívida multilateral é uma delas. Combinada com a venda de wna parcela do estoque de ouro do 
Fundo e um uso mais criativo de suas reservas e lucros, e os bancos multilaterais bastarão para 
enfrentar não somente a-, dividas do Fundo e do Banco, mas também os bancos de 
des.:nvolvimento r�.�ionais. 

4. Diuheiro para a,juda náo deveria s?r desviado para redução da dívida

5. A redução da dívida deveria ser discutida em um fórum mais amplo, que leve em conta as

que�tóes maiores relativas do desenvolvimento e ao !luxo de recursos. As Mesas Redondas do
P°!',ü1) (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) fornecem um modelo útil que o
Clube de Paris não oferece.

Confiamos que vocês irão, nas palavras do Presidente Mitterand, tomar sua coragem 
para enfrentar este desafio tão angustiante do final do século 20. 

Atenciosamente, 

Pelo Movimento do Tratado da Divida, 

Filomeno Sta. Ana 111 - Freedom from Debt Coalition t-Phillipines ), 
Asian Solidarity against Debt and Recolonisation (ONGs de dez 
países asiáticos) 

, Yoko Kitizawa - Japan Bretton Woods Coalition 
Opa KApijimpanga - African Forum and Network on Debt and 
Development (AFRODAD) 
Sergio Schlesinger - PACS/PRIES (Brasil), tambêm representando 
outras ONGs da América Latina 
Inji Islam - 50-Years-is-Enough-Campaign USA 

, Ernest Schibli - Social Justice Committee Montreal (Canada) 
, Ted van Hees - European Network on Debt ofDevelopment 

(EURODAD) 
, Marcos Arruda- PACS/PR.Im 
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res, poss�iros � pcguenos prcprietári�s visanÓo: 

a) U:;o e e:-;ploracão da terra, sob regime comuni t§.r i o

ck !)CD:. e meio. O(' prcôuc;ão; 

L) lr.tro.:1u�::o e disseTílinãção àe tratos e cuid.::::dos

agi-ícolês p�la adoção d2 técn:: l;as de pli:rntio e colhei té:I, mét.odos de 
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d) lntroduç�o ae· h5bitos alirn2�tare� c0�?2tiveis·, óe

a�iesa 3a�it�ria e melhori� do p2dr�o h�hitacional; 

�) Forrnaç�o �rocr�s5i�a de est:utura pr6pria de 

trjbuiçio dos produtos de fo�raa a evjt�r a 

• a.,, de in".. c·n ,edj r;Z10 r�� bt::'n ... ;.,1 ocuzj dos;

f) 

f e;: :r, ê\ ='· l.. r .: .. .,.:...: "·.:::

tradiç�es cultur�is �� 

2poio ã co�unidode do Ba�rro e da Regi�o 
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4.� U,.:-, •. · .· .. ·,._, ... (. .... _.�;,. ··.-r.1.. . , ··/ ,  •ir
o Art i 90 .Sç, - 1\. Soei ecl udc s�rü õdrr.i ni .s tradL.1 por um Con.sé lrH?·. C,;t!) s� 1 ti vo

e uma Diretoria Executiva, elei.tos em Assembléia Geral e ·' suÍ:/i<f�i

dos néJ forma prevista do presente Estatuto, podendo serem reeleitos.

Secão I - Conselho Cc:1s1.1)tivo 

Arti90 69 O Conselho Consultivo é composto de no mínimo 3 (três) e 

�o m��i�o 7 (sete) Conselheiros, sem atividade remunerada, indicados

e�t:::-e os sócios de reconhecida cao2cid3de de trabalho e de conheci 

mentos. 

�Artigo 79 - Ao Conselho-Con�ultivo caber�: 

a) Em cc�2bcr�ç�� cc� a Diretoria, estucar 0 f crmu
la:::- a p-:ilÍtjca geral da Sociedaêe, êsfininco p::-ogra.'112S de ·;:r2balho, 
yrD?üi)c�u·_ àiret.r izC:'s para sua execuçeo, an2.lizando e coníeccionando 

1t:cniccs e - . - . . 
C:' CGDC':Ttl C o-.:. li .. ':.DCE l .!'OS; 

b) A�se=scrar a Dir�toria na e:>:ecuçao ào programa e
c�1c·nJ�rio de trabalho aprovado pela Asse�bl�ia Geral e 2companh2r e 

cc·:·:7,-<·L:1- e, n�:r,�n-i;:1cnto ào orça;nento ünual aprovado; 

e) r::-:.�rr,in3r e c.::,r :-2rccer nas contas e relatório

;;�jz.:J �:2. üi1 t.orj2 e n,:s p.ropcst2::-. cê !Ji:ret.orie que e:nvolvam contra 

.tos de f incnc:i a . .!11 ;-it o com supo:::-te c::m garantias bipotE::cé.r ias àe · bens 

d) Ex,minar e a�r p�rcc�r n2s propostas da Diretoria

�Ge envolvam aguisiç�o de bens de valor iaual o� suoerior a 5 

:o) sal�rios rninirnos. regionais, ou alie�aç�o e venda; 

(cin 

e) Assess6rar a Diretoria no desenvolvimento de ati

�.i Gaêe:s àe promoção aa Sociedaàe junto ·a entidades' públicas e priva-

,,::;, �i,ê-::it.cr:êo t.:levaàcs os propósitos E: objetivos· da Sociedade; 
f) Coordenar j�nto a terceiros, pessoas ou institui

���, a .::-calizaç�o de estudos, projetos t�cnicos, curses e c�mpanh�� 
·=3�os ao desenvolvimento 2a S:icie��6e e de seus rne�b::-os;

- Para sua gestao,

� . é!O nece.ss�.::- .1 o.

- - . . 
:;-.,:ic:.::-2. cr:;..cr comis 
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reunj õcs poderão pélrt icipar com direi to cJ vo z, 00,,.t)'�,Soo1 fdos ._, _ ,
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Artigo 
- ·?. ) 

' l ,l 
. . • .. . ;, 0 

99 - Por convocaçao dê..l· Di rc tor ia ou µ<&i.É-,:.�ryic ia ti vê.1.· de ·.no·' IP.l. ·Sso.
., () ' 1 , - l•

nl.. :no 2 (dois) Conss._lhc iros, o Conselho Con su lti vo �fjrriif::;_:·s'c'-;__-á · ��t.J;r:3 " · •L'' / '
r 

( • Q- "1l ,. . ,,. 
ordinatiamente, dcvcndc essê..l convocac;ao ser feita meàia�"/;Ji,ss:> .. rpor

- () .. l.· ..• 

escrito do qual constará breve xposiçao das matérias a serem dis'dõ--

tidas, entregue aos Conselheiro s com. no minimo 3 (tr�s) dias de ante

ccnêncii1. 

Artigo )09 - As reunioes do Conselho inst2lar-sé-�O com a presença 

de pelo menos metade de seus membros e, um entre seus membros. sera

eleito para presidir a reuni�o gue escolherâ entre os associados o 

.sE:cretário. 

h�tigo llÇ - As decisões, relat�rios, pareceres e indicações seruo 

::; 2?.r0v2àos por maioria abso luta de votos dos Conselheiros e constarão 
l i '' .. - r\ 
...J ·- .. J._ \.., de ht2s do Conselho. 

S�ç�o II - Diretoria Executiva 

r_tigo 129 - h Diretoria Executiva c2�2r�: 

a) Zel�r pelo cu .. �rimento dos Estatutos e cumprir as

nrc j scics e:n."'.fladas da AssembJ éia Geral; 

··o·-,�,' l:., (: ; o caJ _ �•• LI J CJ ..,· i.....,1 

b) Ouvir o Conselho Consultivo e cooperar com ele na 
(à .. 

:?o]ÍUcê'l Gerê..l àa Socie:êc:,de e ôas diretr:Lzes,progra..111as"....-=,:. 

e) lmp]antar, executLr e controlar o proçr�ma e ca

d) Co;1sultar o Co:,selho e 2cc:..2-r se:us pareceres n2s

àcci soe.<:. que envolv2..:-n aquisição àe bens, süa aliE:nação ou vE:nna, e 

n2.s O?crações de financiamento com su:;?orte em gc.!.:'antias hipotecá 

rias, fiduciárias ougue envolvam quaisquer formas de vinculo ou com 

p�omisso a colheitas futuras da Sociedade; r

f) Responder soliãaric..mente petante a Assembléia Ge

�al peJos 2tos conjuntos emanados de sua gestão técnico-administrati 

tos, 
g) Deliberar sobr� qu�·quer ponto omisso nos Estatu

ou que a� margem a m�is de �1a i. lcrprctaç�o, ouvido o Conselho 
: e r-. s 11 ) -:- i v· o • 
1 

. I 

h) Deliberar sobre a odmissão de sócios;

negócios 
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"', j) 2cl.:ir pelo bom nome c..ll� f,ociczd:-1cfr:,1_µódcncJp'' nc!Jtc 
�·· , . ' .... 

scnU do suspender demitir sócios que dcscw�l�(, >,�_�··1::r�i\_i_�·to_n'.)t,u>6'r.1cs�
tcndum os objetivo� d.:i Sociedudc, ouvido o Cons�;J..ho ... Con!;u'i'ti-v)'.). SQ(j """" ,. ·' ... -� 

···t .
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- ·'11,('., . -�- "'r<J 

/lrtigo lJY - A Diretor ia é compm;ta de 3 ( trés_} a 5 ·Un-f!&o) mc111bros, '''n 
º <.7-sendo um Diretor Pr�sidente, um Diretor Financeiro,wn Diretoru�0yécni, 

-

cc-1�c.:11inistrativo, um Diretor Comercia} e um Diretor para Assuntos ,1�

ridicos, eleitos em Assembêia Geral com mandato de um ano, 

serem reeleitos.

§ On�cu - Alé o com lcto desenvolvirr,cn o das ativic.3ades, as 

poàcndo

f1rnções

de Diretor Comert�al ser�o atendidas pelo Direto/ Presidente e as de

Diretor Técnico-Administrativo pelo Diretor Financeiro.

�Artig0 149-São Atribuições do Diretor Presidente: 

a) Presidir as reunioes da Diretoria, com ·voto de 

-jualidzde; 
b) Con-vocar e presidir 2s Assembléias Gerais e ccnvo

c�r e Ccnselho Consultivo; 
J., . 

. "' . ... -

--
-� SGES 

c) Cumprir e fuzer cumprir os Estatutos e as 

e;nanadas ,da l.ssembléia Geral e bem assim, coordenar a 
deci 

execuçao .. · 

�� �cJitica Geral da Sociedade, de suas diretrizes e prograrn2s,contro 

, } ,,nuo e é:!companhando o o::-çarner.to de despesas e receitas e o calendá 

rio d� trabalho de atividades; 

d) Assinar conjuntamente com o Diretor

cLec�t1(:'.S, Litulos, docuri,entos e contratos; 

Financeiro,,. " 

� 

e) Rep:-esentar ativa e I?ªs_sivamente a Sociedade em

:·'i zo e :fora dele; 
f) Representar a Socjedade ou fazê-la represenlar jun

to a o�ç��izaçoes con�eneres, sindicatos, entidades pGblicas, religi� 

:;as e civis. 

;,:ctigc 159 - são atribuições do Diretor Financeiro: 

a) Cumprir o orçamento anual previsto, provisionan
_r 

do meios e recursos para seu atendimento e execuçao; 

b) .Z.\companhar e controlar a despesa e a receita, fila.n

tendo atualizados seus registros e comprovantes; 

c) Elaborar o relat6rio anual financeiro p�ra anâli

da Assembléia Geral; c:p:r o-;açao 
d) Assina?= conjun ame,nte com o presidente

co. t.1·atos, títulos e documentos; 
e) ..it-..brir conta bancBria e movimentã-�_a;

cheques, 



' 

, 

. , . 

f) L!;';t.ibcJ<.:cer e cstrcd L.ir rcL1i;:üc·:..; com 0rgi.lo!J finan

cci:-o� ;JÚbljccs e prjvados p.:1rcJ apoio fincinceiro iÀ Jr)cicd;:.1d8; 

Artigo JGQ - S5o atribuiç6cs do Diretor Comercial: 
·.1 . 

. a) Exccu tar a poli tica de agui·siçi1�· ·c.1 e· m·a tér io.s-pr. i-
·J . 

rn�s, implementas, iDsumos ugrícolas e equipamentos em g�·ia1:·.1·rna.'ntcn-

Jc-se �tu�lizado em relaç�o aos preços praticados no mercado, 5s for

mc.s de pagarncnto, prazos de en�rcga, tr2;.nspor-::es e formas de c.1conci

cicr,amcnto;

b) Manter cadastro atualiz�do de fornecedore� e. de

;�ateriois com lista de preços àos princi�ais m2teriais; 
1 A 

c) ExecutcJr a política de comercialização dos .prod�

tos, procurando progressivamente formar ama estrutura prõp.::::-ia ou con 

sorciada de distiibuiç�o, que evite a subjugaç�o a formas 

de intermediaç�o. 

injes.tas 

Ar�Jgo 170 - são atribuições do Diretor Técnico-Administrativo: 

a) Superi�t�nder a impJantaç�o, rnanutenç�o·e conser

va=�o �a infr -estrutura bãsita dos NGcleos de Produç�o; 
....... ,:·. 

b) Supervisionar, acompanhar e coordenar as ativida

dcs de p:�nti�, colheita, e todas asdemais tarefas de produç�o ou de

�-10jr.10s 

e) Supervisionar, coordenar e controlir a e�ccução

técnicos, programas e cursos ljgados a cornunid.:ice do Nú 

d) Coordenar as atividades de manutenção e reposição

,
e inst���entos de tr2balho 1 e meios de produção; 

e) Zelar pelo bom rendimento do trabalho,dcdicaç�o e

e. ·rito de solidariedade entre os associados do NGcleo.

Arti:a 189 - são atribuiç6es do Diretor para Assuntos Juridicos:

a) Coordenar a poli tica de contratos d.e arrenda.rnento

e posse, e de aquisição de t�rras; 

b) Coorõenar o estudo, a análisé é verificação da do

c1..;._--;·,e:�L:1çao e ti tulaçao àe terr2.s e de posses, eleboração e CP.lebra 

- , ! ,--::-\"" d O ,._ __ contrates e registro legal; 

e) Manter-se atualizado com a legislação vj92nte, so

�Jct�fo co� �elação acs 2tos e decis6es emanados da Autori�ade �m rc 

,,ç-2c, 2. lc·gi.sJaç-ci e pol.:tica fundiária , tri.��2lhisté:i e p1 c,.:.:íce::ncii 

ria �e sorte a assegur2r as atividades da socied�ae e aos associadcs 
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- 1\ Assr1!i0Jé:io Gcr,d co1 pele· o c;,-:crc)CS 1f1��cJ.i}:..;· [' �t·Q�..:·;.i1•.1,..;);
r ' ' :L/r-. C/1 '7. ' ' �- ' . , : 1 

' . .,, / • 1,. , ,,.-. / • _:/.;. • • -, 1 C• ., , 
t/

r
�/., ".. . .• � V 

.'lJ ,_ '/;,, '··. ·J '. 
\ {'i.,' / ( ) - '. .. • , 

o) Torr,zu as contas e é1prcc1c.1r,/:,v.i rclet-ori.o· únUiJJ· ;--11a
... . '(' () ,./ . '. J -', .... ,,. 

<=> pureccr d(> Conselho Consul t:i vo; ·.· 1111,,. ' , , • .• -. vJOr:; o, ·'111 lj ' 11• 

b) Eleger os membros do Conse:lho �J;'½s,�ft6.;o e -�3'�-,�,; Di
-., .. ;, ,., 

Exccut:iva; 
. 

I 1' • . '.' ., 
,/l..",. '''o,,..._ 

c) Aprovar para o exercício seguinte a Folítica Gc 

c:oc:icdaàe, o proqrarna c2ler-dário anuiJJ. c)c ê\tivirJaCe::s e seu 

or ç a1:ien to; 1
� 

d) Aprovar com base em exame e parecer do Consclr.o

Co�sultivo pro?ostas da Diretoria e àe compra de bens, alienaçãc hi 

�cotccárja ou venda de �ens imóveis; 

e) Aprovar a criação de novos Núcleos;

f) De�ttir me�bros do Conselho Consulti0o ou óa Dire

: or j 2; 

g) Aprovar e refor�ar os Estatutos Sociais;

h) Decidir em Gltima instância toda e çualquer qucs

, ,=;o 00 p:·oblerna aue n maioria dos associados submeter a sua análise

e 2!-y,c,·,açao. · 

Artigo 20? - A Asse�bl;i� Geral� constittiida por todos os membros 

d� Sociedade, e se reunirá ordinariamente uma vez por ano at� 30 

(trinta) dias apos ao m�s da constituição da Soci�dade, sendo objeto 

c::::.·j92t_ério àe sua p2uta as }E:-tr2s �,_e e �, ,à.o Artigo 199 acima. 
'� t 

2JQ - Ã Assembl�ia Geral Extraor�inária caberá tratar ao� i-.rt.i:;o as 

�,.Jntos c;ue forerr· cspeci:::icêÕos no ..:-àital de Convocação. 
·--
;_,.;,-hrtioo 229 - A AssembJ�ia Geral �oderá ser convocada pela Diretoria,
. � 
peJo Conselho Consultivo ou por 2/3 (dois terços) dos 2ssociaaos; 

§ Prü1ei:...·o - A convocação será feita por Edital contendo a lis·ta de

assuntos a serem discutidos, a data, hora e local.rde sua !ealizaç�o;

ç S2guna� - Entre a data de convocaç�o e a data de realização da As

�,,;;,bl�:.ia G ral dr.verá decorr<_:.r pra:?.o míninio de 7 (sete) dias.·

_r._ :.- t i ç o 2 3 9 - A J.. s sem b 1 é i a s e i ã 
-

instalada em primeira convocaçao com a 

}.'l csc .. çê, de 2/3 (dois terços) cos associados e, em sesunda convocação 

t::--:-.ê! :121·2 a:pos, corr, õ r,r-:..:sença àe 1/3 (i�ur.. t rço) àe cssocjacos. 

S �1::.iCO - C:-1ca cSSOC.i,�L�O c.SS.:!..!7ará O Livro ce Presença ca J\ssemblÊiia. 

maioria 
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� j <jf, 1 •1 o tos . 't! � rr, i- .t? I So 0 e 

• 1, · •. Jl I /,) · .f.) '· · (··, �·,i1, 
1 Q

.:�; <.J!J�:t<'nço�s. 
, • i . ' .,·. .'IJ,c C· -
-i: . ./.· '1·:·;._"r:).,._._··.-.J_ '-1s iv1,

/\rU<JCJ ?.'..i9 Cada m,�térin ser.:i votada, apÓs�:i.J:fC:U'r'-(stê\���-;,.cl
0 

• .:._',.'·_JcJ_ij�uss.:10
4.� ,.,, / . •/, . . ·, .• 

e· C'...;clc:::recirnenlo do assunto em pautc:i, p8rmit ºi'fid.g ...... s@1-r:/'onca1:1inha'Í;Vht.o 
.... l·,.j e . . - ·0so - - -
r, '·· 1 • • • G.:.Ja votaçao pe).--1 iJpr.ovil�.Jo, contra ,aprovar�ao, pci1ã)_1))Yr6t.J.?h�âo JJO,r um 

associ�do de cada parte. 
·1l . ,,,. ( ' . ,.,. 

• �li�·,. !·,·. I t7 ·•11,,1 .. , ..,,·. ,. ( r/ 
- .: 1.1,(/. § P1· 1.mciro - Cada associado preser1te tercJ. direi to a um só e un 1 E-o vo 

to na votaçao de cada matéria podendo vota� pela aprovaça0, contra a 
1

µrovaç�o ou a favor da abstenç�o; � 

§ s .... ·gu ndo - A votaçao ser a nominal e a ch2;nad a ser a f ei tc1 com base 

na lista de no�es registradoi no Livro de Presença da Assemb\6ia,n�a 

s2 per�itindo voto por procuração; 

§ Terceiro - Havendo unarninid�de de pontos de vista em relação a ma

t�rja CD votação, ser� permitido o voto por acla�ação.

Artigo 269 - Ser� presidente da Asse�bl�ia Geral o Diretor Presiden 

l� cu Socied�de, o gual convidará um associado para secretariar os 

,r,�l.:.:::2-hos.
. . .... 

·§ PrÜ!Ciro - Todas as decisões aprovadas pela Assembléia serão regi� 
trac�s em Ata, e copiadas no _Livro de Assembl�ias Gerais . 

§ Segundo . A Asse�bléia Geral sera aberta com a leitura da Ata da

hsse::-i;:,)éia Geral ,:rnterior.

Capitulo IV - D03 Associados 

Arligo 279 - Poderão ser membros da Sociedade os cidadãos gue satís-

faç�� os requisitos de idoniedade moral, aceitem. os objetivos da -So 

ciedaàe, as exigências e.àeterrninações dos Estatutos e do Regimento 

J ntE:rno e tenha;n seu nome indicado como candidate a associado por. 2 

(àois) sócios. 
r 

§ Or:ico - são dispensados da e.:igência do último inciso acima, ou se

ja a indicação por 2 (àois) sócios, os associados fundadores.·

Art�go 28� - Caber�-� Diretoria.ouvido o Conselho Consultiv6, aprovar 

a a��i�sao de novos sócios. 

�r�igo 299 - Cada associado contribuir� com uma mensalidade nunca in 

fcYior ao corresponde te a l�(hum por cento) do �al�rio minimo vige� 

Lc no E�Lado ao Rio de Janeiro. 

nr�ioo 30? - A Sociedade ter� duas classes de s6cios: 
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:/.,,!·.) : , ·0 J1 '-/r,Qu) S0cio Benemérito; ,, r, t(··;, .r,. 
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b) Sócio Nuclc.1do. ,,,,,,.;.,. .., i'.1, • -l(1 '-·rC'.tJs IJ;,
º-' ','/. /.. .,.·, � ..... 'l.o/, ., ( � ' u¼ .·�· t: .· / .. , 

§ Primeiro - t sóc�o benemérito aguele que contrilfo..{{,,.fº�<a··.·.�qéi�d�S'? . .5 
de ê.Jtrc1vés de- apoio finar.:iceiro ou técnico-profissiori\_tJ-,/ti� ç.>/:fcm;uriéir,a-

Soe
' 

.-;,, .:· ( ��. 
''t'/,'o do. ··�, · ·, · 

I, . • 

; /, . 
,,,?..1/. § Sc_:,gu:1do - Os sócios nucleados podem ser internos e externos: Sa&-

nucl@tlos internos aqueles que trabalharem continuamente em terras ad(]U.!,
-

ridas pelo NAF; sao nucleados externos aqueles gu-e embora não traba 

Jhancb cm terras do núcleo, queiram a. ele se filiar. 

hrtigo 319 - são direitos dos nucleados: 

· a) Participarem das Assembléias Gerais com direito

a voz e voto e elegerem e serem eleitos para cargos da Diretoria Exe 

cutiva e do Conselho Consultivo; 

b) Reprcsentarerr, contra atos c1a. i:ldrninistração d.::i so

cieê.Jàe; 
e) Receberem beneficios que lhes couberem por força

d:.? c,..:c1.s�o àc AssembJéia Geral e do Régiment.o lnl.c:rno da Sociedade. 

Cap3tulc V - Do Patrim6nio da Sociedade 

Artiso 329 - O pat�im6nio da Sociedade ser§ formado por: 

a) Contribuiç�o de seus socj.os benem�rito�. e nucle�

oos; 
b) Donativos c lc()auos;

e) Rcnd· d Proc,) iÍo 2gr}c-ola

d) Bens :i.móveis, móveis e sf:'moventes;

e) Construções, aceros, estradas, canalizações,barr�

gcns e todas e quaisquer obras de infra-estrutura; 

f) Subvenções àos poderes público�

g) �itulos de aguisiçao e posse�

§ Primeiro - r vedada à Sociedade g ravar ou onerar seus bens patrirno

niais sem a expressa autorizaç�o do Conselho Consultivo e Assembl�ia

Geral.

§ Segu�do - A alienação ou venda de bens patrimoniais somenie
va)o:rr e e:f.eilo ju:!.·ídico quanào aprovada pela J.l.ssemb]éia Geral. 

Ç2pitulo VI - Das DisoosicÕes Gerais 

terá 

.. 
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NGO WORKING GROUP 0N THE WORLD BANK 

1994 

AFRICA 

FEOERATION OES ASSOCIATIONS OU FOUTA 

POUR LE OEVELDPPEMENT 

Liberté 1 

Vi 1 1 a No . 1382 

Boite postale 3865 

Oakar, Senegal 

Tel: <221) 25 72 33 

Fax: < 221) 24 24 31 

Membership elapses in 1995 

*INTER-AFRICA GROUP

P. O. Bo x 1631

Addis Abeba

Ethiopie

Tel: (251-1 l 51 87 90

Fax: (251-1 l 51 75 54 

Membership elapses in 1997 

* Member of the Steering Committee

ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY <ISRA) 

P.O. Box 3372 

Khartoum 

Sudan 

Tel: (249-lll 72433 or 78766 

Fax: (249-11) 451175 

Tlx: 22883 iara or 22931 ar 22221 

Membership elapses in 1994 

PAN AFRICAN INSTITUTE FOR DEVELOPMENT (PAIO> 

P.O. Box 4056 

Oouala 

Cameroon 

Tel: <237) 421061 

Fax: (237) 424335 

Tlx: 6048 l<N 

Membership elapses in 1996 

Representative: 

Thierno Kane 

te 1: ( 221 > 34 58 93 

(fax & answering machine) 

Alternate: not yet 

designated 

Representative: 

Mr. Abdul Mohammed 

tel: <251-1 J 5ló 726 

Alternate: 

Mr. Jalal Abdel Latif 

Director of Programs 

tel: (251-1 l 613 33C 

fax: <251-ll 510 06� 

Representative: 

Dr Saíd AbdAllah Sa1d 

Director General 

Alternate: 

Abdelazim Mohammed Ali 

Representative: 

Laban Nnini Kirya 

Alterna.te: 
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Africa (continuedl 

ORGANISATION OF RURAL ASSOCIATION FOR PROGRESS 

(ORAP) 

P.O. Box 877, 

Glenville, Richmond, Bulwayo 

Zimbabwe 

Tel: (263) 9 31009/68588/68538 

Fax: (263) 9 31088/72127/78053 

Membership elapses in 1999 

Reoresentative: 

Mrs Gladys N. Sit�embiso 
Executive Coordinator 

Mrs Moyo lnviolatta 

Administrator 
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ASIA 

*ASIAN NGO COALITION FOR AGRARIAN REFORM

ANO RURAL OEVELOPMENT, LTO <ANGOCl

P O Box 3107

QCCPO 1103 Quezon City

Metro Manila

Philippines

Tel: (632> 9125122/993315/973019 

Fax: (632) 921 5122 

Tlx: 67772 angoc: 

Membership elapses in 1997 

* Member of the Steering Committee

SOCIETY FOR PARTICIPATORY RESEARCH IN ASIA 

(PRIAl 

42, Tughlakabad Institutional Area 

New Oelhi 110 062 

India 

Tel: (91-lll 6451908 

Fax: (91-lll 6471183 

Tlx: 31 71477 ARPN-IN 

Membership elapses in 1999 

NATIONAL NGO COUNCIL OF SRI LANKA 

380 Bauddhaloka Mawatha 

Colombo 7, Sri Lanka 

Tel: (94-ll 686056, (home: 509245) 

Fax: (94-1) 698315 

Tlx: 21979, 22039 

Membership elapses in 1995 

RURAL DEVELOPMENT FOUNOATION OF 
PAKISTAN (ROFP> 

P.O. Box No. 1170 

Islamabad 

Pakistan 

Tel: (92-51> 858972 or 851078 

Fax: (92-51) 261386 

Tlx: 5945ctoib pk or 5811naiba pk 

Membership elapses in 1996 

Reoresentative: 

Antonio 8. Quizon 

Exec:utive Direc:tor 

Alternate not yet 

designated 

E mail: ECONET.angoc: 

Representative: 

o,- Rajesh Tandon 

Coordinator 

Alternate: 

Vijay Mahajan 

Representative: 

Mr. L.M. Samarasinghe 

Exec:utive Direc:tor 

Altei-nate: 

Mr. M.B. Adikaram 

Chairman of the Board of 

Direc:tors 

Representative: 

Ms. Ambreen Haider 

Director, Women in 

Development 

Alternate not yet 
designated 



Asia (continuedl 

*THIRD WORLD NETWORK/

CONSUMERS' ASSOCIATION OF PENANG 

87, Cantonment Road 

10250 Penang, Malaysia 

Tel: (60-4) 373511 ar 373612 

Fax: (60�4) 368106 

Tl x: 40989 cappg 

Email: cap@geo2.geonet.de 

Membership elaoses in 1995 

* Member of the Steering Committee

- 4 -

Representative: 

Martin Khor Kok Peng 

Alternate: 

Mohamrned Iqbal Asaria 

TWN 

336 Pinner Road 

Harrow, Middlesex HAl 4L8 

UK 

Tel: (44-81) 861 2012 

H: (44-81) 427 41Lt5 

Fax: (44-81) 861 3113 

Email: twne@geo2.qeonet.de 



EUROPE 

AGA KHAN FOUNDATION <AKFl 

P.O. Box 435 

1211 Geneva 6 
Switzerland 

Tel: (41-22) 736 03 44 

Fax: (41-22) 736 09 48 

Tlx: 413 452 akfch 

Membership elapses in 1996 

*ASSOCIATION OF PROTESTANT DEVELOPMENT

ORGANISATIDNS IN EUROPE (APRODEVl 

e/o Martin Bax 

Rue Joseph II, 174 

Bruxel les 

Tel: (32-2> 231 01 02 
Faz: (32-2> 231 14 13 

Email: aprcdev-bru@geo2.geonet.de 

Membership elapses in 1997 

* Member of the Steering Committee

- 5 -

DANISH COALITION FOR NORTH/SOUTH COOPERATION 

e/o Nordic Institute for Asian Studies 

Njalskade 84 

2300 Copenhagen S, Denmark 

Tel: (45> 31 548 844 

Fax: (45) 32 962 530 

Membership elapses in 1995 

Representative: 

Mr. Robert d'Arcy Shaw 

General Manager 

Alternate: 

Dr. Thomas W. Dichter 

Programme Officer, 

lnstitutional Development 

Representative: 

Mr. Paul Rowland Spray 
Head of Aid. Christian Aid 

Email: christian-aid 

geo2.geonet.de 

caid gn.apc.org 

PO Box 100 
London SEl 7RT 

Tel: (44 71 l 620 4444 

H: ( 44 865 ) 24 7 801 

Fax: (44 71) 620 0719 

Altei-nate: 

Dr. Volker Kasch 
Senior Officer, EZE 
Email: ezeçgeod.geonet.de 

Mittelstrasse 37 -

D - 5300 Bcnn 2 

Tel: (49 228i 8101212 
Fax: (49 228) 8101160 

Representative: 

Ms. Irene Noerlund 

Research Fellow 

Alternate: 

Mr. Lars Udsholt 
CENTER FOR DEVELOPMENT 

RESEARCH 

Gammel Kangevej 5 

DK 1610 Kobenhavn V 
Denmark 

Tel: <45-31) 33 25 12 00 

Fax: (45-31) 33 558110 



Europe (continuedl 

EUROSTEP (represented byl 

SWISS CDALITION 

- 6 -

Swiss Coalition of Development Organisations 

Giessereiweg 9 

P O Box 6735 

3001 Bern 

Swi tzerland 

Tel: (41) 31 371 54 11 

Fax : ( 41 > 31 371 14 1 1 

Membership elapses in 1999 

Representative: 

Mr Bruno Gurtner 

Coordinator 

Alternate: 

Richard Gerster 

Director 



• 

LATIN AMERICA ANO THE CARIBBEAN 

*CARIBBEAN CONFERENCE OF CHURCHES
P.O. Box 616
Bridgetown
Barbados

Tel: (ll 809 437 6055/6 
Fax: (1) 809 437 3381 

Membership elapses in 1995 

* Member of the Steering Committee

CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION DEL 
DESARROLLO (DESCOl 

Leon de la Fuente 110 
Lima 17 
Peru 

Tel: (51) 14 610984 or 627193 
Fax: (51) 14 617309 
Email: desco@geo2.geonet.de 

Membership elapses in 1997 

FUNDACION AUGUSTO CESAR SANDINO <FACS) 
Apartado #2458 
Zona Postal #5 
Managua 
Nicaragua 

Tel: (505) 2 75706 or 75760 
Fax: (505) 2 675670 
Tlx: 2361 facs nk 
Email: facs@nicarao.apc.org 

Membership elapses in 1996 

PROGRAMA DE ECONOMIA DEL TRABAJO <PET) 
Santo Domingo 526 

Santiago 
Chile 

., 
I 

Tel: (56) 2 6326 128, 6326 064 or 6326 026 
Fax: (56) 2 6333 671 
Email: pet@geo2.geonet.de 

Membership elapses in 1994 

Representative: 
Edward Cumberbatch 

Alterna te: 
Joan French, Coordinator 
CPDC 
P O Box 35 
Brittons Hill 
St Michael, Barbados 

Tel: (809) 437 6055
Fax: (809> 437 3381

Representative: 
Mr. Abelardo Sanchez-Leon 

Vice-President 

Alternate: 
Mr. Marcial Rubio Correa 
President 

Representative: 

Lic. Edwin Zablah 
General Secretary 

Alternate: 
Lic. Evaristo Garcia 
Director of Pl·.& Pr. 

Representative: 
Mr. Jaime Ruiz-Tagle P. 
Executive Director 

Alterna te: 
Maria Velasquez 
Deputy Director 
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Latin America and the Caribbean (continuedl 

LATIN AMERICAN ASSOCIATION OF 
DEVELOPMENT ORGANISATIDNS (ALOPl 

Apartado 265-1350 
San Sebastian 

San José 
Costa Rica 

Tel: <506> 2223245 
Fax: (506) 2215114 

Membership elapses in 1998 

Representative: 
Marta Susana Baima 
de Sorri 
SEHAS 
Bv del Carmen 680 - Villa 

Siburu 
Cordoba CP 5000 

Argentina 
Tel: (5451) 805031 
Fax: (5451) 897541 

Alternate: 
Gloria Zamora Patino 
Executive Secretary 
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NORTH AMERICA ANO THE PACIFIC 

INTER-CHURCH COALITION ON AFRICA <ICCAFl 
129 St Clair Ave 

Toronto 

Ontario M4V 1N5 

Canada 

Tel: <1> 416 927 1124

Fax: ( 1) 416 927 7554

Membership elapses in 1999 

CHURCH WORLD SERVICE/ 

LUTHERAN WORLD RELIEF <CWS/LWR) 

110 Maryland Ave. NE 
Building Mailbox #45 

Washington, O.C. 20002-5694 

U.S.A. 

Tel: (1) 202 543-6336 

Fax: (1) 202 546-6232 

Email: dialcom:tcn381 

Membership elapses in 1996 

*COMMUNITY AIO ABROAD <CAAl

156 George Street
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"NICAR_;;_GUA EM VIGÍLIA" 

SEMANA INTERNACIONAL PEL� PAZ EM NICARAGUA 

DE 8 A 15 DE SETEMBRO DE 1985 

O motivo para convocar esta Semana Internacional é a 
ext!'er.ia gravidade do momento que vivemos em Nicarágua e toda a Amér:i.ca Central • 
E '.b'8!ik1 tanibém ÉÍ a gravidade com que se manipula a nlligião e os aspectos humani 
tários para pretender justificar a agressão e a invssào mesmo por parte do impe7 

rial:i �mo norte-ar,1erj_cano. 

Convidamos a promover esta semana em seu respectivo' 
põÍs, as Igrejas, outras confissoes religiosas o organismos hl'manitarlos que se 
sclidarizarn conosco (corno Direitos Humanos, Direitos dos Povos, Justiça e Paz). 

Co;ividernos representantes de Igrejas e de outras con 
fissões e entidad3s human:i. táriôS

0

a ql'(3 participe:r,�Nicar-água da Semsna Internã 
cional peJa Paz. F.aperamos ta,:ibéma .. participaç,30 d3 pessoas qua-sofreram arepres 
s�o s:n si mesmas uu em suas famílias, d8 teó1ogos ,3 :intelectuais .. literatos e a"f.. 
tistas comnrom8tidos com a ca�sa do Povo. DesEjamcs contar com a presença de al
guns Prêmios Nobel ·Ja Paz ou de outros Prêmios sipíiificativos. 

CBJ ETIVOS DA SEMr\1�A : 

a) �enovar e manter ,,::.vos o Compromisso e a Ação So
lid�ria dos crist�os e de todcs os homens e mulheres de boa vontade com a Améri
ca Cent?al e conc�otamente com a NicaráguE, 

b) Denuncia:.� abertamonte e com toda a cmerg:�éj a cor,�
tante agress�o e os preparativos de invas�o por porte do i�cerialismo norte-ame
ricar.o. 

c) Informar com varar::::i.dade ao mundo a grnvidade do mo
tnent:J que vivem Nicarágua e América Central. Sua sobrevivêncie com dig11:.i.düde e J.I' 
bcrjfjdG diz respeito historicar,1ente 3 toda a Amerj_ca l.etina e a todos os Povos dÕ 
Terce:i.1 o Mundo. É urn dever de humanidade. 

d) Denuncia:c· a manir:ulação e o bloqueio dos grandes'
meios de con1urlicaçeo c;,:,;n respeito a Nicarágua, '.J buscar alternativas para uma co 
municaç�o eficiente a nível mundial. 

-

e) Ir1forrnar adequadc:imente sobre a problemát::.ca poli
,tico-religiosa que se vive em Nicarágua, a respnsabilidade específica dos cris -
, tãos, a credibilida Li das IgnJjas, e o "novo m�1do de ser Igreja" que esta cl.rcun� 
.t�r.cia hist5:ica exige. 

f) Dinamizar nos �iversos países a "Insurreição Evan
'.géljca pela Paz e pola Vic'.a". Dar continuidade a estd Vigília de Oração, de re -
1 
nGncias e do solidariedade que Nicarágua desencadeou, particularmente co� n 

1
-

,jum do Pe. Miguel D'Escoto. 

g) Fortalecer a Unidade dos Cristãos e de todos os ho
'. mons e mulheres de b:,a vontadE no compromisso comum pela Paz, pela Vida e pela T

,Auto-determinaç�o do3 Povos. Em particular fortalecer o compromisso pela busca de 
;soluções r:;·ôcÍficas p,j;··a a crise Centroemericana e comprometermo-nos contra a a
;grossaG. 

AÇÕES CONCRETAS· 

a) Que no respectivo pais ou região sejam celebrados
�atos signtficativos C:e solidariedade durante esta Semana Internacional Pela P,:,=· 
, (por oxrmplo: Cele'.:)rEçÕes de Fé, Atos AcadÔmicos nas Universidades, Festivaj s Ar 
• tísticos, Man!festaç6Bs, Coletas de recursos, etc .•. )

b) Que se consrlidem e articulem melhor os Comit�s Je
'Solidariedade com a América Central. E org�niz�-los onde ainda não existam. 
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c) Que se colete uma ajuda concreta para Nicarágua p��
ticularmente no que se refere� saúde, � educação, agricultura e ajuda a orfãos, vi 
uvas, mutilados e refugiados de guerra. 

d) Que se coopere no financiamento da edição e em se -
guida na divulgação em cada país, dos Documentos, Testemunhos, Reflexão Teológica e 
Memória Histórica desta Insurreição Evangélica: Nicarágua em Vigília. 

e) Que em cada país se promova a máxima cobertura nos
Meics de Comunicação Social a esta Semana de Solidariedade. 

A CELEBRAÇÃO PROPRIAMENTE DITA: 

A Semana Internacional Pela Paz em Nicarágua será cela 
br·ada em -:odas os países solidários e ne própria Nicarágua. Lá as Celebrações maio 
rcs se realizarão nos dias 13, 14 e 15 de setembro. É importante que as pessoas en 
viadas pelos respectivos países participem ao menos desses Últimos três dias. 

-

Queremos também rocordar, como uma data significativa, 
que no dia 12 da setembro de abre no Tribunal Internacional de Haya o julgamento 
sobre o mé1·i to das denúncias de Nicarágua contr,) é. agressão norte-americana (3ªses 
são). 

Coordena as celebrações em Nicarágua e convoca as cele 
braçÕes em todos os p,'3Íses o "Comite Ecumênico Pela Paz em Nicarágua", cujo endere 
ço é: ANDÉN L, M 324, Colonia Centroamérica, Managua, Nicarágua. Telefone: 75-0-22.

Pedimos que nos informem com tempo sobre o programa de 
atividades em seus países e sua participação em Nicarágua. 

Fraternalmente na causa da Paz, qua � tamb�m a causa do 

Managua, 6 da agosto de 1985. 



N u e L E A e Ã o 
• 

LINHAS DE APROFUNDAMENTO 
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INTRODUÇÃO 
----------

----------

O 19 sinodo Diocesano de Nova Iguaçu propõe como principal instrumento 
de "EVANGELIZAÇÃO" a NUCLEAÇÃO DAS CEBs. O próprio S!nodo dá as pistas 
essenciais do que vem a ser um NOCLEO ECLESIAL DE BASE; no entanto é 
necessária uma proposta mais elaborada. As linhas que estão sendo pro 
postas querem ser apenas sujestões para ajudar na elaboração de uma 
proposta de ação mais clara e definitiva. 

A nucleação não é mais uma pastoral ao lado de outras, mas é uma 
nova forma de toda a Igreja se organizar para ser sinal vivo da presen 
ça de Deus na história do povo que vive nos grande aglomerados urbanos. 
Por causa disso não pode ser apenas fruto da iniciativa de alguns cris
tãos mais idealistas. Precisa ser uma decisão diocesana. Esta decisão 
deve ser consciente e fundamentada, deve levar à elaboração de etapas 
de motivação e preparação tanto no nivel formativo, como organizativo. 
A multiplicação de núcleos deve ser fruto de uma vontade interior de 
ser a verdadeira Igreja de Cristo viva na base 

Nada disso se improvisa ou acontece por acaso. Nada disso pode ser 
feito só a partir de iniciativas individuais que acabariam criando con 
fusões e divisões. 

Pelo fato de atingir a própria maneira da Diocese ser Igreja vi 
va no meio do povo, a proposta da nucleação não pode ser deixada para 
depois sem correr o risco de esvaziar a proposta do slnodo. A nuclea
ção, se levada a sério vai exigir uma transformação r a partir da base, 
de todas as pastorais 

As linhas que estão colocadas nesta apostila são baseadas numa 
experiência que já vem sendo realizada pelo mundo afora em algumas 
grandes cidades como Seul na Coreia e Milão na Itália com o nome de 
"· Povo articulado em células evangelizadoras". Estas linhas se propõem 
de ser apenas o estimulo inicial para uma reflexão séria sobre a pro
posta do sinido Diocesano. 

ETAPAS INTRODUTÕRIAS 
Quais poderiam ser as etapas antes de se chegar a propor o envolvi

mento de toda a Diocese na NUCLEAÇÃO? 
19-- O Conselho Presbiteral avaliar esta proposta e decidir se ela 

pode servir como ponto inicial de um estudo mais aprofundado. 

29� Se esta proposta for aprovada, criar um gruponde estudo que�ela
bore com mais clareza o conteúdo e os instrumentos necessários
para desencadear a sua concretização. 

39� A preparação de' equipes que assessorem as paróquias e ajudem na 
preparação dos animadores dos núcleos. 
Esta preparação dos animadores é indispensável para se evitar o 
que aconteceu com os Círculos Bíblicos onde cada um interpretou 
a proposta inicial do jeito que achava mais interessante. Resul
tado: temos na Diocese vários tipos de círculos Bíblicos com 
desperdiço de preciosas energias. 

49 Reavaliação e reestruturação de todos os instrumentos pastorais 
em nível diocesano ne perspectiva desta nova maneira de toda a 
Igreja Diocesana se fazer presente no meio do povo. Inclusive 
deve ser estudada com seriedade a articulação entre nucleação e 
pastoral de massas. 



O IDEAL DO PROJETO DE NUCLEAÇÃO 
*=============================* 

Para iniciar a realização de um projeto é necessário ter clara a 
meta a que se quer chegar. Uma pessoa que quer viajar, em primei
ro lugar escolhe o lugar onde quer chegar, isso vai determinar 
os preparativos. O primeira coisa em que um médico pensa quando 
lhe se apresenta um doente é na cura. A partir da! vai escolher 
os remédios. 

Os agentes de pastoral para se engajar na Evangelização preci
sam ter clareza sobre onde querem chegar, sobre que IGREJA querem 
construir. 

A Diocese de Nova Iguaçu já definiu com clareza que Igreja quer 
ser: IGREJA-POVO DE DEUS 

IGREJA-MISSIONÃRIA 

IGREJA FRATERNA, SOLIDÃRIA e LIBERTADORA 
Muitos passos já foram dados em vista deste ideal de Igreja. 
O sínodo, àeppis de ter avaliado e dado sugestões de melhoria 
dos instrumentos já existentes, retoma e coloca como prioritá
ria a proposta da nucleação. Já houve uma fase de vida da Dioce
se em que isso aconteceu e dela resultou a criação da maior par
te das Comunidades existentes atualmente. 

A retomada da proposta se justifica agora por vários motivos: 
-a população cresceu muito
-as Comunidades alcançaram um número de participantes que difi-

culta um relacionamento fraterno e direto entre eles
-as Comunidades correm o risco de formar um círculo fechado, sa 

tisfeito consigo mesmo
...

-a Igreja hoje se questiona e se preocupa com a Pastoral de mas
sas. Nesta preocupação não pode se esconder apenas o desejo de
manter a influência da Igreja sobre as massas ou de conservar
a religiosidade popular como elemento da cultura do povo. O ob
jetivo final deve ser transformar as massas em Povo de Deus.
A assa assa a ser uando alcan a um grau de consciência
e organização e faz com ue as pessoas fenham condiçao de vi
ver e esenvolver seus valores humanos undamentais.

PORQUE CRIAR NOCLEOS ECLESIAIS DE BASE 
*======================================* 

1. t vontade de Deus que todas as pessoas se tornem seus discípulos.
Ser discípulo não é apenas "conhecer" as verdades que Jesus pre-...., 
gou, mas imitar o estilo de vida de Jesus. '1 

2. A Evangelização (que é o servilo que a Igreja deve oferecer ao
mundo) se realiza melhor atraves do relacionamento humano. A
�gelização deve alcançar todªs as pessoas e toda a vida c1ãs
pessoas. 

-
r-----

3. A pessoa humana se realiza plenamente quando se torna parte ati
va da grande sociedade, mas só pode chegar a isso na medida em
que seja parte ativa no pequeno grupo. O Núcleo permite ao cris
tão de se realizar como parte viva e ativa do Povo de Deus.

4. Toda intervenção de Deus na história da humanidade se caracteri
za pelo objetivo de formar um Povo que viva a Aliança com Ele.



-'VANTAGENS DOS NOCLEOS 
*=====================* 

1. t FLEXIVEL. Por de tratar de um grupo pequeno, nao precisa de 
muita estrutura organizativa, pode se adaptar rapi
damente às necessidades dos membros. 

2. t Móvel. Não precisa de um local especifico, se reúne�
vem as pessoas 

3. t ACOLHEDOR. Faz as pessoas se setirem bem-vindas pelo que sao. 
4. t PESSOAL. Na grande comunidade o relacionamento é frio, fun

cional, sujeito às exigências da organização; no 
núcleo o relacionamento é direto, de pessoa para pes
soa. 

5. PODE CRESCER. Não só pode, como sente incentivo para crescer e
se multiplicar. 

6. t EVANGELIZADOR. No núcleo a pessoa respira convivência inspira
da no Evangelho e não recebe apenas explicações 
teóricas 

7. A ANIMAÇÃO ESTÃ AO ALCANCE DE TODOS. Ps animadores não precisam
ser teólogos ou grandes organizadores, basta que se
jam pessoas de fé e comprometidas com a caminhada. 

8. VALORIZA O RELACIONAMENTO HUMANO INTER-PESSOAL.
Toda pessoa humana se relaciona naturalmente e neces 
sáriamente com outras. (Veja a seguir) 

OS NOCLEOS EVANGELIZAM A PARTIR DA CONVIVtNCIA 
*=============================================* 

1-Na grande cidade todos privilegiam o relacionamento humano com al
gumas pessoas, que podemos definir como_�o de convivência. 

2-Em geral as pessoas tem 4 -tipos de grupos de convivência:
• Parentes
. Vizinhos 
. Colegas de trabalho ou de estudo
• Pessoas que tem os me�mos interesses e diversões.

3-Evangelizar a partir da convivência faz com que o compromisso este
ja presente na vida do dia a dia e se faça com naturalidade a união 
entre fé e vida. 

4-Exemplos bíblicos de Evangelização a partir da convivência:
-a vocação dos Apóstolos, João: 1, 35-45

' 

1 

-o método de s. Paulo fundar as Comunidades:Atos: lG,J;J-15' Atos: 18, 1-4 

-

5-Evangelizar a partir da convivência é a forma�mais,nntural de al
cançar os outros. t também a forma"'-mais' Erficaz pois-Õferec·c condi 
ção de influenciar em profundidade.:---1\s oportunidades de contato se 
renovam continuamente e o evangelizador passa a viver o Evangelho
com o evangelizado e vem sendo evangelizado por ele. 

6-Evangelizar a partir da convivência desafia continuamente a desco
brir as formas de viver o Evangelho aqui e agora em todas as situa 
ções. O Evangelho deixa de ser uma teoria e passa a ser um estilo
de vida.



ESTRUTURA DO NÚCLEO 
*=================* 

-O número ideal de membros de um núcleo é de 10-12 pessoas. Quan<lo os
participantes assiduos supera este número deve se proceder i criaçio
de um novo núcleo.

-o núcleo deve se encontrar regularmente uma vez por semana durante
uma hora e meia (nunca por mais de duas horas).

-o núcleo inicia com 4-5 pessoas que fazem parte do mesmo grupo de con
viv�ncia e aceitam: -participar da reuniio semanal

-colaborar para convidar outros
-assumir serviços (ministérios) no nücleo
-se preparar, treinar para melhorar sua atua2ão
-os que dão inlcio ao núcleo devem ser cristaos

já engajados e conscientes 

@ 

-ter clareza que o núcleo não é um grupo de amigos
apenas, mas um grupo de vivência do Evangelho

-o surgimento do núcleo tem que ser "oficializado"
no Conselho Comunitário e Paroquial para se tornar
um ponto de referência integrado à pastoral.

O QUE SÃO OS NOCLEOS ECLESIAIS DE BASE 
*=====================================* 

-Não são um movimento paralelo à vida da paróquia, mas são grupos de
cristãos que vivem a vida da paróquia no meio do povo e procu,�ar tor
nar a paróquia cada vez mais presente e ativa no meio do povo. Fazem
isso vivendo a comunhão entre eles a fim de que a paróquia seja uma
"comunhão de muitos núcleos". Na nossa realidade diocesana o primeiro
passo de comunhão entre os núcleos são as atuais CEBs.

-Os núcleos não são grupos de categoria. Estes é bom que existam para
a formação e atuação específica (no meio operário, estudantil etc.)

-Os núcleos são uma pequena comunidade pluralista. Nels participam jo
vens, adultos, casais etc.

-Os núcleos são "uma pequena Igreja• onde é possivel viver um relacio
namento interpessoal intenso, onde se vive intensamente 11 0 ser Igre
ja". Para isso no núcleo acontece: * o anúncio e a escuta da Palavra

* a união com Deus através da ora
ção, da Eucaristia e <la prfitica
da Palavra.

* a união fraterna através do amor--' servi20 _ , 
* a uniao com a Igreja, atraves da

união com seus pastores (padres
e Bispos)

*o compromisso de evangelizar.

-os núcleos são uma pequena comunidade-Igreja na qual se entra através
de uma opção pessoal. Não se trata de conservar apenas urna religiosi
dade tradicional da famllia, mas de assumir uma forma definida de vi
vência.



, o:
 

2:
 

UJ
 

o

D
Q

 
a::

 

'CJ
 

rr,
 

tp
 

.J:J
 

V°'\
 

r,,
 

rn
 

í"'\
 

r- rri
 

L0
 

-
·

:o
 

-
·

V"'
 

TI.
 

@.
 

-
·

:z.
 

e:
 

C
, 

:e,
 

"'
 

r-
r--

--
·
 

rr,
 

e,
 

�
 

:e
 

�
 

O'
 

,.,.,
 

ln
 



• 

· CONDIÇÕES PARA INICIAR A EVANGELIZAÇÃO A PARTIR DA· CONVIVtikIA
*=======================================================--=====*

l.ESCUTAR At� a pessoa mais fechada se abrirã se perceber que pode
falar das coisas que lhe interessam e perceber que i "es
cutado com atenção e carinho". 

2. ESTAR A'rEH1'0S ÃS OPOR'rUNIDADES As pessoas falando colocnm sl tua
ções e fatos de vida que podem ser 
comparados facilmente com fnton e 
ensinamentos do Evangelho. 

3. DEMONS'I'RAR AMIZADE PARA TODOS A pessoa que menos parece disposto.
a aceitar Jesus, pode ser o fruto 

mais maduro. Você talvez seja o único com possibilidade 
de mostrar-lhe um pouco de calor humano. E este calor po 
ele ser a chave que Deus escolheu para abrir--lhe o coração. 

4. SERVIR OS OU'rROS O serviço é o primeiro e princ1.pal dom que uma
pessoa pode oferecer aos outros. Procurar desco
brir as necessidades da pessoa e oferecor· lh8 
ajuda no nível desejado. 

5.0BDICAR 'l'EMPO AOS OUTROS, sem pressa. Acolher as pessoas com tu
do que elas são e pensam, sem forçar mndunr,�a3 
precipitadas. 

G. LEMBRAR SEMPRE QUE 1!: DEUS QUEM ABRE AS PORTAS DOS CORliÇÕES.
Os "tempos de Deus" não são iguais aos nossos. 

ET.l\PAS DA EVANGELIZAÇÃO 
*======================* 

A Evangelização se desenvolve através do relacionamento. Sendo que 
os cristãos se esforçam para compartilhar Cristo com os que convi
vem com eles no mundo, podemos definir 4 níveis deste relacionamen
to evangelizador: 

a) • SERVIÇO Servindo os outros estamos servindo J·esus.
Na medida em que servimos os outros com amor, estamos 
criando a forma de relacionamento que Jesus viveu e 
pregou. As pessoas viem o que somos antes de escutar o 
que dizemos • 

b) • PARTILHA Conseguindo a confiança das pessoas através do serviço,
abrimos as portas para partilhar todos os aEpectos da 
vida, inclusive a fé que nos anima no serviço. .. ,. 

' 

\ 

c) • EXPLICAÇÃO Na medida em que partilhamos nossa vida iluminada pe
la fé, provocamos questionamentos aos quais devemo3 
estar preparados a responder. 

d) • INCORPORAÇÃO O passo seguinte é que a pessoa que recebeu o ser
viço do cristio, partilhou com ele a vida, desco
briu a luz da fé através das necessárias explica
ções, se junte a ele em comunhão. 

Nenhuma destas etapas tem tempo determinado. Elas precisam ser vivi
das com naturalidade, paciência e amor, sempre no respeito à liberda 
de do outro. Elas darão com certeza o resultado que está no Plano ãe 
Deus e que talvéz é diferente daquele que nós gostaríamos. 

© 
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EVANGELIZAR QUEM? 
*================* 

Vimos o conteúdo das etapas de evangelização a partir do Núcleo 
Estas etapas indicam que precisamos começar das pessoas com as quais 
nos relacionamos mais: na vizinhança, no trabalho, nos interesses. 
Quer dizer: parentes, amigos, vizinhos, as pessoas que convivem co
nosco no dia a dia. 

PASSOS DE UMA ESTRAT�GIA EVANGELIZADORA 
*======================================* 

1-Conhecer a situação espiritual das pessoas com as quais convivemos.
Para planejar uma "estratigia" de evangelização o primeiro passo

i conhecer a situação espiritual em relação ao Evangelho de cada pes 
soa que convive conosco. Podemos classificá-las da seguinte forma: ··· 

* _os que não conhecem e não estão interessados em conhecer
o Evangelho.

* os que não conhecem, mas estão interessados em conhecer

* os que tem algum conhecimento, mas encontram dificuldade
para colocar em prática

* os que conhecem e praticam individualmente, mas tem difi
culdades para colocar em prática na comunidade

* os que conhecem, praticam individualmente, tem alguma par
ticipação na comunidade, mas não aceitam o compromisso
social

* os que conhecem, praticam e já estão engajados na Comuni
dade.

2-Atitudes necessárias por parte do Evangelizador.
Já falamos destas atitudes quando colocamos as condições 
necessárias para iniciar a Evangelização. No entanto aqui 
cabe acrescentar urna atitude fundamental e indispensável: 
o evangelizador tem que ser um homem de Deus e do povo.
Tem que sentir a presença de Deus e fazer a experiência
da intimidade com Ele atravis da oração e deve estar apaixo
nado pelo povo .

·· ·

3-Não há outros passos já predeterminados. Caberá ao núcleo que for
se formando decidir quais passos i possível dar a partir da situa
ção dos componentes. t necessário porirn não correr o risco de se -
isolar dos outros núcleos. só mantendo esta ligação entre os núcleos
i que os mesmos se tornarão a estrutura fundamental em condição de
trabalhar para qud os cristãos passem de massa à Povo de Deus.
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NÚCLEOS E MINISTfRIOS 
*===================* 

O núcleo não é apenas um grupo de estudo, mas uma pequena "Igreja". 
são Paulo na carta aos Coríntios 12, 12 - 13,13 nos indica que a 
Comunidade é como um corpo onde cada membro tem uma função diferen
te, mas fazem parte de um Único corpo. Esta mesma comparação serve 
para entender como deve ser a distribuição de serviços (ministérios) 
dentro do núcleo. 

Os serviços principais para a vida do núcleo são: 
-animação
-comunhão
-comunicação
-documentação
-caridade-solidariedade

A caminhada e o amadurecimento do núcleo poderão tornar necessá·
rios outros serviços. t importante que a responsabilidade destes 
serviços não fiquei concentrada numa mesma pessoa, mas seja bem re-· 
partida respeitando-.. se os dons de cada um. t necessário também que 
na reunião semanal, num clima de fraternidade haja possibilidade pa 
ra a prestação de conta de cada serviço. 

Vamos agora analizar algumas pistas sobre cada um dos serviços, 
com particular atenção para a animação . 

. . . . . . . . ANIMAÇÃO 

RESPONSABILIDADES DO ANIMADOR DO NOCLEO 

A animação do Núcleo é certamente o serviço mais importante e dele 
dependem todos os outros. Faz parte da animação: 

* Animar a reunião semanal do núcleo
* Se manter ligado ao Conselho Comunitário e paroquial

para poder fazer a ponte entre a base e o conjunto
dos cristãos criando a consciência que cada núcleo
é uma parte do Povo de Deus.

*Incentivar o núcleo a se preocupar com as necessida-
des do povo da área onde atua.

* Procurar partilhar as responsabilidades
*Preparar a reunião com antecedência
* Estar disponível quando é procurado
* Saber ouvir com atenção
*Não se ofender pelas críticas
* Assumir com clareza a linha pastoral da Dioces�

REQUISITOS PARA SER ANIMADOR DE NOCLEO 

• Ter amor para as 1 pessoas e querer torná las membros ativos do
Povo de Deus .

' 

1 
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• Ser coerente na caminhada com Deus (Ter relacionamento pessoal com
Deus através da oração; procurar ser sempre sinal da presença do
Deus da vida que caminha na história; ter consciência que o que
sabe, não o recebeu para guardá-lo para si, mas para distribuir
partilhar com quem está em volta)

• Ter espirita de colaboração. Não procurar realizar ''seu projeto"
mas sempre se preocupar de estar unido e organizado para fortale
cer a ação comum em vista dos objetivos e das metas de todo o PÕ
vo de Deus

• Ter consciência que animar um Núcleo é um chamado de Deus, um cha
mado exigente porque envolve todas as nossas "relações" com os
outros



•
. Saber se avaliar e aceitar ser avaliado

Ter vontade de se capacitar sempre mais espiritualmente, psicologica
mente, culturalmente para exercer a missão de animação • 

• se entregar com amor, decididamente e integralmente para o núcleo 

. • • • • •  COMUNHÃO . • • . • • • . . .

Um membro do núcleo deve ser escolhido como Ministro da Eucaristia. 
Sua tarefa será: ,.. animar os momentos de oração na reunião do núcleo. 

- organizar celebrações nas casas para aniversários,
falecimentos, doenças e outras oportunidades 

�- valorizar corretamente a religiosidade popular

•...• COMUNICAÇÃO ..•.•.•. 

Cada núcleo deverá ter o seu "mensageiro'' para zelar que os avisos se 
jam distribuidos a todos os interessados, para zelar para que os mora .. -
dores da área estejam sempre informados sobre as atividades da Igreja, 
para incentivar o núcleo a se preocupar com a massa e promover inicia
tivas de pastoral de massa, para informar os outros núcleos do que se 
passa no seu . 

..... DOCUMENTAÇÃO ..•.•..• 

A cada dia de nossa vida estamos construindo nossa história e devemos 
aprender a valorizá-·la. Um membro do núcleo deve assumir a "secret�.ria" 
com a responsabilidade de documentar passo a passo a caminhada do mesmo • 

•.•••• CARIDADE-SOLIDARIEDADE ....•.•• 

A doença, a fome, o desemprego, as injustiças, não podem deixar ninguém 
indiferente e muito menos um Núcleo que queira viver o Evangelho. fim
portante que uma pessoa do Núcleo assuma como seu serviço prioritário 
a atenção aos irmãos necessitados com o objetivo de envolver sempre mais 
os outros componentes em atitudes concretas de amor e solidariedade. 

A REUNIÃO DO NÚCLEO 
*=================* 

_ C,o)�rx� 
1. PREPARAR O AMBIENTE: .o local da reuniao seja bem iluminado

.Todos fiquem acomodados em círculo para que 
todos possam ver todos 

2. CANTO E ORAÇÃO

.Na medida do possível não haja barulhos quê, -.. 
atrapalham as pessoas escutar (televisão, rádio) 

.Escolher um horário que não atrapalhe a vida 
das pessoas da casa que não participam. 

3. PARTILHA DO QUE SE PASSOU NA VIDA DE CADA UM DURANTE A SEMANA E DO
RESULTADO DAS TAREFAS.

4. COLOCAÇÃO DE UM TEMA DE REFLEXÃO. Poderá ser um tema escolhido pelo
animador, ou indicado pela coordenação geral, de preferência um 
texto blblico. Poderá se usar o roteiro de círculos Blblicos. 

5. DEBATE DO TEMA para que todos possam contribuir no aprofundamento e
esclarecer dúvidas 

6. COMUNICAÇÕES de interesse geral e divisão de tarefas para a semana.

7. ORAÇÃO FINAL com intenções espontáneas.



14 de Julho de 1994 
Arrneane Choski, Vice-Presidente 
Rec\ll"sos Humanos e Políticas de Operações 
Banco Mundial 
1818 H Street, NW 
Washington, DC� 20433 

Ref: Envio de Adendo ao relatório do "Learning Group" 

Caro Sr Choksi: 

Anexamos a esta o Adendo, para sua consideração. 
Aproveitamos a ocasião para apresentar-lhe nossas visões a você, outros gerentes 

senior e ao Conselho Diretor (Por favor, assegure-nos de que o Adendo irá de fato, para o Conselho 
Diretor como nos fizeram acreditar). Sua receptividade para conosco pode ser bom sinal de iniciativas 
de participação do Banco. Confiamos nisto. 

O Adendo valoriza o Relatório. Ao mesmo tempo, sentimos que o Relatório não é 
suficientemente claro ou seguro a respeito dos quatro pontos seguintes que discutimos nas Principais 
Mensagens de nosso Adendo. Especificamente estas mensagens incitam o Banco a: 

A. 

B. 

e. 

D. 

Dar maior ênfase à participação dos povos pobres, constantemente postos à margem do 
desenvolvimento; 
Repensar o âmbito do projeto; 
Adotar um enfoque transformador, no que diz respeito à participação, engajando e 
fortalecendo as counmidades no sentido de estabelecerem suas prioridades de 
desenvolvimento. Este enfoque contrasta com o enfoque instrumental, através do qual o 
doador basicamente se engaja no marketing social dos seus planos operacionais e; 
Reconhecimento de que o próprio Banco é mn avalista 

Do nosso ponto de vi� a importincia que o Banco dará aos pontos acima determinará 
de forma significantiva o sucesso de suas iniciativas de participação. 

O Relatório passou por contínuas revisões desde o encontro de maio. Foi dificil definir 
inclusões e cortes. · Por exemplo, acabamos de notar que a parte do Relatório que descreve o Banco 
como mn avalista foi cortada. Para nós, este é mn corte altamente significativo e inapropriado. O 
Banco não é s� um avalista qualquer. Mas mn acionista com responsabilidades fiduciárias e 
financeiras e, c08Nq0eotemente, com mn senso de propriedade relativo aos vários aspectos das 
operações de emptntimo. Se atentarmos para outras mudanças expressivas no Relatório, enviaremos 
correspondência adiciOllal. 

Os signatários deste Adendo gostariam de trabalhar com vocês para entender e avaliar o 
processo de operacionalização pelo Banco das recomendações do Relatório. De acordo com a sua 
conveniência, alguns de nós gostarismo de encontrá-lo para iniciar o processo. 

Alguns participantes oficiais do encontro expressaram seu apoio ao Adendo, mas sentem 
que é inadequado endossá-lo formalmente. Também, por causa dos compromissos dos vários 
participantes ( especialmente de outros continentes) do :Encontro sobre a participação do Banco MIDldial 
e por causa da nossa dificuldade em acompanhar as revisões do Relatório do Banco, não conseguimos 
terminar a coleta de endossos ao Relatório. 

No final de julho, enviaremos o restante dos endossos dos participantes do encontro de 
maio. Antes da reunião da Diretoria, enviaremos endossos de vários grupos - além daqueles que 
participaram do encontro. 
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Obrigado pela sua liderança nessa área Caso outros materiais relativos às questões 
levantadas nesse Adendo forem úteis aos Gerentes ou à Diretoria, por favor contacte Nancy Alexander, 
da Equipe do Instituto Mtmdial. 

• Nancy Alexander, Bread for the World Institute *
• Marcos Arruda, NGO Working Group on the W orld Bank.
• Bernardo Botero, Centro de Investigación y Educación Popular *

(G1NEP), Colômbia
· L. Dave Brow, Institute for Development Research, Boston
• David Beckman, Pão para o Mundo
• Robert Blake, Comittee on Agricultmal Sustaina.bility for

Developing Countries
• Derick Brinkerhoff, ABT Associates, Bethesda
• Shirley Buzzud, Hertlands Intemational Washington, D.C.
• Robert Chambers, Institute ofDevelopment Studies, U. of Sussex
• Jonathan Fox, Massachusetts Institute of Technology/Institute for

Development Research
Mona and Richard Grieser, Global Vision *, M.aryland

• Abiy Hailu, Christian Aid, Reino Unido
• Shandana Khan, A'!JJ, Khan Foundation, Paquistão
• Comad Kottak, Dept. of Anthropology, University of Michigan
, Carolyn Long, Inter Action, Whashington, D.C. 
• Kamal M.alhotra, Commmúty Aid Abroad *, Autrália
• Joe Muwonge, W orld Vision
• Wilian Beagle, Dcmocracy and Governace Program, U.S. AlD.

• Peter Oakley, Save the Children, Colômbia
• D. Jane Pratt, Woodlands Mounta.in Institute *
• Caroline O'Rcilly, Social Sciences Group, ODA Natural Resources

Institute, V .K.
• Nestor Sanches, Fundaci6n para el Desarrollo Commútario Inc.

(FUNDESCO), Dominican Rcpublic
• Hartmut Scl:mcider, Dcvelopment Centre, O.E.CD.

* Endosso institucional e pessoal



De 30 de junho a 03 de julho de 1987, 69 pessoas participara.� do 

Encontro Nacional. de Agentes da Pastoral Operária, em Sahta.· Tereza, Rio 

de Janeiro. Representavrun 18 estados (ausentes PA, !'IA., AC, SE, RR). 

Objetivos· do.Encontro� 

Clarear se vale a pena investir o melhnr ra nró�ria viôa na construção 

do projeto co trabalhador� 

- Aprofundar a análise da própria prática do agentcl; tendo cerno critério

a prÔ!)rir1 '1rática do trabalhnclor�

- Compreender a fundo os pontos teóricos que estão por trás ela roeto1.olo�

giai

Encaminhar as cnnnic��s hâsicas para a formação de um colegiado nacio

nal de agentes.

O método utilizad0 no encontre, foi o Prãtica�"·Teoria-·Prãtica. 

Dia 30 de Junho 

Iniciou-se o encontro, com ee?oimentos de quatro agentes de Pas

toral Operária, de regiões diversas, falando de sua experiência de Pas =

toral Operária: 

I. DEPOIMENTOS � EXPERI�NCIAS DE PO

01) DEPOIMENTO DE IR"!1. TERE?:A (Arquidiocese de Vitória)�

Irm5o Tereza declarou ser nlguérn que a�ren0-e do contato com o 

trabalhador. O carisma ae sua congrega1/ão reU_"Jio-;;a é a unidade na ação 

missionária, investindo prioritariamente na classe trabalhadora. 

A PO existe em Vitória a 12 ancs. Irmão Ter�za faz parte de uma 

e(!uipe n.e 10 a 12 c:i.gentes que estão buscando criar a PO. Trabalha lá à.es 

ae 1983. A arquidiocese de Vitória é conhecida corno a arqui<liocese das 

CEBs. O trabalho é desenvolvido nas bases e setores. O setor em quG ela 

atua é o de Itacibá - r�rf�cica, onde ixistem 9 grupos de bases de PO e 

19 CEBs. O trabalho é fe.it.o ce ti.iversas maneiras� grupo de esposas de 

09erários, grupos de ca,Suis o�)erários. Realiza-se uma reunião mensal com 

dois representantes de cada um dos 9 grupos de base no setor. Há muito 

investimento na formação biblicn • .,Existem a nivel de arquidioces(;:!, urna 

comissão executiva da PO, forrna<la pelos agt�ntes. Três agentes são semi -, 

liberados. 

A PO exerceu grande influência na vida de Ir. Tereza. Ela fez su 

a opção pessoal pela PO porque acredita que a classe trabalhadora possui 
a força de transformação da sociedade. 

A PO é priorid�de da arquidiocese a 5 anos. Apesar disso há re n 

sistência ?Or parte do clero e das CEBs. Mas há momentos f0rtes em que 

a PO se fez presente:: Romaria de Corpus rristi e nornaria dos Homens, na 

Festa da Penha. �o ano- �passado· ·.a - Romãt'ia dos .. H'omens. /'foi ·toda· or 

ganizada pela PO. Neste ano foram feitas mensagens pela PO aos ro-
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. �í. -- ,:.\ . 

.: '.:'.:!_J�·c·s �-, A::p�1�th: desta inicia.tiva j ã sur9iu um grupo de PO. 

A PO tem c��ao objetivo, a formação nos aspêctosg sindical,:?olíti �-

-::o, eclesial e bíblico. E nara 87 o objetivo é este� investir na formação 

At�av�� d2��2 trabalho ae concientização u a oposição jã ganhou al

:;;.:üK sJ.u:iicêJtos r,o:� /J i'lc1:sos sptoi'.'n.s. p,_ falha da PO é a ausência de repre 

Cé.'.9 sõr-io·r·o··;:rt-··c-- · ,• --i·{·, .. �- -n·; "I\ ntie,..-·:;(J-� · ". ' .. __ .-.. ·-'·· _.u ,·, ::.,. ,_.�.·-'-''- .•• ,-,. .;. . ,.::, Lu. 

.,)�{·)·r·---, ,,� ,�<e,·, · . •. ,,.,,.,·. r�---1,- P'""""S()-:,,-:, rlPL �-
i:'.L. �'--'- ,__.. .:.....)\..._. - •" -_,·- \.A. __ • J o ,._. '.., <. •• ..,, 

.
...: e,; , _,• --... U..:.,J � _ 

o��-serv3. · · se

sendo 

f innnceira é resolvida com recur ·· 

cüóa :':;2ü1:i:", fnzem parte no conse··· 
• __ h_.L'I -�"' ·--e,:'�L-;:, __ .:., ,·.·, .··1·..----,·-'c:·,,-,,..e-:::·:s o r.1e":.-!-or�:, P•Y(' -\,1}cr-.,r ,..., agi'r fo-: ut1·11·z"'c".!o - .._,l,c,;; ,L•'' �-� �-- -.,1,..\./4 •. w.-....... �--.. ... -·-· --'- .._ .. _ í:,:_;o •· .... "'-'-· "\:---g .J\....'. ·:;Jt:;� l:� C ,..\. C-.1. •• 

· ·, · · , 
a t ·, · a -t a � assi�ii�r�a. PoJe �s_n sen o u 1_1za .o o me o o Prá 

Fc.11.:·:-,. es'L'2 .::i.nc, i1 üJ_:·qui.d5.ocese tem :;,revisto três cursos sobre meto� 

deloçi,.�. O qu0. s:::i .1:!0 -;:.:r.::i.::: :'.!e r:Yrn :'.)iJ.r�. e. IgTejü. é o questionamento junto ao 

cle:�o e a coorr:i�·:'.2.wção ar,:;:r�id:i.oces<.1112. c'.e pi::!sto:r.ü.l. 

PP-. S;1b5.no c1cse:t1volve seu trahal!lo em três nivcis � 

u) ::'.)ü.Storal ,.,onu lnr � c:,m élesr�r.r,·-,0-�.r-os r lavar'l.eiras, mnrginalizados, O;?er,:in

rios,

t) catequese popula.r ·-· jt:vG:1-tude rnn nrv(;;l populm: e operfü:ios 0 

e) Igreja ··· en·Jul--_�ü I.'1.cli.:J g,-:::nt2 (2sc1.i.·::-.,:1 .. � c:2. PO) .

Sempre an.:1r2ccr'.1 conf li.1:0s c!n rel,::c&,:) ::-. :i_nsti tuicão.

Uti.li,-..:a a :i-:ãdi,) CC'8,) u�n çcc::,.,,c) :�!1::::·:.:rur.,�:,nto da PO. 

flnA.nt-('. '3. i.�10 .. l:ênci..J. :i).u suü. vida :,,cGsoul, nf irrnou Pc. Sal::ino que .J.

PO vem dando sentido -::0 se;� ser cr_:_stZio º 

A f'O toncu .
C
,)r,;2. na árert dz-1 u-l.:Jc1çâ.::, de Pe. Sa.hiho a partir da rle .,

missão em massu, de tral.Ju.lhadores de umu ffibrica cme faliu. Os trabalhado·� 

res organizaram u.:.-n ac?.:m;:::,m:t'��\:o em·· f!:'c�-te .. a .. um hotel que pertencia à empre ·· 

Su.. 

Gente de esguerd3., :busca u PO como e::p<:lÇO pura articulação. 

A PO ajudu. os cristãos cl5.:;,sicos a ligar a fé à sun lutn, e os qm� 

lutam a ter fé. 

Nas lutns sindicais a PO apoiou oposiç6es sindicais, as discussBes 

sindicais e o estudo sincical. 

A PO tarnbém investiu mui to v na luta nolí tica pela transformação dü. 

sociedade. 

Quanto ü Metodologia 1 disse Pe, So.bj_no aue so pode partir de ohde 

a g0.nte se encontra. 



i·, !''!ão sou agcnte v sou companheiro". Partind0 do mesmo nível que os trn .. 

balhadort:s. 

A metodólogia utilizada, é a visita e contato pessoal, estudo em 

gru�o; apoio n outros movimentos de interesses cornuns u pa.rticipa.ção no 
movimento popular pró�constituinte. 

03. DEPOI!'JENTO .po Pe. JOS� TEJ'lCATE (Cuia.bá��IT) �

Em Curitiha�Paraná, iniciou seu trabalho na PO com panfleta.gem 
n�s portas de fábricas. Também fez contato com clero. 

Desenvolveu o trabalho entre ns anos 82 e 86. Ressaltou que é 

preciso não contnr só com 0s nr5.T!'le5 ros com!).:i.nehiros, mas descobrir nc ·
vos compenheiros que te�J nn interesse comum. 

Existe alguma. resitência por parte do clero à PO. 
Durante este teI111?O, a PO surgiu tarnbéI!l em cidades co int1é',ricr dr 

estado. 

A metodcloqia ,utiliza.da é formação social e uolítica. t nrecisc 
lioar a pn r.n� a� Dastorais sociais da Igreja. A diocese vai sendo envol 

vida por este caminho. 

Pe. José afirmou� ''Ainda nao me sinto no lugar socia.l onde deve�
ria estar ei . 

Quanto ao seu trabalho 0esenvolvid0 cm Cuiahá, disse estar uti = 

lizandc o mesmo método de Curitiba. Em Cuiabá 10%-dà população é nativa 
e existe uma infra--estrutura pastoral boa. 

04. DEPOIPENTO DA IRMÃ l':,..T·Tl'. ( são !1iauel, Leste II ) :.

o tré.l:i--é" 1 1--0. ,...,,e desenvolve, haseia-E;?,e na visita e cont;ato pesso -
/ .. ,,. 

al, formação ae 0rujos, articulação entre os agentes e grupos. '1\- PO aju-
da na tomada de c0nsciÊ:ncia ce clusse. 

Quanto a inf luênc:La da PO na ·viela pessóal u Ir. ··Ana a.firmou v que 

conseguiu compreender melhor n c.ivisão da sociedade em classes. 

A PO trouxe um °-uestionarnen-o para a congregnção, .especialmente 

u partir f:.o testemunho pessoal das irmãs que estão engajadas, neste tra·,
balhd. 

Em relação ao movimento sindical 6 houve participação da PO nas 

oposições sindicais. 

A metodologia utilizada é é1 0e �0fTnenos rrrupos. 
Existe UJ11él qrnnde prCCCÜT1él.<]�0 em v COmO atingir a massa. 

E as �uestões dos ministérios da PO? 
A metodoloqia utj_lizaca é o Ver--Julgar e Agir com ada:9taçõcs. 
Existe uma preocupaçiio em resolver o cori_flito entre militantüs e 

comunidade. Busca-�se a razão do af astarnento do militante ,�a comunidade. 

Falta n ?r.n"'l•·v:1.'1.hamento dos militantes. 
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Dia 19 de Julho 

Iniciou�-se o segundo dia com a si tese do debate do dia anterior 1 

que analisou os pontos de convergências e divergências dos depoimentos� 

a) Projeto político/sindical e 11ovi:rncnto Popular.:·
·· Como a PO r.l.eve s0r presençn?
�- Existe claresa de reL:icionarrrnto "'c1 PO ,{ tendências poli ticas e sin

Õ.iCéliS? 

-· Projetos da PO X Igreja X pártidu

b) Igr�ja.

c) Metodologia.

"" Orgnnização dn PO ,., Vem da h:i.sG ou da cúpulü? 

-- Qunl e, método? 
(Ver -· Julg:rr ·- Agir)O que significa 
(Pr5tica ··· Teori� � Prática) 

m o  que é curso de metodologia? 
··- Come acompanhar os níveis de militância?

= Estrutura m�todológicn iMplÍcita (conciência
(envolvimento 
(articulação 

(didática 
- Linguagem {exp1cir1c-mcia

(propost.:is sentiél.as 

- r,omo se oferece a teorie?
romo se acompanha a �rática?

A seguir accnteceraí:n 3 depcimentos sobre os projetos dn clssr o -
traba lhadór ti"i 

01. PROJF'!'O POL!'::'ICO '1A CLt�SSE Tfu"\__Rl,.tHADORA

(Selvino Heck) 

O projeto político da classe trabalhadora não está pronto. n_;_algo 
dinâmico, em parmanente formulação e reformulação, pelu classe trabalha � 
dora. 

Características do Brusil� 

De um lado venos a extensão continental do Brasil, sua imensa po�-
pulação, seu grande àvanço tecnológico ( é dos mais industrializados do 
mundo). 

Do outro lad0, ter,os 29 sa 1 5.rfn I"'.'tn.i1"'1.o ,nais baixo do mundo, 36 
milhões de menores abandonados r FO% c

l
.:i ponnlaç:iío recebendo ae 1 o. 3 sal5.·-. - - r.11·· . . 

rios mínimos. Um povo com tradiç5c históricu. de não participar na políti--· 
ca. Com capitalismo interno dependente do externo • 

... • . 

.... .. . .. � 
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Para este pc:1is com suo:1 configuração politica, socio:11, econômica 

capitalista, _preciséllllos pensar um projeto politico difP-renteº r: não :h.5. 

outra c1lternativa '">é'lr;:i a classe trabalhadora se não o projeta socialis·· 

ta. Pois não rã ��m0 r8solver as necessidades básicas fora dele • 

. ·· · > ::)evemc.,s ter claro que o ca;ü talismo tende a ser cada vez ·mais 

massacrante. Está mais do aue provado 1 
0.ue o capita, lismo intr>rnacion:i.l 

vai tornar nosso pnis cLlda vez r.1nis de?endente. Nno :'.:)Odemos !;)ensar num 

capitalismo mais civilizado 1 pois possue uma lógica interna (perversa) 
de acúmulo <le capital muito dinâmica. 

No horizonte, nos sobra o projeto socialista.Não projeto russo 1

chinês ou nicaraguense ••• , mas um adeauado à nossa reülidade brasileira 

que possue suo:1s características prÓ?riasg 

�-- nenfium país no mundo tem uma Igreja de base como no Brasil, e nem 

cristãos tão engajados no ::1rocesso ryolltir.o. 

- em nenhum outro pais há um sinfU.calis"'1C que surge das lutas sincUcais

e 9ovulares de base, e que cria Qrna central sindical de base� CUT !

- em nenhum pais temos um processo de construção de partido corno o P� 2 

próprio da classe trabalhadora.

Elementos o��te nrnieto� 

Pro�riecade social dos meios de produção (processo lento, vrogessivo): 
- Uma política de alianças :,ara chegnr ao socialismo� que ti::?O 0.e nlian·· 

ça?

- Um Estado, um Governo com características diferentes deste que

aí;

está 

- Que quadros temos, o que precisamos ,ara tocar uma outra máquina esta�

tal, com maior participação popular?

Conclusão: é um projeto para mais adiünte. 

In·strumentos que necessitamos para cunhar novo 9rojeto: 

� Um movimento �opular e sindicvl re 1""\es0
1 

cP. r-1assa. Uma 
de respostas imediat�s aos �tanues da �urguesia. 

organização 

- Um �artido nolítico com um.1 nltern.::itiva políticn para a sociedade em
que vivemos, com a participação de milhões de pessoas. O partiac �ol!

tico deve ser o pólo catalizador de todo um movimento e uma conciên -

eia popular, sindical, etc. Só o partido ?Olítico ocu�ar e poderº

r�as f'ara isso 1 "."recisamos de uma ::,reposta viável, car.:iaz de mo -· 
bilizar milhões de pessoas em vista de uma idéia clara e deterrninarta 

. , : �: 

Precisamos tcmar idéia clara e determinada. Precisru,,_os tomar as cx:;::,eri-, 
ências de outros paises e formular o nosso projeto'l Um ;_:,rojeto gigante� 

co, numa vontaae coletivae a construÇQú de um sociàlismo para o Brasil. 
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, · i: :: : · '.". -, O 6 
Das pe(!uenas experiêncü1.s (lr., lut.a i:1e hoje, terno,s, que cheqa,r -:.1 

giaridt:? luta. Dn pequena orçranizâ��r-, à ,.,.ran<le .organização. Onde se tenha 

uma dire'ção nacionnl 1 com. caru.'�tcrI.stico.s reJion.::üs. 

Esté é ::-,rojcto rcvolucion5.rio: romper _na cab�ç.:1 e nn r��lldade,, 
!'" ·_. 

as estruturns sociais, edeológicns solidificadas. A revolução não é ur.1 
bicho :;,a;)ão, rna.s alr:ro c:ue está se dando todos os dias no ::,aiF; F c:1:u.:mrl0 se 
mexe n.n 0uestão ra :--,r·c"Jriedade, no estudo. Projeto político que tem corri.o 
?rioricade e t0M�� � �ão o capitül. 

Para isto acontocer r é neccss5rio um aµiplo movimento de massa.Eu 
�refiro que se dã via p�cifica. 

Temos que construir um �)rojeto que cac1.a dia seja viável. 

Perguntas-X Resnost.:lse 

- Qual o ponto central unificndor?
r1esmo das esquerdas .

Qu.:i.is sc:10 os passos que ;in)cisamos car para chegar a este Projeto Mu.i�
or?

Na formação ao Partido Poli tico, nao tiá um "1rocesso mui to cu,rtQ, �-
- . \ _i __ 

c;uer ver resultados imediatos?

�- t, PO, como r,ode cóntrubuir nestE� trtJ.balho de massa? 

são questões de funde e com;,lexü.s, como complexo é P.St0 :,rojeto� 
u tal r,onto que nenhum !:)artic'.o consequiu ser o ;:,onto de convergência� no
PT h5. divergências nrofundas.

Eu lii+-n ,;0J r. ·,�u Projeto, que· nao é igual ao dá Ce..'Tiocracia Soei� 

alista, existente no P� e nem no PRc·. Isto não significc'.l que não regamos 
juntos na prática. 

Mesmo hav�nao ulgu�as c�iferenças, temos que somar forças. Não SE_
' ' 'f" 

r5. o PT que fará estn Revolução u emborél 2u lute para _q.ue1�.e1e tenha bege·-
monia. ·.' \_ :· 

P�credito num Bloco Democrático Popular, é mais amplo do que um 

Bloco Opür5rio Po�ular. 

Pü.ssos Necessã�ios: 

Precis.arnos ter clü.ro o que é tática e estratégiag 

Tática e Estratégia 

agora a longo prazo 

Precisamos ter uma.estratégia (o que se quei;a longo �razo) e a.e 
f inir as táticas (os passos do dia· ·a·-dia) • 

Como articular a estratégia, 'hoje. Esta é a arte de cél:1a dia. O 
que é funarnen.t.aJ , 'h.r,ie � 

� Movimento de nassa, organizarlo e nao espontâneo. 



Formaçno rle quadros 1 em cima ae �rática. Forniaç3c ada[)tada a um pr·::-ije=

to pa:ctirlári(', ,"'\ r0;i.lir�ade de momentó. 

- I'':ili tantes colocadas à base.

Ter em vista como mexe·r: na Econç,mia, no. Estado, Partido Pcüj_tico 
e as prioridades. 

Ter um projeto político claro e.estar,_abcrto a reformulá-lo. 

P. PO contribuir5 mantendo' sua' idéntid
é

lde dá PO, e não exercendo
e pa::,el do Partiào, do Sindicato ou ao:Movimento Popular. 

- Deve ser espaço de formação.
- Unir cristãos e n�o cristãos neste projeto.

Experiência socializada de vi.--�.a �
. ' 

02. PROJETO. SINDICAL DA CL'\SSE ':r'P..A�"',.LHP�OORA�

(Jorge Lorenzctti -� se · · enfermagem � 
faz parte e.a Secretaria de Formação da CUT) --· 

- como se explicitam ns-concepçoes sindicais no Brasil?
� o que é eRsa e�trnt11ra sindical no Rrasil? Qual sua concepção do fundo?

As classes dominantes são muito competentes. Elas sempre conse 
guirarn impedir a organização c1os trabalhadores. Um exemplo disso é a' es

trutura sindical atuéll (57 à.nos no Brasil � Getúlio Vargas) :; um <los bra � 
ços centrais de controle do avanço dos trabalhadores.· Passaram ouas--'· cons,, 
tituintes (34 e 46) e a estrutura sindical continqa tntãcta. 

Até 1939 hnvia liberdade e autonomin sinical�domlniÕ ·do anarco 
::;indicalismo. 

De 1930 a 1950 a influência dominante foi dos PCs. 
A classe operária no Brasil é um.fenômeno deste século(hoje somos 

57 milhÕEs de trabalhadores ativos). 

Em 1929 temos a crise ca")italista mundial. 
Em 1930 o Brasil inicia a :')Clítica r1.e substituição das im�orta 

çoes. Inicia-se a industrialização. Em 1959 há um ?rojeto amplo de indus� 
trinlização e exportação, que exige um projeto de controle do sindicnlis·· 
mo. 

; ' 

Concepção Sindical Dominante� 

� Sindicato cr,mn or0no Ae conciliação de classes • 
. Sindicato como orgao de colaboração do Estado � peleguismo 

para sustentar �sta conce9çno. 
·- o sindicato ·exerce as funções

assistõncia m�dia 
do Estudo a nível assistencial'� 

" 

·,·

dentári;:i. 
jurídica, tec. . . ·f·' 

1_;· 

.. 
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�. Hã Impostos Sindicais que� 
• disDensa a filiaçno ao sinciccto
• CTesistimula a or0anizaçno
• promove o assistencialismo e e empreguisrno
• e sustenta o i-..�inistério d6 Tra.bàlho (20% do im::,osto).

Os sindicatos nara existirem 'Jrecisam de uma carta do r�inistfirio ,-.:ie; 
,. 

Trabalho. O sindicato é uma conccssno do'Govcrno. 
- � proibida n a.t. :i.v:t�ar1e :)olí tica no sindicato.

Os trahalhar,ores r;ef!l.7rG resistirü..rn a esta estruturn sindicnl .. estatal
Urn.:i conquist.:i, :_.)ur c�xem::üo ,. de suns lutas são as 48 horas semanais.

Como foi emDlementc::.da esta estrutura sindical? 

� 1931 - Primeira lei de �indicaliiação . 
• �roibiç5o de os servidores ?fihlicos se sondicalizarem •
• carta sincJ.ical

• direito de intervenç5b
• Estatuto

Até 1935, sob forte re�rcssao, os trabalhadores resistiram a es=

ta lei de sindicalização. 

- 1945 - c�rta liberdade
- 1946 m constituinte

- 1947 - repressão civil. Reinício dél luta organizada .sindical.
�-· 1964 - golpe militar

Forma de Organização Sindical� 

A or�a�i?.��ão sindicd1 só ?00e ser sobre a form2 de catcg0ria 
(idéia corporativista) e não enquantc classe. 

E umél organiz.:iç5o sindicinl vertical (por céltesroria) e :n.ao hori -
., 

tbrital (inter-sindical). 
A CUT, ex�ressao oficial, guer romper com esta estrutura sindi ·· 

cal vertic�l e criar urna nova· estrutura (organização enquanto clusse-re·� 
volucionária). 

Concepção Sindical Gesta.da na' ,·cUT � 

� Ur:t sindicalismo classista (luta ae classes e nao só como reivindicação 
dos direitos). 

- Um sindicalis!!'o ·ae!!locrático e é!e massa ., ?articirativo, sustentado na
organização por lugar de trabalho, na comissão de fábrica.

- Um sindicalismo combativo, instrumento de luta 1 que busca 0esenvolver
a consciência classista.

- Um sindicalismo Autônomo e Unitário •
• autônomo em relação ao Estado o aos partidos • 
• unitário, 011e engloba o conjunto da classe trabalhadora. 

• 

OR 



Concepções Sindicnis Dentro da ruT�

Até a s1ia fund2.ção em 1983, em são Bernnrdo do Campo, havia uni�· 
dade na CUT cdntra os pelegos. 

Em 1984 aconteceu o 19 Congresso nacional ela ("fl'i:'. 
Em 1�86 J nn ?9 r.ongresso tla CVT 

1 
aparP.ceram conccpçoes sinn.icais 

diferent0.s. 

01. Concepção de Sindicalismo Classista

• sustenta urna autonomia do sindicato em relação ao partido •
• ao partido cabe tor.1ar e dirigir· Ot>lpoder •
• não é o sindicnto <JUe detém o processo da sociedade •
• cabe ao partido definir u estratégia e as táticas.

O sindicato é um instrumento a desenvolver pequenas lutns. Opa.E_ 
tido dirige o ,projeto Político Popular dos trabalhadores e não o sindi ,-, 
cato. 

02. Concenção do Sindicalismo Politico�Parti�ãrio

. ao sindicalismo ca�e dirinir oa �Pstinos pollticos de processo ( a
CUT deve atunr · com a dircçnc da rr�volução) 

• r,er vanguardas com tudo na cabeça
• o·sindicalismo exerce o papel do partido político-
• no sindicalismo é feita u ca�panha-�ropaganda revolucionária.

Em si:nt-0sP, a (Y�'T' r�efende a atual estrutura sindical, enquanto a 
CUT quer rc,T"'nPr • 

Tarefns CUT/87 

combater a política econômica recessiva (divida externa) e o désemnre 
go em massa 

-·f l 

- lutar pela constituinte
- eleições diretas para presidente
-· f orI!lação

organização da base 

Perguntas e Respostas 

1- Prática 1e formação sindical
2- Prática r'le forr:1acão crlf.ica:e rc �0n�iPncia r'le clc1sse? Como fazer?
3- Mesmo projete 2 divergêncins t5tic.:::is?

são ou n5o diferençns táticus?
4- 0ual é a conce�ç5o libertadora?
5- Constituinte "" Como c1 CUT ·-6.dol'!lpanha?
6- Projeto Sarney - Lei sindlcal
7- Parti<los --· 7'- i1v�<".T'1 n1.1 'atrapalham? 
8- Imposte Sinrical - "i

1Jão é importante?
9- A CUT - Sindicalismo Unitário. · Como ela vai fazer?

10- Estrutura sindic.:il nova - téndências possíveis ·- prri -· r.UT
(sujeitos novos no Brnsil)

os 



01- Formaç5o

o ::,apel dó síndictdisnc não ern él.e formnção. sé ngora é que est5. co
meçando.
:E'; uma tnrefn permanente
f': preciso transfór

f

a.ir uma. ma�sn inconciente em uma Massa conciente.
Meto<lolorria

O tr.J.bulhüdor nssuJT1ir a res::;:,onsabilidade de dirigente político dê:Í:
clwsse trabnlhadorn.

Insti tüto Cajamar r, SP º Pres ._ P.é'nlr- T?rc.ire. 70% sao pesscas liguo.a.s
ã C'TTT.

02� P. preciso aprof_undar as_ divergências, porque nno só táticas f mas 

estratégicns. 

O PT n5o pode ser ur:t bloco de divergências, m.:is-.um processo pol!. ,. 
tico. 

03� Ccnstituintc 
ü) PRC · ,.,, é da burguesia, nao serve :pnra

0

• �n�a

b) De fora r,arn dentro -· A constituinte Vui valer se gara.ntir e que
interessa ao trabalhador.
17 /07 - Dia Nac:' de colet:a �e u.ssinatutas

12/08� 'Dia da entrega das assinu.turas L• Greve Geral

04- Lei Sarney � Vergonh�

os� Imposto Sindical e Estrutura Sindical, é diferente 

- Precisamos mudar a. estrutura sindicéJ.l e ô imposto nos .:irnêirra ao Es""

tado.

06- Estrutura Sindical .l'-:iutônoma 

Unitária 
Unidade - Unidade política dos trabalhadores 

Unidade não acontece por decreto, ma.s n('r um trabalho de 
base. 

03. PROJETO Frr,r.oqp,!_, T'IJ\ ':LASSE TRABALHADOP..A:

(h!l_a Gonçalves ... MG) 

Pressupostos: 

a)- Não temos que ter um projeto próprio 
Ternos que nos engajar no )'_')rojetç_de classe trabalhadora 

- Os agentes de mudanças sãc os critãos,e nno cristãos. N5o somos nós
a batizar o processo político, e sim estar junto, d.ando testemunho
através <le nossa :t)rática. Lutar s1;;.m quebrar a unidade, isto é u n::10

negar o conflito e sim, ser sal 1 fermeqto e luz, na popularidade.
- Fazer como Jesus, analizar g interpletar, agir, sendo Igreja no . meio

dos trabalhadores.
- No sentimento CTe tentar Unica�e �a �iv0r�iaade.

• 
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b)-� Ser cristão ·- ter intuição da !?r�s�nç.a de Deus. r acreditar que sac
.,. 

�; f i'lhcs · c1P. DP.us. Pr-s 0.úe temos esta experiência u somos chc1m,:ldcs n 

continuar � Pr0j0t0 �e Cristo. 

O projeto de Jesus, é luz na experiência (política e evangéli 
cn) e deve co�t.ribuir no P�qjet;o ,dos Trabalhadores. 

- Um Projeto Histórico, Solidfirio e Coletivc.

- O Projeto Eclesial dos Trabalhadores, vai além do Projeto Humano, nac

resume sua missão na mudu.nça de estrutura, mas também de libertar o

-coração do homem, ou uma nova relação entre os homens.

"Vejam como se .:i.mürn". 

'ºUmn sociedade socialista pode existir v mas nao funcionu sem n
mor". 

ORIGEM DO PROJETO ECLESIAL DOS 'T'!)A'Q I,'l'r1"'10'".F.S � 

Bíblia; a) Esperança do ryovo. l'.,T. Javé = !_)resençu. libertndora no 

do povo. 

b) Esperança do povo. N.T. Jesus Cristo trabalhador.

meio 

- O povq vivia o::_:,rimido. 'Dai o· nome '· Povo d� Deus". Ele ouve o clanor
, ·

.do povo. rx0�0 •·i;-,,: 0uvi o clamor do povo ••• Eu vim libertá�lo". afir-·
mação revclu.clr\riáiia na época.

Características do Prujeto de Deus: 

- Sociedade igualitária (sistema tribal)
� Autonomia produtiva.

- Descentralização do pocler.

� Leis que defendem o Sistema Igualitário.

- o bem de todos é defendido pela união de todos.

- Socialização ao poder.
- Fé no Deus único.

- Culto descentralizado.

= Sacerdotes sem terra.

(Presença das mulheres nas Co!Tiunirares)

Características do Projeto de Deus: 

,_. Na pregação do Reino. 

- Jesus foi conduzido ;Jara o deserto. Jesus rejeita qualquer !"lilagre 0.00 

conômico.
-� Jesus foi colr--ca�"" q(")r,re o"Cimo do Templo". Naquela época era símbolo

do poder Reli0ios0 Sacerdotal. 

- Jesus foi levado para um monte. muito alto ·- ,:o cimc da .montanha", é o
siboto do Poder Politico, dominédor e elitista.

- Jesus toma posição frente a realidade.
A religião para Jesus, não é um sistern9 :de ritos e sacriflcios.! � sim,
uma abertura func.amental de vida I-Jara Deus. 1e para os irmãos.

·- ---� -r,\ -. : .. 
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Jesus se ctiri<"'e a ton.os os homens c'e boa vontade, mas exige d2 t,::idos 
conversao �ess("lal e social. 
O Projeto ce Jesus, exige um novo relacionamento entre os hom0ns G u�� 
nova estrutura (o Reino). 

- Ressureição de Jesus ·-· .Revela a possibilidade 0..e mudêlr o mundo. Criar
outro.

- A opçao pelos Dobres:

• nasce numa familia ,..,obre
• comprometida com � luta

• no horizonte escatológico ao Reino· JESUS
• uma palavra ce es:?erança êiante de uma situação que ameaçn o homE:!m

pobre e fraco.
- Papel da mulher i Cristo :r-ac omi t.i.él a. :,art:..ici ,..,ação da mulher�

• Quando Jesus foi preso,. cJ.S :mulheres não fugiram .
. São testemunhas oculares de su2 mcrte.

Primeiras a irem ao túmulo e s5o testemunhas da Ressureição, inà0 a-· 
nunciar a Boa Nova · · Jesus (:;Stá vivo! 
Betânea = Primeiras discipulás (11ariél e Marta) • 

• Marta apresent.a0a como Diaconisa. ·' ::,ara o cristã.e nao basta â. c":.cnún=· 
eia das fnj1.1nt.j_�:"t�, :,ede-·se que seja verdadeiramente testemunha e :1-

gente da justiçü':. 
(João Paul0 II, aos o�erários) 

O PROJETO ECLESIAL HOJE ·· DESAFIOS 

Na mediàa em que a Igreja condreenee que suw Missão é seguir Jesus Cris 
to, toma partido em favor dos ::;,obres. 

- Divisão na Igreja.

Modelo de Igreja Hoje

Dividida em classes�

a) Setores da Igreja,que estão contra nR trahal�adores.
b) Setores da Igreja que estão a favor f0s trahalhadores.

Os trabalhadores �e afastam ãt& mesmo da Igreja Progressista. Sen 
t.cm a discriminação, neg.:mdo (J ;;rôprio :)rO.jf..,to de- Javé e de Jesus·. 

Desafios� 

Onressnre>s 
�::---:---

Onrirnidos 

i 
_} ��-�r
\ 

-_;.;:.· "\ 

,,,,,.-----...............
.. �� ••,:: ·, 

/ . : 
", 

-.. 
•. 

'\ Conservn<lorGs 
Igreja no 

________ .Jnu.n.dQ. _______ j 
I 

Proqressistas //

- Superar a tentação da nova cristu.ndr.1de.
'· 

- Sair da peuagogia naternalista.

Sociedade de classes 

• 
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• 

A mulher deve ter mnis autonomia na Inreja 

Igreja. 

- Fazer verdadeira ü?çao pelos �c�res.

= Monopólio de culto.

ela é discriminada .. pela 

Leigos � nessa miss3o nao é uma concessno da estrutura õa I-rreja, mas

do Bntismo.

- falta --,d�: a�tc;;inoJili� dos leigos.

� Estrutura �a rnre;a � Velha e centralizadora.

O t b lh � t & 1 4 -� � f� f 1 f - n - s ra ü. .• é:h_•ores sen em l.u. ta '"-e contcuu.o ue e, ü ta orm�çno ·-=-ª re-· 

aliuade religiosa. 

A Igreja(clero), ?recisa estar m�is !)Or dentro da realida�e , ?ara a 

judar. 

Conclusões: 

O Reino nunca esteve �ronto. 

Na medida em que acontecG a sociedade iqunlitária, acontece o 

Reino. 

Temos o desafio de su:-,erar a luta de classes dentro da Igreji:l 

Para isso, devemos ter uma estratéqia e tfiticas. 

Ternos que ter um projete ce ·I'"'r0.ja. F.ste :,rojeto vai nos orien·-· 

tar uma visão estratégia "ara constrni-la. 

Superação do Estado e Igreja Hierarquia-revolução da vida. 

Que 9rojeto de Igreja ternos corno Pastoral Operária, �ara cons -

truir? 

A seguir.. aconteceram novos depoü!'tentos, estes sobre él Pastoral 

Operária: de mn ane"'t-.� na ativa e de um agente cri ticarnente nf as taco da 

Pastoral Operária. 

III. DEPOIMENTOS SOBRE A PO�

01) De:;,oimento de Um agente na Ativa - Em Relação a PO., .....
(Frei Egidio = Exryeriência na PO, Vila S.:mto 09erário .. Canoas/RS) .. ' 

.. .. 

Em 1979 ncontoccrnm duns grandes ocupações ce terra na vilâ San 

to Onerário, com 4500 famílias. 
4- -. - " ' , . i ) 

' . . 

a) Processo da Vila União dos O[)erários -- Hipódromo

• Luta sempre encélminhnda ntravés dn Associação cie Moradores.

Ganhar a causa juridicnrnente1

• Posse socializada. Lotes �e l?,5 x 3íl

• Criação da Organização e.as !·J.ulheres.

Mutirão df-1S mulheres (retalhos e rou:2as)
• Formas comunitárL�as · -· {com9araçno, e/a sociec,a0.e).

Confronto dp �ráticas.
�1étodo�- ]\través rle umu exr,er;i.ênci:c socializante/ fazer urn confr�n;,

t.0 �r-m -� S1"1Cieda,:1c v iaente ., .'. .· 
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• CEBs; '.:. _:R.<?44 · elo carrcça '

.. f"f':ti�J".'l"I, 5 :1 :?é (eixo) 

Rêlics ,:;ervicos c1.n ccnunidade 

- s�rviç0 as lutas oper5ri�s

b) Pnstoral 07erãria

N5o usamos o terMc Pastoral 0Der5rin �ara nao se identificar com �s

pastornis ?aro�uiais, e9tqn��es�

-· Dois pontos de unidade, F�/luta

Esta roc:a ceve passélr por dentro de rroj eto Poli tico ::?opuL:i.r.

Objetivo: ché-Jnr .:1 novn societ..1.3.de. 

- Venda ele proi:::utos <:liretamcnte r}o ")rorutor o.o consumidor.

·� l'..com::-:,nnhamentos/asscnt<:1mel".t0s (",, r-""l'"'râri--,s (cidcJ.Je) •

- Toda >Jrática r'levi:-1 levar 2. .r10s....,0r+:.J.r n consciênci-::i. de clelsse. 

PO e u  Quest5o Política 

Pürtici�:,ou das lutcJ.s nõ.s eleiçõ-2s cm 1986. Ssm <1neror a:;:,c-.i..:i.r 

1-'RC, como PT. 

- O:_:,tou :;,or C()r,�i�atos� rnim P Selvino Heck.

- PO/CF.B - :ri1íc10ri "1artü1.ário

·- �articil:"1aç,:io n:J. discussão pnrtic15rin

PO e a Luta Sindical 

- Participação nj eleição sindicato metalúrgico de Cün0as.

- Apoiou, ir.vestiu no siné1icalism0 clasGista ê.u. CUT, <JUe s.::iiu vi to .. --

rioso com o Paim.

PO e"a Luta ·ncYLugar-da Horac.ia 

- Organização por quadra

Iluminar estes trabalhes

- ProQuzir material� .::issessos, etc.

- Esforço de refletir � função �a�� na militância política, sinJi-

cal e nos movimentos 9o�ulares.

02) ('R!TICA Ã PO - DF.POirJ.ENTO PE ur,� ;;.GEI-JTE CRITICA.HFNTE AFltSTADO DA P.O

r�5.rio ''Bigoõe ''. 

Sou Mineiro .·le Sãhar5, Estado de �Iinas Gerais. Desüf ian::lo tzll-· 

vez, mns �reenvido. 

Sou cnsar'l.o. ""lai c,e 4 filhos. Pilho ::l.e ;,ais es:7íri tas (UbunJ.is�

tas). l).r,ren.-1 i ,":\ "l'."e�.,,...,,.,it:nr � rl.ivir..ir, amp.:1rnr 1 ajudnr e sAr aju-1ado. 
rcmecci na r-,-reja nos. �eis o.nos I levado :'.)Or uma mé11rinha, co-· 

co u,1ornc1.cr do 55 Sacr.:un�ntos I f a�cmdo vi0Ília me�sal � _.,Aos 8 ou 9 anos 

fui imnedido �e receber a fitQ 1a Con�reqação, ?Cr não ter feito ain�a 

minha ?rimeirn Comunhão. 
·,

Tur10 ciue a:,rendi foi realT11ente na Umbc:i.naa •·· pcrJoar, ser tole-

rantc, ter •,aciência, orar, Sürvir ,Jesinterossa.Jo, ter amor ao próximo. 

.....
. ! 

-. . -· · . 
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Tr.ahnlhando como likJ.talúrqico, -sindic.:ilizei.,.,me e comecei a ver .:i.s 
._, __,._ .. . ., ' ... . 

coisa§ }e urnil: maneira pol.í_ticp., p.:irticip2.nd0 e.os :?iquetes e das reuniões 

sindicais. 
Ern 65, co��çei .::i. fazer UJ"I tr�.b?J.ho. !"'IA -í:ir:r.1n onn.e trnbalhava, e 

y:,ercebi que a r.i.?:�-ç,ria. 0.ra .. ·'1e evü!"0PU cos, c!101,:mdo a 60% aos trnbnlhn.r1o·� 

r�s, _e_: a mr;:tior_:L,n_ ern dn, Asscmbléi� d_e Deus. ;iliei�rne él eles, pnrticirei

é!e en.çont.ros p hatismos 1 e --.:1.iscutia n BÍÕli.:i, mo.s sempre Íülava ·10 Fv�n ., . ' ' ' ! . 

ge�ho1 
sqgundo o espiritisfuo. . ,� :· :,_- . 

Participnndo ,1u. r:;reve de a.rri_l .je 68 1 em :,iciuetes P.. asse!nbléia • 
E!n setembro r10 Tllpc::,,,n ,1.�n, fui na Corniss5o ,20 Suláric e f iZGmon n :,-,rirnei·

ro. grüve na f�'hrj_r,c:i. 0'1�0. havia trabalhn1ores de até 25 anos .-=ie casa. lt � 
:-:,os 2. greve, for.:un demitirl.as 9 ::"'essoas, euv um ateu, mais 7 evangélicos. 

r articipando de Sin,-7.icato 1 fiquei conhecendo r1i v0rs.:ts peSSOélS

CTUEc, 9c:1:rticipavdni rle al,1,ns movimentos como a A.P. (A.çno Po:;iular) ,e_:; ou 
tr.J.i 'tend�nci�s. 

Um <Ua fomes convocndos rara umu. reunião onde havia uns 15 �.:i. =

éfres e tinhamos n c,bri0ação de convenc0--los n dar cobcrturn à greve c1e 
outubro c�e 68. 

Percebi oue teri<1r1.os fe usar él Igreja 1 iludir os padres, ;-,ois 
nossu. f5.bricu.·ern rehlmente :i. única organizada parn a futura greve de ou 
tuLro ,=i_e 68. - · · 

:r-10 final ôa '.'.""reve de 6P. fci u,..,c1. rl0t..n:n,.1a-1a geral. Muit0s com:;:,anhQ 

ires foram preseis, m�:,ulsos 1 ('or-?itirlcs, e as organizações desn:,areceram. 
Poi hri( fracnsso g,�ral. 

· -sm· 1969, · trab.:llharido na I-1annesmunn, organiz�rnos urn 9ru:'.)O r.,arü él.·"

r)cio.r 6. ü. l.9uns c1-errii tir'los. "'emcs o nome c:e "1U'!'IPJi.O a esse ryru?º· Os con

t.::i.tos mantidos co� u.
0

Igr8j a 1 através cos :x1dres conheci:--1.os: e ;:nssamos a 
fazer una avnlj_,"".�('A Á'"' o.1v::: foi· 6. qreve e c1 cuça às bruxas. 

Saiprlo ,:ia ''n.n.ec:;""ann e trabalhando na KrU:'.:':?, fizemos "luas greves. 
A :_:,rimeiro. em 78 1 ondE: f ·iquei cohhecenclc:, o cor.1::_:,anheiro l'�:�riano. Pélrtici
--12.mos juntos. Ele: trabalhava nb. FMB e cu na Krur.,p. Desta luta se conso � 
licou urna mnizade e u  coordcnaçãc ce um trabalho voltaco para a classe o 
:1er5.ria, êom trabnlho entre o cnin::?O e a cidade; em�reqadas. domésticns e 

rrostitutas. 
Em 1980, hnvia eleições no Sindicato de Betim e nosso trabalho� 

ra no sentioo de fazer uma cha�a para 1is�utarmos ns eleições, ?Orém os 
?u.trões nos demitir::un .:i.ntc� d.J.s inscrições. No entanto, já tinhamas o 

Sindicato nas mnos e trabalhfivaMos de ncordo com o presidente. Par3 sur� 
presa nossa, no �ia 18 de abril �e 19CO, foi decretadn a intervenção no 
Sindicato, acaban�o com nosso trar�lhr. 

Particin.:tndo no l<? ae rrél.io re 19�0, c'.urante a missn, o Frei Cris 
tovão falou un Pastoral Oncrária ce s. P�ulo. A?ÓS a missa, o Frei nos 
esclareceu. ·:Unimos : e assim nasceu a PO em J\iG, na cidac.e r1e Betim. rom a 
formaç�o do primeiro grupo, fomos convic�nr1os a :,.:irtici�ar_ ,em outras ci �� 
dades. Nestes encontros p fiquei conhecendo outros pa,.::,res que lut.:i.rn e re·=
conhecern a Classe 0.�erária e realmente fizeram a opção �elos ?Obres, fa
zendo hc,jc a m�C"Jrv-ri� ,-:ia Lih�rtação. 
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!\Testa cruninahda :-,assei a �nrtici::,ar ca Iqrej a nas missas, f azcn�, 

-.�o depoimentos e mostran�o e falando aa libertação, mas n5o deixando de 

f 1 d . h d - � 't a ar e min_a e ucaçao eGpiri a. 
Após a greve de 79, trnbnlhei mais 7 meses como metalúrgico, se� 

do c�emitido :)Or :,erseguiçSo �")é\tronal. N5.o mnis trnb.:llhei. Os com:'.)anh-J 
iros do Mutirão, Mais alguns metalúrqicos mantivernm minha fumilia. En -, 
tão, dediquei-me inteiramente à PO e no Sin-iicat_o cm MG, d.:indo cursos e 
ajudando na forrnaçzio, em todo o :Rsta�o. Vin�o a ser membro da Coordenél �
ção Estadual e r-la Executiva Naci'°'J'"laJ_. 

Por cu8 �e nfastci 

Em MG, hfi uma hriJa surda, suja, Gesigual e repressora, ?Cr Jar� 
te de :membros r"a I:::rreja, 0 senn.o amir;o ,:1e P�driano 2 Roryéí:±o e outros 7a n, 

dres que sno questiona�os :,or a;,oiar a lutn c1n Classe 0:,er5.rin contra :.i

Classe Domi:n.nnt:�, �'1-Frj_ U:r!l �ot1co mnis, yor nno ter êl mesma forP.Ú:1ç3.o ;3 

não soube cc:mbater com .:ii1tms intelectuais nas reunices d.J. T.10. Era ques
tionaco em quase tudo ClW2 falavn e nlrruns companheiros começaram a se am

fnstar da PO, �or este motivo. 
O que encctrt-raram · r,ara éómbater.,,eu nao ero. católico, � . era esp1.r1-· 

ta, n5o morava coM ninhn esposn, portanto não podia particip,:i.r :.l� l-'O, �:)� 
is não sendo cntólico nãc, -�ava crescimento à PO em I-IG � 

r-..o ver o afnstrunento r-le ülguns comr"nnheirós ;::-or causa dds · ;?Olê � 

mic21s criaaas. Resolvi af nstar· me sofren�o outras criticas, come irres -
pensável que não quis assumir e que me nfastei sem justificativa. 

Ser ou não ser �iresponsãvel, 0u com total responsabilidade, con 
� • •  i 

• 

tinuo o nosso trabalho fLlzcndo as forrnaçõ0s sin0icais como cristão 1 onde 

for aceite como brasileiro que lut� rortra as injustiças 0 a explor3ç5o 
do povo brasileiro. 

rica-se uma dúvica ., A Ign:.,j& que ..:.1iz fnzcr opçao :,elos ;_::obres 
mas procura destruir aqueles que lut.::m1 pE:los trabalhadores, >"1Cz.1c ou rfovc 
ser respeitadn? 

Corno �ode ser amnr,.a um21 Igreja que :x�rsegue seus .-filhos? ser 5. 
que ror t0.r t.irlr ,,,..,a erlncacão �.iferente, deixei de ser filho de Deus? se 
é verdade, cfoverj_21 tamb8M não ser explorado. 

Mas garanto r c�u0 .:i.quele que ucredita no Pai, nc Criador, que re� 
peita, que luta peln,Íibert;ç�o, e sendc cristno, será reconheciro pelo
Pai, !_'.)elo Filho e ,�elos irmãos. 

. • l 

IV. TRABALHOS EM GRUPOS E PLENÂP.IOi

Em grupos e 0.m ?lenErio, os aqdntes analisarnrn os projetos à luz 
�,. ·. 

elos de::oimentc-s. A sLn.tese fei tn orientou-se ;;,or � 
.. ! . 1 

nelacionamento da PO com a I9rcija. 
·- nelaciona.T".lento •ia PO com as tenr.ências r,olí ticas e sindicnis.
- A metodolo0ia de trabalho.



O 1) QUAL A !lELt"\r.ÃO PO X IGP.EJZ'�? 

- ·ne$1ü·r,,:_>Mr,·r,tr .... "1"'s TT\ilitantes

Ja pr5tica eclesial 
� .·� . •. . ' 

. J. : 

- Nas CERs � c:!esperta n conciência poli ticn, sirnUcal e corneç-:1 a. ;,ar-·
ticipar ne8te� movimentos u -deixapdo de la�o u Dr5tic� eclesiül, pc

lo grande envGlvimentc que .J. tivic1.ade poli tica � sindical exi:;je. ....,. 
- Tantos ns CP.3s cone él PO-n5o tem instrumentos p-:i.ra acomnc:mhnr 0 mi

lit-inte.
- Existe n instruncntaliz.::i.çno êo �esligc:imento ,arn ncusnr a prática

dns CEBs e PO.

Desligamento l1á.'Pb ê uma coisa. e o ieslicmmento da ·Igreja é outrn
coisa.
A comuniàac3e mui tas vezes ri50 ·está pr0".)ara-".a püra .acei t.:ir e apoiar

o militante na lutn sindicnl ou 28 ?urtido ?Clítico.
- o mi.'litànte nao encontra mui to espu.ço nn comunidade, i.Pélra �profun<

(�_ar a sua ·fé. 

O rnili tante não .:icei ta que as decisões venhélIU dê cima ., r:u0r ._,::?a:r;ti-� 
cir,ar no nível ne clecisão. 

Sugestão 

• Um grupo· dE;-: referência p,arn sen.tu.r, ref l�t-J;r e rezar ju:r;ito.
t: a pastoral do acompanh.::t.'1lento •

• O militante·buscn, fora o,que. na.o encontr.J. na Igreja, ou muitas 
,_i ;·· 

es?era da Igreja!,·· coi{3:as que fülO com?:)ete 5. Igrejn. 
Ex. um projeto político. 

vezes 

º O militante que consegue um es:;_:,aço no Partic�o, no sindicalismo, etc. , é 
mnl recebido no vol t.:tr, --1elo müu conceito que o povo em geral tem u c.�o 
político, �o sin-'1ical. 
A comunic1ade é formadn ci.e urn �)OVO com mentaliê1aé1.c (da sociedade) erra
da, negativa em relação ao Politico/Sin�icnlº 

• l-mtes o.e um militante entrar na 111t-:r. nr,li ti�a e sindical, se reunir e

refletir com o companh�iro .

• Há um conceito; reduzi00, dé Igreja r 0nde está o militante, ai também
está sinal de Igrejn •

. is vezes o militante não volta às bases para refletir 

• H5 falta de umn Evangelização cl_-_ militância, a ".)artir do início J.a co=

muni�ade �e f� (catc0uese) .
• A religião 5 a 6nica maneira de viver a fê?

Dentro da lutél si'ndical também, -- faço a minha pr5tica de fé de .. neino._. t
preciso mudar a mentalidade dü Igreja (é ainda muito rural) •

. ou a Igrejn esf.á a serviço ,,o Reino ou. ela .neve se transformnr • 
• r:� Igreja ninr1a não con_seguiu .:issumir a questão do trabnlhador, como es 

sencial na transformação �a sociedac.1e. 
i-,. renlic1élc!e c::!o trnbal.ho -vive em con_f_lito, _e él Igreja tem a _. 'tendência
ele carnufl<1r o ccnflito, ao invés_de_9ôr às clarns, e enfrentar o con =

• •  ,r, .... 
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flito • 
• o Projeto Eclesinl da Igreja, nao tem o .trabalho como chave da quest5o.

Corno r,onto central o.e Evnngelizaçêío •
• � preciso reelaborar a Teologia rc Trabalho; no sentido biblico eclesi

él.l o .. 

Deverá ser superano o relacion.i'line.nt.n int.erno na I,:rreja

Hierarquia 

Cristêios 

Lei,JOS 

Engajados 

irrn5os 

rl 
-

:, 
• �-. l-:,.s CEBs_ po .... erao , nr :'l1.st:1.s 

ja. 
'Jara um novo relacionürnento dentro da Igr� 

·· E precise rodenr (envolver) c-s Bis;::,os, I.Jc::i.dres, as irmãs de trabalhado-
res.

-" A PO tem a missão e.e .::i.j uda.-:i:· o Bis�:,o, Padré, etc, a tornar posição com o 
�)Oder que a conjuntura social lhe dá, do lado ·aos trabalhadores. Um 
serviço ao povo. 12: fermento • 

. ·. 1· 

Desa.fios 

Hierarquia .. Estado 

- r. Dreciso vclta� a uma prática <le ministérios -· Serviços e nao poder.
= l'Ja I9reja co Brasil, há avanços e recuo9•

O trabalho poryular, com certeza sofre t1tacrn�s e obstáculos, boicotes.
A PO tem n missão. pu.rn torm:i.r n trJ.halho mcüs simpático.

(Não ficou claro 1 qual o projeto de Igreja na PO) 

Debate. 

i!i. grande questão está no ;)0<'1.er ·· serviço ao lndo do povo. 
�

1 ·!.!'od�a I a:. ccirnunif..ar1e é sacerdotal. 
ª' Somos todos i.r:,-11r1.i.s r C(')m funções diferentes • 
..... �-A PO é t1rn gru110 d.e catõiicc)S c�1u 0e cristãos? 

E �reciso ter as postar nhertns para todo o trabalhador, mesmo com 

pessoas à.e tendências.: 
·- "PO, não é uma pastoral fechada, rons nao poc.e perder a sua identidade 11

(D. Cláudio) • 
O grupo deve ter referências� 

NOSSA IGREJA �- NOSSA Ft 

02) EXISTE CLAREZA DE RELACIONAMENTO DA PO X TEND�NCil-..S POLITICAS E SIN

DICl'�IS?

Diferenças quanto àa ,diversas -·erriÕ<"s e

Em geral os meml:n:os, ca no nã0 têm _clareza de relacionamento com 
as tendências. Ex. em SP, o que se p,�rcübe do nosso relácionamento com 
·,as téridências 1 que nossa disç,ordância é na discussão poli tica, nao tf:_, -·
mos um conhe.cimcnto suf ici,eílte para discutir a nivel igunl. As vez8s,

• 
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• 

no "!lomento o::,ortuno, nao saber1os discutir e nos unir para derrubar o i
nimigo COffitL'n. 

Na Paraíba -0 Te:rnoF. exe"'lnlos de rnili tantes da PO v que entraram 

nas tendências, mas é importante essa ;?reocupãção-dà. ?b,dé conversar com 
, ,  .. ' . 

' .. 

as tendências e de fazer· um esforço para �reparar O$ militantes para en·-· 
frentar as tend�ntias. 

No :1ió 0 .do Nm;te , .. Os militantes dn PO, sabem ;.)ela prática o 
que clps ""U<?r0m 0u Pão· eli?s têm urn conhecimento :prático·so!Jre as tendên 
cias. 

Em alguns lugares, 5 difícil n discussão na Igreja.sohrc as ten
dências, e nssitn, o militante fica despre::,arndo para o debate • 

. Ãs vezes,os membros <ln PO têm clnrezn tE?Óricu e não têm clarezn 
nn prática. 

. . ;- . 

Percebemos comó·dificul<lace, o ambiente prot8gido de d;i.scussão
7

• ·, • ' . - J, 

que oferece �{Iqreja pará os militantes: e quando eles ch�gam no._Sindi ·-
cato ou no 1:r'artído P:líl::.ico, eles ficnm, nssusta�os com a realidade n .. bri-
gas que 'enéontrnm na dis,cussno dns tendências. 

A Pó não deve e não pode, ser uma tendência. 
A PO deve ser o lugar '1rivilegüi.do, o �spaço melhor parn dór aos 

seus membros, os elementos nar� fau�r uma or,cão frente ãs tcndêncins de - :- ' ·; ' 

I?ast.oral 1 br,é�5ria, deve- clar una formação r,ara q1.:1e os rneJ:!lp�os pOSfiaIª es --·
tudar, aprender, conhecer çruais - s.:io as tendências e os seus projetos. J_�

·,:: 

si)'!\ eles poderão debater co_!!l_f.irmeza 0 clarezn, (!Uül(:!uer-;>r-opósta das
tendências. 'Fnnto no Sindicato e quanto no Partido.

SP.ria im,...,or��nte 0ue
1
�.:i. PO publicasse alquns príncípios. 

n;a I')? ..:ie Julho 

03) PLENÃRIO SOBRE ó Pl10JETO POLITir.o-snmICAL .DA CLASSE T�ABALHl\!)óRA.

1. PO não é uma tendência (não tem tática, projete 0efinido).

- Mas como os outros nos vêem?

CUT. 

-- Isso é uma evidência a nível nacional, mas a nível local encon
trar:los pessoas concret.:i.s ., sit�nções concretas. 

·. A P.O não tem urna ryosicão "1olí tica nartidãria única.- � '' -

!:1as de fatc.., a Pó est5. fechando mui to com a proposta do PT e du.

Podemos apoiar tal situar.ão �olítica ou sindical, numa conjuntu=

r2. ;")recisa, nun certo moMPrt-.o, !"'as n-o ser amarrado. 
De fato, outrcs pc:1rtidos, outras centrais sindicais n.:10 cerres �· 

�ondem às exigências. 

dél. fé. 

O pi'.l.!)el da PO. 

Não compete <1 nós definir. 
A PO é es;-,nço onde se discute p0rjeto ::,olítico-sindical ? à luz 

Levu.n-,o a rliscussão à luz da fé, a gente começa a ter critérios. 
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Deste jeito a PO tem papel critico a :Jartir' dâ fé, tendo claro o :;,roje =

to de Deus. 

·Pensar a PO com um nível de aberturá:
. À::jÚdar O trabnlhatior d 'ter 11!"1 t')artido;
l-'�be:ttura · aos trar-�Jhar*rres r:110 j 5. têr.1 um partido, uma :;;,csição.
Isso exige saber conviver cor:1 o�:>çÕes diferentes. 

O"._)onto de convergêncin é.a f; .. que vai ser mnis complicarlor. 
Trabalhacores cristãos fora� ·)uxados pelns tondêncian, ?elas �r� 
ticas místicas, �evocionistus. 

J\. no -;retende desenvolver uma fé hist0rica dinâmica� que vai ser 

p0:nto �r:: r,r;.f.�rin e <licernirnGnto. 

Isso é um co�Dromisso, e;de sempre a?rofund.:ir n nossn fé. 
Tél!nb� a PO, tem que reunir os militantes para discutir: as ten �· 

d�ncids dentro da CUT e do PTj e n5o se substituir ao parti�ô, nem ac 
sindicnto. Ficüm 2. serviço do Pové de Deus, a serviço da·vida. 

Em relação ao projeto :,olítico-sindic.:il, '·dois pontos ficüm nbcr-, 
tos �ara urna discussão maior. 

-· Basta <lizer que o projeto político dn classe trabalhadora está se 
construindo? como àvançar? 

Falamos de tendências. Tentar aprofundar os rrojetos explícitos ou im=

r,licitos atrás das tendências ••• e aprofundar quem somos. ·· 

Refletimos sobre o õcslig�rn0.nto 1os militantes r devido� 
= a um grande envolvimento nus organizações 
··· à atitude de '1 rejeição ,; da comunidade cristã 

afastamento por atitude crítica. 
Ã vezes o ::,esso.:il buscn na rio um projeto de sociedade.que não 

com�ete à Tnr�ia. 
. . .

Na Igreja se veicula facilmente o conceito de ?olítica como su -
j�ira. Precisa destacar o lado �ositivo do político. 

Somos convencic".os que o trcJ.balho é a chave da questão social. 
Mas a Igreja é muito lig.:ida a uma cultura "agrãric:1" ou no menos pré-in ° ·

dustrializada", não entende bem os conflitos dentro do trabalho, a pri -
mazia 0.0 trabalho sobre o ca:::ii t.::ü. 

Inclusive as estruturns da Igreja, nao correspondem 5 problemá 

tica urbana e do trabalhador industrüllizado, autornat.i,z_ado. 
Precisa elaborar uma teologia do trabalho, no sentido bíblico e 

eclesial. 
Precisn também, sunerar o r0r.nnhecirnento interno: hierarquin·-. b� 

se.Conceber o poaer na Iqrej.:i., coric- antoridade de serviço e não de domi
naçao. 

A PO deve ter uma abertura ecumênica, mas nao perder a identi � 
dade de PO. 
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05) O PAIJEL DO AGENTE Dl\ PO NO Cfil"nO ECLESIAL E POL!TICO-SH1DICAL
. ,· 

�-, ; ,.. r• r ,... �- ,.. r ·  

.:i)- -No campo e·élêsia:1-� 

- Possibilitar n_, cp�v__eF,'l-00, :2.a Ter}; ,j a "."'iara a consciêné·ia d8 class0., �
brindo espaço :;,nra or;. tr.p., alh�a.ores terem pcder e direi tos na Igr�
ja, e élbrir 0.spaçc, pnrn o àebab� e aproximação dos mil�tanteij 11 n -
fastndos ''.

� - Ajudar os cÔl�q.;_s : u �escobrirem, a novic\:1��e 11.él, cvc:mqclizaçno nc con
texto sócio- ·:)Olítico e,econômico · .. o_ trab.J.],,ho como chavt?_. da · questãc, 
sor.ial. 

J'Jão camuflar as conflitos sociais qu�- perpassw-n inclusive 5 Igreja, 
nem servir de pelego que amacia, mas ter clareza do conflito e da 

fé recebida pela Igreja. 

--- ... Ser marco ref-ercnci.:11 de ·uma Igreja profética, e incentivar a mu -
c.ança estrutur.:i.l da Igreja no que tange .:10s seus vícios.

,· i 

L, Evitar o perigo de â PO ser uina pastoral paralela 3. comunidade, e 
reforçar o modelo de ccmunfdade e pastoral de conjunto,-- explicita� 

do no' SêU interior V a chave de todos os conflitos' sociais.' 

Facilitnr a ligação com a hierarquia. 

� Ajud� a ver a Igreja coMt- Jrtreia '19 trabalhadores e levar os tra·-

balhadorês •a! ochrar o s0u es�a�� na Igreja. 

-� Articulnr os agentes ;?é'.!ra discutir o ?rojeto 1=>olítico e sindical.

- Fapel dinâmico que lev.J. em conta n horiz0ntaliõade e a verticali

dade do projeto de urna nova sociedade •

. - · Em resumo� 

• A.brir 0.s�ar::o 'Jara o trabalhador e colocar a abertura ac1 · rgreja a
aeu serv.iço ._

• Favorecer ü. conversno e njudar nos coleqas a assum.;ir a caminhücla •
• Desenvolver uma teologià cJ.o trubalhac-�Of e umµ �S:?iri tpalidade elo

r .  

trabalhador. -· ,-

b) No campo poli ticoe ·sindicc1l �

Estruturnr e,, incentivar a formação sobre, 0 projeto ;:,olítico e sin � 
dical, ns tendênci��, conf;-ontanno�o com o i projeto de Deus. Um ,es -
tudo que njude a descobrir critérios. 

-r Ajudar a· criar 1 gr'Upos'de'referência,parc1 militantes poderem ccnfron 
tar o seu 9rojeto',oli�ir0 ° sin�ical. 

. '! ', 

�· Ter um.:i. posição clara em rel�_,;�2ío 3. ;:_)o;í tica e _às concepçc.es- sindi � 
cais, e ao ines�o tenr,,0 sab�r "relativiznr os :.)rojetos,, de.smascar�ndo 
a ilusão 00 sistema como imagem do Reino ae Deus. 

(". . ..... ,... .. � 
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= Em resumo� 
• Gru�os de referência para militantes e instâncias, para a turmn

se encontrar .

• Incªntivnr a .,romocão e cescobrir·critérios.- " 
• Estudar como �nca 0 m0vj_nen�,..., �'"'lítico e sindical.

c)- Caracter!sticas� 

- Ser animac�or com os oper5rius r sobretuto com:-'anheiro r namec1ir3a em
que faz ·os trabalhadores serem sujeitos dn PO.

- Ser jresença na pr5tica (en0ajc1,'Tiento) e inst3.nci<1 crítica ;:iara ::t

prénrü:1 ação.

J�0T"tt:i -t=:f.�ar --se cc-m o mundo ;�o trabalho r ser flexível, I!léÜS irm,§io

- do que eclesiástico.
Ter um com:?romisso mesmo, com Cristo e os trnbnlhadores.

- Ser atento - �fala, teu se�vo escutn n , e n nartir fisso, confcr -
tar os irmãos na fé.

= Respeit.:ir a caminhada dos noves, nno queimD.r et.::i.pns.
� l::stc:ir atento e viqiar--se .:.1 respeito Jn tentução do i')Óder. 

-, 

.. ·Ter consciência de nao ser uma. te'naênciu à entro do· movimento �")o -

Jlticó e sindical, nem dentro da pr-ópria Igreja, mils propiciar um 
espaço ecumênico • 

• , P�judar os trabnlhacl.ores a <lescohr:j,.rem um compromisso. de fé e f a � 
zer ecoar a vóz do traha]J,_é"_ror 1 'r)üra dentro da Igreja., 

-' 

Portanto;o nqente na n0 se car.:i.ctcriza por ser animador, com;·x1·· 
nheiro, identificado corn··a luta dos trabalhadores;' flexível, dinârnicc i 

r,essoa de fé, respeitosa das etu�:)as, que tem postura de serviço e aue 

usa o poder que lh� é atribuído nara qarantir e �0�er 5queles a cucm 
lhes é negado. 

d) Outras �nn�i�erac5es:

o rapel ao�àqeiltE:_ é ligado a mnc1 conce;?çao de pastoral':
. "( 

- l-mtes du Concilio Vaticano II, Pastoral era aplicação do Direito 
Can6nic�·Lit6r�ico; Era ecl�siãstico - o sujeito éra o clero. 

- No Concílio Vaticano II, apareceu na teologia francesa, o termo e
clesial.

Q·, sujei to du r ü.storal; é o corpo eclesial, o Povo 'de Deus. Nas
ceu uma Pastoral "eclesial'� que é realização da vida = onde os sacrarnen 
tos sao entendidos com os sinais de VIDA. 

Hoje.quando se fala de �Astoral Operária, se trata de uma carni-
-- . 

nhada, de uma luta. O sujeitq é o trabalhador. Dentro disso, te_m ngen 'ª 

_; 

tes 1 clero e trabalhadores. 

Trata�se ê.e urna· ''r.ênesis" da Igreja, de urna eclesicJênesis u c1e 
ufoa I<treja em-processo e.e nascimento. 
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Neste contexto, f nzer P.::1s toréll não é acrescentnr número de �'1es .. 

soas na Igreja ou na PO? Ou fazer nascer a Igreja de novo? 

Hoje convivem os três niveis de J.>astoral (em cima). 

Nosso modelo de Igreja, é construir uma Iqreja profética liber

tndora a 0artir aa Classe Trabéllhadora. 

A Igreja é in�trumento ryara o �eino. 

Precisamos ter visã0 �e 1mn I�reja de umanhã. 

Vivemos esta rersr,ectiva em situnção de conflito ••• 

�s vezes, em comunidades de base que têm 0 nome mas nao vi vên · · 

eia de CEBs. 

Vivemos n tens5o de construir uma socie,::cide socialista, <]U3 nu.e 

�)ode �e acn)"'lr"'�n.r numa igreja atrazada. 

Criar um. espiri to comunitário, é ;;,romover a conciência de elas-

se e nãv esconder os conflitos. 

Dentro de nossos esforços, 9ara que nasça esta Igreja,nunca nos 

esquecermos dél dimensfio de Iqreja � J'Ustéric,. 

V. PALESTRA DE Mtl.RCOS l�RRUDl'-. ' . ' rmTODOLOGIA DE PRfV:IS

Trabalho é t0'�.a uçõ.o transforrnaclora no mundo. 

Além do trabalho ?rodutivo, falamos em trabalho intelectual, 90 

líticc e até mesMo espiritual. 

O nosso grnnde Gesafio
r 

é su��r�r o divórcio entre a prática e 

a teoria, na du'Jlw. relacfio f'e t-.ra"-'."_l1:,.o� exhloração e nlienaçãoF o divór 
- :� ••• >J ., -

cio entre a :,rã- tica �)roc'lutivo. ri.o trüb.J.lhador e o pensar o trabalho e 

a si mesmo com uma cabeçn �lheia. 

Para su�erar esse div5rcio, é necessãrio transformar ns bases 

�o sistema ca?italista, n ti00 �e esta�o, �s relaç�es sociais e sistema 

competitivo ••• e isso implica um envolvimento dos sujeitos privados de 

sua :::,r00nr:�0, �,1....,erando n sua consciência es::iontãnea. 

l\ filosofiél. da práxís::.ou::.metodologia de práxis, �er evitar o -

mecnnismo da PTi? (Prática�0 Teoria�Prática), mostranr-1.o que, no momento em 

que se está crian1o, também está teorizando, conforme ilustra .o c.ese ·· 

nho. 

• ... .  __ ""I:_., 

A tarefa do educador ?O�ular, é ajudar os trabalhadores n irem 

além de sua conciência es?ontânea, �ara irem à essência do real. 

o renl nno se,-apreenc.e esnontaneamente, não é o anel imedido ,

mas o movimento ao conjunto (�e anr-d.s. 

Não se trata também r�e sim:::,lêsmcnte trc1nsmi tir o conhecimento 

universal, mas, em atender esse conhecimento como um p�ocesso dinâmico 

. ... ,.,., . 

. ,.-· . 
...... _l 1 
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que só é apreendido quanc:.o é recriado
! quando se ajuda ·d -,t�abalhador a 

pensar (téor'i�a}y·' a sua prática transfôrmn9ora • 
Com isso· nãc, se exclue o conhecimento universal acurnul:�.do, mas 

se relativiza o conhecimento em vista da valorizaç�o da pr6prin �rãtica • 
._Tes�� ?Índo c1e conhecer a aprendizagem e o conhecimento, estã em 

butico urn novo ::;,rojeto de sociedade, um projet0 de participação democrã 
tica criativa. 

Deste modo 1 a maneira de transmitir o conhecimento é tão imbt,r-
tante quanto o próprio conteúdo a ser transmitido. 

Como estão, ir além da aparência do real? ou como teorizar a 
própria pratica? 

Em termos simples, o come fazer se resume em part,1.r daquilo que 
já se conhece par� ir além disso, nu seja, criar a oportunidade. para o 
trabalhador ir cescobrindo ou redesccbrindo os conhecimentos universais, 
acumulados a partir da própria vivência. r. trazer a prática para dentro 

do momento teórico. 
Esse processo se dá em cinco.passos:-
19 �- O l<? passo é õeterrninar os objetivos do trabalho teórico , 

os objetivos es::)ecíficcs que S8m:Jre fazem parte ele um. objetivo maior 
mais geral. 

,

�e trazel"'C'I� ;l ,...:r.á+:f�a nara dentro do momento teórico, 'já esta--
belecemqEi .O• conteúdo:" se a finalidade é uma nova prática, já temos o 
objetivo. 

29 - o 29 �asso é a descricão da realidade e fazer. as· pesqui -
sas �ede�Jári'as .'- j 

.. 

O ponto de partida é a pesquisa da0.uilo que o traba;Lhador já sa 
bé, o conhecimento externo ao imediato da prática. 

Ali entra a I?.E:Sf:Iuisa de outros estudos e teorias, para descre �
ver a realidade la história', a estrutura e a conjuntura da sociedade , 
as ciências ••• ). 

1'� descrição 'é o:recolhirnento das evidências. 

3«? -· o 39 nasso é a criacão co né+-.o�o "' rt� conceitos� '.. oara fa ·· 
-· • 

4 ----- � 

aer a análise posterior. :i:sto é, diD.!"te �as evidências da descrição, cr!_ 
ar um. método tJUe. çlê conta. él.e sisternatizaa: a realidade, e· criar ou ado � ' 
tar conceitos c-ne possam explicá�la. 

- - ----------· .;, .. . .. . ··- . 

49 - só ai se entra no trabalho de análise. Não basta estabele-
cer os avanços e recuos. r. preciso perceber a complexidade das contra -
dições e confllt0s , nr,..,r;r->-n�p� no sistema capitalista, que é simultanea ·· 
mente., l.:tl;>ertadcr e opressor ••• 

' ' . . . ' .  . 

.,, ...... , ... , r, O mamente de decompro OS dadOS) O trabalho de analise,' (1\le ·é.
··, . ' ' \·. 

muito mais do que simplesmente soma nas P,artes_. 

59 - Si tese -�· Descobrir os elem0ntos essenciais que carélétéri -
zam a complexidade da situação, para assim extrair os elementos básicos 
para a ação transformadora. 



• :· · 1 :. :.. .' �1 

: ;,:·_, ·roi reito"tim' rápido ccchichc� donde P.mP-raiu umn p�r:guntél bá,sica: 

A rela.ção··a:es�fo:·métcn.c··-com (;;\Jer, Jult;T?:r,0/;(!j_-r. �- rrueixê;.,da fGl-lta :de
tempo para tratar o assunto ern unâP-ir''le. · · 

. . . , . :. - - ·-· ... - . .. .- r . � ·- ·; ....... ._ -.i.- . 
�-- -

-

,�àri'ifest'oú 0 ·Se :fôrteménte;o -desejó de fazer üm curso aplicando a

metodc:logià�;:êm ·cima dé ::Üm óbj étivo' det'�rminado. 

A·relaçãó·d:CMétodo VJ'Jl. COTI"\ cJ. !"\etodologia da práxis 
\. .. ;_ 

Ó nome é sPc1m�fi��-0. T"lDnrta com_o: é, usado o método, que práti 
ca está por aetrás e que nome o exprime melhor. 

VJP.� tem sido .:i.plicad0 de Ur.ta forma dialética? Dá para ser oialé;� 
tico, a partir de urna determinação da cabeça? 

Há váriàs .maneiras de ser nüllético � a partir· a·a ·· idéin (Hegel) 
ou <t- pa:rtir. do �ue está &i, a realidarle. 

r· , _ Construir· -a histói,ia, é aprender a lidur com ·.:i. reu.lidnde que em 
si jã õ dial�tica. Isso que õ dialêtica� a·cianeíra de ser,daipró�ria re

alidade. Ela é multir.:limencional, complexa; Um conjunto de elementos que 
se confrontam •.. E ass,im que se-constitúe nhistórié:l.., de luta e <'!e movi -
mento. 

O VER <leve ser esmiuçado. Deve···se VP-r tn"lhê"l, o que está em vol
ta�, .e,s.:\;udar a que outr,t:ts pessoas viram e r:'!0m0 �x11licàrn a realidade. 

O JTJLG/\.R. se ·ifc1-z :n partir de !)ricir,ios él�Jlicados em quulquer si tu 
açao. ·ora, os-, c,:-itérios: pui.ern ser bens para uma s1tunção', mas não neces 
sariamente nara outra. 

,: 
• ,li,. 

• 

o AGIR não se poce limitar a titudes de üçao e a decisões.� ne=

cessário �pzer um pla.nP.jaT11cnto de ação, Medir as próprias forças, avali.,,,

ar as forças inir,i0c'ls; 
.l 

O trabalho na linha de metodoloqia da práxis, ajuda a ir · .-mais 

fundo no método VJA. f; um instrurn�nto de trabalho_pnra"todas as atividn
dês,;: até mesmo para n vidn pessoul, porque é um': maneira de lidar com o 

real que nos apresenta 1e maneira obscura e escondida.E: um méto<loque vai:· 
ulem de ur.1a proposta de atuação política, t uma maneira mais co�rente de 
lidar com o real,em vista de transformá-lo. 

A principal fonte é a prfitica (P). Nela já está embutioo uma te
oria (PT). A tdoria faz parte dr� uni ·processo contínuo. Nela _está. pres,�m- .• 
te a prática (TP). Por isso não c.ti;para fnzer só prfit.;ca teórica (Altus

ser). Neste momento de teoria, entru.m cs oustros estudos, que na verdnde 
são teorizações ce outrns prátic.:i.s, mas estas !'fio s5.o'o determinante. A 
fcnte principal é .::i prática. Vej2. a renr0sentar.�:0 esquemática. 

·,.
\ 

i P T 
\_ 

. I 

----- . .,. 

�1-
f' . , ____ hsi t i;:,_ · 

�\:-----estrutura 
( T P i ,···- conjuntura
,, / z • -- • --:...-- .__ ciencia 

J. 

l p �)
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_. : . A 1;)'.�·ªtic�. denota o aspecto lnhoratl,,c- na ,..,ráxis, e conota urna t�
oria que dâ Se1'lt1:do.à práxis, OU seja, Jl'OStra a :;,rática··e indica uma te�-· 
oria que deu origem a essa prática. 

-� teoria denota o aspecto teórico da pr5xis e conota uma prática
sobre a qual se teoriza. Põem em evidência a teoria que se faz sobre a 
prática. 

Por.:.isso 'JUP. a ,,,r.nrrriA. leitura que se faz d_e urna prática, nuca 
é neutra. Se fazemos a leitura a nartir dn. ótica da classe operária, é 
diferente do quE: fazê--la ü partir da ótica da burguesia. 

VI. MENSAGENS

01) MENSAGEM DE D. CLÃUDIO

Durante as grandes greves do dRC em 79, foi indagado pelos jor -
nalistas - 11Depois deste movirnento.ra Igreja, você acha que as Igrejas 
vão ficar mais cheias de trabalhadores? H

"Seria vergonhosa esta preocupação. 
Não se tratQ de interesse,prcselitista, mas colocar a Igreja a 

serviço dos trabalhadores. Se tratar.e a IqrP�ê sair d0. si mesma e estar 
no meio dos trabalhadores·". 

_A PO é uma presença da Igreja no meio dos trübalhadores, porque 
o Reino tem que acontecer no mundo; não dentro das parédes

E importantê para se orientar como agentes de pastoral� ., Não i·
magibar a PO em si - Nós temos a PO e a Igreja continua a mesma.A Igreja 
tem que se confrôntar COM :f.sso �: º • 

O trabalho õ u!"l êlé:riiP.nto necisivo na sociedade. Não posso ii:1no -
rar isso. A questãc é de uma evangelização global ··· no conteúdo das ce -· 
lebrações, etc. 

. � .  

· ·corno trabalhar isso dentro da Igreja? 

A gente tem que ter um amor muito grande para com a Igreja; para

transformá-la. 
Levar a Igreja p3ra (dentro) 0s trabalhadores. Se eles não vie

rem, isso nao me exime de ficar com eles. 
O povo de Deus ,deve ser solidário com os trabalhadores.ta com 

prov,�:ção de nossa f !delidade a Jesus Cristo. 
Na PO v a tensão entre autonomia e comunhãn, alimenta nossa luta. 

02) MENSAGE?üDE -D. VITAL

Manifestou a sua presença para expressar o seu apoio e para en
riquecer-se. Oisse que a PO tem muito a contribuir para urna eclesiolo 
gia. 

Aparecem aqui, desafios que se transformam em sementes ce con -
te![lplação. 

DissEal também, <;ue a··'.câda cUa aprende a ser Bispo e Igreja. 
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«TERRA QUEIMADA DE SANGUE
»

"TERRA QUEIMADA DE SANGUE" é o pri
meiro programa de TV da série "QUEM 
TEM MEDO DA REFORMA AGR4RIA?" que a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEf 
RO está realizando. Este vídeo apr� 
senta a triste situação de violência 
contra camponeses no Bico do Papa
�aio. A opressão é relatada pelo Pde 
Ricardo Resende (CPT/Araguaia-Tocan
tis), por Dona Raimunda Gomes da Sil 
va (camponesa da região) e pela pre
sença de D. Olinda Tavares (mãe do 
padre Josimo, recentemente assassina 
do). 

"A gente vive numa situação de perl_ 
go êonstante. Uma vez, funcionários 
do GETAT tentaram me sequestrar em 
Araguaia. E fui salvo. Não tem fórmu 
la para se sobreviver a um atentado. 
Só a sorte ou um milagre". 
"0 processo de concentração das te� 
ras naquela região, que é uma região 
da floresta amazônica, tem como pano 
d. fundo o próprio programa de gover
no da ditadura militar que através
da SUDAN incentivou e financiou a
concentração das terras".

.. 

"As mulheres vão quebrar côco. Mas 
junta, porque não pode andar só, tem 
que andar muita. E na hora que vem 
vindo do rnato, à tardezinha,encontra 
na porta: Hoje a casa de vocês vão 
ser metralhada, vão ser queimada ho 
je". 

"A situação é montada de forma que 
os crimes não podem ser apurados. A
purar um crime significa revelar uma 
trama, um tecido, onde figuras ex
pressivas políticas, empresariais,do 
estado e da União apareceriam por 
trjs dos crimes". 

"Este grupo de pistoleiros, comanda 
dos pelo Sebastião da Terezona com� 
teu ano passado 40 homicídios em di
versas chacinas. Ele mantinha inclu 
sive escritório onde ele atendia e 
era requisitada a força policial de 
le". 

"Eles falaram: vamos matar o pde. J� 
simo. Depois a gente mata estes líd� 
res sindicais daqui, porque se a ge� 
te mata ele não tem quem v� levar de 
nõncias à Brasília". 
Ele falou comigo no dia em que mor
reu. Passou na minha casa, parou a 
Toyota e eu encostei lá onde ele ia 
sbzinho para Imperatriz". 

"É doído, é doído. A gente viver e 
e r e se e r num p a í s tão grande e não ter 
direito nele. Terra é vida e sem te� 
ra nós não vive. Aonde se vê terras 
e mais terras por aí e o trabalhador 
morrendo de fome não pode entrar e 
tirar um pedaço de pau siquer para 
construir sua própria casa". 

"Só presta pra nós se nós ser unidos 

e ficar gritando. Gritando mesmo 

Talvez com o barulho da nossa voz, 

eles vão nos atender. 

Porque se nós ficar calado, não vai." 

o 

1-< 

.... 

Q) 

e 

1-< 

co 

u 

o 

.... 

1-< 

'Q) 

O) 

o 

a:: 

o 

.µ 

o 

LL. 



27- 7-94 7:57 

Draft 3 

1. OBJBCT:CVB

26 July 1994 

World Bank NGO Working Group 

Work Plan 1994/9S to 1996/97 

TO prOJ1ote, fDcilitate and aupport a strategic dialogue on 
policy issues at the level of the World Bank HQ.

- coJUmunic�ting real experience to World Bank via case
studies and less structured information flows

071620071:;; Z/1: 

- monitoring the implementation of World Bank policy and
practice in the field
- challenging generalisations aade by the Bank
- pushing out the boµndaries of World Bank thinking

A secondary objective is to promete, facilitate and support 
the dissemination of information about policy issues, and 
capacity building amongst NGOs in the "South". 

2. THE POLICY AGENDA

2.1 fgvert;y and the Bfll)k's vision

The Working Group will prepare a papar reflecting on the 50th 
anniversary, to present to the World Bank around the 1994 
Annual Meeting. Marcos will prepare the first draft by end
JUly. Thereafter the Working Group will anticipate and engage 
in macro policy debates emanating from the 50th anniversary 
discussions on development paradigJDs. 

2.2 Popular participation 

2.2.1 Progrume case studies 

Methodology 
Paul N to produce 1-2 sidas summarising why monitoring is 
important, what and how to monitor, lessons so far, by 
15/7/94. 

Bangladesh Flood Action Plan 
completa and already discussed with WB. Discussion to be 
followed up. 

Planafloro, Brazil 
Underway, oxfam-UK/I coordinating: draft report ready mid
July; workshop in Brazil. 

Janasaviya Trust Fund, Sri Lanka
CAA ooordinating; will happen after Nov 1994. 

Social Investment Funds in Central America 
APRODEV (EZE) coordinating, with·ALoP. SWD.lllary of f1nc11ngs by 
1� July. 
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New case studies: 

07lô20071�;; 3/�: 

Members are canvassing opinion in their region, and may select 
additional studies, according to the work1ng Group's criteria. 
one possibility is the Lesotho Highland Water Project (APRODEV 
- Christian Aid).

2.2.2 Mational level case studies/initiatives: 

India and then other Asian countries and Mexico 
PRIA and IDR jointly planning, for 1994-6, to strengthen NGO 
network capacity to monitor WB policy implementation. 

Eritrea - pcrticipation in structural adjustment 
Inter-Africa Group: 1994/5/6 

CIDSE - participation in country strategy: to monitor/evaluate 
participation 1n J or 4 national policy debates relatad to 
World Bank. 

2.2.3 Central initiatives 

The WG has already commented on the World Bank's Participation 
Report. 

Mem.bers will comment on chapters of the Bank's Participation 
Sourcebook, when the Bank provides drafts. 

2.3 IDA nonitoring 

Working group membors working in 5 or 6 selected IDA-eligible 
countries will promote local NGO monitoring of IDA country 
portfolio and programmes and national dialogue with World 
Bank. It is hoped this will include ORAP for Zimbabwe, FACS 
for Nicaragua, CIDSE for Vietnam, AKF for Tajikistan, Third 
World Network for Ghana, PRIA for India, CAA for Sri Lanka. 
The working group budget will contribute about $3 ooo per 
programme by Southern members, as seed-money for capacity 
building. CWS/LWF w111 provide Washington baok-up. 

The Working Group will produce a booklet on IDA, drawing on 
this monitoring programme. 

2.4 structural adjustnent 

2.4.l suuaary booklet 
A former Working Group member has been commissioned to write a 
30 page booklet summarising the findings and recommendations 
of the three case studies (Mexico, Senegal and Sri Lanka), the 
subsequent discussion with Bank staff, and the resulting 
action points. This will then by printed as a booklet, to be 
ready by 15 September. [Translation into French and spanish?J 
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2.4.2 Hexico booklet 

u /lo'- u u / .!. = ; " -:/ .!. -

The working Group will jointly publish with Equipo Pueblo and 
Development-GAP a 44 page summary o� tlle Mexico study. 

2.4.3 Hew case studies 
The process and content of D.til structural adjustment 
programmes will be monitored in Ethiopia (by Inter Africa 
Group) and in at least one other country (possibly Vietnam). 
CIDSE is ãetting upa programme with local NGOs to monitor the 
impact of structural adjustment in a number of countries, 
including Zambia. 

2.5 Hew tqpics 

In the course of the next three years, the Working Group will 
undoubtedly take up new topios, for which a budget allocation 
for seed money should be available. Two themes which are 
likely to feature strongly are: 

poyerty elimination, 

and creation of an enabling enyironment for popular 
participation (what the Bank calls primary stakehqlders), 
including promotion of favourable legal and tax 
frameworks for NGOs. 

2.6 Inspection Panel 

The working Group will inform NGO networks about the 
prooedures to bQ followed, and take a close interest in test 
cases. 

3. CAPACITY BUILDING

The working Group gives great importance to NGOs, especially 
in the "South", building up their capacity to monitor and take 
part in policy dialogue with the Bank and other institutions, 
both nationally and internationally. This requires sharing 
experience and networking. The Working Group expects its 
members to do that kind of thing. The Group may consider 
sponsoring an international workshops on micro/maoro links. 

As a small contribution to th1s proces5, the Working Group is 
making allowance in its budget for seed money to extend the 
capacity of some Southern NGO me:mbers o! the working Group to
enable them to play a full role in the Working Group. 

4. THE WORLD BANK/MGO POLICY PROCESS

The joint World Bank/NGO Committee meets twice a year, and the

costs of those meetings are a major part of the budget. Policy 
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dialogue continues throughout the year between the Bank anda 
wide range of NGOs, in different sectors and countries. One 
functíon of the World Bank NGO Committee will be to review the 
list of issues expected to arise in the year ahead, and to 
propose priorities, methods and participants for the Bank/NGO 
dialogue. 

5. THE COORDIHATOR

The Working Group has its own Coordinator, currently based in 
Geneva. The functions of the Coordinator are to facilitate 
communication between members, and between members and the 
Bank; to �lert members to key is�ues and events withín the 
Bank; and to provide some analysis of what is important. 
Shefhe also acts as the liaison offioer of the NCO-World Bank 
Committee, which consists of the Working Group plus 
representatives or the World Bank. 

The present Coordinator, Marcos Arruda, is leaving in February 
1995, and a new one will be recruited. At the same time, the 
office will be shifted from Geneva to Washington. This will 
save money on the recurrent budget, but the move will be a 
one-off additional expense. The coordinator will have 1; day a 
week administrative assistance. One day a week admin 
assistance will be provided to the Chair of the working Group. 
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Worla Bank NGO working Group 

BUDGET 

The budget headings below correspond to the items in the Work 
Plan (draft i, . Juiy·l994). 

The basic principle is that the Working Group's agenda is 
built from the existing operations of its members. Therefore 
there is no need for the Working Group budget to bear the full 
costs of the various studies. 

* indicates counterpart funding: that working Group members
are contributing or raising their own funds. This can be
substantial - the Planafloro participation study is budgetted
at $23 ooo, for example, and the Janasaviya one $21 000.

Where a* fillS1 a figure is shown, the figure is the Working
Group budget's contribution to a bigger budgat.

The Working Group's financial year runs from l July - 30 June. 

us dollars 

1994/95 1995/96 1996/97 

Participation 

Planafloro " 

Janasaviya * * 

S.I.Funds * * 

Hew programme * • 

case studies 

Eritrea * 3 000

CIDSE * * * 

Other national * * 6 000 * 6 000

level 

IDA llOnitoring 

by members, 
$3 000 * 6 000 * 15 000

Booklet 10 000 
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structural 
adjustment 

Summary 20 000 
booklet 

Mexico * 7 500

booklet 

New case * * 6 000 * 6 000
studies 

New topics * 10 000 * 20 000

Inspection * 5 000 * 

Panel 

Capacity • 5 000 • 10 000 * .20 000

building 

Two working 
Group meetings 100 000 100 000 100 000 
p.a.

Coordinator in 
Geneva till 
31/12/94: 

Salaries etc 64 000 

communication 11 000 

Travel 2 000 

Rent etc -10% 8 000 

Hoving and 
overlap� 

Salaries etc 9 000 

Air fares etc 15 000 

Moving office 10 000 

Rooruit:rnant 6 000 
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Coordinator in 
Washington 
from 1/1/95: 

Salaries etc 38 000 76 000 76 000 

Communication 9 000 16 000 16 000 

Rent etc 16 000 31 000 31 000 

Travel 1 500 4 000 4 000 

Inf'lation - 15 000 29 000 
@5% per year 

TOTAL 328 000 307 000 308 000 

IHCOME 

World Bank2 212 000 :212 000 212 000 

Str ac1j 31 000 

studies 

Meral:>ership 6 000 6 000 6 000 
fees@ $250 

TO BE RAISED 79 000 89 000 �o ooo 
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ASIAN NGO COALITION 
SE'NT EARLIER BY J:.AY

for AGRARIAN REFORM and RURAL DEVELOPMENT, LTD. 
AHGOC N!GIONAL IICAET ARLl T 
,..,._ ELavuffN JAMeONII efflHT 
IARANGAY eACMO Hl!AIIT 
UIINNINQ, QUEZDN CrTT 111D 
IIIETll0 lüMII..A. ,._,.PINU 

''*-'-'--= �.o. aox 1101, ac� 11oa. 
o-...,, .. _ .. --. ...... ..,_. 
e.Me: ANGIOCA11,i0, 11111111••: Telell ,mz AHQOC '" 
!llclrQnlc 1111111: ICONeT: engoc: 
T•. Noll: 113,2) 11113315/173018/11215122 
Fu: (�I 12151 Z2 

OC-94- .. W.-0.8 
fileref: wb-ngo 

11 IUL 1994 
TO PAUL SPRAY/ Christian Aid 

Fax: �'l1) 620 0719 ,. 

FROM: TONY QUI ZON/ ANGOC A.J;{),1u.Ifl.
Fax: (632) 921 5122 /r1� 

RE WB NGO Work1ng Group Work Plan and Budget 

Dear Paul, 

Here are some feedback on the Work Plan and Budget. As we faxed 
you earlier, we received the draft R% post too late to meet the 
June 30th deadline for comments. 

1. Upon review, the overall programme framework looks fine and
realistic. We note that the proposed budget has been
considerably scaled down from the original, and perhaps into more
realistic figures based on the meetings 1n Geneva. I understand
that the overriding concern of the Working Group has been
financial, hence the need to scale down. However, some of the
figures seem too small, and may need adjustment, after a more
detailed budgetting is done.

2. Regarding items with (*), I understand that ,these are
existing operations of Working Group meml:>ers, which are
considered part of the work program.. Perhaps they could be
listed down as counterpart financing in the actual proposal.

3. To give substance to one of the stated objectives (i.e.
•pushing out the boundaries of World Bank thinking n ), perhaps we
nead to anticipate (and provide some support for) the kind of
macro policy debates that will likely emanate from the ongoing
NGO Campaigns on the 50th Ann1versaty of Bretton Woods. Can we
11st this as a separate topic under the Policy Agenda?

· -� . Qs 

. ôn this, the WG can support the antici1pated macro debates on 
development poradigme and similar topics that �111 likely emerge. 
Perhaps, the WG could make available seed funding or other forms 
of �upport for pro-active, for1111ard-looking initiatives such as 
case s:tudJes on alternative people's funding .mechan1sms, or 
organizing people's forums, strategy sessions and the like. 
Also, the WG could organize one-day forums inuneàiately prior to 
�he WB/NGO meetinga, and invite some resourca person to help

� '.. ' 
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broaden perspect1ves. These are small efforts, yet the macro 
policy debate must be included in our purview. 

4. Finally, re capacity building, I should just like to mention
that there are s1m11ar campaigns ana ongoing policy dialogues
being done with the regional MDBs, i.e. ANGOC's work with the
Asian Development Bank (ADB) over the past seven years. A
critical constituency of Asian NGOs has been engaging the ADB in
pol1cy debates. There are also national-level 1n1t1at1ves.

I would just like to explore one idea I have. Would it be 
worthwhile to bring together the different existing MDB campaigns 
(i.e. on the WB, ADB, AfDB, and IADB) in one strategy session?
Th1s could enhance NGO capacities and MDB campaigns at the 
international and regional levels by, i.e.: 

Coming up with a common framework, and situating these 
variou� NGO initiatives as a oommon intarnational effort; 
Discussing/sharing campaign strategies and 
approaches that work: 
Using specific policy reforJllS in one MDB as a lobbying 
point for another. ln ADB, for instance, one key policy 
change in the Bank has been a policy target of a 50:50 
Bank lending pcrtfolio betwcen {a) "traditional growth 
projects" and (b) "socio-ecological impact projects". 
This, for example, could be posed as a challenge to other 
MDBs for reforms. Place MDBs in competition with each 
other. 

This last point is just for the WG to think about. Meanwhile, 
under separate cover, Iam mailing you a copy of "Bankwatch", 
which contains a report of our NGO lobbying work at the 27th ADB 
Annual Meeting last May in Nice, France. 

Best wishes and regards. Appreciate all your work and effort in 
putting this draft proposal together. 

Yours Sincerely, 
� IIJH� � 

ANTONIO /.Óu1'zôf'� 
Executiva Director 

P.S. Please not� our new address and contact numbers: 

. ,.·� ANGOC Regional. Secretariat 
i4-A, 11th Jamboree Street 
Barangay Socred Heart 
Kam.uning, Ouezon City 1103 
Metro Manila, Philippinea 

Tels: (632) 993315 / 973019 
Fax : (632) 9215122 
Telex: 67772 ANGOC PN 

i • .. : .
.. 

_:·· 



assembléia geral da Conferência Na 
cional dos Bispos do Brasil(CNBB)� 
realizada em Itaici, município qe 
Indaiatuba, a 99 Km a noroeste de 
São Paulo, de 22 de abril a 19 de 
maio Último. O terna central da as
sembléia foi a "Avaliação glob�l 
da caminhada da CNBB e a definição 
de diretrizes pastorais para o pró 
xirno quadriênio", com ênfase ao a

-= 

cornpanhamento do Congresso Consti
tuinte, na atuação dos leigos na I 
greja e no mundo (terna do próxirnÕ 
Sínodo dos Bispos, no Vaticano em 
outubro), na educação, no ecurn�nis 
mo e no crescimento dos novos movi 
mentes religiosos no país. 

Nos q.ez dias de trabalho em 
Itaici, yale também destacar,

1

corno 
pontos altos, a divuigação da men
sagem pastoral ao povo brasileiro 
a definição da proposta constitu� 
cional da CNBB, a síntese sobre o 
último guadriênio, a partir das ba 
ses, oferecendo pistas para o pró= 
xirno período 1987/1991, além · da 

. �eafirmação de posições da CNBB so 
pre a reforma agrária e a questãõ 
indígena,·entre outros ternas.No re 
!acionamento com o Vaticano, rea-

_. firmou-se a linha de colabora 
' ?' ção mútua baseada no prin 

cípio da subsidiariedaae: 
Quanto à Teologia da Li
bertação, não constituiu 
terna na pauta da assernblé 
iaJ mas na reeleição dã 
maioria dos membros da Co 
missão Episcopal de Dou=

trina indica que a linha 
positiva,ern favor da pes 
quisa\ teológica com li-=

herdade, prevalece no e
. piscopado brasileiro. 

�-:7 �lém da ,inova presi-. 
. �-"'·�·_<,.--- dencia, fo7am_eleitos

v/ ;@�-� para a qornissao Epis-
i> , }i-&.�-�;> ., copal de Pastoral, um 
'/,_1, '-'.'::!. < ,, dos organismos exe-

0/f:j/'/4 f cuti vos da CNBB, os 
'f;,(J(l(t_ , b�spós d. Marcelo 
'lí;- , ·1 . . " · . Pinto Carvalheira 

¼�-;/:Ji 
para a linha 1 �lei 

4�/J'··/, 
--.-�:--

,.

.-· >- , 
gos - d. J ayrne Henri · que Chernello,para ã
linha 1- ministéri
os ordenados,d.Joa
quim Vicente Zico, 

_ para a linha 2-ação
e anirnaçao missionária, d .. Walter 
Bini, para a linha 3 � catequese e 
setor ,educação da linha 6 - a.ele-
mente José Carlos Isnard,para a li 
nha 4 -liturgia, d.Aloísio SinésiÕ 
Bohn, para a linha 5 - ecumenismo, 
d.Afonso Felipe Gregory, para a li
nha 6 - ação social e d. Serafim
Fernandes de_Araúj0, para a linha ,,_. 
6, Cornunicaçao Social. O antig-Õ 
presidente,d.Ivo Lorscheiter,repre 
sentará a CNBB junto ao CELAM, ten 
do d.Benedito Ulhoa Vieira corno vI
ce-presidente. O Conselho Fiscal 
será formado por d. Antônio Pedro 
Misiara e d. Rayrnundo Darnasceno·As 

1 sis. Para a Comissão de Doutrin�-; 
- foram eleitos d.Aloísio Lorschei -
der,d. Valfredo Tepc,d.Cloves Frai 
ne r ( reeleitos) , além de d. Fe rnan
des Figueiredo e d.Eusébio Scheid� 
tendo, na suplência, d.Angelo Sal
vador e d. Vital Wilderink. Q bis
po auxiliar do Rio, d.Karl R�_�_.er, 
não foi reconduzid� à CEP. 

-----------,--------------15----------------.::.,___;;;� 
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ressurre 1 ç a o 

é Mad4ugada.. Hã. um .6.llênc..lo no a.4. 
Po4 u� .ln.6ta.nte, o .6oluço pa.4ou, à tJÚ.6teza. do4m.lu 
e o p4anto c.e.6.6ou! 

Na. ba.44a. do novo d.la. 
bJt.llha. 4 o4Jt.lden,te o 4 o.e. da a.legJÚ*-. 

O vent4e da. te4Jr.a. cont4a.iu-4e 
a. na.tuJr.eza. gemeu em ,6a.nto pa.uo,
4eun.lJr.a.m-.6 e todo.ó o.6 ã.tomo.6 da. 6o4ça. eneJr.gêt.lca. da. vida. ••.•

O Pai é o paJr.te.l4o plle.6ente. 
Anjo.6 e mu.f.heJr.e.6 o a.ux.lUa.m. 
04 gua.Jr.dti..6, homen.6 a.Jr.ma.do.6, 
c.�chila.m 6Jr.â.ge.l.6 e .lno6en.6.lvo.6. 
PodeJr.0.60.6 - .6a.c.eJr.dote.6, HeJr.ode.6, P.llato.6 •••
c.om o Jr.emoll4o do cume no e4tÕma.go, .6o6Jr.em pe.6a.delo4.

O túmulo Jr.ompeu-.6e e a. pedJr.a. Jr.olou! 

Ei.6 que de pê, vitoJÚo.6 o, 
4enM e.e J e.6 U4 !

Vo in6in.lto pa.Jr.to da. Na.tuJr.eza. e do Céu 
Jr.e4.6u4ge Uv4e, venc.edoll 
o F.llho Ama.do
ontem �atado e enteJr.Jr.a.do.

TeJr.m.lna., enn-lm,a. teima. ca.n.6a.tiva. entJr.e o homem e .6eu c.tia.doJr.. 
Algun4 lençoi.6, pla.c.enta..6 inútei.6, Jr.e.6to.6 da. moJr.te que agoniza., 
6a.ixM ma.n.cha.da.6 do pecado· vencido 
voa.m pelq a.4, n.o chão em 6e.6ta., 6eito ja.Jr.dim 
poJr. ondef pM.6eia. .60Jr.JÚden.te 
o ja.Jr.dineiJr.o imoJr.ta.l.

Tudo é .6u4p1e.6a. e e.6pa.nto, 
tudo ê c.eJr.teza e enc.a.nto. 

�.6 c.onvida.do.6 e 4egu..ldoJr.e.6 c.anta.m M atvZ44a.4a.4, 
Maua, a mulheJr. 4Zmbolo, 
4U.6pi4a. alivia.da. e .6eauJr.a., 
Uma lâguma 6eUz te4a eoJr.tido Jr.â.pida., 
6azen.do ponto 6-lna.L, no .6eu papel gen.la.l. \ PoJr. elã .6omo.6 bendito.ó ta.mbêm,quem não diuà Amém? 

Enquanto o.6 6ilho.6 da. moJr.te 
enveJr.gonha.do.6, .ln.6.l.6tem em eomba.t�Jr.: 
de boc.a. em boca., ds, �a.4 a. e� c.M a., d�· n�ção e� nação, 

. c.o44e veloz a. not.lc-<.a. 6eUz:"1e.6� Re.64U.6utou! ! !" 

Quem c.Jr.ê, 44.la. dep1Le.6.6a., eo4Jr.endo 
4t4ã.J, de Ma.da.lena.,de PedJr.o, de 1040 ... 

A ' v.ltôJt.la. ,$ e.Jr.ã. .6 emplLe da. VIVA! 
E e.a.da. e.4 6oJr.ço, e.a.da luta, e.a.da gota. de .6 a.ngue
pela. j U.6t.li a, não teJr.ã. .6.ldo em vão • •• 

A. Última. Pala.vila. .6 e.1t.ã.: RESSURREIÇÃO!
16. 

Zé Vicente .- Cratéus-CE· 



PAI NOSSO· DE EL SALVADOR 

Pai No.õ.õo 
que e.õ.tâ..s naquele.ó que .õo6Jt.em poJt. nã.o .teJt. pão 
e que e.ó .tã..s naq u.e.le.õ q u.e .6 a.em e nã.o Jt.egJt.e.4.õ a.m 
e no.ó .toJt..tu.Jt.ado.t. e a.6.õa..õ.õ.lnado.õ. 
Pai No.ó.ó o 
que e.õ.tâ..s em nÕ.6 aqu.l na .teJt.Jt.a.. 

Sa.n.t..i.6..i.ca.do é o .teu. nome. 
na.ó e.ó :t.Jt. e ..e.. a.ó 
que bJt...i..f.ham no.ó oR..ho.6 da.ó clt..la.nç.a.õ 
e. no doce e.nca.n.to de. .6e.u. .6oJt.Jt..l.6o,
na. Jt.o.6a. que. Jt.ompe. o c..i.me.n.to
e no.6 óa.m..i.n.to.6

· 

que. compa.Jt..t..i.R..ha.m o pã.o e. o ca.n.to,
na. ó oJt.ç.a. do.6 o ó e.nd..i.do.6 e a.g,á.ed.i.do.6
q u.e .6 e e.n.tJt.e.g a.m
pa.Jt.a. que. o AmoJt., a. Te.Jt.Jt.a. ·e· a. Vida. .6eja.m .. palt.a :todo4.

Venha. a. nÕ.6 o .teu. Re..i.no, 
.teu. Re..i.no que. é o homem clt..la.dolt. 
q u.e. com .6 u.a.õ mã.o.6 dê.b e...i..6 ó oJt.j a. o de'.6 .t.lno 
e com .6ua. ·4a.zã.o ca.Jt...i.nho.6a. planeja. .6eu óu:tu.Jt.o, 
o Homem ca.pa.z de a.ma.Jt e pe.Jt.doa.Jt..
Teu Reino
qu.e ê uma. .te.Jt.Jt.a. geneJt.o.6a.
onde a.bundam· R..e.Lte. e. me·..e..,
uma. .te.Jt.Jt.a. compa.Jt..t..i.R..ha.da. poJt. .todo.6 e pa.Jt.a :todo.ó,
onde. Jt.e.ina. a. conóia.nça. e. a. veJt.da.de.,
onde ó.f.oJt.e..6ce a. vida. em .toda. .6ua. plenitude •.

Fa.ze.mo.6 a. tua. von.ta.de. 
coloca.ndo-no.6 de. pê
quando todo.6 e.6:t.ã.o .6e.nta.do.6 
e leva.ntàndo a. voz 

_qu�ndo .to4o.6 ca.R..a.m, 
.6t�do'ven.to 6Jt.e..õco�pa.Jt.a o.6 iue .õua.m

· e, c."ómp�Jt.:t.Lf.ha.ndo · o que. ó�lta.,
· h.ece.b'e.ndo o-.6 · golpe.ó de.õlina.do.6 a.o.6 que Já. na.o 1t.e.6.l.6te.m,

.õeme.a.ndo con6ia.nça. no .õolo do medo
- e. culilv..a.ndo o ólo/t

da comp/te.en.6ã.o e. do he.n.tlme.nto
e. a. âJt.voJt.e. da. e..õpe.Jt.a.nç.a..

No.ó e.6.tâ..s dando hoJ,e o no.6.&o pã.o de ca.da. dia. 
no· ca.n..to do pM.6 a.Jto e no m.Lla.gJt.e da -óloJt.e.6:ta.. 
Re.ceb emo.6 .teu pã.o qu..a.ndo /t·econh·ecemo.6 
a. -ó oJt.ç.a. de no.&.6 a..õ mã.o.6 un..i.da.õ
páiia. ..e..uta/t pela.· vlda.

· e c
f

ua.ndo ·con.iegtumo.6 neeupeJt.a.Jr. .teJt.Jt.a.õ 
, o� · e o n..6 eg u..i.Jt. um .6 a.t�IÚ o m a...i..6 j U.6 .to 

- �-e.··o eã.o do'' con.6ol,á . ·
na. ma.o que. .6 e onen.e�:e
pa.Jr.a. a.Uvla.Jt. a. no.6.6a. doJr.. 

:___,.. ___ :...__:....:.:...:.:;::.:.__ ______ -,--17 
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'Pe1t.doamoli 
quàndo poJt. não .6a.be1t. a.maJt. óvumo.s a.o a.m�g� q�e queJt.emol,, poJt. gua.1t.da.1t. .6�lenc�o a.n.te a. inju.6tiçae en.te1t.1t.a.1t. no.6.60.s lionho.6 

- , 

polt. na.o compa.1t..tilha.1t. o pão, o vinho, o a.moJt. e a. .te1t.1t.a.
en.tJt.e .todo.6 e a.goJt.a. me.6mo. 

Não no.6 deixe ca.iJt. na. .ten.ta.ção de ó e cha.1t.mo.6 a..6 po Jt..ta..s po Jt. medo· e de con ó 01t.ma.1t.mo.6 com a. 6 ome e a. inj t.L6 .tiça. de a.do.ta.Jt. a..6 me.6 ma..s a.:1t.ma..6 que t.t.6 a. o in.i.m..lg �';_d� pen.6a.Jt. que uma. .6oc..leda.de ma...l.6 jf..L.6.ta.Ja. e .teu. Jt.e.lno. 
Vê- no.6 a. .6 eJt.en..lda.de de ma.n.teJt. o Jt.i.60 da. veJt.da.de
e a. .s.lncelt.ida.de do.6 olho-6 
quando no.ti ·6eir.eJi· o co·h.a.ç.ão·. 

Ma..6 UvJt.a.-no.6 do mal 
que .tiu1t.9e de.sde a. .tendência. pa.Jt.a. 1t.ompe1t. 
o laço ca.Jt.inho.6 o de no.ti.ti a.. uniã.o
com .ln.t/Úga..6 e de.6 ,cón6ia.nça., ·
que pa.Jt.a.l.l.sa. no.6.6a. bU.6 ca.
pelo .temolt a.o· con6U.to que devemo.6 .supeJt.a.Jt..
Vê-no.6 a. .tena.cida.de e a. .6 ol.lda.Jt.ieda.de
p a.Jt. a. b U.6 c a.Jt. o a.mo Jt. ,
a...lnda. que o ca.mi,n;.ho n.ã.o e.6.teja. 6ei.to,

· a.inda. q u.e. ca..la.m.o.6 e 6i1t.a.mo.6 a.o i1t.mã.o
e no-6 la..6 .timemo.6 no.6 U1 pin.h,o.ti
e a.inda. que . mo/f.Jt.a.mo..s.
Ha.ve.Jt.emo.6 di cir.tJt. no homem e na. vida.
e o homem e a. vida. nã.o i1t.ã.o no.6 de.ce·pciona.Jt.,
ha.ve1t.emo.6 de .teJt. �onhecida o .teu. R�ino
que e..s.ti .6�ndd con..st1t.uldo e.te1t.na.men.te.

· Rena.ta. (Ex.tJt.aldo de "Ca.Jt..ta. a. la.6 1gle.s.la..6",
.se1t.viço .ln601t.ma.tivo do Cen.tJt.o Pa..6.to
Jt.a.l da. Un.lveJt..6.lda.de Cen.tJt.o Ame)(.ica.na) 

EZEQUIEL RAM1N 

M.l.6.6.lonã.Jt..lo Ca.mbon.la.no, a..6.6a..6�inado 
po/f. p.l.6tole.l1t.o.6 em 24 de julho de 1985 
em C�coal,Rond5n.i.a.. 

Ne...s.ta.· uda.de ha.ve,r:ã. naquele d.la 
g1t.a.nde· celeb1t.a.çã.o palt.� l�•b1t.a.1t. a Vida
e Te..ste.munho do Pe.Ezeqa�el. 
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01 !! DE MAIO CELEBRAÇÃO DOS TRABALHADORES 

LITURGIA DA PALAVRA : 

COMENTARISTA: A verdadeira origem do 12 de maio é uma data que ficou com 

símbolo da luta operária em todo mundo, porém pouco divulgada pelos meios d 

comunicação. É um dia especial em que os operários lembram para si mesmos qu 

a luta da classe ainda não parou. Ouçamos o que nos diz a luta operária e a pa· 

lavra de DEUS. 

.CANTO 

LEITOR 1: 

Cristo trabalhador ... 

Há mais de cem anos, as Indústrias 

Milhares de operários trabalhavam 

condições de trabalho, no entanto, 

. , 

eram bem desenvolvidas. Jª 

nas fábricas por todo mundo. sua 

eram piores que as de hoje. 

LEITOR 2: Nas fábricas havia um grupo de operários preocupados com a situação 

e seus nomes eram comuns de trabalhadores : Luiz, Vicente, João ... 

LEITOR 3: " Caminhando ao longo do mar da Galiléia, Jesus viu dois 1.rmaos: 

Simão(que se chamava Pedro) e André, seu irmão,que lançavam a rede 

mar, pois eram pescadores.Passando adiante, viu outzis dois irmãos: 

Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, 

Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e 

e seu Pai e o seguiram" Mateus 4, 18. 

que estavam com 

el e{abandonaram 

21-22. 

seu Pai 

a barca 

, 

LEITOR 1: Eram poucos, mas eram filhos de uma classe numerosa: A Classe opera 

ria. Viveram nos Estados Unidos, numa cidade chamada Chicago. 

LEITOR 2: Naquele tempo nos Estados Unidos, os operários lutavam para nao 

trabalhar mais do que oito(O8) horas por dia. Eles trabalhavam doze 

( 12), as vezes até desesseis ( 16) horas diárias. Os operários que-

riam diminuir essas horas, mas os patrões não aceitavam 

ficar tudo corno estava. 

tinha 

LEITOR 1: Mas a situação dos trabalhadores nao dava mais para 

salário nao dava para matar a fome dos filhos. 

aguentar. 

de 

o 

LEITOR 3: "v6s ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vos 

virão. Eis que o salário que defraudastes aos Trabalhadores que 

ceifavam os vossos campos, clama e seus gritos de ceifadores chegam 

a o s o u vi d o s d o Se n h o r D e u s , o t o d o p o d e r o s o !' T i a g o 5 . 7 - 4 . 

' 
foram aos poucos, se organizando criando comis-

LEITOR 2: Então os operarias, 

CANTO 

sões, associações, movimentos, apoiando Sindicatos ,

a união de Classe. 

Não nos moverao ... 

Fortalecendo 



LEITOR 1: Depois de muitos anos de luta, os trahc1lhadores conscquiram organi

zar uma GREVE GERAL, exigindo oi Lo (OU) horas uc Lra b<.llliu µor u lé.l. 

A greve foi mc1rcad<1 p,7r<7 o dio 01 d<' ma10 (1r lílf1(, (�rn Chir.aqo 

LEITOR 3: " Bem aventurados os que t�m fome e sede de JusliÇd, 

saciados." Mateus 5, 6 

µarque sera o

LEITOR 2: Essa greve começou com um comício, onde os trabalhadores explicavam 

ao POVO os motivos de sua luta e defendiam os seus interesses. 

LEITOR 1: As autoridades interromperam violentamente o comício. Muitos 

rios foram presos e alguns deles condenados e enforcados. 

LEITO 3: • E Jesus foi condenado e assassinado numa cruz. Ele entregou sua 

vida ao Pai, para que tenhamos vida plena, em abundância. 

LEITOR 2: Mas tudo isso não foi em vão, pois foram vitoriosos na conquista da 

jornada de oito (08) horas diárias nas fribricas e melhores con

dições de trabalho. 

LEITOR 1: Mais tarde, estas conquistas se estenderam para outros Países do 

mundo. Três anos depois, em 1889, operários de diversos Países 

decidiram dedicar a data de 01 de maio ao trabalhador para lembrar 
, . 

aqueles que morreram, marcando novas estapas na luta operaria. 

LEITOR 3: " Em verdade, em verdade vos digo, se o grao de trigo, caido na 

terra, nao morrer, Cica so, se morrer, produz muito fruto.• 
,Jo7ío, 12,24 
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3º CONGRESSO NACIONAL DE JOVLNS TRABALHADORES 

CONQUISTANDO TRABA .. ·.:o E JUSTIÇA 

JUVENTUDE TRABALHADORA E CO -.JIÇÔES DE VIDA. 

l. CONSTATAMOS

, , 

Constotaoos que nos jovens trabalhadores, vivenos en pe� 
sit1n condições de vidéJ. Gerolr1ente .r:.10r8r:1os en b8irros ou viléJs ncis 
periferias d8s cidode, distantes do local de trobalho, da escola e 
de outros serviços que necessit::mos p3ro a nossa sobrevivencié:i. 

Dentre as difi•uldades que enfrentamos no nosso dia 8 dia 
destéJcar:1os as seguintes! 

recaria dos bairros de eriferia e das favelos : Os 
bairros - ave as e vi as raais distantes soo os nois necessitados e 
os nenos servidos de ser1iços bÓsicos cor:101 Twansp9rte, iluninaç5o 
reiie _de abastecinento d'agua , esgoto, Postos de Saude, p•liciar.um
tb coleta de lixo, escola, calçor:1ente, luz ete ••••

Os conjuntos h�bitacionais, construidos con recursos,dos 
propr!os trabalhadores, (FGTS e cadernetas de Pruponça ) atraves do 
BNH sao construidos cor:1 naterial de 3º qualidad«, otcndend9 ape nos 
trabalhadores c2n naior renda, Ur:J.a vez que as prestações sao altis
sinas e o seleçao nuitu rigircsa( pora ser nutu.rio ). Assin sendo 
a ·gronde r:1oiorio dos Jovens n5o ten condições poro adquirir a coso 
proprio. 

As condições de hobitaç5o do� Jovens Trabolhadones são re 
voltantes e desUr:J.anos. Exi�te grcinde nUr:J.ero de favelas e vila�, ba
irros clandestinos e invosoes nos grandes cegtros,que ocupan oreas 
q�e forar:1 rejeitadas pelas construtoras, orgaos,publicos e enpresas 
privados devido os terrenos seren acidentados, unidos e distantes, 
do centro da cidode. são nestes locais que a nassa de trabalhadores 
ergue seus barracos, nos fins de ser:1ona

i 
en conjun�o coq p2rentes 

e onigos, enfrentanj:o nuitas vezes policias e orgaos publicas. 
, � � 

Pessir:1as Condiçoes de Transporte Os carros soo supe� 
lotados, der:1orados, inseguros, sujos� os passagens no final· do r:1eo 
representan boa porte dos_nossoas salario, i�to significa que ga�
tanos nuito ter:1po er:1 funçao dos transporte (9nibus, trens e nxtros) 
a1en de sernos nal servidos e os 12reços, ho:i;arios, linhas de onibus 
sao deterninados ser:1 a pé)rticipaçao dos usuario • 

. O aUr:J.�nto do Custo de .. Vida· : os ,preços de nodo geral au
nentan r:1uito r.1ais do que os salBrios. E apos o acordo cor:1 o FMI ,: 
agravou-se ainda náis esto realidade obrtgondo oo trBbaJ;hador o ,vi 
ver niseravelnente. A alinel)taçao,o vestuario, a habi:ttaçao, a sau
de, e nutras n2ces�idades so poden ser atendidas precarianente, ou 
sir::iplesnente nao sao atendidérn. Bastn verificar quantas crianças 1 

r.iorren-3ntes de conpletar Ur:J. ano .-#d vida. :Mortes causa das por dect;1 
nutriçao, falta de atendinento nedico, etc. 

,Querer:1 nos tirar até o direito de ter filhos. Alegan que a 
pobreza e cáusada pelo excesso de ner:1bros de Ur:J.a r:1esua fanilia de' 
ba i.xa renda. 



02 
··· As- c·ondi_ç_Ões -·d·e saÚdé .,É un absurdo· ("Onstatar o sofrinen

t o dos Jovens T:éabalharLores, operarias e denais segurados quand o ne 
,.... ( .I" * "li -cessttan do INAMPS.; /:·· po11.tica da S3Ude riao se preocupa c9n garantir 

a saude do pov o º Ne�a existe para previ:gir� o que existe e pP�a re
r.1ediar, pois grande parte das doenças sao causadas b3s.icamr:itê·por 
fa 1 ta de a linentos., COlJ-digÊÉs g.igna e ·de habitaçã o e &'e trabalho. 
Quando procuraoos un nedico ja est8nos doentes. e quase senpre sonos 
nal atend!dos

.t. 
alén de não terr.1os condições ge adquir�r as ri;Dédios 

e�esses nao sao .�ferecidos- pelo CLN:E º As anostras gratis que ,n os 
sa o oferecidas na o pa ssan de experiencia s dos grandes labora torio!3: 

2- • . FATOS QUE COMPROVAM ESTJ. REJi.LIDADE

1- En Belo Horizonte,(MG) , teinos fav<.las. espalhadas por toda a ci
da de ,: onde r1orar:1 oilh oes de tra bolha dores. Mui tax destas favelas T
estão localizadas ao longo dg Rio 1\r.1"udas e todos os anos venos ver
dé.!deiras. ca J,.anida des · devido as enchentes que toma:r:1 tudo , inclus i V@ 

�--vida· tfos riora dores ., · 
• r 

. 

2- Jf existenci::i· de•nilhares de borracos e casascujas construções 
estão inacauad&s-, As construções são feitas ao .l ongo dos 3nos, co� 
trariando nuitas vezils ex.i,g�ncias de segurançae outras tecnicas oue 

·gaTiantcrCJ. o beo-estar e 3 saude d� fantlia, Devido os r�cursos. f:i_
nanceiros. serep) ins·uficientes ate o nu.rJero de janelas sâo d;Lnlh:iJ-Ui
e o,reboqu� de fora da caso passa. a ser m.1 lux0, e o :o.bteria'l e '
e.ar is s irJo. º · •

3- O Índice do aluguel foi de 98% este ano ,. À miaria <los trabalha
d.ores b_rasileiros nao possuen célsó proprio º Roror1ente, ur.1 Joveo con
segue ,.conp:i;ar u.rJ lote ou uno casa º O valor que o aluguel r.epres enta
no slarib e, nornolnente, a SÊ)gundâ desp·esa forçada no orçar.rnnto 
faoiliár o A pririeir,....a é a· alinen�ção. . -. 

. - . 
' . 

. 

4-;- . O 1;:i;pcess Ov 50· corte da. �:t-·��·li:f.i · de cineoa para os e� tudantes, 1 

dificultou ao .'-toven ter acesso 8 una dos poucae diversoes pagas que 
_ainda era acessivel nós·.-rinai2 de senana, ur;ia vija ti:n.haoos,..,direit o 

de paga:rtt neia entradav E sabido que o Joven Trabalhador nao pode 
g.eixar de tra ba µia r ou ir a es coléJ para ir au cioena durante dias 
uteis. .

. · · · · -- · 
•. ·'· ., . "' • I' •, , . 

5- A populaça o de Belera ( Para) constitui cerca de un :tiilhã o de
h�biiíantes do� quais 40Q nil. (40%) viven nos vau�urbios. ( inforna
ç?es :eveladas :Qelo ·prefeito Sà id Xerfan eo entrevista a LÚció Fl� 
via Pinto, eu 4/5/83 TV Liberal� 

6- De acordo coo as, inforüaçÕes divulg.adas pela METRO:PLAN de Porto
Alegre, ·e�\gteri1 ·nq Rio Grande do Sul, 40-0 nil pessoas norando en . ' 
sub-habita9oes º S� en Porto Alegre, 200 nil pessoas :c:iorar2 en.favelas 

, • : ·  . ' !'. 
,...,, r.J 

7- O ultino recenstamento do IBGE nostrou que a populaçao d� Sao 1 

Paulo aunentou er..1 4�-% rio per iodo de 70/ 80 • Neste mes:c:io, per iodo ,
o nº de favelados cresceu '446%., ou seja dez vezes nais. \

;o
i 

8- No mêS' de ab,ril, 011 São Paulo, asaca de feijão ( safra ilova )
foi negociada o te a · J 22.,, 000, on , e equivalente � u:$ 366, 00 o g_uil'> 
( Sílvio LNis Bresser Pere ira=Diretor do Grupo Pao de Açucar) -
Isto é de 4/5/83 ) 

1 



8- O Índice de inflaç5o do oês de março'foi de 10,1%, e oaior Ín-
dice recistrado desde 1964 (�P 8/4/83 ).

9- O c�lcuio do índice �e_inflação nos �ltimos 12 oeses, foi de 116
( Isto e 4/5/83). A� elevsçao d·os preços en de·zeobro de 1982 e. oar
ço de 1983 foram as seguintes! TAB�LI\. DE 13 PRODU�OS DE PRIMEIRA NE 
c:;:;sSIDADE 

-

PRODUTOS DEZ/82 I1AR/83 AUMENTO 
-· ' 

r ,

840,00 CAFE PO 1.200,00 43% 
CARNE lª 560,00 800,00 43% 
CARNE 2ª 330,00 560,00 43% 
PÃO 10,00 15,00 5 O% 

·" 

MACARR-Í\O 175,00 245,00 40% 

LEITE PÓ 395 1 00 60�,':·)0 52% 
-:f\t\NTETGA 1.200,00 1800,00 50% 

.. 

,·. 

10, oo' 400% BATATA KG 350,00 
ALFAQE 60,nó 120,00 100% 
CEBOLA KG 115,00 -· 230, 00 150% 

, 

10- Os dez grandes léJ boro torios �xistontes
-

r:ml tina ciona is. sao 
, A • f', 

11- A poli ticéJ economica iopôs to pleo FMI pos fio a os subsídios d o

trigo e en openas tres neces o pão subiu 37,2% :> segundo dados do 
DIEESE 

12- Segundo z lei o gDsto con o transporte não deveria ser nais de
3% e sonente no R:J:o a passagen de netro aUL.1entou. 7)0 por cento er:1
seis neses; a de onibus 66,6 por cento e o de tren 52,1 por cento de
a gasolina foi reajusfuda em 81,4 por cento de Janeiro a junho, e
o alcool en 81,6 por cento (Globo, 10,07.83).

12- No RS existe una experiência referente ao transporte de r:1assa,
a :gesar do projeto �o�a erouovei\. eer ·,um, pnÕjetOi til)tawente nàtfi2ma 1,
nao utilizar cor::ibustivel :r:1as, sooente ar conpr conprioido ,e nao P2
luir 1 ele veo sendo CQnstantenente boicotados pelo Ministerio dos'
Transportes. Nos prineiros neses de experiência o aeronovel t�ve
un periodo de 10 horas ininterruptas e ur1 gasto de 3 nil e 300 cru
zeiros� segundo infornações de Oscar Coester, o criador.

3- C A U S A S

Ao analisarnos, as ca_usas que prejudicao a Juventude iraba
lhadora e denais trab:Jlhadores cheganos as seguintes conclusoes: 

A politica salarial do governo ten sidocontra os nossos i_g 
teresGes ., .d. cada ano 9.ue passa nossa vida se torna nais difícil en 
todos os aspectos. Àlen dos decretos que re�efinirao os reajustes' 
salariais (2.012, 2024, 2.045) outras derisoes das autoridades que 

r ,.. i-

governar.1 o pais t,-D sido tanben negativas. 
, r 

A tonada de enprestinos l)b exterior nos ul tir.10:2, anos . para
crandes investioen�ihs do setor publico cono a construçao de Usinas 
nucleares e hidreletri.cas e outras obras enoroes de infra-estrutura 



. . ..• (j : .. gerando o aunento do aUL1ento do endividaDento externo. 

Na condução da política nonetária continua se buscando recur
. sos.- fina·1:ceiros no �xterior para pagar dividas assunidas no passado, 
·Esta politica nonetaria- teu nos deixado rada �e� nais pobres e inse
guros o As exigências do FMI nos atinge forteoente, recaindo sobre T

os trabalhadorE_:;s o� custos do r:1ro,0resssi g_úe benefictari.1 una i;tii:ioria � 
Portan t�o o ca pi t;Jl�soo: in:l;er.J).a cionqJ--.oJnima.12 _ Q· :regiwe econor.uco e
polj_ tico n 

';O ,J'.3uDento do valor da contribuição ( de 8 para 10%) do INi\MI'S
a falta _de incentivo ao p�querio 7rodutor ªB�{cola e a pol{tica ha
bitacional seletiya, igca-pa·z· de resolver o problena de habit�ção p_a_
ra os trabalhadoras, sao _olt:unas das causas _de nossos sacrificiosº 

Todas estas causas vêci fundanentalr.J.enté do nodo de produçã� '
c�pitalisi;a en que yiveoos, que se baseia na concentração e acUDula ..
çao de lucros nas oaos de uJ:ta oinoria, eD detrimento das necessida-·
des da grande naioria da :população. 

1'\.. ekistê111.c:iia,"de-grânde con.çenfr�ç90:::de ,±.erros no· conpõ e: no·:;,:
cidade d� alguns.�p01-3..cc::is ·p:rmprietarios:, q1te_gera o exá:ldo rural, e··;J('.,

ourílen-bo .d.(2 .favelas ., 

Grande nÚnero de n3'o-de-obra de reserva e o baixo salário • 

. A política de industrialização não voltada para a agricultura 
e,par3 os interesses populares. 

. 

' 
, Falto de una reforna agraria. 

Especulação ir.1�bili6ria nos cent:oos urbanos. 

O povo encontra r.rni tos dificuldades en organizar-se e inpedi
do de purticipar :nos destinos do pais e en tudo o que lhe diz res·
pei toº 

Os neios de conunicação representar.1 os int��esses do classe 
d9níu"r�1te ? alienando e instalando na classe operaria os valores da 
-.burguesiaº 

11. centralizaçã; dos it1postos à nivel federal dificulta 09 f.1U

nicipios e estados ou investir en obras de infra-estrutura, aleo T 
de ausenta� a dependência do poder central. 

4 º .QOHSEQUÊNCIAS 

,_, Os depoiuentos de jr,vens trabéJlhadores :t:1ostran corJo a s.itua-
çao descrita reflete nas suas vidas: 

1-"Ganho 
que gasta :r, c or:1 
la 7 luz� agua 7 

·. para a escolaº

.,. .,. salario rJinino, nunca sobra dinheiro, pois ter.1os
transporte,. aluguel, conida, roupa 1 rer.1édios � es co
e prestações. Estudo à noite, vou direto do serviço 
Quando chego en casa estão todos dornindo� 

.,. 2- 11 Eu vejo no h"spital onde trabalho a frequência co:t:1 que 
os neclicos visitan os p1:Jcientes particulares, ·enquanto os de INPS 
ficco sonente oos cuidaà.es das auxiliares- d-e enfernagem ou atenden 
tes o íY 

.,. 3- "Minh� casa e pequena, te:t:1 dois quartos e i::r:1a cozinha., E
tudo nuito difícil e sinto que isso influencia no relaciDnané�to' 



.. 

6· 
da far,1ilia, porque cria ULl clica de insegurança e de revolta pui t� 
grande. n 

. 

4. nMoro ·num ha �rro de pe:çiferia ,:ron rünha familia. S 9Dos em
oito_ contando pai e mae_. Sou o unico filho que trabalha, alen de· r 
'neu pai. Trabalhanos perto do centro e teoos que pegar dois ÔnibuSZ 

. : 
Poder.rns r.jencionar cano cons�quências que afetar.1 a ·juve.n"tuc!.-e

trabalhadora� o foto de ficarnos narginalizados no trabalho, no .9.. 
cessn a infornaçoes, ao lazer, afet±var.�enteJ enfin1 er.1 tudo aqui

. lo que te_r..1os direito enquanto pessoa, nas . que de fato nos; nega

.. do. 

. As condições de trabalho desfavoráveis qu� geram esgotamen-
to fisico do joven dificultando a sua cFganizaçao na escola, no 
trabalho e no bairro. )i.s pessoas tornan-se escravas do tra�lho , 
individualistas, agressivas, inseguras e desvalorizadas. Ate Des-

. no en casa ,o relacionanento fanilia;s passa a ser negativo, não 
havendo dialogo entre os pais e irnaos. 

, , ,.., 

Devido. o salario ser baixo nuitas necessidades basicas nao 
sã o a tendidas •. Os r.1eios de conun.icaçs o de na ssa procuran incutir 
no jo't°en trabalhador oensagens para�que ele _sonsuoa Dercadorias '. 
secudarias. l;le passa a ter aspiraçoes que nao pode realizar ge
rando conflitos. frustaçÕes e at� Desoo desvio de sua conduta • 

.. 
� , Grandes sao os indices de doenças nentais e nervosas entre 

os jovens trabalhadores e casos de prisão por roubo, estupros , 
drogas, etc •• 

, ·, 

A falta de nateriais escolares, roupas, calçados, reoedios, 
;,. ' , r,J 

assist�:ncia adequada a saude, alir.entos, habitaçao, transporte , 
- forniação profissional, enprego, crc1ches, lazer, etc •• gera incon-

forúida de . e revolta.

, O joveo trabalhado� pois por nais sinples que ele seja, �lç
- percebe que a �ociedade e uuito desigual e opressora. Nada est� 

organizado para que o jover1 se realise na,vida e de respostas . a
sua criatividade. Conqequentenente, a rtliseria, a morte preoatura.,
ó �so dedrogas, o alcoolisno, a viólência e toda sorte de dis -
torçoespassaD a coI1proneter s�a vida.

5. R::.:;INVIDIC.:\ÇÕ1S

_ .. , 5.1. RBINVInICAÇÕES I;SP:2CÍPIC.,iS nos JOV1NS TRABALHADORES 

1. Passe· livre para o trans!)orte do j.oven trabalhador desen
prêgado (passagens de�Ônibus, trens, netrôs) por un ano, 

2. Que a Igreja e R:storal de juventude trabalher1 r1ais, a
poiando aos Jovens Trabalhadores, de acordo oon a sua realidaq.e. 

, 3. Que o j ov2r.i trabalha dor tenha voz e vez e que os seus di 
reilos sejan respeitados. 

-, · · ·4. Qu� a enpresa .facilite o passe· para o transporte do joven 
trabalhador-estudahté. 

5 .2.. RLINVIDI QAÇ Õ:8S GE&HS 
'. Quanto a tr�h�por.t�s; 

-A quis içã o de na is Ônibus por parte. das eopres-a s.



. . 

- Anpliação dos horários de Ônibus a fin de atender os us�ários.
'í·,· � � 

• 

- Pa'Ssagens:·especiais para o trabalhéldor con subsidias db estado e
. eopresê� privadas cobrindo pelo nenos _50% do preço da passagen •

-.laplantação de transporte pr6prio nas enpresas con mais de 100 '
e:oprega dos, s e11 despesas para os tr!:J ba lha dores que)a Í trabalha a e 

. que estás sejar;i fiscalizadas. · 

- Introdução de Ôni 9us circulares, ligando os bairros evitando pe_E
ca de teopo dos usuarios�

:· - Construção de ciclovias, proporcionando ao trabalhador alterna ti 
vas de transporte (bicicletQ). · 

. . 

·· · -Estatização das er.ipresas de Transportes e a. criação de neios que
soluciémen os problenas do trabalhador l0vando· eo consideração a
realidade localº

- Participação das organiz8çÕes J?Opulares ( associações, grupos de
: base e cooperativas ) , nas decis oes que a fetan o transporte cole

tivo. 

- Que seja dada preferênci� a o· transporte fGrroviã'rio que ten un
custo oenor _que o rodoviario�

2. 1\.,LIHI;NT,\ÇÃO �
• .. • ' p ' 

.. - Criaiaõ d�·uu �isteua de transpor.te que garanta o es_Moanento'
· da p:i;odu9ao. ate os locais de consuno anularnoo atravessador (inter

nediario) que norDalnente contribui p�ra aur.1,entar os preços dos / 
produtos ., Congelaoanto de preços de generos de lª necessidade. 

' 

, · - · Iristi tuiçã o de. lei que proíba o es··toque de gêneros a lir:1enti -
·cios.

-

. 

, 

- Que a cacex nao considere superfluo o oaterial usado no trata 
"' 

mento dentarioo 

- Melho:çia . do a tendime_nto nédico d'o �NAMPS, · cor:1 _ l)��t?s na.s .. peri
ferias déE cidades� 

· - Subsidio de reraédios a os tra bolha gores através do I"NAMPS 7 
de

forma na'is ampla que o exisfcnte at·ravez d� CLME. 

• 4- SAL-\RIO - CUSTO DE VIDl\.:

- Aunento real dos salários, sen aunento geral dos preços.

- Que os autoridades conpetentes. altereo a politica salarial
de acordo con os interesses dos trabalhadores. 

5. HABITAÇÃq:
•, . 

' 

- Retirar o plano seletivo do BNH, q_ue. _s.eja- ·-vo..1.tado.. a..o-s int-ere�
ses dos .trobalhadores. 



- Legalizaçao da posse d� terra de todoà os favelados e reconhe
cioe..nto das vilas e bairros clandestinos pelas prefeituras é.l fin -= 

de gàzar dos nesnos direi tos de � bairro :r,�gular. 
- .. ·� .. ,. .. .. .. 

' 
- Que o al�guel e,a� prestaçoes de casas rroprias sejaa cobradrn 

:.::de a corâ.Q -coõc os sa lor1.a? dos tro b.J lhadorcs '(_ por pormentageL) •. :: 
-�..C:�!c{ ·> •. ,·.: . . ::,.··:.�_i._:.:;_:tL .... t �-- �. 
L6 � :t-:ILI OS': DE COJ1Ülrr êlifÇÃ O� ·X._;:::

. . 

. _ . - Que no progranação dGs <.=::-.:issoras de TV, seja priorizado aspe_� 
.:::.tos culturais q_uG contribuai'1 par a fornação dos jovens e· da :popu� 
1 lãçâ o; que. à pr.aigrano�ã"o da TV educo tiva tenha participação do. tr� 
balhadotn 

f 1 n , 

7. lGREJ�� � 
·t v-r-.-. � ... ·. .... ... . . 

• ' e 
• • ..1. 

1 
::') .:� --' Que-:a..t 1�t>e ja c·oloqu.e en prática a sua opçã m preferencia 1 .pe-

1 
1l1os ,.pobres. iê.: a p,oie as- organiz'oçÕ.es_ dos tro bcllha dores nos bairros , 
cono as CEBs, grupos de jovens, Lovir.:cntos, etc. . , 

' .  . 

• �o
1

�JIE1ff' lfüK�Lg- ·_ .. 
- . . • • . , .L. 

-CUMPRIViIJfTO DO LST,i I1UTO D:1 T=RR:-.
:·. • ·: :_ - • . . :-, ;: ; . ..:: _r L. , . 

'· 

:J 

T ·-: .,.._ Terra ;pnro .. qÜ.e:c nela ·g_ueira trob:::i.lha·r, con escolas, assj.st. -
nedica, credito rura 1 subsidio e deno is s ervi&os que apoien a :Pro-

1 duç_io e_. a qQ:r,1e:r:..ç:ializaçãoº 
-· . . -- -- . , .. ,. ·-· - -· !. , .' . . 

9. Ir.1plant::ição de áreos de lazer (públicas) dirigidas pelos rJorado
: :re-s ·d.aí bairro::,·. · 
'.� r..[�-, -, .. -.,..., ""•\j: :·· • 
1õ: Lleiçoos cliret�rn paratodos Of3 ;.J.UJ-1.i:-:-ip,ios con. aut'o·n,onia par� os
1 oesnos.

11/ Ql1e""v&ltt!" a vigoi"'Dr a-neici en.·-c"rada: d·o- estuda_nte trabalhador nos
cinen3 s G 

,. ,: ' ·_ ·• , . -·,· •··· --�- _ 

. .., -

12·.),Q;l.H{: se é.lbra
1
···�:rciite d.e .tro

.oolho· nos vilas e fave\9 s obs1Ó�V�-� a 
.oEío.,-,de-oora. desenpregçid�.. ·" 

l "\ .• - • 
.

.. ' ;. . :. � .. .,_ . 1� 
. . - ·:: r: �- . :_ ' ·w 

. 

1'3°-Cria·r un orgao de ffsca··1iz:iço-o conpos-ta 
controla_r os verbas_ da construção d:::i raso· 

··r·-c ,. } J:. r,, ·� r .... ,...._ . 

:--_L _r 

po:ç:_ tra·ba lho d.ores 'paro / 
propria. 

14- Que não seja cobrado -txº de luz, áe;ua, e pas::agen de transporte 
a o .,.:trn bprlbDdar ,.des.eoprega do e 

• •• 1.. _...:.. • ; t:. . . 

15- Que se cunpTa o que está no curriculun escolar sobre prevenção
de acidente, doenças e noç6es de higiene. 

16- Que os candiécd,os politicc:s não venhan viàitGr os trabalhadores
só nos tempos de eJej�Õesº 

l



( 

,,.6. PROPOSTAS� .\ÇZO � 

1 •• Que riÓsJDVLNS TRABL.LH:.DOR3S forner1os grupos nos bairros e 
integrer1os cog outros grupos de trabolhadores,-organizaçÕes, 
do na:rilifestaçoes populares, conscientes dos açoes que ireoos 
cipar. 

nos 
apoiai 
partI 

-2. Ciaçio ge oeios organizatiJos, coco oovioentos contra a caristi
·a , coniséao de desr1pregados oreas de lazer, teatro arte popular, T 

cines e clubes.
3- Que o joven não tenha nedo de se organizar e aprofundar cada -r�

vez :r:iais seus estudos sobre seus _problcrn:is di21rios •
--4- Que: o 3º Congresso da juventude trabalhadora se dirija a tôdos' 
�os rsspàns:::iveis'pela situação por nós denunciadas, afiIJ de que '." 
nedidas ir.rndiatos··sejan touadGs. 
5- H criaç5'o ,o fo1·taleciL:ento e a porticipaç5o dos jovens trab.:1.U 
lhadores nas associações e entidades de classe propondo ur.:éi ·netodo 
logia de participaçõo, 
6- Fornaçõo ,de grupos d� f::ivela viàands reinvin9;icar direi tos _:ih.ega

--d�s • :1.trEives de cor.üs�oes,. p.::irticipaçao ,reunioes nos cauaras de' 
-vereadores, paro em:mr.linhar exigencios.

7- Cultivo de ervos r.1edicinais er.2 cooperotiv8s e centros coounita' 
, rios , · -

8- Organizaçõo de grupos paro cocpras de J ercodorias nais bo:i;atas'
e se possival, diretooente�dos produtores(leite,oanteiga,cafe,ar�'
roz,-·feij::o, ovos,botata, etc ••• ).

-

9- CriéJ _ ;o de· co iss'J0 excl··sivaT",.: te para cnc:Jcinhar o prúb.Le 2 d
dú tr:::mspcrtc- c .. letivo.Unir, notivar e orgonizar os trahalhadores'
para Qelhorar a situaç�o de transporte.
1O-Consientiza�ão dos direitos de �oradia, solidariedade aos desa' 
brigados e denuncias contra a violencia nas aççes de despejo. ::-

11-Pcsquisar as condições de tronsporte, abitaçõo ,lazer,e outros
.probler.i3s que afetan diari3nente os trabalh3dores e a partir dai-,'
juntos, buscar �oluçôes.
12-Que os tra ba lh,�dores se organ±zcr.1 o ni vel loca 1 e na ciona 1 para
que a clnsse operaria se�torne·autonoca.
13-Que se realize encontros regionais entre jovenà trabalhadores. 



A CAMINHADA DO CNL 

HISTORIA - QUESTIONAMENTOS - DE8AFI08 - COMPOSIÇÃO 

1 ...... � 
_.. Iareja no Brasil, através de seus pastores, pa

dres, religiosos e religiosas, particularmente a 
CNBB, tem se esforçado para realizar a sua missão 
no mundo cm perfeita comunhão com todo o povo 
de Deus. Santa e pecadora, esta Igreja sofre pela sua 
fidelidade a Cristo e à orientação do Santo Padre. 
A opção pelos pobres e o caminhar com o povo em 
busca de justiça faz com que tam�m o leigo, cons
ciente de ser Igreja, assuma, à luz da fé, a sua mis
são de cristão no mundo. 

l • ..\ fundação do CNL
Com o fim da Ação Católica, o laicato perdeu

o�spaço de comunhão e participação na organiza
ção d' Igreja. De 1964 a 1976 os leigos ficaram sem
organi'limo de representação e expressão a nível na
cional. Mais uma vez a CNBB motivou os leigos,
através dos movimentos organizados, a discutirem
uma nova maneira de se fazer representar junto à
hierarquia (CNBB). Assim surge o CNL (Conselho
Nacional dos Leigos) cm 1976. Uma grande assem
bléia dos movimentos aprovou estatutos, elegeu a
diretoria e estruturou os Secretariados de Leigos por
áreas afins: operária, rural, universitária, estudan
til, meios independentes, apostolados ...

A presidí!ncia ficou a cargo de Hélio Amorim, 
representante do MFC (Movimento Familiar Cris
tão). 

Mas na verdade, nem os leigos estavam conscien
tes da necessidade do CNL, nem a situação pollti
ca do pais era favorável à organização dos leigos. 

As principais dificuldades nesta primeira etapa: 
1, repressão sistemática aos cristãos mais cnaa

jadoa no mundo; 
2; dificuldades na comunicação, tudo era cen-

surado; 
3. divergências de ordem politica e idcoló&ica;
4. falta de recursos financeiros;
5. estrutura do CNL muito pesada e inoperante.

3. A partir de 1911
A abertura para uma maior presença dos leigos

em nível de CNBB via CNP (Comissão Nacional de 
Pastoral) levou o CNL a retomar sua caminhada, 
sob a presidência de Pedro Gonçalves, representan
te da ACO (Ação Católica Operária). A busca de 
outras instâncias de representatividade além dos mo
vimentos, regionais da CNBB e pastorais específi
cas, foi injetando sangue novo na organização. A 
partir dai o CNL, não sem dificuldades, de tempo 
e de dinheiro, se fez presente nas assembléias dos 
bispos, nas reuniões do Conselho Permanente, sem
pre que possível e necessário nas reuniões da CEP 
e nas assembléias da CNP. De 1981 a 1986 todos 
os regionais, menos o Extremo Oeste, foram visita
dos com o objetivo de motivar a organização dos 
leigos a partir das bases. 

Somente agora estamos colhendo alguns frutos. 
A convocação do Sínodo sobre os Leigos está dan
do uma força no fortalecimento do CNL. A maio
ria dos regionais está colocando cm assembléias a 
questão do leigo como tema principal. 

Aos poucos vão surgindo as primeiras sementes 
de Conselhos Regionais de Leigos, esperança qc uma 
autêntica participação das bases na organizaçio do 
laicato cm nível nacional. 

Os principais questionamentos que vêm·surgin
do: 

1. Como superar as divergências que nos impe
dem, como forças vivas da Igreja - bispos, padres, 
religiosos e leigo, - de acrmos realmente povo de 
Deus? 

2. Como conaquir /ormoção e capacitação pa
ra maior presença dai c:ris&los no mundo, especial-
mente a �icipaçlo politica? 

3. Necessidade IIJIClllC de uma clara conçeitua
çlo de o que I •r leifO na lareja boje, particular
mente quanto à mullier. 

4. Como alcançar uma visão comum de Igreja
por parte dos movimentos? 

5. Como integrar os leigos engajados que estio
fora dos movimentos organizados e das pastorais 
apccfficas? 

'- Como iDtqrar os leip �adol nu Comu
aidadea Bdaiala de ..., 

7, Por que muitol bi4PC)I e padra ainda nlo 
acreditam no leiao? 

a. Uma vez os lciaos organizados no CNL, es
taria garantida a presença de Igreja no mundo atra
vés dos engajamentos políticos, sindicais e nos mo
vimentos populares? 

9. A organização do CNL dará realmente aos lei
aos a autonomia e o direito de participação, inclu
sive da mulher, nas decisões e na vida da lgrcja? 

4, lllterala lme4iato1 
- preparação do "Sínndo·dos Bispo$ sobre oa

Leigos"; 
- informações a respeito da participação dos

leigos no Sínodo; 
- quantos leigos participarão pelo Brasil?

Quais os critérios de escolha e quais os canais a se
rem usados para a indicação ou eleição? 

- a organização e a representatividade do Pon
tiffcio Conselho para os Leigos. 

5. Composlçlo do CNL
Por ocasião da última Assembléia Geral ·do

CNL, realizada de 31/10/1986 a 02/11/1986:

1. ACO - Ação Católica Operária;
2. ACR - Animação dos ·cristãos no Meio

Rural; 
3. CVX - Comunidade de Vida Cristã;
4. Equipe de Casais com Cristo;
S. Equipes Docentes;
6. Equipes de Nossa Senhora;
7. JOC - Juventude Operária Católica;
8. JUFRA - Juventude Franciscana;
9. MCC - Movimento de Cursilho de Cris

tandacic; 
10. MCU - Movimento de Cristãos UniYersi

tários; 

ral; 
1 t. MER - Movimento de Evangelização Ru-

12. MFC - Movimento Familiar Cristão;
13. Movimento Focolares;
14. Liga Católica Jesus, Maria, Josl;
IS. Ordem Franciscana Secular;
16. CIMI - Conselho lndigcnista Missionário;
17. CJP - Comissão Nacional de Justiça e Paz;
18. CPO - Comissão Nacional de Pastoral

Operária; 
19. CPP - Comissão Nacional de Pastoral dos

Pescadores; 
20. CPT - Comissão de Pastoral da lerra;
21. CPU - Comissão de Pastoral Universitá

ria; 
22. MPC - Movimento de Profissionais Cris

tãos; 
23. RCB - Renovação Cristã no 8ra$il;
24. CNPJ - Comissão Nacional da Pastoral de

Juventude; 
25. PJMP - Pastoral da Juventude do Meio

Popular; 
26. Conselho Regional de Leigos - Sul Ili
27. Conselho Regional de Leigos - Sul li
28. Equipe Provisória de Leigos --- Sul 1
29. Equipe de Articulação de Leigos - NE li.

Em 1987 
Algum movimentos vem buscando contatos com 

o CNL, e se constituíram outras equipes regionais
de articulação de leigos.

6. Crltirlos de pertença
- Que seja organização de leigos católicos;
- que esteja de acordo com as "Diretrizes Ge-

rais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil": 
- que esteja cm comunhão com a Igreja local,

com os demais movimentos de Igreja e com os or
pnlsmos nacionais em nlwl de CNBB. 

7.N .... dclelaos 
participantes da UIClllbWia scrill do CNL 
3 representantes por movimentos; 
3 representantes por regionais (CNBB); 
1 representante por pastorais específicas. 

Ll>lreeiodo CNL 
- Assembléia Geral;
- Conselho de Representantes;
- Comissão Executiva (coordenação nacional)

Bieitio 87 /88: 
Praidtnte: 

Antonio Geraldo de Aguiar; 
Vi�Pruidentt: 

Nivaldo Donlsctl Martins Cruz; 
'lbourriros: 

lereza de Azevedo Leite; 
Luiz Menezes Brito; 

Secrrtdrios: 
Doroti da Silva; 
lgar Fchr; 
Bonifácio Solak. 

Obs.· Na assembléia do CNL, cm 1984, fui eleita 
uma comissão especial de preparação do Sfnodo 
composta dos seguintes leigos: Maria de toureies 
Nunes, Hélio Amorim, José Ribamar O. Hcluy, Ra
quel Beatriz J. Guimarães, Pedro Ribeiro de Olhei
ra, Salvador Marcelino. 

9.We
Av. Higienópolis, 901 - CEP 01238 - S. �ulo, SP 
Fone: (011) 826-S0SS. • 

YUM MSIDR,,tL - JULHO-AOOSTO DB 1987 



dc,cumento. 

VOCAÇÃO E MISSÃO DOS LEIGOS 
NA IGREJA E NO MUNDO 

"- Aos ln,o, mN)«lo,, como flllios d• 1�11 
•- nome da sw/1, na t11refa ttmporaü; oos ld
lOI ([lle, por 11/pm motiYO, àtlo pollCO tmpn,h• 
do,, ,-ra f/lle • sintam atim11lodos o tomor m1 /11-
ftlr no 1� e "° mundo.�" (Mfflai- dó ,,,,,_ 
_, Bllpo6 n llnull, tlbrll • IJU). 

1.0..flot.-e 
• realidade lloje .,,..... l lpeJ• 
Após duas dkadu de um regime que COIIIOH

dou, no Brasil, um modelo autoritmo de capitalis
mo concentrador de riqueza, vivemos um perfodo 
de transição que traz esperança de um futuro me
lhor. 

Pira que esta esperança se tome realidade de
fflllOS superar os muitos obstáculos que hoje im
pedem que se viva conforme a dignidade própria 
de filhos de Deus. 

Dentre tais obstáculos, assinalamos aqueles que 
slo, hoje, os principais desafios à missão eo,an,eli� 
zadora da Igreja. 

Ea primeiro l ... r, os problemas do malldo do 
b9Nlho arbtulo e ranl: a situação angustiante dos 
desem� "dos subempregados", dos que P: 
nham salário mínimo e uma grande maioria da eco
nomia submersa que sanha menos ainda que um 
sal6rio mínimo e dos milhões de trabalhadores ru
rais sem terra. 

A nobre luta pela justiça social, onde se desta
cam a luta dos trabalhadores pelos seus direitos e 
a luta pela terra, no campo e na cidade, t lndispeil
� para que a Igreja tenha credibilidade no anún
cio do Reino. 

O.tros daaflot 110 ••lido polftlco: Saudamos 
o fim do regime autorit,rio e a con\'OCação de uma 
constituinte, mas ;, manifestamos nossa aprecnslo 
10bre os caminhos adotados para a sua concretiza
ção, à medida que vemos limitada a participação 
popular nesse processo, do qual deveria emergir uma 
nova ordem social justa e igualitma. 

É preciso que o atual momento polftico seja oca
lilo para a consolidação de um poder realmente 
emanado das bues populares pua que nlo sejam 
frustradas as esperanças de milhões de brasileiros. 

Observamos, apreensi\'Os, recuos em medidas 
que visam atender às aspirações urgentes do nosso 
povo. Dentre estes, destacàmos os que se observam 
na questão da reforma agrária, cujas reformas fo
ram anunciadas em termos corajosos num primei
ro momento, nio se confirmando att hoje as medi
du então prometidas. 

Desaftot lmportallta f ta•WM o qae tnz o 
-IIClo da evitara, onde se assiste hoje à difusão 
manifestante da cultura consumista eliminando o 
potencial criativo do nosso povo; sem negar o va
lor das ttcnicas e das cifncias, temos que conjup
las com nossas ralzes culturais mais autenticas, sem 
submissão a modelos culturais prt-fabricados. 

AmlHlamos tamWffl o desafto pn!9ellte IIO 
•••do da faMIUa, principalmente no caso das fa
mílias pobres, às quais falta o apoio da sociedàde 
para· que tenham uma vida digna e que ficam en
tregues à própria sorte, particularmente os meno
res e as mulheres. 

Ultrapassando os limites da área familiar, surge
linda como desafio a desigualdade entre homem e 
mulher, que nem a sociedade, nem a Igreja conse
a,uiram alterar positivamente. 

A inulher cabe sempre o serviço, a responsabili
dade mal repartida, o sat,rio desigual, a participa
ção dificilmente conquistada e o poder de decislo 
inatin1hel. 

• ' l:afhn, 1e1ura- a lita�o da Jllfflllt1Hle, SU· 
jéita a todos esses desaflos e que deve encontrar 
meios próprios para enfrent,-los. Todos esses de
safios da realidade brasileira do hoje um apelo à 
lareja para enpjar-se de modo cada vez mais pro
fundo e corajoso no grande movimento histórico de 
construção de uma nma sociedade justa e fraterna. 

2. Como a lpja nü rapolldeado 
- desaft0t: fatos IIOtiiffls 
Frente 101 arandes desafios, a lgRja vem bus

cando respoetu, algumu das quais podem 1er qua
Uficadas de notMis pelos seus efeitoe especialmente 

. beMfioos quanto à nova forma de sua presença no 

Conülho Nacional do1 Lelgoa (CNLI 

mundo. Sio tambtm notáveis por realizarem con
�te o projeto da Iareja definido pelo Con
Qlio Vaticano II. 

U. AI com11nidoda eclesiais de baM (CE&) 

As CEBs, nova forma de ser Igreja, de IICI' Povo 
de Deus, multiplicam-se hoje no Brasil e em quase 
toda América Latina, recuperando a identidade das 
comunidades primiti� descrita4 nos Atos dos 
Apóstolos. 

Nucidas entre os pobres e oprimidos, as CEBs 
e as Pastorais espeçfficas são boje.o mais eloqüente 
testemunho da Igreja que, compreendendo o senti
do histórico da irrupção do Reino, vai comprome
tendo a todos na tarefa de edificá-lo desde aqui e 
a,ora através das conquistas parciais e imperfeitas 
que o antecipam. Esse esplrito que anima as CEBs, 
mostrando a força dos fracos, as torna um dos mais 
aotiveis fatos da vida da Iareja após o Concílio. 

2.2. As Assembléias do Povo de Deus 

As Assembléias Diocesanas e outras formas de 
participação conjunta de leigos e hierarquia nas de
cisões da Iareja, tornam hoje palpável a proposta 
de co-responsabilidade do Povo de Deus nos orga
nismos decisórios que iluminam e animam. Nessas 
Assembltias todos participam e se respeitam mu
tuamente, reconhecendo a dignidade que a todos 
confere o Batismo. Assim se realiza a proposta do 
Concílio, que define a Igreja não mais a partir da 
hierarquia, mas como um povo igualmente compro
metido na sua missio evangelizadora, no qual exer
cem diferentes ministérios igualmente dignos e ne
cessários ao anúncio efetivo do Reino. 

2J. A Pvlovra de Deus na vida 

A descoberta da Bíblia no pós-Concílio veio 
marcada por sua estreita participação com os fatos 
da vida cotidiana, através da reflexão comunitária, 
como se dá nos Círculos Blblicos e nos grupos de 
reflexão. O texto blblico vai sendo aprendido em 
confronto com os fatos vividos na comunidade, 
principalmente os fatos onde se revelam os deslg
niol de Deus para os pobres e pequenos que sofrem. 
Essa lipçio entre a Blblia e a vida é a fonte de ft, 
esperança e amor nas comunidades e é ela que ani
ma a caminhada cm busca do Reino. 

2.4. O compromisso dos cristãos no mundo 

A crescente integração entre fé e vida, fé e atua
ção transformadora, ft e compromisso político, tor
na hoje expUcito o sentido último e decisivo de nossa 
ação ·no mundo: trata-se da antecipação do Reino 
que nio se esgota. nas limitadas conquistas históri
cas, mas paaa necessariamente por elas. Se noutras 
eras tambtm houve homens e mulheres, cristãos ou 
nio, que de muitas maneiras lutaram pela liberta
ção 'ntegral do homem, no passado era obscura a 
relação entre sua ação e as exigências da fé cristã. 
Hoje a vivência da fé cristã exige o compromisso 
de ação no mundo, o testemunho, o profetismo, e 
att a aceitação do martírio por fidelidade à missão. 
A compreensão cada vez mais difundida desta re
lação entre ft e compromisso na· história é um dos 
fatos mais notáveis nesta Igreja de tantos mártires, 
em nosso país ·e no conjunto da Amtrica Latina. 

3. Qu.-t6a eolocadu a partir da nossa pratka 
Esta caminhada da Igreja não se faz sem pro

blemas. Enfrentando desafios novos e buscando no
vu formas de ação, encontramos pela frente lacu
nas e deficiências que nos atingem diretamente en
quanto leigos. Não podemos agora recorrer a anti
gas fórmulas, por mais que valorizemos as experiên
cias passadas, pois a fidelidade à lradição e ao pre, 
sente exige que encontremos maneiras novas de vi
ver a mesma ft de· sempre. 

J.J. Q,u,nto à p�nça no mundo 

Nas nossas praticas concretas vamos construin-
. do nossa identidade como aquela porção do Povo 

de Deus que mais profundamente penetra a massa 
a ser fermentada pela presença da Igreja e o anún• 
cio da sua mensagem, na convi�cia cotidiana com 
todoa os homens e mulheres. Se a Hierarquia tem 
a função de ani� e celebrar sacramentalmente a 

missão da Igreja, a nós, leigos, cabe tornar efetiva 
essa mesma misslo em todos os ambientes, em to
dos os grupos humanos, em todas as estruturas que 
devem ser humanizadas. Mas nem sempre somos 
identificados como Igreja, nem reconhecidos como 
presença da Igreja no mundo. É preciso, portanto; 
encontrar nmas formas de reconhecimento do lei
go para que nossa presença no mundo seja por to
dos vista como presença da Igreja . 

Nossa esptriiuolidade t hoje encarnada na his
tória, na efetiva vivencia do compromisso transfor
mador do mundo como opção de ft. A fidelidade 
à misslo vem dar novo sentido à celebração sacra
mental, aos momentos fortes da expressão ritual, 
vinculando-se intimamente à nossa vida. Nossa for
ma de seguir Jesus, ou espiritualidade, tem como 
marca a luta pela vida e vida cm abundlncia. Pre
cisamos ainda aprofundar essa espiriiualidade pa
ra que nossa ação seja sempre impregnada pela fé 
que lhe dá seu sentido último e decisivo. 

Os atuais desafios que enfrentamos exigem me
lhor formação para o laicato. Ela deve ser forma
ção na ação, isto t, partindo da ação sempre ava
liada, criticada e interpelada pelo Evangelho. É pre• 
ciso que nossas práticas sejam corrigidas ou refor
madas, à luz da Palavra de Deus, para que sejam 
realmente fecundas. Altm disso, muitos leigos são 
chamados a uma formação mais sistemática que 
lhes permita assumir tarefas especiais na Igreja, in
clusive na ,rea teológica. É bom que recebam uma 
formação conjunta com os cltrigos, como já tem 
ocorrido. 

3.2. Quorrto ao lu111r na l1reja 

O lelao, homens e mulheres em condições de 
igualdade, tem o direito e o dever de participar da 
vida da Igreja. Por isso devemos participar ativa e 
responsavefme,rte das instlncias de decisão, de mo
do a assumir a missão da Igreja como nossa mis
são. A experiencia de participação nas Assembléias 
do Povo de Deus, nos Conselhos e em outros orga
nismos pastorais tem sido positiva e deve ser ava
liada e incentivada. 

O leigo é tambtm desafiado a organizar-se au
tonomamente em estruturas eclesiais intermediárias: 
associações, movimentos, pastorais especificas e ou
tras formas de articulação que melhor nos prepa
rem e apóiem para o desempenho da nossa missão. 
A organização do faicato deve ser sempre intima
mente articulada com a participação na comunida
de eclesial, nos seus diversos níveis. Por isso espe
ramos ver incentivadas essas iniciativas, atravts das 
quais viveremos mais eletivamente a comunhão ecle
sial e aportaremos à Igreja nossa contribuição es
pecifica. 

Condado 
Aqui estio colocados em comum, nossa viv!n

cla, nossa visão, nossos problemas de leigos enga
jados à luz da ft e segundo os ensinamentos do Va
ticano li. • 

· YIDA PAS10RAL - JULHO-AGOSTO DE 1987 
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A BANDIDAGEM DE DIREJT A 
,DOS MORROS CARIOCAS 

IMAGEM 
1

00 MENINO 
NO BARRACO 

Com o título de barões das biroscas, nosso 
querido e admirado companheiro Hélio Pelle
grino publicou, no JB (9-9-87), artigo sobre 
os chefes de bandos e as recentes guerrilhas, 
nas favelas do Rio. Do admirável artigo de 
Hélio Pellegrino queremos transcrever alguns 
trechos que constituem verdadeiras radiogra
fias da situação de abandono e miséria, em 
que vive a imensa maioria pobre da popu
lação brasileira, chutada do campo para as 
desumanas periferias das grandes cidades. Va
mos lá: 
"O morro é o gueto, o apartheid - a po
breza absoluta posta à margem. A favela exis
te porque a reforma agrária não é feita. Levas 
e levas de párias migrantes se deslocam do 
campo para a cidade grande. A miséria do 
campo é inenarrável. As populações campone
sas, atraídas pela miragem da cidade grande, 
se mo\lem no sentido de sua sinistra luz. As 
grandes cidades incham, a mão-de-obra avilta
da pelo subemprego - ou desemprego - se 
encarapia nos morros. Os mais valentes e 
aguerridos sucumbem à tentação da delin
qüência, incrementada pelo status quo social 
e poli tico". 
"O morro é sintoma da doença brasileira, 
pus que escorre da chaga produzida pela in
justiça. Para que se possa tratar a ferida, 
é necessário submeter o capitalismo selvagem 
a uma cirurgia radical. É preciso fazer a 
reforma agrária. É preciso fixar no campo 
o homem do campo. É preciso rever o con
ceito de propriedade, derrubando-o de sua
posição de fetiche. É preciso honrar e reve
renciar o trabalho humano, através de salários
condignos. Para tanto, há que questionar, sem
temor e tremor, o privilégio dos ricos. Não
esqueçamos que o latifúndio, em nosso país,
tornou-se aliado da burguesia nacional".
"O processo de industrialização foi, em seu
início, liderado pelos barões da aristocracia
rural. Não houve, entre nós, contradição gra
ve entre o latifúndio e o capitalismo nas
cente e crescente. Essas forças sociais, ao
contrário, sempre estiveram juntas e aliadas.
O capitalismo selvagem brasileiro, tal como
está, atende à perfeição aos interesses das
classes possuidoras. Existe, no país, uma nata
de ricos, que nada fica a dever aos poten
tados internacionais. A concentração de renda

LINHAS PASTORAIS ·I
PRÁTICA 
DO MAGISTÉRIO 
• Para o Magistério do bispo ser exercido
com maior segurança e tranqüilidade, para· o
bem do Povo de Deus, há recursos práticos
que não deveriam ser esquecidos.
e O bispo deve sempre referir o seu Magis
tério ao Magistério de Pedro e ao Magistério
do Colégio Episcopal com Pedro e sob Pedro.
Isto em plano de Igreja universal.
• Mas na Igreja particular há vários dados
importantes para o exercício do Magistério
episcopal.

1 - A Folha - N� 833

e a despossessão dela decorrente criam entre 
nós um desnível social dos mais altos do 
mundo". 
"Qualquer transformação da sociedade brasi
leira, no sentido da democracia, da justiça 
e da igualdade, provoca nos estratos domi
nantes choro e ranger de dentes. A dita bur
guesia progressista é 'apenas uma fotografia 
na parede. Mas como dói!' Por isso, é mais 
barato e lucrativo manter o sintoma do que 
enfrentar e desarraigar a doença. Não con
vém que ela seja operada, ou melhor: a 
doença o é apenas para as grandes massas 
espoliadas. Para os dominadores, constitui 
sarna capaz de transformar-se, ao fim das 
contas, em cafuné e deleite. Eis o motivo 
profundo pelo qual as favelas seguem e pros
seguem. Não há interesse em erradicá-las, uma 
vez que tal medida implicaria transformações 
sociais lesivas ao egoísmo da classe domi
nante". 

"A favela, portanto, cresce e se multiplica 
ao preço de que suas lideranças fiquem nas 
mãos de traficantes e delinqüentes. A ordem 
perversa dos morros, ao contrário do que 
parece, faz o jogo do conservantismo de di
reita. . . Os poderes vigentes entregam a fa. 
vela a Zaca, a Dênis, a Cabeludo, a Esca
dinha, uma vez que estes pró-homens da 
miséria do povo não querem resolvê-la poli
ticamente, mas estabilizá-la e estruturá-la, sem 
riscos para a Vieira Sou to ... ". 
"Delinqüência desse tipo é coisa de direi ta 
- nunca de esquerda. Dizer-se que a favela
como está organizada, constitui perigo revo
lucionário, é afirmação ingênua - ou de má
fé. Não há revolução sem consciência polí
tica, levada a um grau inigualável de lucidez
e paixão. Se as favelas existem é porque,
como tais, não representam perigo maior para
a ordem política e social. As classes domi
nantes brasileiras sabem se defender com a
crueldade e a eficiência necessárias. O esma
gamento da guerrilha no Brasil, após o golpe
de 64, dá desse fato um testemunho inesque
cível. . . Os trabalhadores que habitam o
morro precisam organizar-se politicamente para
enfrentar, passo a passo, a estrutura de poder
da delinqüência. Com a finalidade de desobs
truir, em nome da verdadeira luta de classes,
o caminho da justiça e da paz" (F. L. T.)

• O bispo diocesano deve olhar por ex.
para o Colégio Episcopal de sua nação ou
país. Entre nós a CNBB, unida ao Papa e
ao Episcopado do mundo inteiro, é ponto
de referência para todos os bispos. Entre
nós a Conferência Regional da CNBB: o Leste
I, por ex., devia ser um primeiro foro de
debates para obter um consenso em assuntos
importantes e comuns.
• A procura de consenso não limita o Ma
gistério de cada bispo, antes pelo contrário
fortalece-o e confirma-o.
·• Mas também dentro da diocese há cir
cunstâncias que ajudam o bispo no exercício
do Magistério. Sem que diminua em nada
sua autoridade, o bispo pode recorrer fre
qüentemente ao seu Conselho Presbiteral, ao
seu Conselho Pastoral, que são órgãos ecle
siais, criados pelo Vaticano II, precisamente

1. Na favela miserável todo o mundo já
sabia o que as pedras proclamavam: no
barraco de seu Tomé tudo é cachaça e misé
ria. Ele, sempre cheio. E Joana, a mulher,
não faz por menos. Uma desgraça, meu
Deus! Espetáculo terrível para os dois filhos
pequenos, crianças que não entendem a pro
fundez da tragédia. Olhos de pasmo e sur
presa, olhos de cosmo profundo: quem dera
que nunca vísseis as misérias deste mundo.
Um dia, ah! sabereis a sedução do pecado.
Ah, um dia sentireis o grilhão do viciado.

2. Na favela os moradores participam soli
dários da sorte de seu Tomé, da desgraça
de sá Joana. Fazem tudo o que é possível
pra cuidar dos dois meninos. Como sofrem,
coitadinhos, sem saber que estão sofrendo.
"O pouco com Deus é muito, o muito sem
Deus é nada", pensa a favela carente. Todos

_ assumem a carga dos dois garotos largados, 
sobre a carga que carregam nos ombros já 
carregados. São pobres mas generosos, têm 
alegria no dar; sem suspiro, sem vaidade aju
dam por ajudar. 

3. Aí sucede o descuido, descuido que foi
fatal. Marido e mulher beberam, até caírem
no chão, sem que os vizinhos notassem o
silêncio da tragédia. Junto aos corpos que
curtiam os efeitos da cachaça, uma garrafa
inda cheia prenunciava a desgraça. Os me
ninos, imitando os Pais que viram beber, ao
lado dos Pais que dormem, bebem té des
falecer. Na manhã seguinte o morro acorda
aos berros de dor: os Pais contemplam vi
drados os corpinhos já sem cor. Gritam,
berram, desesperam pelos filhos que já eram.
(A.H.)

para ajudarem o bispo no seu múnus pas
toral. 
• Quanto mais integrados estiverem bispo
e Conselho Presbiteral, bispo e Conselho Pas
toral, Conselho Presbiteral e Conselho Pasto
ral, tanto mais diáfano e eficiente será o
exercício do Magistério do bispo.
• Esta colaboração, ao contrário do que
muitas vezes se pensa, reforçará extraordina
riamente a autoridade do bispo, uma autori
dade que se baseia no exemplo de Jesus e
não no exemplo de um quartel ou de uma
empresa.
• A idéia de que o bispo sozinho tem toda
a responsabilidade na diocese, em todos os
assuntos e setores dificilmente corresponde à
mensagem do Evangelho, à natureza da Igre
ja e ao desejo de participação e decisão que
anima os homens de nosso tempo. (A.H.)



3'? DOMINGO DO ADVENTO (13-12-1987) 

C = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote; SI = Salmista; * = Indica que se pode usar outro texto. 
Cânticos: Missa do Advento "VEM, SENHOR JESUS!", Pe. José M. S. de Cueto - Lindeberg Pires; Ed. Paulinas. 
(Na liturgia de hoje é permitido o uso de instrumentos i;nusicais e de flores no altar). 

1 CANTO DE ENTRADA O 1. Preparemos os nossos caminhos:
o Senhor está para chegar. Alegria,
não estamos sozinhos: o Senhor
vem até nosso lar.

Vivemos na esperança de ver neste Natal 
o mundo renovado, pois Deus a nós se dá. 

2. Deus não envia até nós « um presente»:
Ele vem, com amor, no Natal. Com a Igre;a
exultemos contentes: Emanuel! Deus Conosco!
Natal!
3. A este mundo enfermo e cansado, vem
Jesus, com amor, visitar. Confiemos! Estando
Ele ao lado, nosso mundo vai pronto sarar!

2 SAUDAÇÃO 

S. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo.
P. Amém!
S. Irmãqs, a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo, estejam convosco.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

t, 3 SENTIDO DA CELEBRAÇÃO 

C. É preciso que todos os cristãos se empe
nhem e sigam a vocação de levar aos opri
midos a libertação anunciada pelo Evangelho.
Cristo está para vir e nós preparamos o seu
caminho no Advento. Celebremos, pois, a vin
da do Senhor e anunciemos com alegria, ora
ções e ações de graças, que os pobres ouvem
a Boa-Nova, os cativos e prisioneiros são
libertos, os desanimados são confortados e o
Senhor virá salvar o seu povo. Endireitemos
o caminho do Senhor!

4 ATO PENITENCIAL 

S. Irmãos, também somos culpados por tanta
coisa, que neste mundo, atrapalha a vinda
e o Advento do Senhor. Arrependidos, por
não reconhecê-1'0 no meio de nós, peçamos
perdão (Pausa para revisão de vida).
P. (canta): Entre nós está e não o conhe
cemos! / Entre nós está e nós o despre
zamos 

S. Tende compaixão· de nós, Senhor.
P. Porque somos pecadores! 

S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
P. E dai-nos a vossa salvação! 

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
P. Amém! 

Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado 
no amor! (bis)
Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
Cristo, tende piedade de nós! (bis) 
Senhor, tende piedade de nós! (bis) 
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5 COLETA 

S. Oremos: ó Deus de bondade, vedes o 
vosso povo esperando fervoroso o Natal do 
Senhor. Dai-nos chegar às alegrias da salvação 
e celebrá-las sempre, com intenso júbilo, na 
sagrada e solene liturgia. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Es
pírito Santo. 
P. Amém!

6 PRIMEIRA LEITURA 

. O C. O profeta Isaías nos aponta
Cristo, que não visa o conforto, o

- poder ou o comodismo, mas anun
cia a legria da libertação e redenção dos 
oprimidos. 

L. Leitura do Livro do Profeta Isaías
(61,1-2a.10-ll). - "O Espírito do
Senhor está sobre mim, porque o Se
nhor me ungiu. Enviou-me para levar
a boa-nova aos pobres, confortar os
desanimados, anunciar a anistia aos ca
tivos e aos prisioneiros a liberdade,
para proclamar um ano de graça do
Senhor. Transbordo de alegria no Se
nhor, e minha alma exulta em meu
Deus! Pois ele me vestiu com as ves
tes da salvação, envolveu-me com o
manto da justiça, qual noivo que ajus
ta seus trajes, qual noiva que se en
feita com as jóias. Sim, como a terra
faz brotar as plantas e o jardim faz
germinar as sementes, assim o Senhor
Deus faz germinar a justiça e a glória
diante de todas as nações". - Pala
vra do Senhor. - P. Graças a Deus!

7 SALMO DE MEDITAÇÃO 
(Lc 1,46s) 

C. Nossa resposta é o compromisso de viver
mos como ungidos, que o Senhor enviou para
anunciar a boa-nova, a libertar os cativos e
anunciar o ano em que Deus vai vai fazer
;ustiça a seu povo.

O Senhor fez em mim maravilhas! / Santo 

é seu Nome! 

SI. 1. A minh' alma engrandece o Senhor / 

e exulta meu espírito em Deus, meu Salva
dor; / / porque olhou para a humildade de 
sua serva, / doravante as gerações hão de 
chamar-me de bendita. 

2. O Poderoso fez em mim maravilhas, / e
Santo é o seu nome. / / Seu amor para sem
pre se estende / sobre aqueles que o temem.

3. Sacia de bens os famintos / despede os
ricos sem nada. / Acolhe Israel, seu servidor,
/ fiel ao seu amor.

8 SEGUNDA LEITURA 

C. Consciente de que a chegada do Senhor
está próxima, São Paulo nos lembra: isto é 
motivo para a manifestação dos nossos dons 
na comunidade. 

L. Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses (5, 

16-24). - "Irmãos, vivam sempre ale
gres! Rezem sem cessar! Em tudo se
jam agradecidos. Pois isso é o que
Deus deseja de vocês, porque perten
cem a Cristo Jesus. Não extingam o
Espírito! Não desprezem as profecias,
mas examinem tudo, guardem o que
for bom, e afastem-se de toda espécie
de maldade! Que o próprio Deus da
paz os santifique até a perfeição, e
tudo aquilo que vocês são - espírito,
alma e corpo - seja conservado sem
mancha alguma para a vinda de Nosso
Senhor Jesus Cristo! Aquele que os
chamou é fiel; ele mesmo realizará
isso". - Palavra do Senhor. - P.
Graças a Deus!

9 CANTO DE ACLAMAÇÃO 

O Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Que as nuvens se abram e enviem 
o orvalho reconfortador. / Que na

terra brote já a flor! / Que venha para nós 
o Salvador!

10 EVANGELHO 

C. É importante que o Reino de Deus cresça
entre os homens. João Batista é testemunha
e dá testemunho desse Reino. Ele não se
intimida diante dos grandes.
S. O Senhor esteja convosco ..
P. Ele está no meio de nós! 
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo João
(1,6-8.19-28).
P. Glória a vós, Senhor! 

S. Apareceu um homem enviado por
Deus; seu nome era João. Ele veio
como testemunha, para dar testemu
nho da luz, para que todos chegas
sem à fé por meio dele. Esse homem
não era a luz; veio apenas para dar
testemunho da luz. Este foi o teste
munho de João, quando os judeus
enviaram de · Jerusalém sacerdotes e
levitas para p e r g u n t a r: "Quem é
você?" Ele confessou e não negou.
Confessou: "Eu não sou o Messias".
Eles perguntaram: "Então, quem é
você? Elias?!" João respondeu: "Não
sou". Eles perguntaram: "Você é o Pro
feta?" Ele respondeu: "Não". Então
perguntaram: "Quem é você? Temos
de levar uma resposta aos que nos
enviaram. Que você diz de si mesmo?"
João declarou: "Eu sou uma voz que
grita no deserto: 'Endireitai o cami
nho do Senhor!', como disse o profeta



Isaías". Ora, entre os enviados havia _ 
fariseus. E estes perguntaram: "Então, 
por que você batiza, se não é o Mes
sias, nem Elias nem o Profeta?" João 
respondeu: "Eu batizo com água, mas 
no meio de vocês está aquele que 
vocês não conhecem, e que vem de
pois de mim. Eu nem mereço desa
marrar a correia de suas sandálias". 
Isso aconteceu em Betânia, na outra 
margem do Jordão, onde João estava 
batizando. - Palavra da Salvação. 
P. Louvor a vós, ó Cristo!

* 11 PREGAÇÃO - PARTILHA

12 PROFISSÃO DE FÉ 

1 O S. -Creio em um só Deus, Paitodo-poderoso,,. P. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: / Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; / gerado, não criado, consubstancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus; / e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da Virgem Maria, e se fez homem. / Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, / e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. / E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos; / e o seu reino não terá fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: / Ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, / una, santa, católica e apostólica. / Professo um só batismo para a remissão dos pecados. / E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
* 13 ORAÇÃO DOS FIÉIS

S. Irmãos, é preciso que o Reino de Deuscresça entre nós. Este crescimento dependede nosso trabalho. Que o Espírito de Deusnos dê força, eis o que pedimos em nossaoração:
Ll. Para que os cristãos entendam a fé como 
engajamento evangélico nos problemas do povo 
e do bairro: P. (canta): Vem, ó Senhor! Vem, ó Senhor!/ Vem, Senhor Jesus! Vem!· L2. Para que nossa vontade de agradar a
Deus se concretize na participação e na ajuda
aos nossos irmãos oprimidos:L3. Para que a figura de João Batista des
perte nossa vocação prof ética que prepara a
chegada do Reino de Deus:

L4. Para que nossa alegria, na preparação do
Natal, não seja apenas consumista, mas ex
pressão de nossa certeza na presença de Cristo
no mundo:
(Outras intenções da comunidade ... ).
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S. Senhor, ace1ta1 nossas orações. Dai-nos asensibilidade para escutar a mensagem devosso profeta que desapegado aos bens destemundo, preparou a vossa vinda. Por Cristonosso Senhor.P. Amém!
- ..

. LITURGIA EUCARÍSTICA,. 

14 CANTO DAS OFERTAS 

O 
Que alegria, que esperança! Aguardar Jesus que vem! Renovemos nossas vidas, confirmemos nossa fé. 1. Junto ao pão e junto ao vinho, colocamos

a promessa de vivermos como irmãos. Sobre
a ara do altar depositamos o apel'to fraternal
de nossas mãos.
2. Aceita, ó Senhor, neste momento, nossa
vida transformada em oblação, como aceitas,
ó Senhor, o alimento que o fermento, leve
dando, torna pão.

15 ORAÇÃO DAS OFERTAS 

• S. Orai, irmãos, para que o nossosacrifício seja aceito por Deus Pai· todo-poderoso.P. Receba o Senhor por tuas mãos estesacrifício / para a glória do seu nome /para o nosso bem e de toda a santaIgreja.S. Senhor, preparando a chegada de vossoReino, queremos executar a tarefa que vossoFilho nos confiou. Recebei nossas ofertas edai à vossa Igreja a salvação que Ele nostrouxe. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vossoFilho, na unidade do Espírito Santo.P. Amém!
16 ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

·o

o 

(Prefácio próprio. No fim): P. (canta): Santo, Santo, Santo . . .
(A Oração Eucarística compete ao 
sacerdote somente. Após a consa
gração): S. Eis o mistério da fé.P. Salvador do mundo, salvai-nos!/ Vós que nos libertastes pela Cruze Ressurreição.

17 CANTG
° 

DA COMUNHÃO 

O 1. Caminhemos, alma em festa, ao
encontro do Senhor! É Jesus que
vem chegando. É Natal no coração.Vamos, pois, com alegria: É o Advento do Senhor. Para nós, na Eucaristia, o Natal se adiantou. 2. Caminhemos, alma em festa, ao encontro

do Senhor! Comunhão é unidade, e unidade
é comunhão.

3. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é aliança renovada com
amor.4. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é vida nova - reno
vados estamos nós.5. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é compromisso -
fiéis seremos, por amor.

18 AÇÃO DE GRAÇAS 

O S. Oremos: Deus de misericórdia,com a força desta santa refeição,vinde em socorro de nossa fraqueza.Purificai-nos de nossa culpa e ajudai a nos preparar para as festas que se· aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo . P. Amém!

'!, 19 MENSAGEM PARA A VIDA 

(Após as comunicações de interesse para a 
comunidade): 

C. Neste tempo de Advento, - de espera
e preparação para o Natal -, procuremos,
em nossa comunidade, responder mais às ne
cessidades do povo que sofre e está oprimido
pela força dos poderosos. Levemos nossa cer
teza de que, antes de nos apegarmos aos
festejos comerciais, esbanjemos amor e ale
gria no Cristo, que salva e traz justiça e paz
para todos.

20 B!NÇÃO FINAL 

S. O Senhor esteja convosco.P. Ele está no meio de nós!S. O Senhor vos abençoe e vos guarde.P. Amém!S. O Senhor volva para vós o seu rostosereno e vos seja benigno.P. Amém!S. O Senhor volva os olhos para vós evos conceda a paz.P. Amém!S. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Paie Filho e Espírito Santo.P. Amém!S. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.P. Amém!
21 CANTO DE SAfDA 

Nós agora voltaremos para anunciar / que Jesus, a quem amamos, vem pra conosco ficar. A aurora etá chegando e o sol está para raiar! / Flor está já brotando. Conosco vem para ficar o Deus da Paz! 

LEITURAS PARA A SEMANA: 

2�-feira: Nm 24,2-7 .15-17a; Mt 21,23-27 ou!Cor 2,1-lüa; Lc 14,25-33 (S. João da Cruz)./ 3�-feira: Sf 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32. / 4�feira: Is 45,6b-8.2lb-25; Lc 7,19-23. / 5�-feira:Gn 49,2.8-10; Mt 1,1-17. / 6�-feira Jr 23,5-8;Mt 1,18-24. / Sábado: Jz 13,2-7.24-25a; Lc1,5-25. / Domingo: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.



UNGI.DOS PARA LIBERTAR José Pedro de Alcântara 

João e Jesus: uma dupla bonita e misteriosa. 
Cada um tem a sua grandeza e sua marca. 
Eram p r i m o s. Conheceram-se em criança. 
Eram profundamente religiosos. Viviam uma 
grande paixão pela causa do Deus da jus
tiça e da misericórdia. Eram profetas deste
midos. Achavam que Deus tem muito a ver 
com a forma de organizar a sociedade. Am
bos souberam enfrentar a austeridade do 
deserto e o fascínio da tentação do poder 
e do mando. Havia uma grande admiração 
mútua: "Homem nenhum nascido de mulher 
é grande quanto ele!", dizia Jesus de João. 
"Ele é maior do que eu. Não sou digno de 
desatar-lhe a correia das sandálias!", dizia 
João de Jesus. Ambos batizavam e tinham 
discípulos. 

1 EM TORNO DA LITURG.IA. j 

Mas creio que o que mais unia estes pri
mos notáveis era sua paixão por Deus e 
pelos irmãos. Eles os buscaram com inten
sidade na juventude e na idade adulta. Bus
caram-nos no trabalho cotidiano de construir 
casas, no cultivo da terra, no convívio das 
pequenas alegrias comunitárias e sobretudo 
no silêncio da meditação e na oração. O 
Deus que encontraram é um Deus que tem 
tudo a ver com os homens e com a so
ciedade destes homens. Foi um Deus político 
que encontraram para quem não é indife
rente o baixo salário, a falta de saúde e o 
sofrimento da miséria. Por isto, João gritava 
às margens do Jordão: "Fazei penitência e 
mudai de vida! Quem tiver roupa e comida 
que dê a quem não tem. E vocês, soldados, 

não tortureis nem chantagieis ninguém. E 
vocês, fiscais, não roubem e cobrem pela 
tabela". E Jesus proclamava: "Fui ungido 
para anunciar aos pobres uma época de far
tura e aos presos a libertação. Pois Deus 
ama o direito e odeia a corrupção e o crime". 
De tal maneira a mensagem de João e 
Jesus tinha a ver com política que ambos 
acabaram presos e mortos violentamente. No 
entanto, continuam como figuras centrais no 
cristianismo, sobretudo neste tempo de Adven
to, em que 2.000 anos depois, nós juntamos 
nossos anseios de justiça e fraternidade aos 
anseios que queimaram o coração e a cabeça 
desses dois notáveis homens de Deus. Com 
eles também proclamamos hoje: "O tempo 
se aproxima. O machado está posto à raiz 
da árvore. Deus virá para o acerto de con-· 
tas. Convertei-vos, enquanto ainda é tempo". 

AS EXPERIÊNCIAS PASCAIS DOS CRISTÃOS Frei Alberto Beckhi:iuser, OFM 
Em cada Missa a Igreja celebra a vida de 
Cristo e dos cristãos, ou a Páscoa de Cristo 
e dos cristãos. Por isso, cada Celebração eu
carística será alimentada sempre por duas 
fontes, que evocam a vida de Jesus Cristo 
nos seus mistérios e dos cristãos em sua 
caminhada pascal: a Bíblia e a fé transmi
tida pela Tradição da Igreja por um lado 
e a história do povo em sua caminhada pas
cal de outro. 
Importa perceber a dimensão pascal na his
tória de cada um e da comunidade, desde 
os grandes acontecimentos até os fatos mais 
simples e cotidianos. Isso nos mais diversos 
níveis da experiência humana. 

Tentemos explicitar um pouco. Na experiên
cia da vida: nossa existência, o despertar da 
adolescência, a opção vocacional e profissio
nal, a formação, o casamento, os filhos, as 
datas jubilares, a idade madura, as realiza
ções. No nível religioso: o dom da fé, o 
batismo, a primeira Comunhão, as festas re
ligiosas, as Missas dominicais, os sacramentos 
e assim por diante. No nível do humano: 
a experiência da amizade e do amor em suas 
diversas expressões, a reconciliação, a vitória 
sobre o egoísmo, experiências do lazer, do 
divertimento, do esporte, da arte nas mais 
diversas formas. Os acontecimentos ligados à 
natureza: o despertar de um novo dia, o 
nascer do sol, urna chuva abençoada, um 

bom tempo esperado, as estações do ano; 
a semente que nasce, a colheita que amadu
rece, o salário conquistado pelo trabalho; um 
banho restaurador, urna boa refeição. No 
nível dos acontecimentos: em âmbito fami
liar, os nascimentos, a recuperação da saúde, 
os filhos que partem, que se formam, que 
se firmam na vida; as vidas que são colhidas 
por Deus corno frutos maduros. Aconteci
mentos da c;rnunidade: as festas, as vitó
rias conquistadas, as lutas na esperança de 
dias melhores, a perseverança na luta. Acon
tecimentos do país e do mundo: a tornada 
de consciência da identidade de um povo; 
a paz conquistada, a libertação de um povo. 

O LUGAREJO DO PRIMEIRO ADVENTO Carlos Mesters 
Nazaré, o lugarejo onde o anjo foi visitar 
Maria, era um pequenino povoado do inte
rior. Ficava meio perdido no alto da serra 
da Galiléia, um pouco acima do lago. Lugar 
de pouco prestígio, pois o povo dizia: "Será 
que pode vir coisa boa de Nazaré?" (Jo 
1,46). Corno era a condição de vida do 
povo? As casas eram pobres, cavadas, em 
parte, na encosta do morro. Poucas casas, 
pouca gente. Todo mundo conhecia todo 
mundo e sabia da vida de cada um. 
Tanto isso é verdade que, quando Jesus vol
tou para lá, anunciando o Evangelho, depois 
do batismo no rio Jordão, o povo ficou 
admirado com ele e dizia: "Onde é que ele 
aprendeu essas coisas todas? Não é ele o 
carpinteiro, o filho de Maria?" (Me 6,2-3). 
No interior é assim. Qualquer coisa que um 
faz diferente dos outros, o povo logo comenta. 
Nazaré tinha um único olho d'água ou fon
te, para abastecimento de todos. A fonte era 
um lugar de encontro para as mulheres, que 
carregavam água. Era de lá que as notícias 
se espalhavam, misturadas com os comentá
rios do povo, como até hoje acontece em 
muitos povoados e aldeias do interior da Pa
lestina e do Brasil. Lá como cá, naquele 
tempo como hoje, o povo se reunia em tor
no da Bíblia. 
Havia por lá uma casa de oração, chamada 
sinagoga (cf. Lc 4,16), onde o povo se reu-

BfBLIA VOZES 
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nia todos os sábados, para rezar e escutar a 
leitura da Bíblia, explicada e comentada pelo 
coordenador da comunidade ou por um dos 
presentes, convidado para isso pelo coorde
nador. Assim, certa vez, Jesus, que não era 
coordenador da comunidade de Nazaré, foi con
vidado para fazer a leitura e dar urna ex
plicação ao povo (cf. Lc 4,16-22). 
Perto da sinagoga, a comunidade mantinha 
uma escolinha, onde as crianças aprendiam 
a ler a Bíblia em hebraico. O povo falava 
o aramaico, como nós hoje falamos o portu
guês. A população de Nazaré vivia sobre
tudo da lavoura. Trabalhava na roça. Um
ou outro, como Jesus, prestava, além disso,
algum serviço à comunidade, como carpin
teiro ou ferreiro. É por isso que Jesus con
tava tantas parábolas sobre a lavoura, a se
mente, as árvores e as flores. Ele conhecia
todas essas coisas de própria experiência.
A roça não era deles. Eles eram apenas mo
radores. Havia uma espécie de latifúndio.
Os donos das terras moravam sobretudo na
cidade de Tiberíades, que ficava perto do 
lago. As mulheres viviam em casa - vida 
mais retraída - cuidando dos filhos e dos
afazeres domésticos. Saíam para buscar água
na fonte e encher o pote em casa. A primeira
vista, Nazaré parece ter sido uma cidadezi
era um tempo incerto e inseguro!

A tradução desta Bíbli·a amadureceu 
ao longo de 50 anos. Muitos especia
listas deram sua contribuição. Partindo 
dos textos originais, usaram os recur
sos das modernas ciências históricas, 
lingüísticas e arqueológicas, para lhe 
oferecer um trabalho científico e de 
linguagem simples e acessível. 

q.üila. O país era ocupado pelos romanos, 
estrangeiros que exigiam impostos pesados do 
povo, cobrados por fiscais a quem o Evan
gelho dá o nome de publicanos. A maioria 
dos publicanos era gente desonesta, que rou
bava muito. 
Os romanos fizeram um recenseamento (cf. 
Lc 2,1) em vista da arrecadação· do dinheiro. 
Os latifundiários fizeram amizade com os ro
manos e passavam bem. O povo pobre é 
que sofria. Por isso, começou a surgir um 
movimento para lutar contra os romanos. Os 
membros deste movimento de libertação cha
mavam-se Zelotes. A maior parte déles vivia 
na Galiléia. Era gente violenta. Quando po
diam, matavam os soldados romanos, sobre
tudo na escuridão da noite. Isso provocava 
repressões violentas, em que corria muito 
sangue. 
Estas e outras coisas o povo comentava à 
boca pequena, quando ia buscar água na 
fonte. Era o assunto do dia, sobretudo na 
Galiléia. Muitos galileus tinham entrado no 
movimento. Tanto assim que, no sul, a pa
lavra galileu pegou o sentido de gente re
voltada contra os romanos. Portanto, Nazaré 
não era um lugar assim tão tranqüilo para 
se viver. Ficava numa região explosiva. O 
tempo em que Nossa Senhora por lá vivia 
nha simpática e tranqüila. Mas não era tran-
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·DEUS�. PÁSSARO DA MINHA GAIOLA
Objetivo da reunião era planejar congresso 
de professores de religião nas escolas. Havia 
a solicitação especial dos anfitriões: todos 
os itens do programa fossem realizados em 
comunhão, sem as separações confessionais 
de congressos passados. Então, na hora das 
discussões em grupo e nas celebrações, cató
licos e evangélicos se dividiam, cada um para 
um lado, julgando tal separação a coisa mais 
normal e até desejada pela verdade religiosa 
de cada um. Trágico: os explicitadores auto
rizados da doutrina do amor fraterno dan
do, na prática, o testemunho da divisão, da 
impossibilidade de união, de apego sem volta 
ao que separa as pessoas. 
Seria talvez porque não se havia ainda pro
posto fazer diferente? Pois era para isto a 
reunião convocada. E o âmbito limitado deste 
artigo não cabe o tamanho da decepção, Após 
as fundamentações sobre a importância inar
redável da unidade como sendo a mensagem 
essencial passada pelo Evangelho aos cristãos, 
o ambiente esquentou, as inibições se liber
taram, a discussão virou guerra. Uma guerra
que se pensava há muito ultrapassada, so
bretudo nos meios urbanos mais informados,
especialissimamente entre profissionais do en
sino da religião cristã. O que se viu foi
agressiva dureza de coração, foi espírito be
licoso, engajado na defesa de sectarismos, em
vez de anseio pela unidade, pleiteada por
Cristo para ser virtude fundamental da Igreja.
A religião representa aspectos profundos e
perigosos da existência humana. Se, para uso
externo, ela compõe a imagem do indivíduo
virtuoso e temente a Deus, atrás da boca
do palco esconde a subjetividade humana,
composta de muitos subterrâneos. Nestes es
condem-se não apenas os santos desejos, mas
também os seres das trevas, as sublimações
de nossas insuficiências, as falsas imagens
que temos de nós mesmos, nossos impulsos

LINHAS PASTORAIS 

pagãos de buscarmos a nós mesmos, a título 
de estarmos buscando Deus, a vontade de 
dominar e vencer o outro, para nos sentirmos 
confirmados em nossas verdades; verdades 
certas, porque vencedoras, isto é, destruidoras 
dos outros. 
Em nosso encontro dos profissionais de cris
tianismo, de bocas cheias da mais santa 
unção, saíram "ensinamentos cristãos" que 
levariam Cristo ao repeteco da cruz. "Nós 
todos irmãos! Ora, não é bem assim? Todos 
irmãos na condição humana comum, tudo 
bem! Irmãos porque, muito tempo atrás, pro
duzidos pelo mesmo Criador. Mas irmão mes
mo, não! Depois de Cristo, é meu irmão 
quem aceita Jesus; aí é meu irmão porque 
se tornou irmão de Jesus!" Noutras pala
vras, o mesmo endurecimento de coração 
proporcionado pela presunção religiosa. Nestas 
horas, não nos lembramos que Jesus xingou 
essa gente com os mais duros palavrões, jo
gando-lhes em rosto que as prostitutas e pe
cadores públicos entrarão primeiro no ·Reino. 
A realidade dos enganamentos onipresentes 
em cima do povo oprimido e desinformado 
mostra que religião não é apenas santidade, 
mas tendência ruim de autovalia e domina
ção. Em vez de exclusiva união com Deus 
religião é também impulso sociológico qu� 
vem de trás. Sou cristão ou protestante ou 
maometano não porque em algum deles tenha 
encontrado a verdade. Minha família meu 
ambiente, a história de meu grupo é que 
determinaram a coloração religiosa de meus 
pensamentos. Sociologicamente, a aterrissagem 
em alguma igreja, por detrás das pias exte
rioridades, é o porto em que encontrei a 
segurança. Minha segurança, meu conforto, 
meu sossego, meu bem. bom individual a 
estes eu dou inconscientemente o nome ' de 
Deus e os adoro. (F.L.T.) 

MISTÉRIO DO NATAL E TEOLOGIA 
o A festa do Natal assume seu sentido ple
no à luz do hino cristológico que Paulo nos
conserva:
• "Tenham em vocês o mesmo sentimento
de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divi
na, mas não considerou o ser igual a Deus
como algo a que se apegar ciosamente. Antes
pelo contrário esvaziou-se a si mesmo e assu
miu a condição de escravo, tomando a se
melhança humana. E, achado em figura de
homem, humilhou-se e foi obediente até a
morte e morte de cruz" (Fl 2,5-8).
• No desempenho de seu ministério o teó
logo tem de olhar para o exemplo e a figura
de Jesus Cristo, como no-la descreve este
hino cristológico e como aparece também em
Jo 1,1-18; em Ef 1,3-14; em Cl 1,15-20.
• Jesus se esvaziou, assumiu condição de es
cravo, tomou a figurn humana, humilhou-se,
fez-se obediente até a morte da Cruz. São
etapas de suma importância para o ministério
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do teólogo que investiga, à luz do Espírito 
Santo, as verdades de nossa Fé. 
• Por seu serviço, por seu carisma, o teólo
go deve ser marcado de profunda humildade
e, por isto, de plena sujeição ao magistério,
se por acaso chegar a um conflito.
• A luz da Fé o que contradiz o Magistério
não é propdamente a investigação da Fé,
mas o orgulho que se apossa do teól9go. Os
gregos já conheciam a hybris (soberba) como
confiança exagerada na própria força, trans
gressões dos limites próprios da pessoa hu
mana, desprezo e blasfêmia dos deuses, so
berba, petulância, presunção.
• A Bíblia Sagrada oferece por vezes este
sentido também, embora nem sempre com
toda clareza. Mas a Igreja primitiva com
preendeu e assimilou o sentido de hybris,
a ponto de S. Agostinho dizer que a "so
berba" (superbia, hybris) é o pecado
original, que levou os primeiros Pais à queda

IMAGEM DO MENINO 
MULHER NEGRA 
1. Agora o Menino é menina, doce menina
ladra que a justiça não deixa aparecer nos
jornais. Teu roubo, sim. Teu nome, não. És
somente um S. Um S de Sônia ou de Su
sana? Um S de Sheila ou de Silvana? Nin
guém sabe ou saberá. Nasceste num pântano.
Cresceste num brejo. Chafurdas no lixo, mar
cada que foste sempre do desprezo sutil da
sociedade ligeira. Nunca serás qualquer coisa.
Serás sempre nada, menina marcada a ferro
e fogo, vítima do jogo que o forte requer:
criança, negra, mulher.
2. No supermercado ouves o recado, tão alto,
insistente, que tu, de repente, sentes o de
sejo de pegar, sem pejo, o frasco de bala
que doce te fala: Por que não me levas?
eu adoço as trevas do teu sofrimento, tua
dor, teu tormento. Cedes à tentação, menina
sem maldade que sofres a tensão da vã so
ciedade consumista e vazia que se distancia
do Povo lutador, do Povo sofredor. Cedes
à tentação num momento de ilusão. E tu,
menininha S, (um S que muito diz) tres
lês no frasco de balas: agora serei feliz.
3. Doce ilusão! Furtas o frasco de balas.
Ninguém te vê ou te viu? O segurança de
olhos abertos, de coração duro e fechado
vê que és mulher, negra e criança - três
vezes fragilidade -, te surpreende roubando
balas. Grande pecado. Com força agarra o
teu corpinho. E te arrastando, às bofetadas,
aos empurrões te leva à sala de carceragem.
Onde te despem o corpo frágil, o corpo ne
gro, o corpo fêmeo. Onde te expõem a toda
sorte de humilhação. Aprende agora, nega
safada! Pra te emendares! Mais bofetadas e
pontapés. Teu nome, menina? S de Jesus.
(A.H.)

e que produz todas as divisões na Igreja e 
todos os pecados pessoais (Ag., enarratio 2,15 
ao Salmo 18). 
e Quando o teólogo investiga, está no seu 
direito. O Magistério deve acatá-lo e animá
lo a exercer o seu carisma, que é tão útil 
à Igreja e ao próprio Magistério. 
• Mas investigação é uma coisa e procla
mação de um dogma ou ensino de uma des
coberta, de maneira dogmática, é outra coisa.
Conservando-se humilde, conservando-se humil
de servidor de Jesus Cristo e da Igreja, o
teólogo não correrá nem a tentação de esgo
tar o seu carisma nem de usar o seu carisma
para fundamentar qualquer tipo de oposição
ou de separação na Igreja.
e O teólogo deve ter sempre a preocupação
de não assumir nenhuma atitude de dogma
tização. Isto compete não à Teologia mas
ao Magistério, em certos casos. (A. H.)



4<:> DOMINGO DO ADVENTO (20-12-1987) 

C = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote; SI = Salmista; * = Indica que se pode usar outro texto. 
Cânticos: Missa do Advento "VEM, SENHOR JESUS!", Pe. José M. S. de Cueto - Lindeberg Pires; Ed. Paulinas. 

RITO INICIAL 

1 CANTO DE ENTRADA 
1. Preparemos os nossos caminhos:

O
a Senhor está para chegar. Alegria,
não estamos sozinhos: o Senhor
vem até nosso lar.

Vivemos na esperança de ver neste Natal 
o mundo renovado, pois Deus a nós se dá.
2. Deus não envia até nós "um presente»:
Ele vem, com amor, no Natal. Com a Igreia
exultemos contentes: Emanuel! Deus Conosco!
Natal!
3. A este mundo enfermo e cansado, vem
Jesus, com amor, visitar. Confiemos! Estando
Ele ao lado, nosso mundo vai pronto sarar!

2 SAUDAÇÃO 

S. Em nome do Pai, e do Filho e do Espí
rito Santo. P. Amém!
S. Irmãos, alegremo-nos! O Natal se aproxi
ma! Jesus Cristo está para chegar!
P. Vivemos na esperança de ver neste Natal
o mundo renovado, pois Deus a nós se dá!
S. Revivamos nossa esperança na vinda de
Jesus Cristo, cuja Palavra tem o poder de
transformar nossa vida e nos trazer a paz!
P. Bendito seja Deus / que nos reuniu no
amor de Cristo / e dos irmãos!
S. Com Maria esperemos feliz a vinda de
Cristo Salvador!
P. Estamos, Senhor, "esperando", com amor,
/ assim como outrora Maria aguardou.

1' 3 SENTIDO DA CELEBRAÇÃO 

C. O rei Davi é escolhido para levar à fren
te o trabalho libertador de Moisés. Quer
construir um Templo para abrigar a Arca
de Aliança, - sinal da presença de Deus
no meio do povo. Mas Deus não precisa de
templos de pedra: está presente em qualquer
lugar, para qualquer pessoa. Deus é quem
construirá uma "casa" para Davi e sua fa
mília, até que os "templos vivos" esteiam
completos e, da Virgem, nasça o seu Pro
metido. Num tempo em que muitos não têm
onde morar, a preocupação de Davi em cons
truir uma Casa para Deus nos vem como
alerta: Se até Deus precisa de uma Casa,
o que dizer dos seus filhos? Esta celebração
convida a refletirmos sobre a situação dos
nossos irmãos mais pobres, que não terão
casa onde preparar Ar.vare de Natal nem
Presépio para esperar o Jesus que vem para
"todos. Mas a Liturgia nos leva também a
celebrar a esperança ativa da chegada do Me
nino Deus nos presépios da vida sofrida do
povo, no ventre de Maria e no coração dos
homens.

4 ATO PENITENCIAL 

S. Irmãos, muitas vezes temos feito de nossa
fé caminho para legitimar a injustiça. Prefe
rimos nossa proteção individual a procurar
o Senhor no irmão necessitado. Construímos
templos para Deus e negamos terra e casa 
para o homem, nosso irmão. (Pausa para re
visão de vida). 
1. Senhor, Senhor, piedade de nós!
2. Cristo Jesus, piedade de nós!
3. Senhor, Senhor, piedade de nós!
S. Deus todo-poderoso tenha compatxao de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
P. Amém!
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5 COLETA 

S. Oremos: Derramai, ó Deus, vossa graça
em nossos corações. Conhecendo, pela men
sagem do anjo, a encarnação do vosso Filho,
cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória
da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cris
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
P. Amém!

. 

.. 

·.·-LITURGIA ·DA PALAVRA "·

6 PRIMEIRA LEITURA 

.• C. Davi morava em casa coberta
. de cedro e a Arca do Senhor era 

, guardada em tenda. A tenda de 
Deus e a casa de Davi: sinais da opção de 
Deus pelos pobres. Promessa de que Deus 
mesmo vai dar a seu povo uma morada e 
aí Ele será para nós um Pai e nós os seus 
filhos. 

L. Leitura do Segundo Livro de Sa:
muel (7,l-5.8b-12.14a-16). - Quando
o rei Davi morava em seu palácio,
depois que o Senhor lhe tinha con
cedido sossego da parte de todos os
inimigos da redondeza, disse ao profeta
Natã: "Veja só: Enquanto eu moro
numa casa de cedro, a arca de Deus
está debaixo de uma tenda!" Natã
respondeu ao rei: "Vai e executa tudo
o que pretendes fazer, pois o Senhor
está contigo!" Mas naquela mesma
noite, a palavra do Senhor foi dirigi
da a Natã nestes termos: "Vá e diga

· ao meu servo Davi: - Assim diz o
Senhor: Porventura, você vai construir
uma casa para eu morar? Fui eu que
tirei você do pastoreio, do meio das
ovelhas, para ser o chefe de meu povo,
Israel. Estive com você em toda par
te, por onde andou, a exterminei dian
te de você todos os inimigos. Eu lhe
darei um nome tão grande como o
dos homens mais famosos da terra.
Vou preparar um lugar para meu povo,
Israel. Vou fixá-lo, para que habite
em seu lugar e jamais seja incomoda
do nem oprimido p e 1 o s  malvados,
como antes, quando eu instituía juízes
sobre o meu povo, Israel. Eu livrarei
você de todos os inimigos. O Senhor
anuncia que lhe construirá uma casa.
Quando você chegar ao fim de seus
dias e repousar com seus pais, vou
estabelecer como sucessor no trono um
filho seu e vou confirmar a sua rea
leza. Eu serei para ele um pai, e ele
será para mim um filho. Sua casa e
sua realeza serão estáveis para sempre
diante de mim, e o trono estará firme
para sempre!" - Palavra do Senhor.
- P. Graças a Deus!

7 SALMO DE MEDITAÇÃO 
(SI 88) 

C. Nossa resposta é um compromisso com a
causa dos irmãos carentes e abandonados.
É desafio aos "davis» de boie, para que se
preocupem também com os filhos de Deus
que moram nas favelas, nos acampamentos,
debaixo de pontes . ..
Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto
eu viver. Hei de provar seu amor, sêu valor
e seu poder!
SI. 1. ó Senhor, eu cantarei eternamente o
vosso amor, / de geração em geração eu can
tarei vossa verdade! / Porque dissestes: "O
amor é garantido para sempre!» / E a vossa
lealdade é tão firme como os céus.
2. "Eu firmei uma Aliança com meu servo,
meu eleito, / e eu fiz um iuramento a Davi,
meu servidor: / Para sempre, no meu trono,
firmarei tua linhagem, / de geração em ge
ração garantirei o teu reinado!» 

3. Ele, então, me invocará: ó Senhor, vós
sois meu Pai, / sois meu Deus, sois meu
Rochedo onde encontro a salvação! / Guar
darei eternamente para ele a minha graça / 
e com ele firmarei minha Aliança indisso
lúvel.

8 SEGUNDA LEITURA 

C. "Que Deus os faça cada vez mais firmes
na fidelidade à Boa-Nova que anuncio». São
palavras de São Paulo aos romanos e a nós,
boie. Ser fiéis a este chamado é ser fiéis à
Boa-Nova da libertação para todos os povos.

L. Leitura da Carta de São Paulo
Apóstolo aos Romanos (16,25-27). -
" Irmãos, ao Deus que tem poder de
tornar vocês firmes, segundo o Evan
gelho que anuncio, pregando J e s u s
Cristo, de acordo com a revelação do
mistério mantido em segredo desde a
eternidade, mas que agora foi mani
festado pelas Escrituras proféticas' e
dado a conhecer, por disposição do
Deus eterno; a todas as nações, para
levá-las à obediência da fé; ao Deus
único e sábio seja· dada, por Jesus
Cristo, a glória por todo s e m p r e.
Amém". - Palavra do Senhor. -
P. Graças a Deus!

9 CANTO DE ACLAMAÇÃO 

• Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Que as nuvens se abram e enviem 
o orvalho reconfortador. / Que na

terra brote já a flor! / Que venha para nós 
o Salvador!

1 Q EVANGELHO 

C. Cumpre-se a promessa feita a Davi: assu
mindo a responsabilidade por n6s e para
todos nós, Maria deu o "SIM" à entrada de
Deus na hist6ria dos homens.
S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós!
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
(1,26-38).
P. Glória a vós, Senhor!



S. "Naquele tempo, o anjo Gabriel foi
enviado a uma cidade -da Galiléia, cha
mada Nazaré, a uma virgem, prometida
em casamento a um homem chamado
José. Ele era descendente de Davi, e
a virgem chamava-se Maria. O anjo en
trou onde ela estava, e disse: 'Alegra
te, cheia de graça, o Senhor está con
tigo!' Maria ficou perturbada com es
tas palavras e começou a pensar o que
a saudação queria dizer. O anjo, então,
acrescentou: 'Não tenhas medo, Maria,
porque encontraste graça d i a n t e de
Deus. Eis que ficarás grávida e darás
à luz um filho, a quem porás o nome
de Jesus. Ele será grande, será chama
do Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus
lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele
reinará para sempre sobre os descen
dentes de Jacó, e o seu reino não
terá fim'. Maria perguntou ao anjo:
'Como vai acontecer isso, pois não te
nho relações com nenhum homem?' O
anjo respondeu: 'O Espírito Santo virá
sobre ti, e o poder do Altíssimo te
cobrirá com sua sombra. Por isso, o
menino que vai nascer será santo e
chamado Filho de Deus. Também Isa
bel, tua parenta, concebeu um filho na
velhice, e este é o sexto mês daquela
que era considerada estéril, porque para
Deus nada é impossível'. Maria, então,
disse: 'Eu sou a serva do Senhor; faça
se em mim segundo a tua palavra!'
E o anjo se retirou". - Palavra da
Salvação. - P. Louvor a vós, ó Cristo!

* 11 PREGAÇÃO - PARTILHA

12 PROFISSÃO DE FÉ 

-
· 

P. Cremos, Senhor, que criastes o 
céu, a terra e tudo o que existe.

· / Cremos que mandastes Jesus,
vosso Filho, para salvar a todos os homens. 
/ Cremos que Jesus foi pregado na cruz, 
morreu e ressuscitou ao terceiro dia. / Cre
mos que também nós, um dia, vamos res
suscitar dos mortos. / Cremos · no Espírito 
Santo, na Santa Igreja e na vida etema. 
Amém. 

* 13 ORAÇÃO DOS FIÉIS

S. Irmãos, por causa da disponibilidade de
Maria, Deus entrou em nossa hist6ria. Para
que sejamos disponíveis aos apelos de cons
trução do Reino, através do qual Deus quer
entrar na hist6ria de todos os homens, ele
vemos nossas preces:
Ll. Para que as comemorações natalinas rea
cendam em todos · os cristãos as esperanças 
e os esforços de ;ustiça entre os homens, 
vem, Senhor Jesus! 
P. Vem, Senhor! Vem nos salvar! Com teu
povo vem caminhar!
L2. Para que, neste Ano Mariano, possamos,
iguais a Maria, dizer SIM. Um sim que trans
forme o mundo e a hist6ria, vem, Senhor
Jesus!
L3. Para que tenhamos, viva em n6s, a cons
ciência de que somos, neste mundo, a pre
sença viva e real de Ti, que és o Libertador 
dos oprimidos, vem, Senhor Jesus! 
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L4. Para que nossas comunidades se reúnam, 
não apenas para festeiar o Natal, mas para 
serem sinais da Tua presença e de Tua ;us
tiça: vem, Senhor Jesus! 
L5. Para que nossas famílias tenham, neste 
Natal, as graças da alegria, da união e da 
paz, reservadas às pessoas de boa vontade: 
vem, Senhor Jesus! 
(Outras intenções da comunidade ... ). 
S. Senhor, preparando-nos para comemorar a 
vinda do vosso Filho ao mundo, fazei que
sejamos coerentes com seu Evangelho. Que
possamos lutar para encarnar em vossa Igreja
a esperança dos homens. Trabalhemos para
que esta esperança fique cada vez menos 
distante. Por Cristo nosso Senhor.
P. Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA 

14 CANTO DAS OFERTAS 

o 
Que alegria, que esperança! Aguar-
dar Jesus que vem! Renovemos 
nossas vidas, confirmemos nossa fé. 

1. Junto ao pão e ;unto ao vinho, colocamos
a promessa de vivermos como irmãos. Sobre
a ara do altar depositamos o aperto fraternal
de nossas mãos.
2. Aceita, ó Senhor, neste momento, nossa
vida transformada em oblação, como aceitas,
ó Senhor, o alimento que o fermento, leve
dando, torna pão.

15 ORAÇÃO DAS OFERTAS 

�
. 

S. Orai, irmãos, para que o nosso 

. sacrifício seja aceito por Deus Pai 
· · todo-poderoso. 
P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa 
Igreja.
S. Senhor nosso Deus, colocamos nossas ofer
tas sobre vosso altar. Santificai-as com vosso
Espírito, que trouxe a vida ao seio da Vir
gem Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
P. Amém! 

16 ORAÇÃO EUCARfSTICA 

(Prefácio próprio. No fim canta-se ou recita): 
P. Santo, Santo, Santo ...

o 

o 

(A oração eucarística cabe ao sa
cerdote somente; após a consagra
ção): 
S. Eis o mistério da fé.
P. Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cáli
ce / anunciamos, Senhor, a vossa
morte / enquanto esperamos a 
vossa vinda. 

17 CANTO DA COMUNHÃO 

O
1. Caminhemos, alma em festa, ao
encontro do Senhor! E Jesus que
vem chegando. E Natal no coração.

Vamos, pois, com alegria: � o Advento do 
Senhor. Para nós, na Eucaristia, o Natal se 
adiantou. 
2. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é unidade, e unidade
é comunhão.
3. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é aliança renovada com
amor.
4. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é vida nova - reno
vados estamos nós.

5. Caminhemos, alma em festa, ao encontro
do Senhor! Comunhão é compromisso
fiéis seremos, por amor.

18 AÇÃO DE GRAÇAS 

O
S. Oremos: ó Deus todo-poderoso, 
recebemos o penhor da eterna re

, denção. Fazei que, ao aproximar-se 
da festa da Salvação, nos preparemos, com 
maior empenho, para celebrar dignamente o 
mistério de vosso Filho. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. P. Amém! 

RITO FINAL 

* 19 MENSAGEM PARA A VIDA

(Após as comunicações. de interesse para a
comunidade):
C. Terminam aqui as quatro semanas do
Advento. Daqui a pouquinho é Natal: festa
de paz e alegria. Natal é festa que celebra
a misericórdia de Deus, marcada pela vinda
de Cristo para o meio dos homens. E festa
da união e da fraternidade que nascem de
nossa conversão; da conversão que nos faz
irmãos. Que nosso compromisso se;a viver o
Natal em Comunidade, em família, longe do
egoísmo que separa. Uma festa onde os pre
sentes seiam amor, paz, ;ustiça, perdão e
fraternidade.

20 B!NÇÃO FINAL 

S. O Senhor esteja convosco. 
P. Eie está no meio de nós! 
S. Iguais a Maria esperemos o Menino Deus 
que vai chegar.
P. Estamos, Senhor, "esperando", com amor,
assim como outrora Maria aguardou. 
Era uma espera cheia de amor, pois ela sabia 
que sois, Senhor, a nossa feliz salvação. 
S. Deixemos Cristo nascer em nossa vida e 
em nossa comunidade.
P. Iguais a Maria levaremos o Cristo / no 
trabalho e na escola, no bairro e nos Movi
mentos populares! 
S. A preparação para o Natal renove o amor 
em nossas famílias. 
P. Iguais a Maria queremos estar a serviço 
de Deus e dos irmãos! 
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai,
e Filho, e Espírito Santo. P. Amém! 
S. Vamos em paz e o Emanuel, - Deus 
Conosco -, nos acompanhe agora e para
sempre. P. Amém! 

21 CANTO DE SAfDA 

Nós agora voltaremos para anunciar / que 
Jesus, a quem amamos, vem pra conosco 
ficar. 
A aurora está chegando e o sol está para 
raiar! Flor está já brotando. Conosco vem 
para ficar o Deus da Paz! 

LEITURAS PARA A SEMANA: 

2�-feira: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Lc 1,39-45 
(S. Pedro Canísio). / 3�-feira: lSm 1,24-28; 
Lc 1,46-56. / 4�-feira: MI 3,1-4.23-24; Lc

1,57-66. / 5�-feira: 2Sm 7,l-5.8b-12.14a.16; Lc

1,67-79 Missa vespertina da Vigília: Is 62,1-5; 
At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25. / 6�-feira: 1• 
missa: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; 2• 
Missa: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; 
3• Missa: Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 
(Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo). / Sá
bado: At 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22 (Santo 
Estêvão, Protomártir). / Domingo: Eclo 3, 
3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 (Sagrada
Família). 



ORAÇÃO DE NATAL PARA TE'MPOS ·DE INIQÜIDADE José Pedro de Alcântara 

Como falar de flores, 
quando há. tanta árvore 
morta pelo caminho? 

Como falar de canto, 
quando há tanto soluço 
preso na garganta? 

Como falar da jovialidade do Deus-menino, 
quando há tanta criança 
agonizando nos braços da rua? 

Dobram lânguidos os sinos 
neste tempo de Natal! 

EM TORNO DA LITURGIA 

Pobre de mim que transformo em vinho 
o leite das crianças de peito:

- Terei de beber a taça da tua ira.

Pobre de mim que como carne de irmãos 
com as iguarias da minha ceia: 

- Retorcer-me-ei de fome por tua
companhia.

Pobre de mim que recubro meu recosto 
despindo os fracos e pequenos: 

- Tiritarei nu como recém-nascido.

A Vl'DA DA IGREJA CELEBRADA NA LITURGIA 
A Liturgia celebra a vida de Jesus Cristo e 
da Igreja ou é a celebração do mistério de 
Cristo e da Igreja. Ela recolhe a vida da 
Igreja e a celebra em Jesus Cristo. Gostaria 
de dizer algo sobre esta vida da Igreja ce
lebrada na Liturgia. Não se trata apenas de 
um ou outro aspecto da vida da Igreja, mas 
da totalidade de sua vida. 
As Diretrizes Gerais da Pastoral apresenta
das pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil apresentam a globalidade da vida da 
Igreja em seis dimensões: a comunitária e 
participativa; a missionária; a catequéuca; a 
litúrgica; a ecumênica e de diálogo religioso 
e a profética e transformadora. São estas as 
dimensões da vida da Igreja. Todas elas de
vem ser recolhidas na celebração e ser ex-

pressas por ela. Nenhuma pode ser excluída. 
Mas, por outro lado, devemos distinguir bem 
as coisas. Cada dimensão deve manter a sua 
identidade. Por exemplo, Liturgia não é Ca
tequese e Catequese não é Liturgia. Mas a 
Catequese deve iniciar na vida litúrgica e 
a Liturgia bem celebrada é profundamente 
catequética. O mesmo vale para as outras 
dimensões. Devemos distinguir ,bem os mo
mentos: antes da celebração, a celebração e 
o depois da celebração. Assim, a dimensão
profética e transformadora vem depois da
celebração. É ação histórica na sociedade e
não deve confundir-se com o momento ritual
ou celebrativo.
Como então as diversas dimensões da vida
da Igreja estão presentes na Liturgia? De

DEUS NÃO PEDE LICENÇA Carlos Mesters 

Não foi só José que percebeu a gravidez 
de Maria. O povo também! Certamente, nas 
rodas de conversa junto à fonte, as mulheres 
devem ter comentado o fato. E os paren
tes? Todos, povo e parentes, todos devem 
ter desconfiado e pensado que ela ia ser 
mãe solteira: "E aquela viagem de três me
ses ao Sul! Será que foi só para visitar a 
prima Isabel?" A língua do povo num lugar 
pequeno corta mais do que faca e tesoura! 
Tanto deve ter sido o fuxico que José, quan
do teve de ir a Belém por causa do recen
seamento, preferiu levar Maria consigo a deixá
la em Nazaré (cf. Lc 2,4-5). 
Bastava José ir sozinho a Belém. Só ele era 
de lá. Maria podia ter ficado em Nazaré, 
junto aos parentes. Ela teria assim a ajuda 
das mulheres na hora do parto. Isso teria 
sido o normal. Mas Maria preferiu a com
panhia de José, que aceitou a gravidez fora 
de hora, à companhia das mulheres de Na
zaré que, provavelmente, a machucavam com 
sua desconfiança e st,us comentários. Ela pre
feriu as dificuldades de uma grande viagem 
e de um parto longe de casa ao relativo 
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conforto de Nazaré, mas sem o apoio de 
José! 
Para poder ser a mãe de Jesus, o Liberta
dor do povo, Maria correu um duplo risco: 
perder a sua honra na boca do povo e te� 
que passar o resto da vida como mãe sol
teira, caso José não a aceitasse na casa dele. 
Mas José agüentou a situação, recebeu Maria 
em sua casa como sua esposa (cf. Mt 1,24) 
e impediu, assim, que a honra de Maria 
fosse jogada na rua. Os amigos talvez zom
bassem dele: "Onde se viu! Casar com uma 
futura mãe solteira!" Mas José nem ligou 
e assumiu sua missão. José foi grande! Por 
amor à sua noiva e por amor a Deus e 
ao povo, ele agüentou a incompreensão do 
próprio povo! 
Para realizar o seu plano, Deus não pediu 
licença nem a José, nem ao Sumo Sacerdo
te, nem ao Imperador Augusto, nem à moral 
ou às normas da sociedade e nem mesmo 
à nossa lógica. Por exemplo, a própria mãe 
de Jesus correu o risco de passar por mu
lher infiel aos olhos dos outros! Além disso, 
na lis�a dos avós de Jesus, o nome de Ma
ria aparece ao lado dos nomes de quatro 

A tradução desta Bíbli'a amadureceu 
ao longo de 50 anos. Muitos esp·ecia
listas deram sua contribuição. Partindo 
dos textos originais, usaram os recur
sos das modernãs ciências históricas, 
lingüísticas e arqueológicas, para lhe 
oferecer um trabalho científico e de 
linguagem simples e acessível. 

Eu sei que tu és um Deus que vem, 

que vem trazer a espada e não a paz, 

que vem separar o pai do filho, 

que vem pregar que são os violentos 

que arrebatarão o teu Reino. 

Tu vens. Pobre de mim! 

Rastejo como verme, triturado de remorso, 

diante do peso de tua Justiça. 

Ágios, athánatos, eléison, eléison. 

Frei Alberto Beckhiiuser, OFM 

duas maneiras: Primeiro, as seis dimensões 
evocam, celebram os mistérios de Cristo: o 
Cristo que serve e anima a comunidade, o 
Cristo enviado do Pai, o Cristo mestre, o 
Cristo que presta culto ao Pai, o Cristo em 
diálogo religioso com todos, o Cristo profeta 
que exige a libertação integral do homem. 
Depois, pela vivência das seis dimensões da 
Igreja, os cristãos realizam experiências pas
cais, que, por sua vez, são celebradas no 
rito; tornam-se objeto de lóuvor e de ação 
de graças a Deus; tornam-se presentes diante 
de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. 

Isso vale não só para a Missa. Vale para 
todas as celebrações litúrgicas. Como fazê-lo 
é outra questão a ser aprofundada. 

outras mulheres. Ora, Tamár, a primeira (cf. 
Mt 1,3), se fez passar por prostituta, para 
poder ter um filho (cf. Gn 38,1-30). Raab, 
a segunda (cf. Mt 1,5), era uma prostituta 
da cidade de Jericó (cf. Js 2,1). Rute, a 
terceira (cf. Mt 1,5), era uma estrangeira 
(cf. Rt 1,1-4) .. A quarta é a mulher de 
Urias (cf. Mt 1,6), com a qual Davi come
teu adultério (cf. 2Sm 11,1-27). A quinta 
mulher da lista é Maria, "da qual nasceu 
Jesus, chamado Cristo" (Mt 1,16). 
Esta simples lista de nomes (cf. Mt 1,1-16) 
mostra que Deus, realmente, não pede licen
ça às normas que os homens estabelecem! 
Pede licença, sim, à pessoa em questão, a 
Maria, para que esta possa dar uma resposta 
livre. Deus é livre, age livremente e onde 
sua liberdade se manifesta, as idéias e os 
planos dos homens têm de ser modificados. 
Foi assim que José e Maria tiveram- de mu, 
dar os seus planos, para que a vida deles 
pudesse entrar dentro do plano de Deus. 
Maria se torna a mãe de Jesus por obra . e 
graça do Espírito Santo, e José assume,- pe
rante a lei judaica, a paternidade de Jesus! 

Faça seu pedido ainda hoje para: 
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NICARÁGUA, UM PRESÉPIO 
LATINO-AMERICANO 
No dia 9 de janeiro de 1987, foi promul
gada a nova Constituição da Nicarágua. Eis 
o preâmbulo da nova Constituição: "Em nome
do povo nicaragüense, de todos os· partidos
e organizações democráticas, patrióticas e re
volucionárias da Nicarágua, de seus homens
e mulheres, de seus operários e camponeses,
de sua gloriosa juventude, de suas mães he
róicas, dos ct-istãos que a partir de sua fé

·em Deus se comprometeram e integraram-se
à luta pela libertação dos oprimidos, de seus
intelectuais patrióticos, de todos aqueles que,
com seu trabalho produtivo, contribuem com
a defesa da pátria e dos que lutam e ofertam
suas vidas frente à agressão imperialista, a
fim de garantir a felicidade das novas ge
rações".
Nunca, na história da América Latina, ocor
reu uma discussão tão profunda e um resul
tado tão lúcido, como o ocorrido na Nica
rágua, sobre a introdução ou omissão do nome
de Deus na Constituição Política do país.
Os conservadores queriam, a todo custo, que
aparecesse o nome de Deus. Os liberais e
os marxistas queriam que fosse omitido. Mas,
em um momento de lucidez profética, a
Assembléia Nacional tomou consciência que
tanto o Deus defendido como o negado não
era o Deus que havia inspirado a luta dos
cristãos para a libertação dos oprimidos. A
luta entre conservadores e marxistas era sobre
um Deus que não era o Deus dos cristãos
revolucionários.
O Deus discutido pelos assim chamados cren
tes e ateus era um Deus abstrato, metafí
sico, intranscendente. O Deus dos cristãos
revolucionários da Nicarágua não tem nada
a ver com esse Deus. A fé cristã é "atéia"
desse Deus e considera-o um ídolo criado e
fabricado pelo sistema dominante. O Deus
que, finalmente, entrou na Constituição foi
o Deus bíblico, o Deus de Jesus, o Deus
verdadeiro, o Deus dos pobres que lutam
pela vida e pela justiça.·
É curioso constatar que a maioria dos cris
tãos conservadores (incluindo alguns bispos)
opunha-se a que se introduzisse o nome de

LINHAS PASTORAIS 

Deus na Constituição, para evitar que o 
nome de Deus fosse manipulado politica
mente pelo governo. Os marxistas tradicio
nais também se opunham, claro que por mo
tivos diferentes. Mas, nessa discussão entre 
conservadores, sejam cristãos ou marxistas, 
ninguém se perguntava sobre qual Deus se 
estava discutindo. Há muito tempo, na Teo
logia da Libertação, é dito que o problema 
de Deus na América Latina não é a exis
tência de Deus, mas como é Deus e onde 
Ele está; quais são suas opções e como nós 
O representamos. 
Já não é significativo que alguém diga que 
crê em Deus. Deve especificar em qual Deus 
ele crê. Tampouco é significativo que alguém 
diga que é ateu. Deve especificar .de qual 
Deus é ateu. O problema teológico funda
mental da América Latina não é demonstrar 
a existência de Deus, mas discernir o Deus 
de Jesus dos falsos ídolos· que usam o Seu 
nome. O problema não é o ateísmo, mas a 
idolatria. Tanto a idolatria que substitui o 
Deus verdadeiro por outros deuses (o deus 
dinheiro, o deus mercado, o deus poder, o 
deus prestígio, etc.), como a idolatria que 
perverte o sentido de Deus, deforma a ima
gem de Deus ou invoca em vão o nome 
do Deus verdadeiro ... 
O dia 9 de "janeiro de 1987 ficará como 
uma data importante, não só na história de 
libertação da América Latina, mas também 
na história teológica de nosso Continente. É 
uma data que mostra a importância da fé 
no Deus de Jesus no seio dos processos de 
libertação. Esta importância foi testemunhada, 
uma vez mais, pela revolução sandinista. A 
experiência demonstra que, quando os cris
tãos, apoiando-se em sua fé, são capazes de 
responder às necessidades de seu povo e da 
história, suas próprias crenças os incentivam 
à militância revolucionária. É o que ensina 
a revolução espiritual que está acontecendo 
na Nicarágua, ao lado da revolução econô
mica e política (Reflexões do teólogo Pablo 
Richard). (F .L. T.) 

MISTÉRIO DO NATAL E MAGISTÉRIO 
• Quando os Doze brigam por causa dos
primeiros lugares, Jesus não encontra melhor
lição do que dizer-lhes:
• "Quanto a vocês, não permitam que os
chame de Rabim, pois um só é o seu Mes
tre . e todos vocês. são irmãos. A ninguém
na terra chamem Pai, pois um só é o seu
Pai, o celeste. Nem permitam que os cha
mem de Guias, pois um só é o guia de
vocês, Cristo. Antes o maior dentre vocês
será aquele que os serve. Aquele que se exal
tar, será humilhado; e aquele que se humi
lhar, será exaltado" (Mt 23,8-12).
e A mensagem de Jesus é clara. O exemplo
de Jesus é claro. Também para o Magisté
iro? principalmente para o Magistério, pois o
sentido profundo do Magistério é anunciar
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que Jesus Cristo é o salvador, é proclamar 
que {na palavra de Maria SSma.) "a mise
ricórdia (de Deus) perdura de geração em 
geração, para aqueles que o temem". 
• "Agiu com a força do seu braço, dispersou
os homens de coração orgulhoso, depôs pode
rosos dos seus tronos e humildes exaltou.
Cumulou de bens os famintos e despediu
ricos de mãos vazias" (Lc 1,50-53).
• O Magistério anuncia Jesus Cristo que
nasceu num presépio e morreu na cruz, Jesus
Cristo que se esvaziou e assumiu a natureza
humana, em atitudes portanto que são a ne
gação de toda "hybris" - soberba, orgulho,
vanglória, petulância -, mas a afirmação
plena da nova realidade que a boa-nova anun
cia e que está em contraste chocante com
o espírito do mundo - que é "hybris".

IMAGEM 'DO MENINO 
EM DOCE LAR 

1. Fernanda, cinco aninhos; começa a desco
brir o mundo e as coisas. Quer saber tudo.
Por que a água é mole, Pai? O Pai tenta
responder, recorrendo ao Supremo: Porque
Papai do céu fez assim, filhinha, Papai do
céu faz assim pra não fazer dodói quando
você toma banho, tá? Por que o gelo é
quente, Mãe? Por que é que o fogo é frio,
Pai? Por que é que o Sol se apagou, Mãe?
Por quê. . . por quê . . . por quê . .. ? um
perguntar infinito que diverte e cansa, e vai
demonstrando o botão de rosa que desabrocha
à vida.

2. Mas a coisa subiu de ponto, quando Fer
nandinha foi tomar banho de mar. Entrava,
saía.. . Por que a água do mar é salgada,
Pai? Por que o mar só vive dançando, Mãe?
Por quê. . . por quê. . . Entra n' água, esper
neia, pula, salta, mergulha, engole água sal
gada, fica moreninha de tanto sol. Brinca sem
fim com Susana, a irmãzinha mais velha, cada
qual interessada em mostrar que aprendeu as
aulas de natação com o tio Leandro. Vamos
sair, filhinha? Mais um pouquinho, Mãe. A
Mãe cede. Pai e Mãe fecham os olhos. Agora
vamos, tá na hora de almoçar.

3. Saem tremendo de frio, roxinhas, protes
tando por protestar. Vão pela areia quente,
trocando as perninhas, tremendo de frio. Em
casa Mamãe ordena: Agora o banho de água
doce. Fernandinha escuta a ordem, pára, Ma

mãe repete: Agora um banho doce, filhinhas.
Fernanda desata a rir: Quem pôs açúcar na
água, Mãe? e tem água doce, Pai? Os Pais
hesitam na difícil resposta que não sabem.
Abrem a torneira e empurram as duas para
o chuveiro. Fernandinha bebe um gole e
pergunta: Isso é água doce, Mãe? por que
é doce, Mãe? Mamãe descobre: Porque é
gostosa, filhinha. (A. H. )

• O Magistério, de per si, não investiga,
não aprofunda, não esclarece a Fé: anuncia-a
simplesmente. Os teólogos, sim, exercem esta
função. Mas o que os teólogos, como teólo
gos, não podem fazer é proclamar novas

verdades da Fé, é levar suas investigações,
ainda não completamente esclarecidas, ainda
não sancionadas pelo Magistério, até o Povo
de Deus.

• A humildade (que se opõe à "hybris", ao
orgulho, à presunção) não tem grandes di
ficuldades em aceitar os demais carismas que,

segundo S. Paulo, são dons que manifestam
o Espírito para a utilidade de todos (cf.
lCor 12,4). (A.H. )



SAGRADA FAMÍLIA, JESUS, MARIA E JOSÉ (27-12-1987) 

C = Comentador; L = Leitor; P = Povo; S = Sacerdote; Sl = Salmista; * 
Cânticos: AVULSOS. 

RITO INICIAL 

1 CANTO DE ENTRADA 

• 
Vem e segue-me, diz Jesus a todos 
nós; / seu amor ?ºs faz ser fiéis,
ter coragem, seguir sua voz ... 

1. O mundo necessita de gente de valor,
que faça de sua vida missão, ato de amor.
2. No ofício que realiza, o leigo vai servir
a Cristo e a humanidade, e o mundo redimir.
3. O amor do Matrimônio é pura doação, é
vida que transborda do corpo e coração.

2 SAUDAÇÃO 

S. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. 
P. Amém!
S. Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam convosco.
P. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo! 

* 3 SENTIDO DA CELEBRAÇÃO

C. A família é a escola do amor. E não há
modelo melhor de família do que a Sagrada
Família: Jesus, Maria e José. Eis a festa
que celebramos ho;e. Celebramos o amor pro
fundo e santo desta família sagrada, que nos
ensina que o amor aos pais é condição para
uma vida plena e feliz. "Honrar pai e mãe"
é o deseio de Deus. Mas a família não existe
para viver fechada sobre si mesma. Somos
chamados a formar a grande família do Povo
de Deus, pois Jesus é Irmão de todos. Ele
é a luz que ilumina as nações. Cantemos
pois, salmos, hinos e cânticos, dando graças
ao Pai por nossa família; dando graças por
que participamos da comunidade, que é a
família dos filhos de Deus; dando graças por
que nos comprometemos com a causa de
todas as famílias carentes e· dos menores
abandonados.

4 ATO PENITENCIAL 

S. Irmãos, "como o Senhor lhes perdoou,
façam vocês o mesmo". Perdoemo-nos µiutua
mente se temos motivo de queixa contra
alguém. (Pausa para revisão de vida).
Perdão, Senhor, por eu não amar a cada
irmão com o mesmo amor com que você 
amou! 
1. A Deus que é Pai_ você amou constante,
/ sem nunca estar cansado, / fiel a cada ins
tante, até morrer.
2. A seus irmãos você amou constante, /
sem nunca estar cansado. / Também a cada
instante eu devo amar. 
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
P. Amém!
Senhor, Senhor, piedade de nós! (bis) 
Cristo Jesus, piedade de nós! (bis) 
Senhor, Senhor, piedade de nós! (bis) 

5 GLORIA 

1. S6 v6s, Senhor, nos dais a verdadeira Paz!
/ Dizer bem alto ao mundo: Shalon! Shalon!
Shalon! 
Glória a Deus nas alturas! Paz às suas cria
turas! (bis) 
2. Jesus a n6s nos traz, no altar, a sua Paz.
/ Está na Eucaristia, a Paz que prometia.
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6 COLETA 

S. Oremos: Deus de bondade, vós nos des
tes a Sagrada Família como exemplo de vida 
familiar. Ajudai-nos a imitar, em nossos lares, 
as virtudes da convivência de Jesus, Maria
e José. Ajudai nossas famílias a preparar seus 
filhos para a convivência fraterna, esforçan
do-nos para fortalecer, em nossas famílias, os 
laços do amor, possamos chegar, um dia, às
alegrias de vossa casa. Por Nosso Senhor Je
sus Cristo, vosso Filho, e nosso Irmão, na 
unidade do Espírito Santo. 
P. Amém! 

LITURGIA DA PALAVRA 

7 PRIMEIRA LEITURA 

C. Respeitar a mãe é aiuntar te-

• 
souros. Honrar o pai é ter alegria.
Honrar pai e mãe é garantia de

. vida longa e feliz. Feliz o filho
que ama seu pai e sua mãe, pois alcançará 
o perdão dos pecados.

L. Leitura do Livro do Eclesiástico
(3,2-6.12-14). - "O Senhor honra o
pai nos filhos e confirma, sobre eles,
a autoridade da mãe. Quem honra seu
pai, alcança,o perdão dos pecados; quem
respeita sua mãe, é como alguém que
ajunta tesouros. Quem honra seu pai,
terá alegria com seus próprios filhos;
e, no dia em que orar, será atendido.
Quem respeita seu pai, terá vida lon
ga. E quem obedece ao Senhor é o
consolo de sua mãe. Meu filho, ampare
seu pai na velhice e não lhe cause
desgosto enquanto vive. Mesmo que ele
esteja perdendo o uso da razão, procure
ser compreensivo para com ele. Não o
humilhe, você que está cheio de vida.
O amor para com seu pai não será
esquecido, mas, ao contrário, ele servi
rá para descontar os seus pecados". -
Palavra do Senhor. - P. Graças a

Deus! 

8 SALMO DE MEDITAÇÃO 
(Sl 127)

C. Ao Senhor que prometeu atender-nos no
dia em que orarmos, queremos salmodiar e
nos comprometer na busca de viver como
verdadeiros irmãos.
Felizes os que ouvem a Palavra do Senh9r. 
/ Felizes os que buscam a justiça e o amor! 
Sl. 1. Feliz és tu, se temes o Senhor / e
trilhas seus caminhos! / / Do trabalho de tuas
mãos hás de viver, / serás feliz, tudo irá
bem! 
2. A tua esposa é uma videira bem fecunda
j no coração da tua casa; / / os teus filhos
são rebentos de oliveira / ao redor de tua
mesa.
3. Será assim abençoado todo homem / que
teme o Senhor. / / O Senhor te abençoe de
Sião / cada dia de tua vida!

Indica que se pode usar outro texto. 

9 SEGUNDA LEITURA 

C. "Mulher, ame a seu marido; marido, ame
a sua mulher; filhos obedeçam a seus pais;
pais não irritem os seus filhos". . . Eis as
recomendações de Paulo à família: Este mes
mo amor é que deve nortear a grande fa
mília do Povo de Deus. 

L. Leitura da Carta de São Paulo Após
tolo aos Colossenses (3,12-21). - "Ir
mãos: Vocês são o povo santo de Deus,
escolhido e amado. Por isso, procurem
revestir-se de misericórdia, bondade, hu
mildade, mansidão e tolerância. Tenham
paciência uns com os outros, perdoan-·
do-se mutuamente se algum de vocês
tiver motivo de queixa contra alguém.
Como o Senhor lhes perdoou, façam
vocês o mesmo. Mas acima. de tudo
tenham amor, que faz a união perfeita.
Que a paz de Cristo reine em seus
corações, pois a ela vocês foram cha
mados como membros de um só corpo.
E sejam agradecidos. Que a palavra de
Cristo, com toda a sua riqueza, habite
nos seus corações. Instruindo-se e per
suadindo-se mutuamente com toda a
sabedoria. Movidos pela graça, cantem
de coração a Deus salmos, hinos e cân
ticos inspirados. Qualquer atividade, pa
lavras ou ações, seja tudo feito em
nome do Senhor Jesus, dando graças,
por meio dele, a Deus Pai. Vocês es
posas, sejam dóceis a seus maridos,
como devem ser os que são do Senhor.
Vocês maridos, amem as suas esposas
e não sejam grosseiros com elas. Vocês
filhos, obedeçam sempre aos seus pais:
pois isso agrada ao Senhor. Vocês pais,
não irritem os seus filhos, para que
eles não desanimem". - Palavra do
Senhor. - P. Graças a Deus!

10 CANTO DE ACLAMAÇÃO 

. Aclamemos, com fé, o Senhor, que 

• 
nos diz, no Evangelho, com amor: 
/ "Quem acolhe o Menor, meu
irmão, me acolhe e terá salvação ... 

Sl. "Agora, Senhor, conforme a tua promessa, 
/ podes deixar teu servo partir em paz. / / 
Porque meus olhos viram a tua salvação / 
q_ue preparaste diante de todos os povos: 
/ luz para iluminar as nações / e glória de 
teu povo Israel". 

11 EVANGELHO 

C. Fiéis ao proieto do Pai, José e Maria
levam o filho para apresentá-lo ao Senhor.
E aí se revela a missão de Jesus. Ele não
veio para viver no aconchego da vida fami
liar. Veio para ser a salvação do povo, a
luz das nações, o nosso libertador.

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós!
S. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 
(2,22-40). 
P. Glória a vós, Senhor!



S. Quando se completaram os dias para
a purificação da mãe e do filho, con
forme a Lei de Moisés, Maria e José
levaram Jesus a Jerusalém, a fim de
apresentá-lo ao Senhor. Porque está es
crito na Lei do Senhor: "Todo primo
gênito do sexo masculino deve ser
consagrado ao Senhor". Foram também
oferecer o sacrifício - um par de rolas
ou dois pombinhos - como vem or
denado na Lei do Senhor. Em J erusa
lém havia um homem chamado Simeão.
Ele era justo e piedoso, e esperava a
consolação de Israel. O Espírito Santo
estava com ele e lhe havia anunciado
que não morreria antes de ver o Mes
sias do Senhor. Movido pelo Espírito,
Simeão veio ao Templo. Quando os
pais trouxeram o menino Jesus para
cumprir o que a lei ordenava, Simeão
tomou o menino nos braços e bendisse
a Deus: "Agora, Senhor, conforme a
tua promessa, podes deixar teu servo
partir em paz; porque meus olhos vi
ram a tua salvação, que preparaste
diante de todos os povos: luz para ilu
minar as nações e glória do teu povo
Israel". O pai e a mãe de Jesus esta
vam admirados com o que diziam a res
peito dele. Simeão os abençoou e disse
a Maria, a mãe de Jesus: "Este menino
vai ser causa tanto de queda, como -de
reerguimento para muitos em Israel.
Ele será também um alvo de contradi
ção. Assim serão revelados os pensa
mentos de muitos corações. E quanto
a você, uma espada lhe transpassará a
alma". Havia também uma profetisa,
chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo
de Aser. Era de idade muito avançada:
quando jovem, tinha sido casada e vi
vera sete anos com o marido; depois
ficara viúva, e agora já estava com
oitenta e quatro anos. Não saía do
Templo, dia e noite servindo a Deus
com jejuns e orações. Ana chegou nesse
momento e se pôs a louvar a Deus e
a falar do menino a todos os que es
peravam a libertação de Jerusalém. De
pois de cumprirem tudo, conforme a
Lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para
Nazaré, sua cidade. O menino crescia·
e se tornava forte, cheio de sabedoria;
e a graça de Deus estava com ele. -
Palavra da Salvação. - P. Louvor a
vós, ó Cristo! 

* 12 PREGAÇÃO - PARTILHA

13 PROFISSÃO DE FÉ O' S. Creio em Deus Pai todo-po
deroso, 
P. Criador do céu e da terra. / 

E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor / que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo / nasceu da Virgem Maria 
/ padeceu sob Pôncio Pilatos / foi cruci
ficado, morto e sepultado / desceu à mansão 
dos mortos / ressuscitou ao terceiro dia / 
subiu aos céus / está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso / donde há de vir 
julgar os vivos e os mortos. / Creio no 
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Espírito Santo / na santa Igreja Católica / 
/ na comunhão dos santos / na remissão 
dos pecados / na ressurreição da carne / na 
vida eterna. Amém. 

,� 14 ORAÇÃO DOS FIÉIS 

S. Irmãos, roguemos a Deus, nosso Pai, que
nos manifestou sua bondade no exemplo fa.
miliar a Sagrada Família.
Ll. Nós te pedimos, Senhor, por nossas fa
mílias: que elas aprendam, com a Sagrada
Família, a viverem o amor, a união, o per
dão e a paz:
P. (canta): Tua família, aqui reunida, vem
hoje pedir-Te, Senhor, / a paz que nos vem
de Tua vida e é fruto do Teu amor!

L2. Nós te pedimos, Senhor, que saibamos 
perdoar as pequenas ofensas e a aceitar as 
pessoas como elas são. Que as dificuldades 
e desavenças não provoquem a separação fa
miliar, mas fortaleçam o amor e a união. 
L3. Nós te pedimos, Senhor, ·que não nos 
fechemos como família feliz. Mas saibamos 
ser solidários com as famílias em crise, com 
as famílias pobres e marginalizadas. 
L4. Nós te pedimos, Senhor, a coragem de 
assumir a velhice de nossos pais e saibamos 
aprender de sua sabedoria. 
L5. Nós te pedimos, Senhor, por nossa co
munidade: Que ela seia uma família; que 
saiba promover e valorizar o Matrimônio. 
(Outras intenções da comunidade ... ). 
S. Senhor, atenda os pedidos de teus filhos,
e faze de nós a verdadeira família dos filhos
de Deus. Por Cristo nosso Senhor e nosso
Irmão. P. Amém!

• , • 
- ' , ·  1 

LITURGIA EUCARíSTIG:Ar-·1:::; 
- .. . - .. ( ' .... 

15 CANTO DAS OFERTAS 

O Ofertamos, ó Senhor, como nova 
criatura, de teus filhos o amor, 
de teus filhos o amor. 

1. Ofertamos, ó Senhor, toda ternura, que
o amor faz explodir dos corações. / Ofer
tamos a esperança que procura crer no amor
e superar contradições.
2. Ofertamos o carinho e paciência, necessá
rios nesta nova criação. / Pois amar é esque
cer-se de si mesmo; é viver numa constante
doação.
3. Ofertamos o amor. que é paciente; é bon
doso e sempre pronto a perdoar. / E esque
cido de seus próprios interesses, realiza-se e
se alegra por se dar.

16 ORAÇÃO DAS OFERTAS 

O S. Orai, irmãos, para que o nosso· sacrifício seja aceito por Deus Pai
•' todo-poderoso.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício / para a glória do seu nome /
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja.
S. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacri
fício de reconciliação. Pedimos, pela inter
cessão da Virgem Maria e do bem-aventura
do São José, que nossas famílias permane
çam firmes na vossa graça e tenham a paz.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho
e nosso Irmão, na unidade do Espírito Santo.
P. Amém!

17 ORAÇÃO EUCARÍSTICA 

(Prefácio próprio. No fim): 
Santo, Santo, Santo ... 

O
(A oração eucarística cabe ao sa
cerdote somente; após a consagra
ção): 
S. Eis o mistério da fé.
P. Todas as vezes que comemosO deste pão e bebemos deste cáli
ce / anunciamos, Senhor, a vossa
morte / enquanto esperamos a
vossa vinda.

18 CANTO DA COMUNHÃO O Já está preparada celestial refeição. 
/ Jesus nos nasceu! Eis aqui o 

, " nosso Pão! 
1. Hoie sobre a Terra chegou a salvação, / 
cumprindo profecias com o favor do céu, / 
brilhando eterna luz em nossa redenção / pois
entre nós habita nosso Menino Deus!
2. Em Belém de Judá, uma estrela surgiu
/ anunciando que iá nasceu o Salvador. / 
Mostrando ao povo que tudo se cumpriu / 
presente o Príncipe da Paz e do Amor.
3. Noite em que o Pai, o Unigênito nos
deu... / Na qual pobres pastores, cheios
de venturas, ouviram os an;os que cantavam
lá no céu: "Paz na terra e glória a Deus
nas alturas!"
4. Quem, na manjedoura, lhe dá todo afeto
/ e lá, neEe lugar, oferece atenção? / Quais
são os seus amigos debaixo desse teto? / 
E o que Jesus quer nos ensinar nessa lição?

19 AÇÃO DE GRAÇAS 

O S. Oremos: Pai de bondade, ali
mentados na força_ �e vosso sacra
mento, queremos l!Illtar, em nossa 

convivência doméstica, a vida da Sagrada 
Família. Concedei que, após as dificuldades 
e lutas desta vida, sejamos ajuntados a ela 
no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
P. Amém!

. .RITO FINAL 
. � - ' � .. . . 

- -

* 20 MENSAGEM PARA A VIDA

(Após as comunicações de interesse para a 
comunidade): 
C. Chega de tantas famílias desunidas, sepa
radas! Basta de amor de novelas! Basta de
infidelidades! Eis o dia da libertação! É hora · 
de reconstruirmos nossas famílias. Amando os
pais, amemos a Deus. Amando os irmãos de
sangue, aprendamos a amar a todos os ho
mens. Que o amor que vivemos em nossa
casa sei a transf armado em amor solidário aos
irmãos deserdados pela sociedade organizada
longe do Pai. Quebremos os muros e alar
guemos o terreno da construção de uma so
ciedade de irmãos.

21 B�NÇÃO FINAL 

22 CANTO DE SAfDA 

LEITURAS PARA A SEMANA: 

2!-feira: 1Jo 1,5-2,2; Mt 2,13-18 (Santos 
Inocentes, mártires). / 3�-feira: 1Jo 2,3-11; 
Lc 2,22-35. / 4!.feira: 1Jo 2,12-17; Lc 2,36-
40. / 5�-feira: 1Jo 2,18-21; Jo 1,1-18. / 6�
feira: Nm 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21
(Solenidade da Santá Mãe de Deus, Maria). 
/ Sábado: 1Jo 2,22-28; Jo 1,19-28. / Do
mingo: Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
(Epifania do Senhor). 



CONFLITOS NA SAGRADA FAMÍLIA José Pedro de Alcântara 

Jesus, Maria, José: a sagrada familia. Jesus, 
submisso, aprende o ofício do pai, cresce em 
sabedoria e graça diante de sua mãe e pa
rentes. Maria, mulher quieta e trabalhadeira, 
remói em seu coração as maravilhas que se 
operam no filho. Aquela casa simples recen
de à harmonia, trabalho, devoção e boa vi
zinhança. 
A gente precisa de um sonho assim. Nossa 
vida familiar é conflitiva, difícil. Os interes
ses e projetos dos filhos não são os dos 
pais, a cabeça da mulher é diferente da do 
marido. As crianças são irrequietas, o ser
viço de casa esgota, o dinheiro não chega 
ao fim do mês. Então, precisamos de uma 
utopia, de uma familia, onde se reconciliem 
nossas contradições, se mitiguem nossos co
tidianos dissabores. 

EM TORNO DA LITURGIA 

A vida familiar de Jesus, porém, deve ter 
sido igual à nossa, exceto no pecado. E o 
conflito nunca foi pecado, antes a condição 
do aperfeiçoamento da relação humana. Houve 
conflitos no seio da sagrada família. O evan
gelho nos deixa entrever alguns desentendi
mentos familiares. Aos 12 anos, Jesus fica 
no ·templo, sem avisar aos pais, que ralham 
com ele, e com toda a razão, quando o en
contram. 
As relações de Jesus com sua mãe e irmãos 
pal'ecem tornar-se tensas, quando já adulto, 
solteiro, sai de casa, estabelece-se por conta 
em Cafamaum, junto ao lago, e começa a 
pregar, a querer consertar o mundo. Sua 
mãe e seus irmãos acham que ficou louco 
e tentam trazê-lo para casa. Foi em vão. 
Jesus nem os atende e os renega publica-

mente (Me 3,20-35). Na cruz, agonizante, 
Maria se _achega, desconsolada. Pressentira que 
iria acontecer exatamente aquilo a seu filho. 
E Jesus, mesmo em agonia, a chama sim
plesmente "mulher" e pede para um estra
nho, um não-parente, tomar conta dela. 
O conflito, as tensões foram enfrentadas por 
Jesus, sua mãe, seu pai e seus irmãos, exa
tamente como nós temos de enfrentar as 
nossas. O conflito é benéfico. Deve-se des
confiar de toda a comunidade, onde não há 
divergências. É sinal de que alguém está 
sufocando a diversidade e silenciando a dife
rença. É no amor, na tensão, no diálogo que 
fazemos crescer nossa personalidade, sem ne
gar ou sufocar a personalidade e a missão 
dos outros que conosco vivem. 

A ·DIMENSÃO COMUNITÁRiA E PARTICIPATIVA NA LITURGIA 

A Liturgia em geral e especialmente a Missa 
constitui a expressão mais plena da dimensão 
comunitária e participativa da vida da Igreja. 
A Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a 
Eucaristia, nos ensinam os Santos Padres. Mas 
existe todo um conjunto de ministérios a 
serviço da dimensão comunitária e participa
tiva da Igreja. São as diversas vocações a 
serviço da Igreja como comunidade, todas 
elas constituindo o Corpo de Cristo a Igreja. 
São os cristãos em geral, que pela vocação 
batismal são chamados a constituírem a co
munidade eclesial. Entre os fiéis cristãos dis
tinguem-se várias vocações: a vocação do 
leigo, a vocação matrimonial, a vocação dos 

frei Alberto Beckhiiuser, OFM 

ministérios ordenados, dos ministérios instituí
dos; dos religiosos, das pessoas de vida con
sagrada no mundo, e de tantos outros ser
viços em favor da comunidade e que cons
tituem a comunidade. 
Todos esses ministérios, 'expressão de voca
ções diferentes na Igreja, constituem dons 
do Pai, por Cristo, no Espírito Santo. A cada 
qual são dados dons diferentes para a edi
ficação do único Corpo de Cristo. 
Ora, toda esta riqueza de dons do Espírito 
Santo na Igreja deve ser acolhida e expressa 
na celebração. Eles constituem uma evocação 
do modelo perfeito de toda vocação humana, 
Jesus Cristo. Ele, a plena comunhão com o 

A VIDA EM FAMÍLIA, EM NAZARÉ Carlos Mesters 

Pouco sabemos da vida de Maria, na casa 
dos pais. A Bíblia quase nada informa. A 
vida de Maria deve ter sido como a de 
qualquer outra jovem de Nazaré: carregar 
água, cuidar da casa, ajudar na educação dos 
irmãos menores, conversar na fonte, ler e me
ditar a Bíblia, rezar a Deus no silêncio, par
ticipar das festas e das rezas do povo. Nós 
a chamamos Maria mas, naquele tempo, o 
povo dizia Miriam. A Bíblia nada diz sobre 
os pais de Mil'iam, mas os cristãos sabem 
informar que eles se chamavam Joaquim e 
Ana. Dos pais ela recebeu a sua fé em 
Deus, o seu amor à vida e a sua esperança 
no futuro do seu povo. 
Mil'iam era como as outras moças do lugar. 
Como todas as jovens do seu tempo, ela 
carregava em si a esperança do povo, ali
mentada pelas profecias, a esperança de que, 
um dia, haveria de nascer o Libertador, o 
Messias. Como todas as moças do seu povo, 
ela deve ter tido o desejo de poder contri
buir para a realização desta esperança. De 
que maneira? Tornando-se mãe, gerando fi
lhos que, num futuro próximo ou remoto, 
fizessem nascer o Libertador do povo. 
E talvez, como tantas outras, ela alimentasse 
em si o desejo secreto de ela mesma ser 
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a escolhida de Deus, para ser a mãe deste 
futuro Libertador. Pois, conforme os cálcu
los feitos pelos doutores daquele tempo, tudo 
indicava que a data do seu nascimento já 
devia estar chegando bem perto. 
Em Nazaré, vivia um rapaz chamado José. 
A família dele não era de lá. Era do sul, 
de Belém (cf. Lc 2,4). Naquele tempo, muita 
gente vinha do sul para procurar uma vida 
melhor lá no norte, na Galiléia. José era 
um deles. Era retirante ou filho de retiran
tes. Pessoa pobre mas honesta. A Bíblia diz 
que ele era justo, isto é, era do jeito que 
Deus o queria. 
Maria e José ficaram noivos (cf. Mt 1,18). 
Iam casar em breve e realizar o seu sonho 
como tantos outros rapazes e moças do seu 
tempo. Nada de extraordinário nisso tudo. 
Mas os homens fazem os seus planos e Deus 
intervém, dispondo as coisas de outro jeito. 
O anjo Gabriel veio e tudo mudou total
mente para os dois. E não foi mudança fácil! 
Custou muito sofrimento! 
O anjo Gabriel não foi pedir licença a José, 
para ele permitir que Maria, sua esposa pro
metida, se tornasse a mãe de Jesus. Foi falar 
diretamente com Maria. Maria aceitou o con
vite e ficou grávida por obra e graça do Es-

A tradução desta Bíbli·a amadureceu 
ao longo de 50 anos. Muitos especia
listas deram sua contribuição. Partindo 
dos textos originais, usaram os recur
sos das modernas ciências históricas, 
lingüísticas e arqueológicas, para lhe 
oferecer um trabalho científico e de 
linguagem simples e acessível. 

Pai e o Espírito Santo; Ele, em quem se 
realizou a comun�o do divino e do humano 
de modo perfeito numa só pessoa. Jesus 
Cristo participante pleno da comunidade tri
nitária e que assumiu em si a humanidade. 
Ele que realizou de maneira perfeita a voca
ção de criatura no mistério da encarnação e 
a vocação de Filho. Ele que se colocou intei
ramente a serviço dá humanidade, para que 
todos os homens pudessem realizar sua vo
cação de criaturas e de filhos de Deus. 
A Liturgia em geral, e a Missa em particular, 
evoca e torna presente toda esta vocação do 
homem e da mulher em Cristo Jesus, pelas 
mais diversas vocações da caminhada humana. 

pírito Santo, sem que José soubesse de coisa 
alguma (cf. Mt 1,18-19). Aliás, ninguém o 
sabia. Só ela mesma e sua prima Isabel (cf. 
Lc 1,43-45). 
José ficou perplexo diante da gravidez de 
Maria. Não estava sabendo como agir e pen
sava em abandoná-la (cf, Mt 1,19). No fim, 
iluminado por Deus, descobre sua missão 
junto a Nossa Senhora e assume passar por 
pai do menino que vai nascer (cf. Mt 1,20-
24; Lc 3,23). Mas não foi só José que per
cebeu a gravidez de Maria. O povo também! 
Certamente, nas rodas de conversa junto à 
fonte, as mulheres devem ter comentado o 
fato. E os parentes? 
Todos, povo e parentes, todos devem · ter 
desconfiado e pensado que ela ia ser mãe 
solteira: "E aquela viagem de três meses 
ao sul? Será que foi só para visitar a pri
ma Isabel?" A língua do povo em lugar 
pequeno corta mais do que faca e tesoura. 
Tanto deve ter sido o fuxico que José, quan
do teve de ir a Belém por causa do recen
seamento preferiu levar Maria consigo a deixá
la em Nazaré (cf. Lc 2,4-5). Bastava José 
ir sozinho a Belém. Só ele era de lá. Maria 
podia ter ficado em Nazaré, junto aos pa
rentes. Isso teria sido o normal! 

Faça seu pedido ainda hoje para: 

EDITORA VOZES LTDA.

Caixa Postal 90023 

25689 Petrópolis, RJ 

Tel.: (0242) 43-5112 



/-

(sil�ndo) 
Oficiante principal 
-Em Nome do Pai,,,.

(adaptado de Sabedoria 2,1-20) 

(em seguida faz uma pequena saudclli!o: estamos celebrando a ralia negra, que construiu o Brasil, Durante 350 anos foram
escravizados, Há cem anos que é proibido escravizar pessoas, mas a situ�lo dos negros continua muito ruim, Queremos agradecer a
Deus que luta ao lado dos que procuram a justi'ia e a vida, tornando-nos i�os, No final:)

Que o Deus de nossos Pais, Senhor da Hist6ria e Padrinho dos pobres ouça o clamor de seu povo, faça reinar entre oos sua
justi,.a e esteja sempre convosco!
TOOOS· Ben.tirlo_seja.Deus que.-nos reuniu.no amor.de Cristo!.
7, Rito Penitencial,
a)Leitor negro 1 (Salmo 129)

Das profundezas clamo a ti, Senhor nosso Deus! 
Senhor, ouve o meu grito! 

TODOS Senhor, ouve o meu grito! 
Leitor negro 2 Senhor, que teus ouvidos estejam atentas ao meu 
b) Oficiante:

pedido de per&a! 

+ Pela vergonha, a injustiça e a violªncia de trezentos anos de escravi�o,,,!
todos: Senhor, ouve o meu grito! 

+ Pela vergonha, a injustiça e a violªncia do salário mínima que mantém viva a escravidã'o,,,!
todos: Senhor, ouve o meu grita! 

+ Pela vergonha, a injustiça e a vialªncia da discriminaç!a da povo de raça negra,,,!
todos: Senhor, ouve a meu grita! 
clDi�ono: 

�s vivemos como peixes mergulhadas na pecada, como pássaros voando num céu cheia de fumaça, co o um povo acorrentado e 
prisioneiro, Nossa fraqueza é grande e nosso pecada é forte, Por isto pedimos a Deus perdã'o: 
+ Porque discriminamos e desprezamos a povo negro:

todos: perdoai-nos, Senhor! 
+ Porque preferimos ficar tranquilas e divertir-nas, cantando e dançando, em vez de procurar a justiça:

todos: perdoai-nos, Senhor! 
+ Porque acreditamos na força, no dinheiro e nas mentiras que provocam a separai1o e desunila entre oos:

todos: perdoai-nos, Senhor' 
Diácono: (entoa o canto) "Ouvi deste povo oi:•rimido o clamar,., 11 

d) Oficiante: (impandq as �o sobre a povo)
Que o Deus que nas criou escute a nossa voz!
Ele ouviu a clamor de seu povo escravizada e a libertou da escravi&o, Que ele arrance do nosso corado, da Igreja e da nossa 

socie,jade as marcas da pecada e da escravid}o, 
Deus, Pai de todos n6s e padrinho das pobres faça reinar entre rós sua justiça, derrube as poderosos de seus tronos e levante 

as humilhadas, e faça descer sabre oos a seu per&a: 
em Nome da Pai que nos criou, do filho que venceu a nossa morte e da Espírita que nas dá toda a vida! 

rooos: MAS MEU CANTO BONITO,,, NEM DOR NEM CORRENTE JAMAIS ABAF'OU 
8, Canto de louvar 

(a canto de louvor é um louvor de adarai1a, rao ainda de agradecimento, que vai ser no fim: oos louvamos a Deus porque é Deus, 
nos criou, venceu a morte! é nossa vida, O melhor canto mesmo é a Slória, Pode ser entoado também "Glória, glória, aleluia, Ou 
enUo o canto já bem conhecido: 6 que coisa bonita, 6 que coisa bonita, Deus Pai criador, criar negra cor, 6 que coisa bonita,,, 
Este é 111 llOlento em que se pode introduzir um grupo de crianças negras ou mesma jovens e adultos, numa coreografia que 
corresponda is palavras de cada estrofe, 

Neste IOIIE!nto podem subir ao altar (dançando) uma mulher negra carregando uma criança, outra com uma trouxa de roupa, um 
h01e111 coa corrente nos braços - mas arrebentada no meio - um outro com instrumento de trabalho, O povo pode aclamar, batendo 
pal as et rit10, dançando com os braços levantados, agitando lenços coloridos ou o papel branco da celebraçlol, 
9. Ora,.l'.i.

Oficiante: O Senhor esteja convosco! ••. 
Vaaos rezar juntos a Orai1a da Cf/88 

TOOOS rezaa ea coro a ora�l'.,. 
10, eituras: 



leitor braoco: 
A vida dos negros africanos, 
Com a chegada dos portugueses ao Brasil, come.ou a escravid!o dos negros, Eles foram trazidos da �frica, arrancados de sua 

terra, deixando família, trabalho, tudo o que era deles, lá onde eram livres, E aqui eram vendidos como animais, Nã'o eram 
considerados como seres humanos, eral leiloados e examinados para c provar se estavam com boa saúde, e marcados com ferro em 
brasa com as iniciais do comprador, Os portugueses utilizavam a mlo-de-obra negra para enriquecer o rei de Portugal, 

Quando um escravo fazia alguma coisa que o "senhor" rao gostava, era punido severamente, torturado, e, muitas vezes morto, 
Seu trabalho era sob a chicotada .para.render mais e mai.s,. Del� et..-ploravam,,.-se lb-l"laras .de-trabalho diário, sem denscanso, ·Os 
senhores subvornavam alguns negros para serem- feitores, Sua.misslo era castigar ar prbprios irm'ãos de ra�a, 
leitm-.negro: -- --- ---- _____ .,,_ -- - r-

. A vida do povo hebreu, !El<:odo 1,lss) .. 
Os filhos de Jac.6 e de José foram fecundos;· e se multiplicaram: tornaram-se cada vez-mais- numerosos e poderosos, a tal ponto 

<rue a país ficou repleta deles, . ,,até v,14, 
- · - �-

leitora negra: 
Mas os negros, como os hebreus, nunca aceitaram passivamente a escravidlo, Organizavam fugas em massa, levavam consigo 

também, brancos perseguidos nas cidades, para que n� fossem mortos, Criaram cidades, os "Quil0111bos", e até repúblicas grandes e 
fortes, como a de Palmares, Os chefes brancos que destruíram estas c· ades foram chamados de her6is, outros brancos ilustres 
tentaram apagar esta vergonha, destruindo todos os d01..i.llllentos a respeito da escravidlo, O maior simbolo da luta dos negros contra 
a escravidlo e em favor da dignidade humana foi o chefe "Zumbi" dos Pal ares, 

Aos poucos a escraviddlo já rao rendia mais tanto lucro quanto os poderosos queriam, Entlo foram assinadas várias leis para 
libertar os escravos, A última delas proibiu a escravidlo, mas ningué fez nada para dar aos negros um trabalho digno e condi�es 
de vida, Por isto os negros hoje procuram organizar seus grupos grupos de luta cultural, religiosa e política, Ao lado deles já 
luta muita gente, para quem todos somos filhos de Deus, 
Leitora branca 

A Sabedoria de Deus guiou por caminhos planos, o justo que fugia de seu ir�o.,,(Sabedoria 10, 10-14), 

( Em vez destas leituras, pode-se fazer uma ,:urta encena�lo, Por exe plo: 
+ um menino negro que diz à iie: Mo quero mais ser negro, a rJe diz: s6 trocando de pai e !Me,,,. A senhora gosta de mim? gosto,
Ent� quero ser negro, como meu pai e minha mle,
+ Uma professora branca dá aula pra uma turma de meninos quase todos negros. A colega dela despreza, chama os meninos de "lixo",
Ela se rebela contra a colega, Bosta dos meninos, que s.Jo bons alunos iguais aos "outros",
+ a professora negra beija crian.as brancas, a criança olha no espelho pra ver se ficou "marcada", a professora fica triste, A
criania diz que gosta dela, que ela é boa professora,
+ Menino negro nâ'.o encontra emprego, O branco é aceito, mas MO sabe trabalhar, Nem assim aceitam o negro, (ou adulto,,,)
+ Jovens conversam usando provérbios racistas: negro se MO suja na entrada, suja na saída, ou ameaça voltar pra sujar;. nego
correndo é ladrào,,, Até que um deles "descobre" que é negro,
- estas encena.aes s.Jo inspiradas em fatos concretos, narrados por compar.heircs negros, Em cada local haverá possibilidade de
narra�ões semelhantes,
Tanto as leituras quanto as encenaiaes devem ser entremeijdas de cantos populares: Algum canto escolhido da Cf/88, o canto de
Zumbi, Oh, que coisa baita,,,, 6 Deus salve o povo negro, 6 Deus salve o povo negro, onde Deus fez a morada, aia meu Deus,,,; O
povo de Deus no deserto andava; Viráa dia em que todos, ao levantar a vista,.,
Apbs a encena�� ou as leituras, pode ser lido o
11, EVJNjil.l{J 

+ MT 11,25-30: Jesus acolhe o pequeno porque é pequeno, acolhe o negro porque é negro, Ser negro na sociedade op�essora é ser
marginalizado, como •pequeno•, 

+ Lc 6, 26-38: amar os inimigos quer dizer amar os diferentes, cuja maneira de ser é uma ameaça para mim, O negro mostra para o
bra -o os seus defeitos, A negritude do negro "nega• que s6 o branco seja gente, culto, com direito à vida,
+ l'ft 25,31-40: a fraqternidade é a resf•onsabilidade pelo bem que se deve aos outros, O Brasil deve aos negros o que ele é hoje,
+Me�, 31-35: irm�s e parentes de Jesus slo os que fazem a vontade de Deus, escutam e praticam a sua palavra,
Na tll!ILIA, desenvolvendo algum destes temas, podem ser explicadas t�s coisas: * os negros foram trazidos para o Brasil por
motivos ecollOllicos, Aos f•oucos foram sendo inventadas uma por-1'0 de desculpas para justificar a escravidlo, Há entre rós uma
discriminado que é tanto mais forte e profunda, quanto menos a gente a consegue ver, e quanto mais ela é negada pela ideologia
d i 3nte, t Uma discrimina-1'0 assim, a gente Mo vence apenas se convencendo do contrário, nem por discusslo, mas unicamente
aprendendo a agir de maneira diferente, * Só os negros podem ajudar a sociedade brasileira a se converter deste pecado, na medida
e que se converte eles, e conseguem se fazer reco�1ecer coo ,omens e ulheres igualmente filhos de Deus, ir�os de Jesus, por



fo �a o Espirita, 
J.2, Profiss� de fé, 
leitor negro: 
Iroàos na vida e na Fé: O Deus em que eu creio, é o Deus que lutou a lado do povo, contra a escravidlo, TODOS: Cremos em Deus que 
caminha conosco( 
+ O Deus de nossa Fé é aquele que nos criou para a vida 1 para o amor 1 para a felicidade,
TODOS Cremos em Deus que nos criou para a vida!
+ O Deus em que a5s cremos e que luta ao nosso lado é que criou a a sol que ilumina, a água que limpa e refresca, as plantas que
c@o alimento,
TQDOS--CPemos-oo� �PiElu--a- vida--em--a�IIEi-a--paN-teoos-�----- ------· --- - -- --

+ O Deus em que eu creio é o Deus que criou a terra para todos 1 especial nte para seus filhos preferidos,
TODOS: A terra é de todos, �s cremos no Deus que criou a terra para todos,
+ O Deus que me criou, que criou a oos todos como homens e mulheres livres,
TODOS: N6s cremos Em Deus Pai I Criador do C� e da Terra!

• · 

Leitora branca 
+ Creio em Jesus Cristo, filho Único de Deus e nosso iroào,
ODOS: Ele é igual a Deus e se fiz igual a nbs!

+ Creio em Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, que foi crucificado e venceu a morte,
TODOS; Ele é igual a Deus e nos f� iguais a �le,
+ Creio em Jesus Cristo, o trabalhador que vence a morte,
TODOS: Ele faz de sua luta a nossa luta que vence a opress'ão e a morte,

leitora negra 
+ O Deus em que eu creio é o Espírito da beleza, da saúde e do amor,
TODOS: Cremos no Espirita Santo
+ O Deus da minha fé é o Espírito da solidariedade, do respeito ao ser h ano 1 do carinho e da unilo,
TODOS: Cremos no Espírito Santo que desce sobre rrls
+ O Deus em que eu creio mora dentro de oos, dos negros e dos brancos, é o Espírito da festa e da dan.a, o Espírito da coragem e
da persevera�a, o Espirita de todas as ra�as e de todas as cores,
ODOS: Cremos no Espirita que é a Vida de nossa vida!
(Onde há algum tipo de •credo" Cantado, pode-se encerrar com este canto, Onde a comunidade aceitar, pode-se encerrar com "ª'1
Zumbi •• ) 

13, Ofertório 
(0 ofertório deve ser mais gesto que palavra, ado que proclamado, O melhor é organizar uma procisslo que venha do fundo, com 

pessoas trazendo bem alto, sobre a cabeia, vários símbolos, enquanto o povo canta: Uma grande corrente inteira, pendente dos 
braiOS de um branco, e um negro, atrás, com pedaiOS de corrente, �lher com trouxa de roupa ou panela grande, da qual pende uma 
corrente, Homem trazendo criania negra, Jovem levando instrumento de trabalho urbano, instrumento de trabalho ,rural, Estes objetos 
podem ser levados, ou a pessoa pode carregar llll cartaz grande a que esteja desenhado de maneira visível. Lembrar-se de pessoas 
simb6licas nas lutas atuais: uma professora (em Minas, pela situa�'ão miserável a que estlo sendo reduzidas as escolas estaduais), 
U11a dolléstica, UI caapon@s, sem-terra, etc, segundo a prioridade local. Pode-se levar dois livros grandes, feitos de isopor ou de 
papello, escrito •constituinte": um, fechado, com enfeites imitando dinheiro, amarrado com corrente dourada, mas visivelmente 
feito de pedaiOS costurados: outro aberto, escrito dentro ªdireitos do povo", 

Enquanto a procisslo entra, todos cantam o canto da CF/88 ou "oferecerei,,,•. Os símbolos devem falar por si: ao chegar ao 
altar, o livro bonito pode ser destruído, enquanto o outro fica encostado ao altar, de frente pro povo; os instrumentos de 
trabalho podem ficar et ciaa do altar, ou ser fincados nal9llll suporte que os aantenha visíveis, As pessoas ficar3o ao redor da 
ll!E5i1 se a criaiiil far Jll!liUi!lli, 1111111 � em ciaa altar... Cutar lllito, � Nlaas, IBlliim:ill, 1N11:mim palaas. ( wt.nJ 
momento e1 que se pode fazer algwaa encenado com grupos de negros, 1isturados a aulatos e brancos, >

Durante toda a procisslo do ofertório, o Oficiante Principal faia o gesto de oferecer o plo e o vinho, Se se cansar, pode 
depor cálice e patena sobre o altar, e levantar apenas as Dilos, retomando o cálice e a patena no final, O ofertório é gesto de 
oferta.) 

14, Preces dos fiéis 
Oficiante: 
- O Semor esteja convosco!
Irrn.los: acaballOs de oferecer a nosso Pai a vida que está em oos, no nosso trabalho, no nosso amor, na nossa cultura, nas nossas

4 



festas' A maioria dos trabalhadores brasileiros go de raça negra ou lata, e quase todos os mulatos e negros slo trabalhadores 
.� sal�io baixo, 
+ Por todos aqueles que M'o conseguem trabalho, ou ganham pouco, porque Mo go de raça branca, rezemos ao senhor,

DOS: O Senhor, escutai os clamores do vosso povo!
+ Por todos aqueles que go desprezados até pelos colegas, por causa da raça e da corl, rezemos ao Senhor!
+ Pelos que MO tem coragem de se unir aos companheiros, como irÊos, na luta para que haja terra e trabalho para todos, rezemos
ao Semor!
+ Pelos que estlo procurando formar uma Constituinte digna, apesar das manobras corruptas de busca do poder, rezemos ao Senhor!
+ Pelos que procuraa terra para trabalhar e casa para morar, rezeaos ao Semor!

-±....Pe-1Qi....4ue--lutam ..oos-Sí-Rdi-Gltos ...que-6-tlG--dG-lado--do-poVG-e---111e �xplepadares--que---58'av-i-zam-e----trabalt\aElerr rezetROs-ae�nher !- __::.. - -
+ Pelas 11.1lheres, especialmente as 11.1lheres negras, que procuraa ta 11.1ndo de 11ais aaor e dignidade, rezl!IIOS ao Serilor!
+ Pelos filhos de trabalhadores que buscam a vida nas ruas, e _são. desprezados COIO_se fossem._aballdonados, rezemos ao Semor!
* (Concluslo)

Deus de nossos Pais, Senhor da História, libertador de todo escravizado, redentor de todo o desprezado e marginalizado,
Arranca do nosso corado, do corado de tua Igreja, de todo o Brasil, o pecado da explorado, da mentira que vira propaganda do 
poder; livrai-nos da opresgo que se impffe como lei, Ouve as preces deste povo aqui reunido, une os nossos braços e faze de nós o 
teu povo, Por Jesus Cristo, o trabalhador que venceu a morte, e vive no nosso corado, pela fOl'ia do Espírito Santo, 
15, Segue-se o �non, 

O Diácono procure criar antes um clima de silªncio, e o Oficiante principal procure fazer os gestos de maneira a ser visto, 
Tambén odnon é um momento de gesto, da repeti�lo do gesto de Jesus, 
16, Ao Pai Nosso pode-se pedir aos negros que elevem as lllos enquanto os outros se dlo as m.los sem levantar, O Pai nosso rezado 
ainda ê melhor e mais bonito que todos os cantos que o imitaa,
16, Abraço da paz 
O melhor também é convidar todos, de maneira informal, a abraçar uma porçlo de gente, cantar os cantos que já tenham feito mais 
efeito durante a própria celebra�lo, começando por ªPaz, paz de Cristo•, etc, 
17, A,ilo de Gra�as 

(é propositalmente igual As preces, para gerar a certeza de que Deus já nos ouviu, e já nos ouve) 
Irmlos: acabamos de oferecer a nosso Pai a vida que está em nós, no nosso trabalho, no nosso amor, na nossa cultura, nas nossas 
festas, A maioria dos trabalhadores brasileiros go de raça negra ou mulata, e quase todos os mulatos e negros slo trabalhadores 
de saUrio baixo, Vaaos agradecer a Deus que nos ouve e nos acolhe: 
+ Por todos aqueles que Mo conseguem trabalho, ou ganham pouco, porque MO slo de ra�a branca, mas Mo clesistea de lutar,
TODOS: Graças, Senhor, te damos graças, a ti que reinas nos séculos eternos! ( ou outro refrlo rápido, vibrante, com sentido de
ado de graças, agradecimento)
+ Por todos aqueles que go desprezados até pelos colegas, por causa da raça e da cor, mas continuam acreditando na fraternidade!
+ Pelos que MO tem coragem de se unir aos companheiros, como irmlos, na luta para que haja terra e trabalho para todos, mas .iá
consegue11 ver a injustiia que estlo sofrendo!
+ Pelos que estio procurando formar uma Constituinte digna, apesar das manobras corruptas de busca do poder, porque neles está a·
força do povo!
+ Pelos que procuras terra para trabalhar e casa para aorar, e não desaniaaa das ocupai&s justas, da refonaa agrária do povo!
+ Pelos que lutas nos sindicatos que estão do lado do povo e não dos eXPloradores que escraviza,a o trabalhador, e consegue. assi1

as vitórias que arrancam as correntes do povo trabalhador!
+ Pelas 11.1lheres, especialmente as mulheres negras, que procura UI 11.1ndo de mais ator e dignidade, porque elas tornai o 1111ndo
mais huaano!
+ Pelos filhos de trabalhadores que buscaa a vida nas ruas, e slo desprezados CD110 se fossem abandonados, porque aprendei desde
cedo a lutar por todos!
* (Concluslol

Deus de nossos Pais, Senhor da História, libertador de todo escravizado, redentor de todo o desprezado e marginalizado, ttis
te agradecelos porque Tu arrancas do nosso corado, do corado de tua Igreja, de todo o Brasil, o pecado da explora�o, o pecado 
da mentira que vira propaganda do poder; tua for�a nos livra da opresslo que se impffe como lei, Tu derrubas os tronos dos 
poderosos, levantas os humilhados, dás de comer aos que passam fome e esvazias os enriquecidos, Por Jesus Cristo, o trabalhador 
que venceu a morte, e vive no nosso cora�i!o,I pela for�a do Espirita Santo, 
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.. 

Sugestões para a celebra�!o de primeiro de Maio em 1988, 

Centenário da Lei "de abol ido11 e CF / Negros, 
1, As sugestões abaixo foram pensadas tendo em vista uma celebrap gra iasa, em pra�a pdblica, Se a celebrado for em recinto 
pequeno ou fechado., serto necessárias adapta,:B'es, 
2, O altar deve ter, de um lado e de outro, o rosto negro do cartaz da campanha, �o faz mal se for a cores, mas sendo em preto e 
branco, as outras cores devem ser colocadas ou como linhas co -r .ando o rosto, ou como sombreado em cinza, de muito claro a 
escuro, Basta tirar um xerox da estampa pra se ter uma idéia, s devem estar voltados para o centro, de tal maneira que o que 
se passa no altar parece ser "o grito", 

No centro,·a figura de um negro de bra�os abertos, parecendo a cruz, Deve ser bem magro e alto, Sem mais nada que a própria 
figura, Tudo o mais deve ser branco, ou muito simples, A cruz do negro é o branco, 
3, O celebrante principal deve ser .-O· Os leitores br·ncos devell! trazer uma túnica azul clara ou cinza, comprida, Os egros 
devem estar revestidos de vest ffpicaaente africanas, Os lei ores sâo ora brancos, ora negros, escolhidos segundo dois 
critérios: alternlncia, de tal ma!1t!ira que n'3 hl3i ji!JJISailo de esxclusividade: a fé nos une, faz que sejamos "n6s"; significaq}o: 
certas coisas, por exemplo no ato de fé, slo ditas 'JIOJ' 1111 negro, outras por mulheres, a procisslo de ofertas deve ser um momento 
bem visível, em que as pessoas aparei.ara como .;1gindo, nlo apenas representando ou levando um objeto que vai ser ofertado J•or outra 
pessoa, Deve haver alguém que faia uma certa intermedi�lo entre o grupo do altar e a multi�o, para acolher, ensaiar e entoar 
os cantos, guiar as manifesta�ffes rituais de silªncio, canto, aplausos, or�lo e outras, Deveria ser o próprio celebrante 
principal, mas pode ser outro, especialmente se puder ser um negro. Vamos chamá-lo de Diácono, O rito de toda a celebra�lo é 
bàsicamente romano (branco), Se a comunidade já estiver acostumada a ritos afro-brasileiros, saberá como adaptar, 
4, Os quatro momentos do Rito "Romano" slo: rito pe itencial, ou pedido de perd�o. Rito de Louvor e adora..:�o, o "Glbria", Rito de 
pedido, as preces dos fiéis, Rito de agradecimento, ou ailo de graias• A cr mostrou como aind� é dificil, na Igreja, a gente 
celebrar a ra�a negra, dom de Deus, sem separar de alguma maneira brancos e negros, por faria da pr6pria discriminaqlo, As 
sugestoos abaixo se esfor'iam por superar este impasse, mesmo tendo consci�ncia de que os brancos slo os portadores da "culpa' 
hist6rica frente aos negros, 
5, As adapta�es de leituras bíblicas s!o baseadas na comparaçlo entre a escravi&o do povo hebreu e distintiva histórico da ra�a 
negra no Brasil, a experiªncia da escravi&o, Há estudiosos e pessoas de profunda fé que �em na experiªncia do negro brasileiro 
uma escravi&o mais prolongada e mais violenta que a escravi�o hebraica, 

6, INTRODUl;M 

a) Uma meia hora antes da celebra�!o o diácono deve com0iar a acolhida, saudando os grupos que chegam, ensaiando cantos,
especialmente os refroos1 explica�jo o sentido dos rituais e sinais usados,
b) Durante a procis�o de entrada, Cante-se o canto 1 da CF, Terminado o ca to, o diácono procure criar um ambiente de silªncio,
Para isto basta normalmente fazer entrar em silªncio e devagar o grupo dos leitores, colocando-se cada qual no seu lugar: uns de
um lado, outros do outro, misturando em ambos os lados homens e mulheres, brancos e negros ou mulatos,
cl Oficiante principal:

Deus rao fez a morte, nem tem prazer em destruir os vivos, 
Ele criou tudo para a vida: sto salutares as criaturas do mundo, e rao há nelas o veneno da morte, 

Leitor branco 1: 
Os dominadores é que chamam a morte com gestos e com a voz, e acreditam que ela é amiga, Fazem um pacto com ela, e formam 

com ela um partido, Eles dizem entre si, em seus pensamentos errados: 
A vida é breve e triste, N6s nascemos por acaso, e logo passaremos, como quem nunca existiu, Com o tempo nosso nome cairá no 

esquecimento e ningu� se lembrar� de nossas obras, Nossa vida é a passagem de uma sombra, e o fim é sem retorno, 
Leitor branco 2 
Por isto vamos gozar o presente, gozar das criaturas com entusiasmo de jovens, Vamos tomar o melhor vinha e usar os melhores 

perfumes, Deixemos em toda parte sinais de alegria, pois esta é a nossa riqueza, 

Vamos oprimir o justo pobre - o povo negro - e rao poupemos suas mulheres, nem respeitemos as cabelos brancos do anci!o, Que 
a nossa fo�a seja a lei da justi'ia, porque eles �o fracos e iroteis, Cerquemos o povo negra, porque nos incomoda, e se opoe ás 
nossas �aes, os censura as faltas contra a Lei, nos acusa de faltas contra a nossa educa'ito, 

Eles declaram o conhecimento de Deus e se dizem filhos do Senhor, Este povo se tornou acusador de nossos pensamentos, basta 
v�lo para nos se tirmos incomodados, 

Vejamos se sua palavra é verdadeira, Se eles �o filhos de Deus, Ele os assistirá e os libertará das raos de seus 
adversários, 

Vamos experiaentá-lo pela ofensa e pela tortura, para apreciar a sua paciªncia e examinar a sua resignai!o, Conderimo-lo a 
uma orte vergonhosa, pois diz que há quem o visite, 

( Sab z,1-1.0) 
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APRESENTAÇÃO 

Este documento é, em grandes linhas, uma visão da rea

lidade da Cidade e da Igreja em São ·Paulo, tal como é per

cebida pelo povo de nossas Comunidades. 

Ele foi preparado a partir do levantamento feito pelas 

Comunidades, Paróquias, Setores e Regiões da Arquidioce

se para início da elaboração do 5.0 Plano de Pastoral. 

De imediato, ele servirá para a definição das priorida

des da ação da Igreja em nível de Cidade. Ele terá, tam

bém, um valor permanente para aqueles que se dedicam a 

atividades pastorais na nossa Arquidiocese. 

Reunidas em grandes títulos, são apresentadas: 

- a problemática da Cidade,

- a ação da Igreja diante dos problemas vividos pelo
povo e

- algumas indicações para uma futura atuação.

Os 15 títulos foram ordenados de acordo com as várias 

dimensões e situações das I;)iret;e:Pias- da Ação Pastoral da 

Igreja no Brasil: Oi/'l H<HU.S 

DIMENSÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPATIVA 

1 . Comunidade - Participação 
2 . Ministérios 

DIMENSÃO MISSIONARIA 

3_ Missão 

DIMENSÃO CATEQUÉTICA 

4. Formação

DIMENSÃO LITÚRGICA 

5 . Liturgia - Pastoral Sacramental 

DIMENSÃO ECUMÊNICA E DE DIALOGO RELIGIOSO 

6. Ecumenismo

DIMENSÃO PROFÉTICA E TRANSFORMADORA 

7. Fé e Compromisso Social
8. Mundo do Trabalho
9_ Educação 

10. Saúde
11. Moradia
12 . Comunicação 

SITUAÇÕES 

13. Família
14. Menor
15. Juventude

São Paulo, fevereiro de 1987 

Secretariado Arquidiocesano de Pastoral 



1. COMUNIDADE - PARTICIPAÇÃO

Despertar e formar a consciência comunitária; 
Empenhar-se na organização de grupos de base e na 
animação dos já existentes, sem perder de vista o for
talecimento das CEBs. 

Para isto, a Igreja deverá dar destaque: 

aos Grupos de Rua e de Prédio; 
ao apoio para a constru,ção de mais centros comunitários; 
à criação de condições para a transformação das estrutu
ras paroquiais, superando a linha tradicionalista. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Uma das características fundamentais do 
subdesenvolvimento é a estruturação insuficien
te da sociedade. 

Os migrantes que chegam a São Paulo se de
senraízam de suas comunidades de origem e se 
dispersam anonimamente na cidade grande, sem 

estruturas sociais que os acolham, e se defen
dem através da desconfiança mútua e até da vio

lência. 

O sistema capitalista, sendo São Paulo seu 
principal centro econômico no País, promove 

ainda mais o individualismo, a competição, co
mo meio para se desenvolver. 

Diante das dificuldades da vida e da dureza 
da cidade, a solidariedade comunitária e o reen
contro de sua própria identidade tornam-se im
prescindíveis, mas não encontram espaço para 
serem vividos. 

"Nas pequenas comunidades, mormente nas mais 
bem constituídas, cresce a experiência de novas 
relações interpessoais na fé, o aprofundamento da 
palavra de Deus, a participação na Eucaristia, a 
comunhão com os pastores da Igreja particular 
e um maior comJpromisso com a justiça na rea
lidade social dos ambientes em que se vive." 
(Puebla, 640) 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Expansão das CEBs, lugar ideal para a evan
gelização através de grupos de rua, da prepa
ração para o batismo, dos círculos bíblicos,
da formação de leigos, dos Centros Comuni
tários, dos clubes de mães etc.

- Crescimento do intercâmbio entre as CEBs.
Importante a articulação das Equipes ao nível
arquidiocesano.

- Acontecimentos a destacar:
• Encontro Arquidiocesano de CEBs no Giná

sio do Ibirapuera;
0 Participação no Encontro Nacional de CEBs.

- Maior engajamento e co-responsabilidade dos
leigos, oferecendo-se mais abertura e partici
pação na vida da Igreja, através de equipes
de pastoral, Conselhos de Pastoral, assem
bléias, aulas, palestras em diversos cursos.

- Conquistas: Criação de Conselhos Regionais
de Pastoral e Conselhos de Pastoral Paroquiais
e Comunitários.

MAS: 
- Falta de co-responsabilidade na Pastoral de

Conjunto ( o que se decide não é assumido);
- falta de espírito de participação e comunhão

que inclua liberdade e disponibilidade para um
novo modo de ser Igreja;

- decisões pastorais ao nível clerical, com pou
ca participação dos leigos;

- Paróquias isoladas, vivendo apenas suas estru
turas internas;

- Movimentos paralelos provocando desentrosa
mento na pastoral;

- Pouca integração entre as pastorais e, mui
tas vezes, ausência de diálogo fraterno na
pastoral;
Desafios que permanecem:

- fortalecimento da consciência de comunhão e
participação;

- empenho na formação de novos grupos de
base, e animação dos já existentes;

- transformação das estruturas paroquiais.



2. MINISTÉRIOS

Se o estar a serviço faz parte do ser da Igreja, ela deve se 
empenhar: 

na formação ministerial de todos os membros das Comu
nidades para o serviço; 
na formação de ministros ordenados e não ordenados, 
de acordo com as necessidades das Comunidades. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

A Cidade, com seu crescimento POIPUlacio
nal explosivo e com os seus inúmeros problemas 
e situações, coloca à Igreja sempre novas exi
gências de serviços. 

À medida que, neste quadro, se constituem 
comunidades, surgem nelas ministérios específi
cos. 

REVENDO A AÇAO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Maior participação de leigos nos diversos mi
nistérios;

- Ministérios organizados em algumas Regiões
e muitos Setores. Escolas, cursos e encontros
e retiros específicos para a formação de mi
nistros;

- Presença de diáconos e seminaristas nas co
munidades;

- Celebrações presididas por leigos com maior
aceitação do povo.

MAS: 

- Grande carência de ministros para as diversas
áreas de pastoral;

- Falta de organização e acompanhamento dos
ministérios e serviços assumidos;

- Ausência de melhor definição do papel dos pa
dres e leigos;

- Leigos com mentalidade clericalizada pela fal
ta de compreensão de seu próprio ministério.

- Necessidade de aprimorar mais a formação dos
futuros presbíteros e de permanente recicla
gem dos sacerdotes.

"Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, e nem 
todos os membros têm a mesma função, assim, ainda que muitos, 
somos um só corpo em Cristo, e cada um de nós membros uns dos 
outros. Mas temos dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada." 
(Rm 12,4-6a) 



3. MISSÃO

Colocar toda a Igreja - Comunidade, Setores, Regiões -
em estado de missão: 

formando todos no espírito missionário; 

preparando equipes de padres, religiosos{as) e leigos dis
postos a ir trabalhar nas periferias e em Igrejas-Irmãs. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

A Cidade acolhe, continuamente, milhares e 
milhares de novos habitantes, arrancados, pelo 
processo migratório, de suas tradições familiares, 
culturais e religiosas. 

As dificuldades de vida e a dureza da cidade 
os tornam vítimas indefesas da exploração. 

Sem condições de viver na cidade a sua re
ligiosidade, acabam abandonando a fé ou se tor
nando presa fácil de seitas espiritualistas e alie
nantes. 

Isto tudo faz de São Paulo uma terra de 
missão. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Presença missionária da Igreja nas favelas,
nos cortiços, junto aos sofredores de rua, aos
menores carentes e abandonados, nas perife
rias, nos Conjuntos Habitacionais;

- Projetos de Igrejas-Irmãs, com o envio de
missionários (leigos, religiosos e padres) e de
ajuda material a Igrejas do Norte e Nordeste
do País, que dispõem de menos recursos do
que a nossa.

MAS: 

- Falta consciência missionária nas comunida
des, nos movimentos e associações, e em con
gregações religiosas;

- faltam missionários para as áreas de missão
que temos dentro da cidade: cortiços,
COHABs, favelas, "quintais", sofredores de
rua, prédios de apartamentos, menores, am
bientes de prostituição, drogados etc.

"O Povo de Deus, com todos os seus membros, instituições e planos, 
existe para evangelizar." (Puebla, 348) 



4. FORMAÇÃO

Formação permanente e progressiva de todo o Povo de Deus: 

dos leigos, religiosos(as), seminaristas e sacerdotes; 
a partir da realidade e da ótica do oprimido; 
fundamentalmente bíblica; 
através de Escolas da Fé, Escolas de Ministérios, Escolas 
Bíblicas Populares, Grupos de Reflexão e de Rua, Retiros 
Espirituais; 

Cada Região deverá ter uma Equipe de Formação encar
regada de elaborar subsídios, promover encontros e cur
sos e apoiar as Escolas da Fé, de Ministérios etc ... 

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA CIDADE 

- Os católicos, na grande cidade, são dia-a-dia
desafiados por problemas de ordem política,
moral, doutrinária, econômica, cultural.

- Os Meios de Comunicação Social tendem mui
to mais a deformar, a alienar e a massificar.

- A Escola, em todos os seus níveis - para
aqueles que a ela têm acesso - está sem con
dições de ajudar na busca de respostas.

- A Família, vítima igualmente deste quadro, não
está cumprindo o seu papel na formação de
pessoas conscientes e responsáveis.

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Cursos de Teologia e de Iniciação Teológica
para Leigos;

- Cursos de Evangelização e Catequese;
- Cursos de Bíblia;
- Escolas da Fé;
- Escolas de Ministérios;
- Grupos de Reflexão e de Rua;
- Equipes de Subsídios.

MAS:
- O abandono da fé católica e a busca de ou

tras denominações religiosas devido à falta de
uma formação sólida;

- A busca dos sacramentos como ritos mágicos
e sociais;

- Uma prática religiosa sem compromisso so
cial, portanto, uma separação entre Fé e Po
lítica;

- Falta de leigos com formação teológica e pas
toral para assumir os diversos serviços nas
comunidades, sem busca de autopromoção e
e nem como "donos" da área em que atuam.

Uma tal formação "deverá ser capaz de dar à Igreja e ao mundo, cris

tãos com vocação para a santidade, sólidos na fé, seguros na doutrina 

proposta pelo magistério, autênticos, firmes e ativos na Igreja, funda

dos numa densa vida espiritual. . . perseverantes no testemunho e ação 

evangélica, coerentes e denodados em seus compromissos temporais, 

constantes promotores de paz e de justiça, contra toda violência e 

opressão . .. " (Puebla, 799) 



5. LITURGIA - PASTORAL SACRAMENTAL

A LITURGIA é celebração da FÉ e celebração da VIDA. 
É preciso que todos, na Igreja, cheguem a uma nova síntese 
entre a celebração da fé e sua prática. Para isso, é necessário: 

proporcionar uma sólida formação litúrgica, sobretudo às 
pessoas mais engajadas e participantes das Comunidades; 
tornar conhecidas as diretrizes para a administração dos 
Sacramentos; 
analisar e aprofundar a formação e a prática sacramental 
em todas as comunidades, principalmente em relação aos 
sacramentos do Batismo, da Crisma, do Matrimônio e da 
Unção dos Enfermos; 
incentivar a criatividade em nossas celebrações; 
fazer de nossas comunidades verdadeiros centros de vida 
cristã, pela práxis e pela celebração da fé. 

O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA CIDADE 

Todos sabemos que nosso povo é extrema
mente religioso. Mas essa religiosidade se ex
pressa na prática de ritos, através dos quais ele 
busca soluções mágicas e individualistas para 
seus problemas. Sua fé se limita a essa prática, 
ignorando toda a dimensão comunitária, proféti
ca e transformadora da mensagem evangélica. 

� 

O povo ainda vê a Igreja apenas como o lu
gar da oração, do culto, dos sacramentos, do con
tato com o sagrado. E busca a Igreja em mo
mentos determinados. 

Por isso, a grande maioria do povo tem di
ficuldade em entender a proposta litúrgica da 
Igreja Católica e tende mais facilmente a ser 
atraída por seitas espiritualistas e alienantes. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Grandes celebrações de fé e de esperança,
apoiando a pastoral da Igreja, presente em
todas as causas do povo.

- Caminhada de muitas paróquias e comunida
des no sentido de levar a liturgia a ser mais
viva e participativa. A valorização da religio
sidade popular aconteceu em alguns lugares.

- Cursos e encontros de formação litúrgica, em
algumas Regiões.

MAS: 

- Carência de pessoas preparadas para animar
o culto e demais atividades onde a liturgia é
exigida;

- Linguagem difícil de alguns padres; falta de
comunicação envolvente. Confusão entre men
sagem evangélica e político-partidária. Pouco
uso dos meios de comunicação;

- Liturgias ritualistas, vazias em seu sentido, não
sintonizadas com a linha pastoral e com a vi
da do povo;

- Não aceitação da celebração do culto por lei
gos;

- Diferença marcante entre igrejas ricas e po
bres na administração dos sacramentos. Lu
xo e exibicionismo nos casamentos;

- A religiosidade popular é mais compreendida
ao nível teórico do que assumida na prática
pastoral.

"Nenhuma atividade pastoral pode se realizar sem referência à liturgia." 
(Puebla, 927) 



6. ECUMENISMO

Formação, em nossas comunidades, de uma consciência 
ecumênica, através de uma sólida evangelização com 
abertura para outras Igrejas; 
revisão da literatura da Igreja Católica, isto é, como ela vê 
as outras Igrejas e como aborda a dimensão ecumênica; 
ênfase na criação de Equipes Regionais de Pastoral de 
Ecumenismo; 
desenvolvimento de trabalho com outros cristãos em todas 
as pastorais sociais (menor, favela, sofredores de rua etc.). 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

O crescimento da Grande São Paulo se deu, 
sobretudo, com a chegada de milhares e milha
res de migrantes, brasileiros e estrangeiros, for
çados a abandonar sua terra, seus costumes, sua 
cultura. 

A Cidade de 11 milhões de habitantes torna
-se desumana, egoísta, individualista, competitiva, 
conflitiva e violenta. 

Anunciar e construir o Reino de Deus nesta 
Cidade é um desafio para os cristãos de todas as 
denominações. A união dos cristãos criará me
lhores condições de proclamação dos valores 
evangélicos nesta situação de anti-Reino. 

� 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Aceitação e respeito mútuo entre católicos e
evangélicos, possibilitando uma abertura pa
ra o diálogo, com a reavaliação das diferenças
e busca do que é comum.

- Participação de católicos e evangélicos na Se
mana da Unidade Cristã e na Semana Ecumê
nica do Menor.

- A Igreja Católica reconhece elementos da Igre
ja de Jesus Cristo nas outras Igrejas, e por
isso deixa de considerá-las como seitas.

- A mentalidade proselitista entre as igrejas his
tóricas está diminuindo.

- Criação da Pastoral de Ecumenismo em algu
mas Regiões e a formação de equipes regio
nais assumidas pelos leigos.

- Cursos sobre ecumenísmo para as equipes re
gionais, Pastoral Missionária, Pastoral da Saú
de, Escolas da Fé, em cursos de catequese.

- Encontros para as equipes regionais, sobre ju
daísmo, islamismo e religiões afro-brasileiras
(umbanda).

MAS: 

- Falta interesse do clero e dos leigos pelo
ecumenismo.

"Mas, irmãos, rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo que digais 
todos o mesmo, e que entre vós não haja cismas, mas que sejais per
feitos no mesmo Espírito e no mesmo parecer." (lCor 1,10) 



7. F� E COMPROMISSO SOCIAL

Compromisso com a construção de uma sociedade justa 
e fraterna segundo os critérios do Evangelho, e como expres
são de nossa opção preferencial pelos pobres. 

Isto significa: 
que todos adquiram uma visão e consciência crítica sobre 
a realidade sócio-econômica e política da cidade; e 
que todas as comunidades se empenhem na luta contra 
as estruturas de opressão, pela segurança, por melhores 
transportes, contra a violência, contra o racismo e toda 
forma de discriminação, contra as drogas, pela Reforma 
Agrária, por uma Constituição justa e fraterna, além do 
empenho em fortalecer os movimentos populares. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

O sistema político e a política econômica que 
alimentam o capitalismo e mantêm o individua
lismo obrigam o trabalhador a prolongar a car
ga horária, prejudicando sua convivência na fa
mília, tirando a oportunidade de outros traba
lhadores. O salário injusto traz conseqüências: 
álcool, droga, moradia inadequada, grupos e or
ganizações frustradas, subnutrição, doenças, dis
criminação do menor e da mulher no trabalho, 
grupos buscando manipular greves e governo 

--
.....,_; 

bloqueando-as. Soma-se a isso tudo a insuficiên
cia e a precariedade dos transportes coletivos. 

A política educacional aliena professores e 
alunos; não oferece as mesmas oportunidades 
educacionais a todos; vestibular para a faculda
de é seletivo e frustrante; o sistema educacional 
não abre perspectivas de aperfeiçoamento pro
fissional para os jovens levando à evasão escolar 
e produzindo o semi-alfabetismo ou o analfabe
tismo. 

O desrespeito e a desvalorização da dignida
de humana causando violências, mortes, arbi
trariedades judiciais, ação desumana dos poli
ciais e discriminação racial, oferecendo um sis
tema carcerário deficiente, trazem como conse
qüência o medo, a desconfiança e a insegurança 
coletiva. 

Os Meios de Comunicação Social massificam, 
bloqueiam e direcionam a organização popular, 
alienando grupos e distorcendo a verdade. 

"A Igreja tem consciência de que a ação social 
humanizadora é parte integrante de sua missão 
de evangelizar." (Solo Urbano e Ação Pastoral, 
110) 

REVENDO A AÇAO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Crescimento da consciência política e sensibi
lização frente aos grandes problemas nacio
nais.

- Engajamento da Igreja na realidade da vida
do povo, lutando a seu lado na defesa de seus
direitos. Agentes pastorais, religiosas, padres
e bispos marcam presença em suas reivindi
cações e nos movimentos populares.

- Grande incentivo e crescimento da Pastoral
de Direitos Humanos. Novos Centros de De
fesa dos Direitos Humanos.

--- ...... 

- Organização de grupos de formação política
e criação de miniplenários Pró-Participação
Popular na Constituinte.

- Realização anual da "Semana Fé e Compro
misso Social" ao nível de Arquidiocese.

- Trabalho da Igreja, em diferentes formas, atin
gindo: menores de rua e trabalhadores, cor
tiços e favelas, doentes, sofredores de rua,
mães solteiras, pessoas prostituídas, presos e
outros.

MAS: 

- Falta aprofundar o sentido de fé e política.
No ta-se que há confusão entre a mensagem
evangélica e conteúdos de política partidária.

- Em muitas áreas: desinteresse das pessoas
pelos problemas sociais, fortes resistências
ao trabalho com marginalizados, falta de com,
promisso com os desempregados.

- Persistência de serviços desenvolvidos numa
linha assistencialista.

- Não se conseguiu encontrar uma forma de en
gajamento da classe média numa ação pasto
ral transformadora, que seja expressão de sua
fé, na ótica da opção preferencial pelos po
bres.



8. MUNDO DO TRABALHO

Assumir a Pastoral do Mundo do Trabalho numa linha de: 
expansão da Pastoral Operária nas Comunidades e Seto
res da Arquidiocese; 
formação (religiosa, bíblica, sindical, política) com meto
dologia específica para os diferentes níveis: 

• Comunidades;
• membros dos grupos de base da P.O.;
• militantes engajados nos sindicatos e partidos.

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Os grandes desafios para a vida do povo na 
cidade continuam existindo no MUNDO DO TRA
BALHO: desemprego, subempregos, acidentes e 
condições precárias de trabalho, salário injusto, 
baixo poder aquisitivo, exploração de menores, 
hora-extra, alta rotatividade no emprego, arrocho 
salarial, falta de união, conscientização e orga
nização dos trabalhadores, baixo nível de sindi
calização, falta de transporte etc. 

O salário mínimo não corresponde às neces
sidades dos trabalhadores. O aumento de salário 
não acompanha o aumento do custo de vida. Cer
ca de 81,1 % dos trabalhadores vivem com salá
rios indignos. O mais gritante é que 13% dos 

trabalhadores recebem menos de um salário mí
nimo. 

O preço de uma cesta básica de alimentos de 
uma família de 2 adultos e 2 crianças, em se
tembro de 1986, era de Cz$ 569,81, sobrando CzS 
234,19 para pagamento de aluguel, luz, água, edu
cação, saúde e lazer. 

A discriminação em relação ao negro e às 
mulheres acontece também no mundo do traba
lho: entre eles é maior a taxa de desemprego e 
menor o salário. 

As greves têm, cada vez mais, se afirmado 
como instrumento legítimo de pressão dos traba
lhadores, e seu número duplicou de setembro 
de 1985 a setembro de 1986. Este é um claro si
nal do aumento do nível de conscientização da 
classe trabalhadora. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Ao nível de comunidade: formação de grupos
de trabalhadores cristãos que participam da
comunidade e procuram despertar para a par
ticipação dentro da classe trabalhadora.

- Ao nível de Setor e Região: Equipes promo
vem formação bíblica e sindical dos trabalha
dores cristãos bem como procuram dar-lhes
uma visão mais ampla da sociedade.

- Ao nível arquidiocesano: Comissão Arquidioce
sana com a função de promover intercâmbio
entre a P. O. nas Regiões; promover uma for
mação sindical e política dos militantes; bus
car um contato mais direto com movimentos
de trabalhadores, e a ligação do mundo do

trabalho com o mundo da comunidade; pro
mover retiros espirituaís para os trabalhado
res cristãos. 

Anualmente: 2 Assembléias Arquidiocesanas e 
Encontros para análise da con
juntura social, política e econô
mica. 

l\'IAS: 

- Falta sentir e assumir de fato o mundo do tra
balho como questão essencial.

- Falsa interpretação da Pastoral Operária, co
mo pastoral de greve, pastoral de metalúrgi
cos.

- Falta de consciência de que todo trabalhador
cristão deve fazer parte da Pastoral do Mun
do do Trabalho, não como pastoral de luta,
mas como pastoral de vida.

"No mundo que se urbaniza e se industrializa, cresce o papel dos ope
rários como principais artífices das prodigiosas transformações que 
o mundo de hoje experimenta." (Puebla, 1244)



9. EDUCAÇÃO

Conscientizar sobre a nossa realidade educacional: 
número e qualidade das escolas; acesso, evasão e reten
ção escolar; conteúdo que é transmitido; formação de 
professores; pessoal administrativo; participação dos pais, 
dos alunos e da comunidade na vida da escola. 
Articular e organizar os educadores e instituições que 
buscam uma educação conscientizadora, libertadora e 
crítica. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

A cidade enfrenta gravíssimos problemas na 
área da Educação. 

Constata-se que, embora o Estado e Prefei
tura mantenham 1.114 escolas de 1.0 grau, aten
dendo a 1. 333. 324 alunos de 1.ª a 8.ª séries, a pres
são da demanda continua, pois muitas destas es
colas funcionam em 3, 4 ou mais períodos, o 
que concorre para a deficiência do ensino. Ape
nas 170. 762 alunos estão matriculados no 2 .º 
grau. 

A evasão escolar apresenta um alto índice, 
seja nas séries iniciais do 1.0 grau, seja na pas
sagem do 1.0 para o 2.º grau, seja ainda neste úl
timo. 

Apenas 25% das crianças em idade pré-esco
lar são atendidas em escolas infantis municipais 
e estaduais. Já o atendimento em creches, man
tidas direta ou indiretamente pela Prefeitura Mu
nicipal, é de apenas 7% das crianças da cidade. 

Acrescente-se a isto o ensino alienado e alie
nante, decorrente de uma Filosofia e de uma Po
lítica Educacional, que prepara profissionais sem 
formação política, sem consciência crítica e his
tórica. A educação ministrada em nossas escolas 
não abre perspectivas para os jovens. 

Não existe integração escola-comunidade, es
cola-família, escola-sociedade. 

Faltam escolas profissionalizantes e suficien
tes escolas de 2.0 grau. 

Os jovens dos meios populares não têm aces
so à Universidade porque: 

- cursam escolas públicas de 1.0 e 2.0 graus,
que lhes ministram um ensino deficien
te; e

- não têm recursos para pagar cursinhos
e faculdades particulares.

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Promoção de alguns encontros com educado
res e agentes de pastoral preocupados com a
educação.

- Razoável trabalho de ensino religioso nas es
colas públicas.

- Atuação da A.E.e. - "Associação das Escolas
Cristãs".

MAS: 

- Pouca abertura das escolas católicas para
esse trabalho.

- A dimensão social, política e evangelizado
ra da educação não se explicita na prática.

"A educação é direito inalienável do povo. É mais que direito, é dever 
do Estado. É obrigação de um governo democrático voltado para o 
interesse popular." 
"Priorizar as necessidades básicas da população e principalmente da 
Educação é construir um amanhã sólido, um alvorecer de justiça, de 
respeito aos direitos do povo." 



10. SAODE

Promover a Pastoral da Saúde em suas duas linhas: 

1. A da misericórdia (Pastoral dos Enfermos).
2. A da justiça (reivindicação de infra-estrutura que garanta

a higiene e saúde da população; e de hospitais, postos
de saúde, pronto-socorros; médicos, pessoal de enferma
gem, ambulância, medicamentos etc.).

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Vivemos numa cidade de doentes. 

De um lado temos: 
- a falta de condições de higiene (esgoto,

água, coleta de lixo etc.);
- a fome e a subnutrição;
- o alcoolismo e as drogas;
- a poluição ambiental.

De outro lado temos: 
- a falta de hospitais, de postos de saúde,

de médicos, de ambulâncias, de remédios,
as imensas filas do INPS, a demora no
atendimento pelos convênios, a distribui
ção de remédios vencidos.

Basta verificar que a mortalidade infantil, 
na cidade de São Paulo, é de 38,28 por 1 .  000. 

A Prefeitura, numa cidade de 11 milhões de 
habitantes, mantém apenas 8 hospitais, quando 
deveria manter, no mínimo, 29. Os Postos de 
Atendimento Médico Municipais são 115, quando 
São Paulo precisaria de, no mínimo, 337. Os 
pronto-socorros municipais são apenas 8. 

Verifica-se, ainda, a falta de instrução sobre 
SAúDE, inclusive sobre o planejamento familiar. 

REVENDO A AÇAO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Pastoral dos Enfermos, com atuação em hos
pitais e em residências.

- Cursos, folhetos, cadernos para formação de
agentes de saúde, e para reflexão em grupos.

- Pastoral da Saúde com reivindicações de sa
neamento básico e melhor atendimento médi
co à população.

- Organização desta Pastoral na linha ministe
rial em alguns Setores.

MAS: 

- Muitas comunidades e paróquias continuam
atuando apenas na linha de assistência aos
doentes, ignorando as situações que geram as
doenças.

·'Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude." (Jo
10,10)



11. MORADIA

Desenvolver uma ação pastoral com destaque para as 
favelas, os cortiços, os prédios de apartamentos, os Conjun
tos Habitacionais, os sofredores de rua. 

Esso destaque exigirá: 
preparação de agentes para essa ação; 
identificação de diferentes metodologias para atuação 
nesses vários ambientes; 
articulação de todo o trabalho que já vem se desenvol
vendo e o que vier a existir nesse campo. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

- Superpopulação urbana;
- Migração, população flutuante e em cres-

cimento explosivo;
- Especulação imobiliária;
- Alto custo dos imóveis e aluguéis, geran-

do cortiços, favelas e até mesmo a perda
total da moradia (moradores de rua);

- Alta densidade de população nos Conjun
tos Habitacionais, Pró-Morar. . . (229. 000
só nas regiões de Santana e São Miguel);

- Falta:
- Conservação de terrenos baldios;
- iluminação nas ruas;
- relacionamento entre vizinhos.

Segundo dados publicados em 20-12-1986 pela 
Prefeitura de São Paulo ( cidade com 11 milhões 
de habitantes), 660. 000 pessoas moram em fave
las (6%), 2.970.000 moram em cortiços (27%) e 
2.420.000 pessoas (22��) moram em casas precá
rias. 

Em dezembro de 1986, o aluguel mensal de 
um quarto de cortiço (aproximadamente 6m2) 

variava de 2 a 3 salários mínimos. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Movimento dos Sem-Terra, dos Sem-Moradia;

- Comissões de moradores de Cortiços e Fave-
las para conquista de moradias próprias e
dignas;

- Movimento de Urbanização das Favelas em
organização nos Setores e Regiões;

- Organização dos Sofredores de Rua em comu
nidades em vários pontos da cidade. Anual
mente, realização da "Missão dos Sofredores
de Rua", envolvendo grande número deles.

- Início da articulação da pastoral nas COHABs.

- Crescimento no povo da preocupação com a
reforma agrária, com os terrenos clandesti-

nos, os mutuários, as desapropriações, a po
lítica habitacional. 

- Maior sensibilização e comprometimento com
os grupos de acampados, com os que estão en
volvidos nos problemas de terra, e com os So
fredores de Rua.

- Semana "Fé e Compromisso Social", cujo te
ma foi Moradia.

MAS: 

A Pastoral dos Cortiços e a Pastoral das 
COHABs permanecem U:m desafio para a Igreja 
de São Paulo, exigindo agentes de pastoral pre
parados e os recursos necessários para o traba
lho. 

º'Deus continua a zelar pelo seu povo. E, por meio da vida do seu po
vo, Ele nos interpela: 

Que faremos para que a terra seja um bem de todos? 
Que faremos para que a dignidade da pessoa humana seja respei
tada?" (Igreja e Problemas da Terra, 94) 



12. COMUNICAÇÃO

Despertar nas Comunidades e nos agentes a consciência 
da importância da comunicação no tempo em que vivemos 
e no trabalho pastoral; 

investir, de fato, tanto na capacitação de pessoas para 
atuar nos MCS, como em material de comunicação; 

rever pastoralmente e fortalecer o que existe na Arquidio
cese no campo da comunicação e marcar a presença da 
Igreja em outros meios de comunicação que não perten
cem a ela. Cuidar, portanto, da comunicação interna e 
externa: 

• informação e formação adequadas;
• programas na TV e Rádio (de CEBs, por exemplo};

criar um Centro de Comunicação ao nível Arquidiocesano.

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Os Meios de Comunicação Social tornaram
-se instrumentos a serviço dos interesses e da 
ideologia dos grupos econômicos dominantes. Há 
pouca abertura para a realidade da vida do povo. 

O sensacionalismo, a manipulação, a divulga
ção distorcida, passam sempre à frente da ver
dade. Através dos MCS há uma verdadeira in-

vasão de cultura estrangeira, com intensa pro
paganda da violência na solução dos problemas. 

Há desinformação e distorção da verdade so
bre a Igreja e propaganda de seitas alienantes. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Está havendo um trabalho de desmistificação
dos MCS;

- O jornal "O São Paulo";
- Programa de D. Paulo em algumas emissoras

de rádio;
- Boletins informativos das várias Regiões Epis

copais;

- Revistas teológicas e pastorais;
- Editoras católicas;
- Subsídios para Grupos de Rua e de Reflexão;
- Rádios populares.

MAS: 

- Permanece fechada a Rádio 9 de Julho;
- Pouco uso dos MCS pela Igreja, ou mesmo

ausência da Igreja nesse meio. O pouco que
existe é falho;

- Pouco investimento · na formação de comuni
cadores e em MCS;

- Dificuldade de informação e comunicação na
caminhada pastoral.

"Disse Jesus: o que eu vos digo nas trevas, dizei--o às claras; e o que 
vos é dito ao ouvido, ,pregai,.o sobre os telhados." (Mt 10,27) 



13. FAMILIA

Orientar uma Pastoral Familiar que responda aos desafios 
do mundo de hoje, que seja, portanto, evangelizadora, profé
tica e libertadora. Para isso, cuidar: 

da educação no amor; 
da adequada preparação para o sacramento do Matrimô
nio (é preciso rever e, muitas vezes, reorientar os cursos 
que estão sendo ministrados); 
da evangelização da família; 

- da formação dos esposos para a paternidade responsável;
da articulação das várias iniciativas pastorais no campo
da família.

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Todos sentimos e constatamos que os valo
res básicos da família estão se deteriorando sob 
a ação de inúmeros fatores, inclusive os de sub
desenvolvimento (pobreza, ignorância, analfabe
tismo, moradia desumana, insalubridade, subali
mentação crônica). 

Sobretudo através dos meios de comunica
ção a FAMfLIA é atingida por aqueles que trans
formam em ídolos o poder, a riqueza, o sexo. 
O que penetra nos nossos lares são mensagens 

de sexo, luxo, violência, poder, ostentação; pro
paganda do divórcio, da infidelidade conjugal, do 
aborto; aceitação do amor livre e das relações 
pré-matrimoniais ( cf. Puebla, 572 /3). 

A existência de grande número de famílias 
incompletas e desajustadas é uma realidade em 
nossa cidade. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Não existe, ao nível arquidiocesano, nenhuma
equipe que pense articuladamente esta ques
tão. Há tentativas mais ou menos sérias a
cargo de setores. Existem movimentos que
correm paralelamente e quase sem nenhuma
articulação com a pastoral orgânica.

- É voz mais ou menos corrente que os movi
mentos familiares já não respondem aos de
safios pastorais de hoje. Por outro lado não

há nenhuma proposta para um novo modelo 
de pastoral familiar. 

- Há dificuldade de entrosamento dos movimen
tos de casais.

- Os casamentos não têm uma preparação ade
quada.

" · a Igreja da América Latina sente-se feliz por tudo o que logrou 
realizar em favor da família. Reconhece porém com humildade quan
to lhe falta fazer, quando percebe que a pastoral familiar, longe de 
ter perdido o seu caráter prioritário, revel�e hoje ainda mais urgen. 
te, como elemento sobremaneira importante de evangelização." 
(João Paulo II, Homilia Puebla, 2 - cit. no n.º 570 do Doe. de Puebla) 



14. MENOR

Reforçar e melhor articular a Pastoral do Menor em todas 
as Regiões. 
Desencadear reflexões, estudos, atividades, que se am
pliem para o campo da Família, da Educação e da So
ciedade. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

O problema do Menor é sintomático de toda 
uma realidade sócio-político-econômica extrema
mente injusta que afeta a familia. 
-- Se a população dos cortiços está avaliada na 

Grande São Paulo em 4 milhões de pessoas, 
pode-se afirmar que 50% são menores; 

- Um milhão de pessoas vivem nas favelas, sen
do 50% menores; (na Grande São Paulo);

- 600. 000 menores trabalham e vivem nas ruas
de São Paulo;

- Morrem em São Paulo de 5 a 10 menores por
semana, assassinados pela polícia e por gru
pos de extermínio;

- Há 3. 000 menores infratores institucionaliza
dos por órgãos oficiais em São Paulo, mas pe
lo menos o dobro dessa quantidade está sem
nenhum acompanhamento pelas ruas da cida
de, organizada em quadrilhas;

- Centenas de meninos e meninas sobrevivem
catando lata, papelão, comida no lixo, pedindo
esmola pelas ruas;

- Os menores sofrem espancamento nas ruas e
delegacias de polícia, são explorados sexual
mente por grupos organizados com grande
margem de lucro;

- Centenas de crianças morrem lentamente:
• por falta de alimentação,
• por falta de atendimento médico-odontoló

gico,
• por falta de assistência materno-infantil.

- Centenas de crianças crescem desnutridas e
ficam lesadas de maneira irreversível,

Poderíamos dizer que as crianças empobre
cidas de São Paulo, que são a maioria das crian
ças da cidade, são uma infância humilhada e des
prezada, da qual se rouba a esperança e o futuro. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Semana Ecumênica do Menor realizada anual
mente em nível arquidiocesano.

- Centros comunitários para o Menor em qua
se todas as Regiões;

- Atendimento ao menor abandonado e carente,
em muitas paróquias, com diversos projetos;

- Alguns projetos atingindo meninos de rua, me
ninos trabalhadores;

MAS: 

- Há falta de uma metodologia para articular as
diversas pastorais onde o menor possa emer
gir com seu espaço de importância própria;

- Há conflito de metodologias usadas nos diver-
sos projetos que envolvem o menor;

- Há uma confusão criada pela implantação de
convênios com o Estado para atendimento ao
menor, levando muitos a obedecer mais à.s

exigências do Estado do que à postura da Pas
toral; 

- Encontra-se ainda resistência da sociedade em
geral e das comunidades cóm relação ao pro
blema do menor carente e abandonado.

"Todo aquele que receber um destes pequeninos em meu nome, a mim 
recebe, e todo o que me recebe a mim, não me recebe a mim, mas 
àquele que me enviou." (Me 9,36) 



15. JUVENTUDE

Uma Pastoral da Juventude bem-estruturada, planejada 
com seriedade, com condições de responder aos problemas 
que se apresentam aos jovens hoje, e de prepará-los para 
efetiva participação na sociedade e na Igreja. 

Destaquem-se a juventude universitária e a Pastoral Vo
cacional, que devem merecer uma atenção especial da Igreja 
de São Paulo. 

O QUE ESTA ACONTECENDO NA CIDADE 

Nossa estrutura social injusta faz dos jo-
vens suas grandes vítimas. 

De fato: 

- eles são mão-de-obra barata;

- não participam das decisões na sociedade;

- não podem viver a sua própria juventu-
de, uma vez que, desde muito cedo, têm
de lançar-se no mundo competitivo e in
dividualista;

- não encontram oportunidades educacio
nais;

- são pressionados a deixar o campo pa
ra ir em busca de sobrevivência na ci
dade;

- a população carcerana e a maioria dos
abatidos pelos ''esquadrões da morte" são
jovens.

Como conseqüência, inúmeros jovens deses
perados, entregam-se ao jogo, ao álcool, às dro
gas, à prostituição, à violência etc., ficando desfi
gurados e violentados em sua dignidade. 

E, no entanto, os jovens, além de represen
tarem 60% de nossa população, são agentes de 
transformação da sociedade. 

REVENDO A AÇÃO DA IGREJA DIANTE DISTO 

- Atualmente está se reiniciando um trabalho
de entrosamento da Pastoral da Juventude na
Arquidiocese de São Paulo com as Regiões
Episcopais, para se conseguir um resultado
mais positivo.
Estão se realizando encontros com represen
tantes e assessores das Regiões.

- Opção preferencial pelos JOVENS feita pela
Igreja da América Latina (Puebla).

MAS: 

- Falta uma efetiva ação da Igreja voltada pa
ra os jovens estudantes, trabalhadores e do
meio popular;

- Faltam lideranças e assessores para os grupos
de jovens;

- O jovem não é valorizado e não participa das
decisões na Igreja;

- A grande massa da juventude está afastada
das comunidades de Igreja;

- A opção preferencial pelos jovens não foi ain
da compreendida, e nem a juventude foi assu
mida como prioridade.

"Na sociedade, o papel da juventude é o de dinamizar o corpo social. 
A Igreja, por sua vez, vê na juventude uma enorme força renovadora, 
símbolo da própria Igreja. E a Igreja faz isto não por tática, mas 
por vocação, já que é chamada à constante renovação de si mesma, 
isto é, a um incessante rejuvenescimento." (Puebla, 1178) 



ATO C E L E B R A T I V O 

DIOCESES: NOVA IGUAÇU 

DUQUE DE CAXIAS 

O. CANTO: Baião dns. comunidades.

lº D E

1. ACOLHIDA: chamada por categorias e outroo gl'upon.

2. LAMENTO DO TRABALHADOR:

M A I O 

/ 

-- . . , 
C: " Assim disse o Senhor: " Nao oprimiras um assalariado pobre ou

necessi tndo, g_uer oe j:1 um dos tcuo irmnos, g_uer seja um estrnn-

. geiro que mora em- tuas terras, cm tun cidade. P::i.g::ir-lhe-ás o 

sal�rio n cndn dia, untca que o aol oc ponhn, porque ele 6 pobre 
- ,e disso depende a ou::i vida. Do�to modo ele nao clnmrira a Deus con

trq ti e em ti n;o haverr.í ur.1 pecn.do." 11 · ( Dt. 24, 14-15 )

T: Refr�o do LAMEN110 e um gnlpo canta - LAMEJ'ITO DO TEAI3ALIIADOR (anexo) 

3. PALAVRAS DE D.ADTIIANO

4. CANTO: No meu coraçao / Canto driS três rnça.s

5. A RESISTtNCIA DO '.}.1RABALHADOR

Fntos com sÍmboloo.

6. LEI��Ul�A DA PALAVHA

A Pnlavr11 de Deuu na lfi:JtÓ1·in do J � rlc f,L'1.io.

7. LADAINHA DOS �:lRTIHES

8. PALAVRAS DE D. !,!AURO.

-� p a,.,.; vr;_.-y�-17 - -

' 9.'""COI\1l1ROMISSO - I-:TEHSAGT·�i.1 l)OS DI3 .• ?CS PJ\H/1. O J Q DE TifAIO. 

10. CAUTOS E conTINUAÇAO cm,T O ATO

OBS: CATEGORIAS E GRu:r·e; ): pro feoi,;o rc Ll, rnctaltÍrgt co s, , . 4.u1.mJ.cos, . , comercio.-

rios, construçíio civil, llomésticns, funcionr.íriot, públicos, bnnc:Írios 

lnvfadorcs, rwgro_; , mulheres, r:1cnor·e!, •••• ( ver DC 11·-Í outrori ) 

, ' 



A TO �� _E_B H ll T I V O lº D E MAIO.

-------------� 

LA1\JEHTO DO TRATIA LITADOíl: ;; � 'êl 
.: 4ri9 /2 «

REF: TRABALHADOR DA BAIXADA, R2ALIDADE DE Don 

LAMENTO DE CRISTO QUE CLAr!A, 

1���-

NO POVO TRABALHADOTI. 

1. Clamor-grito vem de baixo
-

E revela n opressao
Nossa mesa falta leite
Nossa mesa fnlta p;o
O salário é de miséri�

-
Sem direito a produçao.

2. Todo dia acorda cedo
Vai direto pra mis8nO
Pra surpresa de náo todos
Aumentou a conduçao
No bolso nn..o tem dinheiro
No bucho n;o tem fcij;o.

3. No cnminho pra o trn,b'1lllo
r::ui tn coioa vai ponnar
Na rua vai ver mcndi,?:O
Querendo se nlimcntnr
O aluguel cat� vencido·
-

Nno onbe como PUCTar.

4. Acidente no t·c:t1x1.ll10
Por falta de protc�:ao
Quando eritn e dcnuncin..
Patrao vem com marcaçao
Companheiros de trabalho

,
-

Isto e escraviduo.

5. A mulher tral>alhn.c.lora
Luta pra sobreviver
t vista como objeto
Objeto de prn.zer
Resistindo a tudo ü::;so
Val Jutn.nuo até vencer.

6. Os p:rLrÕor r fnzcm políticn. 
Prn mn.nclar no �,ta lfo.çn..o 
Diacrimina u raça negra 
Aind:1 n;o houve n..bolis·:Í.o 
QuilomboJus vio aurgindo 
Btrnc:rndo a J:i.bc1·!;�1ç?;:o. 

-
7. Aliança cor.:i JXJ. trao

� uni:1 lJLtrn marmc J.ncl:t
Se você quioer 3-ritn.r
Vcnl1:t :tc1ui GI'j_ Lal' n.·t pr:i��-t
Junt::u·or:1os numa nó força
Dcacn1�ndo a grunac farç�.

B. IToaoa luta eut� viwt
nosr·a lu �:1 nao rno1Tcu
Hodcsor1.o da IlaiY.r1.dn.
Somos o l'ovo de Dcu:3
HcGü..Jtêuc.i.a é notrna n.rr.ia
Somos o Povo de Deuo.



A T O 
• 

C E L E B R A T I V O 

LADAINHA DOS rÁRTIH"F:f,: 

lº D E

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS (bis) 

JESUS CRISTO, TENDE PIEDADE DE ÓS (bis) 

SENHOR , TEi:IDE I>IEDADE DF. NÓS (bis) 

- Aos mdrtires de Chicaao, pedimos proLcçno

pra continuar nn luta pela libertaçno.

- Por Sunto Di:in dn Silva., Uanocl Filho, Wladcmir
Operários mortoss pnra nos redimir

- Buscaram seus direitos, o Grineo eo Lorivíll

Eloy, Eugênio Lirfl, ruarin e Zé J?ial

- Nativo e C:intÍdio, bchcdito Dnndcirn,

Avelino Ribeira e Lúcio Oliveira

- Adelaide e Leonildco, Clcusa e ffinrgnrida

Lutaram sempre em busca dn terra prometida
-

- Rodolfo e Joao E0sco, com Padre Ezequiel
Josimo e companlfieiroa nos ::igunrdam lrÍ no céu

..., 

- Sapé Tiaraju, Marshal e Simuo
doaram o seu sangue por todos os irmnoo

- A Sílvia 1Iaribel, lá em El S:ilvador

com D.Oacar Eomcro, sinílin de muito nmor

- Por Nicarágua livre, Emiliano Perco
Mais o CurJoa Fonccc::t e Tcodo1u MnrLinoz

- Aos Mdrtires Latinos , do Uéxico a Arrentina
Coragem pois na luta nao se desnnima

- Por Zumbi e companhciroo que nunca dc8c�tirao

de construir Quilombos e por fim à escravid:10.

- À Mãe Aparecida pedimos proteçÜo,
ajudai-nos nesta luta por terra e ut:iuo.

-

MAIO 

ROGAI roR nós 

' J

Ó SENHOR SEDE NOSSA PROTEÇAO SOCORIIBir-!m-9 SENHOR 

- Para que nos livreis da opre�sao

- Por tua morte e ressurreição

, . 



- Que haja trabr.üho p-1r:1. todoc oP opc:.·rírioo

- Que haja terra par·1 os nousor.i :I avretdores

- Que haja justiça na conati:uiçao

Protegei ot: pobrcfl e oun:::i orw111iznçoc'.1 

- Porque teu :povo pcissa. fome e está doente

- Porque teu povo é massacrado no transporLc

- Porq_ue teu povo sofre com as enchentes

Porque lhe rouburar.:i n. cspern.nça

- Porque a inflnçao lhe maltrata

- Porque aumenta a corrupçao

, 
-

, 

- Porque o oala.rlo na.o da. maio

Porque tor umu ca.Du co Lrí difÍcll

- Porque a violência nos envergonha

- Porque os negros s�o discriminnclos

- Porque a mulher pobre é a maio clcsprczn.df'\.

- Pelos amcaçndo::, de morte por assumir o. luta da terra

- Peln vossa Igreja que se compromete com ostrabalhadores

JESUS CRIS1ro' OUVI-NOS 

JESUS CRISTO, ATENDEI-NOS. 

) . 

.-..... 
1 

'- Jfi 
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1. PRELÜDIO

ATO ECUM�NICO EN MEMORIA DE DOM OSCAR ROMERO 

BISPO E MARTIR DE EL SALVADOR 

[Semena Oscar Romero de 18 a 25 de março de 1984) 

2. PALAVRA INTRODUTORIA

( 

Meus irmaõs em Cristo: estarnps 4qu! reunidos para celebrar a 
vida e o martirio de Dom Oscar Romero! 

Dom Oscar Romero, arcebispo de tl Salvador rtasceu no dia 15 de 
' 1 

agosto de i917. Ordenou-se sacerdote ém 1942 e recebeu o arcebispado 
em 1977. Em 1978 a Univwrsidade de Georgetown, em Washington, conce
deu-lhe um doutorado honorário pelos seus trabalhos no càmpo dos di
reitos humanos. Em fevereiro c3 1980 recebeu o mesmo título pela Un! 
versidade de Louvain. No dia 9 de março daquele ano. a Açaõ Ecumênica 

Sueca le conferiu o prêmio PAZ 1980 e foi indicado pela Igreja da Ale 
manha para o Prêmio Nobel da Paz. 

Quando foi designado para Arcebispo, Dom Romero foi saudado co 
mo advogado de milhares de salvadorenhos que vivem ainda hoje em mi
séria extrema nas zonas rurais. No dia 17 de fevereiro de 1980 envi
ou urna carta ao presidente Carter onde denunciava que "o poder polí

tico está em maos de militares sem escrúpulos, que não sabem fazer/ 
outra coisa que reprimir o povo e favorecer os interêsses da oligar
quia salvadorenha". Denunciava também nesta mesma carta que ciudadães 
norte americanos teriam introduzido no Pais grande quantidade de ma
terial para uso da represão • 

Todos os domingos a Catedral ficava/ repleta de pessoas para ou 

vir a lista de mortos e desaparecidos e a� palabras desasombradas de 
Dom Oscar. 

No dia 24 de fevereiro ele anuncio1 que recebera um aviso de/ 
que estava na lista dos que seriam eliminados. E afirmava� "Mas cons 

1 
-

te que já ninguém pode matar a voz da juitiça". Uma bomba destruiu/ 

totalmente as instalações da rádio da-Arquidiocese que transmitia as 
Homilias dominicais. Imediatamente um outra radio da Costa Rica pas-1 
sou a transmiti-las para toda América Ce�tral. 

A repressão foi aumentando. Mo sermão do dia 23 de março àançou

um grito de angustia�"Em nome de fieus, e� nome deste povosofridc cu-
jos lamentos sobem ao céu cada dia, rogo1lhes, ordeno-lhes, parem com 
a repressão". 



-

---

/ 
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� Sua sorte éstava seladag no dia seginte, ao erguer o cálice du--

rante a celebração da Eucaristia foi metralhado. Seu sangue mistura

vase com o sangue de Cristo e vingava a sua aliança com o povo marti 

rizado de El Salvador. 

Esta�a na lógica das forças represivas que sua voz deveria /í

ser calada. Mas, ao mesmo tempo, foi ub ato suicida destas mesmas 

forças, pois essa voz não se calou, ela esta mais presente ainda no 

coração nas vidas e na prática de luta do povo irmão de El Salvador. 

3. CANTICO

Prova de Amor 

Eis que Eu vos dou/ o Meu Novo r.iandarn:1to 

Amai-vos uns aos outroa 7 como Eu os ti1ho amado 

estribilhog prova de Amor maior não há 

que doar a vida pelo irmão [bis] 

Nisto todos saberão/ que vos sóis os neus discipulod 

.A!�ai-vos uns aos outros/ corno Eu vos tenho amado 
. .

Permanecei no meu Amor/ e segui meus mandürnentos 

Amai-vos uns aos outros / como eu vos tenhc, amado. 

'. 4. ATO PENITENCIAL 

Dirigente Meus irmãos, estamos celebrando 21 tempo de Quaresma p tem-

pode conversão para nos cristiãos. Conversão é a palavra chave de en 

trada no Reino de Deus. Convereão é mudança de nossa mentalidade, e 

passagem de individualismo para a solidaridade., é pasaagemdo egoísmp 

e para o amor fraterno, é caminho inc..!ispensávcl para o nosso crescj_men

to intermor. Em linguagem bíblica, conversão é mudança das estrutiras 

do homem velho para a Vida Nova do Amor; é caminhada do povo, sa'nao 

da opressão e marchando para a Terra Promet.i_da. E convite para a No

va Aliança dos homens com seu Deus, para a Pova Alia1ça dos seres hu 

manos com seus semelhantes. 

Neste momento, peçamos perdão a Deus (te nossas falhas e peca

dos. 

Dirigente - Senhor, perdão para nos cristiãr>s p pastores e comunida

desque muitas vezes somos levados pelo nossu comodismo, e por isso 

ficam�s indiferentesãs injustiças que são cometidas não so em nosso 

País como também en outros Paises, especia]nente com os nos30s povcs 

irmãos de América Central. 

Todos - PERDOAI-NOS SENHOR 



., 
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Q_frigente_ Senhor, pe-rdão pela_nossa covax:&na.. -Muitas· cezes sob o 

prete.xte---de .. uma_falsa-prud.en:cia, nos oJ.Jitimos e calamos diante da ti 

·-r.anía.,-- do . ..aut.oritar.i..smo dos pc..lerosos que dominwa. pel.r·fo-r.ça..,e · pe-1.a--··
v<holência.

�---- --· .. ·-···-

_ Dirisrente ·-Senhor perdãoc·para nos -que nos dizemos- crstiãos--mas,, ,que .. ...na·-·----· 

rea.li.dada, o.nem ... scmpre.-±emos a coraqem C-! a coerência, a exemplo .de O� 
... - car Romero r·· de- levar- o nosso· compro1!1..isso-"€va·ng§].J.co--a·té-a-s· últimas .. -

consequências. 

todos -PERDOAI-NOS SENHOR 
_, ___ �· 

[NB� outras préces penitenciais esponti.;\eas poderão ser acrescentadas· 

á_estas.] 

- 5. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

-

/ 

// 

5-1. Primeira Leitura Bíblica [AT] Exodo 3 u 7-10

t 

nosenhor Javã faloug Eu vi a mis�ria do meu povo que estã-no E-
gito. Eu ouvi o seu clamor por causa de seu3 ppressores, pois eu co

nhece as suas angustias •.• Agora, o clamor dos filhos de Israel che 

gou até mim, e também veio a opressao com q�e os egipcios estão opri-
mindo r Vai poi�, Moisés eu te enviarei ao F&raó r para fazer salir do -
Egito o meu povo, os filhos de Israel.� 

'{._ 5-2 MENSAGEMg DOM OSCAR ROMERO r PROFETA DA /,IBERTAÇÃO

O deus reveiado tanto no Anti·-=ro como no Novo Testamento ,é um 
Deus que age. Um Deus que lib2rta. Ele fala r..a Historia, rio nosso mun 
do. Ele fala da sua preocupaçao com os oprin'.ü'):os ,Ele fala através de 
seua Profetas. No passado ELE falou através de Moisés r 

de Amós, de I 
saías e de muitos outrosº Hoje r no seculo XX, Ele nos vem falando a
través de M.Luther King, de Mahatma Gandhi ::i de um Dom Oscar R.omero, 
o profeta da Libc�rtação de El Salvador. Ess !:;S homens do nosso tempo
sao sinais visíveis da viva palavra de Deus;:'.?rocuremos escutá-las e

nao fechemos nossos ouvidos diante de suas ralavras e de seu teste-
munho. -l . ' 

' 

6. CÂNTICO DE LIBERTAÇÃO - Procurando a lii€rdade
1. Procurando a liberdaàe,caminheiro 1

Procurando a liberdade também-vou 
Procurando a liberdade que é vida 
procurando a liberdade de viver. 

CAMINHANDO EU VOU 
PROCURANDO EU VOU 

; 

'' 



e 

2. Caminhando levo apenas a esperança
De algum dia � liberdade encontrar
:t: a esperanç,3. que dá força ao caminheiro

de ir seguindo pela vida a procurar. 

CAMINHANDO EU VOU 
PROCURANDO EU VOU 
NA ESPERANÇA EU VOU 

3. A liberdade é só certeza na esperança
e a encontra quem na vida se arriscar
e no risco posso ser crucificado
Mas cantando a liberdade vou morrer.

CllMINHB.NDO EV VOU
PROCURANDO EU VOU
NA ESPERANÇA EU VOU
ARRISCANDO EU VOU.

7. SEGUNDA LEI'l'URA BIBLICA .,.. C:.). 10, 11�15

- 4 -

"Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dã sua vida por suas ovelhas.
O mercenário u que não é pastor, a 1uem não pertencem as ovelhas f vê 
o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca
e dispcrsa u porque é mercenário e não se i�9orta com as ovelhas.Eu
sou o bom Pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, co
mo p pai me conhece e eu conheço o Pài. Eu dou a vida por minhas
ovelhas".

7 • 1 � 1-1ENSAGEM � DOM OSCA.� ROMERO 
1 

O ROM P Ji.STOR 

A exemplo de Jesus Cristo 1 Dom Oscar Romero foi o bom Pastor 
de El Salvador que deu sua vid .pelo povo que o senhor lhe confiou 
para apascentar.A igreja hoje precisa de Pastores como Dom Oscar 
Romero u que diante do lobo, isto é, diante do Poder Opressor,não a
bandonou o seu povo, não se omitiu e nera se acovardou àiante das 
ameaças de uma morte que já se anunciava inimente. Dom·Romero, amou 
profundamente o seu rebanho 1 corl18cendo os seus problemas e ouvindo 
suas angústias F ele se fez o porta-voz daqueles que não têm voz;a
través de suas famosas homilias domin'icais r pronunciadas na Cat'fdral 
de San Salvador. Seguindo o exemplo de Jesus u O BOm Pastor u ele a
cabou dando sua vip.a por seus irmãos. 

Senhor, enviai para nós, membros da vossa Igreja, Bispos; Pas
tores como Dom Oscar Romero. Senhor u não quGremos Bispos mercenários 1

Pastores comprometidos com o poder 09resso:r; mas queremos Pastores 
que estejam dispostos u se necessario, a darem suas vidas pelo povo 
como Dom Oscar Ror.i.ero. 

.. 

8. CÂNTICO { Cada comunidade pode escolher o que for mais conhecido
e o que mais se adaptar a sua realidaae local) 

SOU BOM PASTOR; OVELHAS GUARD}\RCI 
NÃO TENHO OUTRO OFÍCIO, NEM TEREI 
QUANTAS VIDAS EU TIVER, EU LHES DAREI 

1. Maus pastores, num dia de sombra u não ,;uidaram e rebanho se perdeu
Vou sair pelo campo 1 reunir o que ã meu ! conduzir e salvar

2. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor, rebanh0 atrás
Junto a mim,as ovelhas terão muita pazy poderão descançar.



" 
9. LEITURA DO SALMO 23 - O BOH '?1'.STOR

O senhor é meu Pastor, nada me falta
Em verdes pastagens me faz repousar

Para as águas tranquilas m� conduz
e restaura minhas forças
ele me guia por bons caminhos
por causa de seu nome

_.,--
--

-- --

�inda que eu caminhe por um vale tenebroso
nenhum mal temerei, pois estás junto a mim
teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo.

Diante de mim preparas uma mesa;
à frente de meus inimioos,
unges minha cabeça com-61eo
e minha taça transborda.

s ,-

10 TESTEMUNHAS DE LEIGOS ( sobre bons e maus pastores que se conhece} 

11. PRECES DE I:"lTERCESSÃO

'l.. 1. Para que 1 como Igre:i a de Cristo; na qual somos ch.amad.os a ser
vir no meio do povo, manifestemos a nossa fidelidade a Deus na 
busca de fremas concretas, a fim de que a libertação do homem 
se realize em toda sua Dl3ritude, �ezemos a.o Senhor ... 

TODOS� SENHOR� ESCUTAI 11 NOSSA PRECE! 

2. Pela memória de Dom Oscar Ro::::1ero p para qme os seus ideais e
sua& lutas que culminm:.:un con sun. rnorte -F não tenh n sido em

vao, e que ur:1 dia possamos viver na America. Central e na àme
rica Latina em geral u a Justiça plana, livres da fome, da do
ença r da violencia e da �niséria a que somos submetidos,, r,:�zemos
ao Senhor •..

TODOS: SENHOR ESCU'l'hI A t-TOSSA PREC:r-: ! .. . .. . ..  � . .  

3. Para que os povos da Americ2. Latina, especialmente neste mo
mento hi_storico, em America Central se unam e se organizam
na luta contra toda e qualquer forma de opressão, resemos ao
Senhor ..•

TODOS: SENHOR ESCUTAI A NOSSA P�ECE! 

4. Para que as rações mais desenvolvidas e poderosas do mundo se
convertam e respeitam. -O dinüto dos povos n:iais fracos de se
autodeterminarem, REzcmos ao Senhor, .•

TODOS� SENHOR ESCUTAI A NOSSA PRECE! 

5. (Outras preces poderão livremente serem acrescentadas a estas.)

12 - CÂNTICO FINAL (cada comunidade pode escolher seu proprio canto) 

Oração de são Francisco 



. .... �-
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Senhor, fazei-me instrumento de vossa Paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o 2mor, 
Onde houver ofensa f que eu leve e perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver dúvida f que eu leve a fé. 
Onde houver erro u que cu leve a verdade, 

-- 6 - .. 

Onde houver desespero,que eu l�ve a esperança 
Onde houver tristezar que eu lave alegriar 
Onde houver trevas, que eu leve a luz 

Õ MESTRE! 

tazei que eu procure mais 
consolar que ser consolado, 
Compreender que ser compreendido 
Amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe 
t perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive par2. ;:,, vi :la eterna ... 

o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o e o o o o ,  0 0 0 0 • 0 0 0 0

Y 11 • • • Agora eu gostaria de fazer um ape:i.0 especialmente aos
homens do Exército e concretamente às l:nses da Guarda Nacional u d�. 
polícia e dos quartéis. Irmãos, vocês são parte de nosso povo e 
estão matando os seus irmãos camponeses. Acima de uma ordem de 
matar dada por um homern�deve pr�valecer a Jei de Deus r que dizg 
não matar! -Nenhum soJ.dado é obrigado .:i cumr,rir uma lei imoral ,con 
tra a lei de Deus. 

Já é tempo de vocês recuperarem sv.as consciências. Obedeçam 
emErimeiro lugar à sua consciência e não 6 ordem do pecado. A Igre 
ja, defensora dos d.irei tos d12 Deus·, da ei de Deus, da dignidade hu 
mana e da pessoa u não pode permacacer calada dinnte de tanta abomi= 
nação.Queremos que o governo compreenda que nada servem as reformas 
quando manchadas com tanto sangue. Em nome de DEUS s pois s 2 em nome 
desde sofrido povo� cujos lamentos sobem cada dia mais angustiados 
at� o c�u s suplico-lhes s rogo-lhes� ordeno-lhes em nome de DEUS: 

CESSEM A REPRESSÃO! 
11 

Trecho da Gltima homilia dominical de Mons.Oscar 
R0mero 9 em 23 de marco de 1980 

o o o ct 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 o 

Livros sobre Dom Oscar Romero:(Em Portugues: 
1. D�Oscar Romero 9 Bispo e Mãrtir (Homil!as) VOZES 9 Petropolis s -

1980
2. D. Oscar A. Romero s profeta da Libert�ção; Ed. Paulinas 9 S.

Paulo i 1980

o o o o o o o  O :> o o o o o o e o o o a o o  o o  0 0 0 0 ? o o o o •  o o o 

Rio de Janeiro� 24 d� março de 1984 

Comissão Oscar Romer� 
Servicio P3z y Justi�ia en America Latina 
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da canissao pastoral da terra ( ligada ã linha 6 do CNBB) 
ANO XI MARÇO/ABRIL-85 N':' 57 

· CPT .RESPONDE· AO GOVERNO:

Reforma- -_Agrária _não_ se 
. . ' 

faz sem o .trabalhador 
. 

. 
. 

. 

(Páginas 3, ·4 e 5) 

Violência· no Norte de Goiãs prossegue. Regional da CNBB adota hovas medidas (Pãgina 5) 
, 

. 

Députado · quer Estatuto . :.· _O que o · governo quer·· · . � ., ;. 

-;, .. , "' 
. 

da· Terra cumprido para / ·· da Igreja: qu� ajude 
' , - . . 

o . ·1a�rador gastar mais · . ·· a abafar conflitos?
( Pãgi na 6) (Pãginas � e 9) 

, 

ATENTADO- E MORTE EM MARABA 
(Pãgina 15) · 

. , 
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PAGINA 2 MARÇO-ABRI L/85 BOLETIM DA CPT 

EDITORIAL 

·E a ressurreição do povo?
Qual tera sido o·estado de espirita 

dos apóstolos e das mulheres frente àquela 
;derrota de Jesus a partir d� prisão ate o
·$epulcro? · 

· 
Os evangelhos não contam senão pouca 

coisa. Mas o relato de Lucas sobre os dois 
· de Emaus fica o resumo mais perfeito de to

dos os sentimentos escondi.dos naqueles ho-=

mens e mulheres. O desespero da derrota, a
pa l avr.a final, o "desconheddo II comentando
as escrituras, a parada ao pôr do sol e a
descoberta ao repartir o pão: E Ele, esta
vivo, começa um novo Dia, uma nova Histó
ria'.

Pascea e is·so, da Cruz ao. Sepulcro Va
'zio, do cataclisma ao amanhecer de um novo
dia. · · 
. Qual9uer pintura, de alto ou de baixo,

valor art,stico, tolota sempre como elemen 
, tos significativos, para expressar a passa 

gem, o Cristo vitorioso, vesti.do de branco 
-deixando o sepulcro vazio, os pobres �pós-·
tolos e as mulher�s retomando a �aragem e
a esperança, e os soldadós vencidos, se de
fendendo da luz e da força da Vida, que as
armas -deles, inúteis, largadas no chão,não
conseguem matar.
. - Quem tem_fe e talvez tambem quem não
tem, sente-se frente a este fato e a esta ' 
imagem refortificado como ·os apôs tolos. A· 
Vi da e ·mais forte. Os humildes da Hi s tõri a 
ressuscitam com Cristo, Salvador da Vida,e 
se tornam autores ·da História. 

Que tal aplicar este visual ao nossó 
contexto politico? Tem gente que acha qu� 

_a Nova Republica e-mesmo a Ressu�reição do 
Brasil, a ressurreição do povo brasileiro.•· E de verdade, estamos em viãs de sair
do túnel da repressão, da boca amordaçada,
dos partidos clandestinos, dos sindicatos, 
amarrados ao Estado. Os militares, se não 
estão no chão desarmados, estã'ocalados,sem 
ter como antes a ultima palavra. 

· Algo de novó àcontece. O ministro do
Trabalho anistia os sindicalistas cassados'. 
p�lo Golpe, fala em_ desat�elamento, devol
ve aos sindicatos o direito de legislar so 
bre suas eleições. O ministro dos Assuntos 
.Fundi ari os esta ouvindo todos os setores da 
soei edade que trabalham no campo oü acomp� 
nham as luta�·dos trabalhadores, inclusive 
a CPT, e vai ouvir os organismos que iepre 
sentam diretamente os trabalhadores do cam 
po, a CONTAG, a· CUT, o Sem Terra e outros: 
.e esta preparando um programa para aplica
_ção da Reforma Agrãria. Hã uma tentativa de 
moralização que aparece clara na tomada de 
posição do ministro da Fazenda contra o BRA 
SILINVEST,·a falcatrua do seu maior repre-=-

"=· 

sentante, o senhor Mario Garnero, que cor
re o risco de ser preso. -

Mas hã umas partes deste visual que não 
se encaixam nesta comparação. Hã soldados 
armados demais por ai-, continuando a violêri 
ci-a na cidade e no campo. Aos nossos olhos
o espetãculo•dos. mortos no presidio de S.
Pauio, da· chacina de Sçlgueiro,da caça aos:
meninos fugidos da FEBEM de S.Paulo,do mas
sacre do� trabalhadores do Para, de·Goiãs--;
de S.Paulo, obra prima da Polic�a· Militar.

Hã fome e deses pero es pa 1 hados por ai .. 
O túnel politico desembocou no tunel econô 
mico çlo desemprego, da fome ,da:· produção de 
aliment@s diininuida, da divida sem s0lução. 
E para isso não hã propostas a não ser mais 
sacrificios, resulta�l.o de um "pacto social". 
imposto aos traba 1 hadores,. aos sem trabalho 
e sem terra. 

. Hã uma alegria disfarçada çle encontros 
e conchavos, ao redor de uma Nova Repfibli
ca que jã nasceu ve,l ha, com os nomes que ja 
conhecemos. As;·palavras de -ordem ·desgasta
das, o� decretos-leis ja conhecidos, o sor 
riso do vice-presidente que disfarça demo-=

crac'ia numa conversão repentina demais pa-
ra, se.r crível. 

. - . f -

-Ha roubos em que_ninguem quer mexer . 
Os nomes da- CAPEM! -:- COROA-BRASTEL - DELFIM 
SUNAMAN estão bem fechados nas gavetas de 

. quem-se enriqueceu com eles e nao quer rea
brir a história. -

Hâ o coordenador, a peça chave do vi
sual, o dr. Tancredo, que por uma sorte in 
feliz não consegufu tomar posse e articular 
a Nova Republica, porque submetido inespe
radamente, no mesmo dia da posse, a opera
ções ci rürgi cas que complicaram sempre mais 

· os projetos desejados·. · · · . '. 
A Nova Republica, mais do que vestfda

de alegria da Pascoa, aparece vestida das
cinzas .da rjuarta�Feir�, acompanhada pelos
olhares _de tensão e de medo, frãgil e aca�
mada ? doente e extremamente i n:.erta nos seus
passos.

E não podia ser difierente. O Povo,os 
pobres que naquele outro quadro eram os tons 
trutores da Nova Histõria, os anunci_ados áo 
amanhecer aqui não são. · 

O Povo, como no passado, não tem po
der na Nova Republica. Não foi ·de quem a 
fez, nem e ele que terã condição de susten 
tâ-1 a. · . · · · -

Só haverã algo parecido com aquele vi 
_sua l da Pascoa quando o povo puder votar lT 
vremente, puder comer, puder retomar a ter 
ra que e sua,· puder se s-eritar no Congresso, 
puder participar dà direção do pais. 
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·cpT esclarece aó governo
· que Ref orlTla Agrária não
.se faz sem o trabalhador 
EM DOCUMENTO ENTREGUE NO COMEÇO DE A

BRIL AO NOVO MINISTRO PARA ASSUNTOS FUNDIA 
RJ OS DO GOVERNO FEDERAL, A COMI.SSAO PASTO-: 

.RAL DA TERRA E:-<PL I CA O QU� ENTENDE POR �E 
FORMA AGPÁRIA E ESCLARE(E QUE APOIA AS LLl-::-

. TAS DOS TRABALHADORES RURAi S, ASS.UME SUA, 

TO DE DEFINIR AS PROPOSTAS .DE POLÍTICA A-
GRARIA E AGRÍCOLA PARA O BRASIL. ELES SÁ-
BEM COMO ELABORAR PROJETOS: 11ASS IM COMO ·SÃO· 
CAPAZES DE PRODUZIR - 1 NAS PIORES CONDIÇÕES 
IMAGINAVEIS - OS ALIMENTOS Q�E SUSTENTAM Á 

TRAGICA SITUAÇÃO DE MISt'.RIA E IIJJusnçA,MAS 
POPULAÇÃO DO- PA ÍS11 • 

LEIA A SEGUIR, NA ÍNTEGRA, O TEXTO 00 
DOCUMENTO ENCAMINHADO AO GOVERNO, SOB O Tí 
TULO DE "A -COMI SSAO PASTORAL DA TERRA E A 
P_OLfTICA AGRARIA BRASILEI.RA"� 

NÃO FALA NEM DECIDE EM NOME DELES. 

PARA A CPT, OS TRABALHADORES DEVEM TER 
_SUA AUTONOMIA REAL DE ORGAN I ZAÇAO E O D I r.r·1 

"Convidada pelo Senhor 
Ministro Nelson Ribeiro� en
carregado do setor de Assun� 
tos Fundiãrios, para uma;con 
sulta, s}. CPT apresenta as s:e.
guintes considerações: 

-

I - A.Comissão Pastoral 
da Terra vem ate o Senhor Mi 
ni stro representando apenas a
·si mesma . A CPT e um orga ni s
mo pastoral e·, como tal , e u
ma voi; da I greja . Fala pelas
pessoas ,equipes e Igrejas que
assumem o serviço ã caL:sa dos
trabalhadores rurais, assala
riados, sem-te�ra, posseiros,
parceiros, pequenos arrenda
tãrios, colonos, lndios e pe
quenos propri etãri o.s ,como pâr
te inte_grante do anuncio e da
sua vivencia do Evangelho de
Jesus Cristo.

A CPT entende que assu
mir. a trãgica situação.de mi
seria e injustiça de que sao
,vl ti mas os camponeses do Bra
sil, apoiar suas iniciativas
e lutas e estimular sua orga
nização e a melhor maneira de
ser fiel a.Jesus Cristo.

II - A CPT, cÓntudo,não
representa os traba,l hadores
ru.rais e camponeses. ETes prõ ..
prios têm seus organismos de
representação. A CPT.apõia e
coloca-se a serviço dessesor
ganismos, reconhecendo e pro

·movendo a sua autonom�a reaT,
tudo fazendo para que sejam
organismos verdadei ramer:te re

-presentativos de class·e e das
suas lutas.

A CPT, por isso,nao faz 
propostas de poHtica agrãri 
a e agrlcola prÕprias. Ela en 
tende que os únicos ·autores 
legltimbs de tais prorostas 
devem ser os prõprios traba
lhadores do campo . Eles sao 
capazes de elaborar projetos, 

· assim como são capazes de pro
duz-i r - nas piores condições
imagi nãvei s - os alimentos que-
sustentam a população do pals.

, 

E ifiustica · 
. .,. 

dizer que 
-

sao rncapazes 

III - E p�eci so ouv� r os 
trabalhadores rurais sem-ter 
ra e com pouca terra, dar-=

lhes assento majoritãrio na 
mesa que decide a polltica a 
grãria e agrlcola. Sem essa 

. prãtica, serã mais uma. injus 
tiça afirmar que são incapa-=

zes . E convidã-los com o fun 
damento de que são .cidadãos 
e a única base real de sus
tentação de uma polltica de 
Refo·rma Agrãria: 

Em nada .serão desmereci 
dos os projetos e planos, se
forem elaborados na lin�ua: 
gem dos- camponeses.Ao contra 
rio, serão melhor entendidos 
e assumidos pela r.,3ioria."·da 

·população do pals. Por isso,
ao serem os camponeses convi
dados, e condição indispensI

vel que sejam maioria e que 
a sua forma de expressão se
ja· ya l ori za.da . 

I V  - Ao convidar os uni 
cos sujeitos reais de um pro 
grama serio de Reforma Agra
ri a .:. os trabalhadores sem ter 
ra -, e preciso b.uscar aque-=-

1 as org�nizações que efetiva 
mente representam os que lu 
tam pela terra. infelizrner.:te:
na prõpria organização sindi 
cal hã pessoas e Jirigentes 
que .não assumem, não apõiam 
e, em ··éasos extremos, ate com 
batem os trabalhadores sem ter 
ra que se organizam para con 
quistar a terra.P9r isso�_toI 
na�se decisivo convidar, jun 
to com a CONTAG, o MOVIMENTõ 

. DOS TRABALHADORES SEM -TERRA 
e os Sindicatos de-Trabalha
dores Rurais articulados pe
la Secretaria Rural da CUT,a 
lem de representantes de ou-=

t)"as organi zaçõe?.. populares. 
(de pos�eiros, boias-frias , 
etc ... ). 

V� Os �rganismos de a
poio.e assessoria - c0mo a 
ABRA, IBASE, CIMI,CPT, FASE, 
entre outros - de�eriam ser 
.convidados pelos trabalhado
res.rurais e çamponeses . Ga
rant�-se, desse �odo, que es 
tejam ligados efetivame.nte ã 
luta pela terra ,tenham a confi 
ança dos trabalhadores. Evi�. 
ta:se, desde o começ�q�� se 
façam ·projetos e prosr2.!ilas de 
po 1l ti �a de Refortna ·Agrãri a 
a partir de fora r qe c.i mu elas 
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organizações popul ares·do cam 
po. A CPT, em todo o caso, con 
diciona sua participação ao 
convite dos trabalhadores ru 
rai s convocados pelo governo-:-

VI - Para efeti,var uma 
po liti ca de Reforma Agrãri a, 
cremos ser necessã.ri o consi-:
derar ainda que: 

a) para que o governo te
nha credito jünto ao movimen 
to popular, especialmente o
do campo, e necessãrio que: 

. - i.n6ta.Wte' }., e.fvi.ame.n,te.' 
phoeu.t,o.t, jucli.úa.,ú, pa.J_i.a. pu
n,Lh Of., hUpon6â.vw pe.lo.t, Cl.6 
f.>Cl.6.t,ina;to.t, de. .tJw.b�thadohe/2-
hU/tW. · So rio.t, a.nM de. 19 82 a 
1984, houve. ma.,ú, de. ZOO Cl.6f.>M 
f.>in�of.>, p.twtieame.n,te. todo"'i 
impunu; 

- e.neaminhe. ime.cli.ata pu
n,é,ç .ão d.o.t, '1.e.l.i pon6â.vw pe.iciX 

. viof..ê_nuM que.. c.a2ham .t,oblt..e. 
Of.> bia.balhadohU - queima de. 
eMCl.6, duthui.ç.ão de. Mç . M  .", 
pW õ e.}., domi.CÁliMU e. poli
c.,i_a.,ú,, to_htUAfl.6,. ame.aç.M de. 
mohte., violê.nuM .t, e.x.uai.t, , 
e.te;

- hU taWte. O cli.húto ã_
�e.hlt..a de. .mui.tof.> pÓM e.úr.M, phe 
j ucli.càd.o.t, pe.la at.ua.ç.ão de. oit 
gan,wmoi, epmo o GETA.T e. õ 
INCRA , que..of.> .tJr..o.M-6e.Ju.hamou 
dualojMam e.m be.ne.6Zeio de. 
ghif�hOf., e./ OU pMa a ,in6ta- . 
laç.ão de. ime.n6Cl.6 e.rnphUCl.6 hU

ha.,ú,, mo.de,f(no.t,, fa.J'_j_Jú.nd.é,01.i; � 
- aeabe. de.Mn,U::,i_vame.n,te.

eom of.> bando.t, aJI.madM e. OJ., e. 
x.ê.heitof.> pCVLtieulalt..u de. óa-:: 
ze.nde.iM.t, e. e.mphUM, te.van
d.o Of., 1Le.1.ipon6iiVW aOf., tfvi.bu. 
na..,v., da J UJ.i tiç.a; 

-

b) uma porítica de Refor
ma Agrãria somente se efeti-=-

. varã se o programa for mass i 
vo, beneficiando percentagem 
si gni fi cativa dos "Sem - Ter
ra 11• Um programa ti'mi do, eta 
pista, servi-rã apenas para au 
mentar.a violência jãexisten 
te no campo. 

-

Na situação social do pa 
is, os 12 milhões .de Sem-Ter 
ra têm necessidade imediata 
de terra para produzir e so-

'breviver. O pais tem necessi 
dade: de mais alimentos. 

-

c) uma ·pol'itica de Refor cursos e moral par.a executa-
ma Agrãr-i â -não tem condições la·, que conte com a parti ci-:-
de �feti var-se a partir de u pação <;Iireta dos traba l had� 
ma lei compliGada, confusa e res sem-terra e do Indios. · 
dirigida para defender aos t necessãrio desmilita-
mais variados interesses, co riiar a questão d� terra e da· 
mo e o·Estatuto da Terra·. 7f. Reforma Agrãria. 
Reforma Agrãria demanda deci e) unia politica de Refor.
são porítica e uma lei clã1�a-,- ma Agrãria

.
no �rasil depende 

explicita, que lhe dê susten do rigor com que for julgado 
tação legal. Uma lei que de-:: o direito pretendidoã·propri
fina e determine uma políti- edade das terras. Se toda a·
ca agrã.ria de democrati za,ção terra definida como propri e-
da propriedade e ·do· uso da . · dade po"r pretensos. - ou mes
t�_�ra _ e que estabele9a cc;im� · mo claramente·falsos-propri
pr1or1dades da pol1t1ca agr1 etãrios for indenizada em de 
cola o apoio aos pe_quenos P�� · · sa propri ações, não havera nun 
dutores e a produçao de al,� ca recursos s�ficientes. Se� 
·mentas. porem, ·as ,grilagens e as ter 

ras com títulos e origens áu 
vidosos forem sumariamente 
11recol hi das li,. deixando ào Ju 
diciãrio decidir sobre o di:-

Mvitos 
, 

orgaos 
, 

so ·fazem 

atrapalhar 

d) uma ,porítica de Réfor
. ma Agrãria não tem COl)dições 

de �er efetivada com a atual 
proliferação' de· progrãmas ,e 
organismos exe�utores. f ne
tessãrio implementar u�·pro
cesso unitario. Dai qu� nã.o
poderiam continuar existindo· 

· GETAT, GEBAM, .PROTERRA, etc, 
cónfundidos, na atuação, com 
o INCRA. O prõprio INCRA não
pode ser um organismo generj_
.co e "feito para .tudo". t n�
cessa ri'o ter um organismo en 
carregado diretamente da Re-=- .
forma Agr�ria, com poder, r�

. rei to real ã terra, haverã mui 
'ta terra para a Reforma ,Agrã 

tia a baixíssimos custos. -
O roubo de terras deve 

ser punido, não indenizado . 
E, alem disso, serã necessa
rio estabelecer um mõdulo mã 
xi mo de propriedade, reco l h en 
do ou expropriando tud.o o que 
o exceder.

f) a poliHca· de .Refor-·
ma Agrãri a depende de uma cor 
reta articulação com os pro-=

jetos de colonização. Esses 
não-podem ser-nem um "negõci 

. o da 'Chi na II pará· empresas de 
colonização, inflacionando o 
preço da terra e condenando 
os pequenos pro.dutores a a 1-

•
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tos gastos e extremas difi
culdades, nem "campos de con 
centração 11 como o são as co
lonizações pror_,ovid?-s pelo 
INCRA� pelos governos esta
duais. E'. i ndi spensãvel que es 
ses projetos sejam elabora-=- -

· dos e executados com a parti
cipação direta dos trabalha-=

dores.

Há terra em 

quantidade 

e qualidade 

g) uma poli ti ca de Refor
ma Agrãria, para que não nas 
ça de·sacredi tada, não poderã 
assentar-se na afirmação de 
que não hã terra para os sem 
terra nas suas regiões de o-=

rigem. Essa e a menti-ra,amis 
·tificação e o sinal do compro
misso com·o monopõlio capita
lista da terra por parte dos
promotores da aplicação dõ. 

1

1 re
forma agrãria 11 do Estatuto da
Terra nos últimos 21 anos! Hã
terra, em quantidade e com
qualidade, em todas as regi
ões, especialmente no Sul e
no Nordeste. A transferência
da população deveria estar con
dicionada ã impossibilidade
real de assentamento na regi
ão e, ainda assim,deveria de
pender da co ncordâ nc ia - das
pesso�s diretamente envolvi
das.

Concluindo, acreditamos
que a politica da Reforma A
grãria somente sera vitorio
sa se tiver como base de sus
tentação os Trabalhadores Se!IT
Terra e o conjunto da popula

. ção do pais que apÕj a a àem� 
cratização da terra como pas 
so j ndi spensãvel para a dem� -
cratização politica. Sem de
mocracià social não e possi
vel a democracia politica re 
al. 

Goiânia/Brasilia, a 01
de abril de 1985. 11

-

COMISSAO 

PASTORAL 

DA TERRA 
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Bispos: Continua a 
violência em Goiás 

Devido ao çlescaso das au 
toridades polit{cas e judicT 
ãrias do estado, inclusive o
governador, ·diante da crescen 
te onda de violência pratica 
das contra os posséi ros cl0 Nor 
te de Goiãs, os bispos do Re 
gi qna l Centro-Oeste_ da CNBB 
se reuniram em sessao extra-_ 
ordinãria no dia 20 de março 
deste ano, em Goiânia, e de 
ci-di ram tomar novas medi das
�e apoio e solidariedade a
quele povo.

Nessa mesma data, eles 
anunciaram ã imprensa qui u
ma comissão de advogados fi 
co'u incumbida de encaminhar 
recursos na Justiça, enquan
to outra comissão,formada de 
bispos, se encarregaria de� 
presentar ãs autoridades fe 
der·ais, em Brasilia, a� rei
vindicações dos posseiros. 

AS DECISÕES 
Foi esta a nota que o Re 

gional Centro-Oeste da Confe 
rência Nacional dos Bispos áo 
Brasil distribuiiu ã impren
sa, informando sobre suas de 
cisões:· 

1 

"Nós, os bispos do Regi 
onal Centro-Oeste da CNBB,re 
unidos em Goiânia, em sessao 
extraordinária, a 20 demarçc 
de 1985, er:i decorrência de nos 
sa mi s'são pastoral sob-re es 
ta região, nos vrmos compeli 
dos ,a assumir medidas de so-=-

1 idariedade sobretudo com o· 
povo sofrido do Norte do Es
tado e de interpel�ção às 9�

toridades competentes. 
No dia 22 de novembro de 

1984 dem_os à opinião p.úb 1 i ca 
e ao governo do Estado um d� 
cumento com denúncias compro 
vadas sobre a conturbada si-=

tuação fundiária naquela ár� 
a. 

- . Entretanto,apesar da pr�
messa formal do sr.· governa
dor,. nossa voz, eco do e l amor 
do povo, não foi atendida.P� 
lo contrário, agravaram-se a 
violência policial e o desc� 
so das autoridades políticas 
e judiciárias . 

Em conseqüencia disso , 
para sermos fiéis à nos�-a mi� 
são de pastores, decidimos 
prosseguir no mesmo émpenho. 
com as seguintes medidas con 
eretas: 
, 

1� - Incumbimos uma co
missão de juristas do encami 
nhamento dos recur.sos cab í-=
vei s em n(vel judiciário; 

2� - Uma comissão de bis 
pos do nosso Regional apresen 
tará, junto às autoridades fe 
dera is pol ítico-administratT 
va�, as inadiável� rei�indi::-

. caçõ�s do nosso povo. 
Nesta caminhada pascal .. 

de morte e ressurreição doS� 
�hor Jesus, exortamos nossas 
Igrejas a acompanharem nosso 
�rabalho em favor dest�s ir
mãos, para os·quais queremos 
aue chegue a partilha da ter 
�a e do pão". 

QUEM ASSINOU 
A nota entregue ã impren · 

sa pelo Regional Centro-Oes-=

.te da CNBB foi assinada por 
Dom Fernando Gomes dos Santos, 
arcebispo de Goiânia; Dom Jo· 
•se Freire Falcão, arcebispo
de Brasil i-a-DF;Dom Jaime Schu
ck; bispo de Cri'stalândia-GO";
Dom Benedito Coscia,bispo de -
Jatai-GO;Dóm �iguel Pedro Mun
do, bispo· auxiliar de Jata,;
Dom Stanis.lau Arnoldo Van Me
lis, bispo de São_Luiz dos Mo�
tes Belos-GO; Dom Victor-Ti
eJdeek, bispo de Formosa-GO;
Dom Rubens· A.Souza Espinola,
bispo auxiliar de S.Luiz M.
Bel os: Dom Antônio Ribeiro de
Oliveira, bispo de Ipameri -
GO; Dom Jaime Collins, bispo
e Miracema do Norte-GO; Dom
Tomãs Ba l dui no, bi s·po ·de
Goiãs-GO; Dom Celso Perei�a
de Almeida, bispo de Porto Na
cional-GO; Dóm Jose Carlos d�
Ol'iveira, bispo de Mozarlân-·
dia-GO; Dom Jose Belvino do
N.ascimento, bispo de Itumbia
ra;.GO; Dom Aloisio Hilãrio de
Pinho, bispo de Tocanti.nõpo-
1 i s-GO; Dom Pedro Casaldãli
ga, bispo de São Fel i x do A- -
raguaia-MT; e Dom Geraldo de·
�vila, bispo auxiliar de Bra
sil í a-DF.

1 • 1 
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Técnicos .falám·· em .reforma 
por . etapas. D�putado ·quer 
só. aplicaçãO . do Estatuto 

---·· 

Não e apenas o Ministé-
rio Especial para Assuntos 
Fundiãrios que esta se movi
mentando no sentido de elabo 
ra r o programa do novo gover 
no federa 1 · para os setores a .
grã ri o e agr_i cola. Hã tambem 
uma equipe de técnicos do IN 
CRA e do SERPRO (Serviço Fe-:

dera l de Processamento de Da 
dos) e ate uma comissão par-=-

··lament-ar interpartidãria, ins 
talada na Câmara em novembro
do ano passado mas que somen .
te agor_a começou a funcionar,
presidida pelo deputado .baia 
no Fernando Santana (PMDB) .-

. Pe Tas i nfónnações que a
imprensa tem divulgad� de �m
bos os lados a preocupação ba 
sica é conciJiar as metas cío ·_
governo na área econômica 
estender o capitalismo ao cam
pO,· principalmente - com osl
·interesses dos grandes propri
etários de terras, de manei�
ra a não gerar problemas po- ,
Hticos de maior gravidade
junto a esses mesmos proprie.
tãrios. · -

Os técnicos dó INCRA e·
'do SERPRO falam em um progra
ma d,e II r::_eforma agrãri a II d'que 
comece elas terras volu
t:as, passe em se uid 2- elas
não-devolutas_,_gue estejam o
ciosas ha vâri as décadas e de 

� 
semboque numa terceira fase:

(J:--7�tingindo os lat�fUndios i� 
produtivos, que e onde esta
riam as maiores dificuldades 
po H ti cas. Jã o presidente da 
comissão interpartidãria da 
Câmara Federal , Fernando San 
tana' entende que nem e neces 
sã ri o mexer na legislação, mas 
apenas "criar opinião publi-
ca de apoio ã implantação cor 
reta do [statuto da Terra 11 : 

que pa·ra ele es tã 11 bastante 
atual 11. 

NAO E· REVOLUÇÃO 
A m�nifesta intenção do· 

. deputado baiano, di vul 0ada p� 

1 
lo jornal O E.6ta.do de. ·s . .Pau 
lo, e no sentido de "consci-=
entizar todas as classes de 
que a reforma agrãria não e
revolução: E precis'o explicar 
que o retardamento do desen
volvimento esta atrelado·ã in 
capa·ci dade do consumo pelo ho. 
mem do campo", acrescenta. -

V�-se claramente que o 
parlamentar peemedebista não 
estã preocupado apenas com os 
interesses imediatos do ·lati 
fundia, mas projeta o lavra-=

dor, antes de mais nada,como 
agente multiplicad�� do con
sumo, objeto privile_giado do 

-c�pitalismo, enquanto a ques
tao soe:: ia l pouco ou .. nada me-=

rece de suas atençõe�. 
São também do deputado 

Fernando Santana as seguintes 

declarações, igualmente pu
blicadas pelo jornal O E.ó.ta.-· 
do de. S. Pa:ulo: · l ) "Nõs e que 
somos burros e não reconhe-ee 
mos· que a reforma agr.a: 1.a_e 
um instrumento basiçp para o 
de�envo I vi mento do _pais. Se. ãs c .asses di ri.gentes; i ndus
triais e banque.iras tivessem 
mais visão, estariam apoian
do esta reforma, que é� ex
tensão do capitalismo ao.cam 
�; 2) "t o produtor de pe
quena escala, utilizando uma 
tecnologia atrasada, mas que 
produzi a para comer e podia 
vender algum produto na fei
ra da cidade prõxima para com 
prar produtos industrializa-=

dos. Esse pessoal nunca foi 
titulado, e veio para a _cid�r 

de para ser tonsuMidor �em 
trabalho" 
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GO,AS-M.GROSSO-PARA 

· Oper�ção Terceiro Mundo · ·.
condena viotênciá contra 

lavradores brasU-eiros 
. 

Assinada __por representan 
tes da Operaçao Terceiro Mun 
do (Operazione Terzo Móndo -=

Albino, Bergamo, Itãlia),uma 
longa carta foi enviada rio co 
meço de março a diversas au� 
toridades brasileiras, entre 
elas o presidente da Republi 
ca, o ministro do Iriteri.or e
os governadores d� Goiãs, Pa 
rã e Mato Grosso, protestan� 
do contra as violências. de que 
têm sido vitimas, nesses três 
estados, os trabalhadores ru -
rais e suas entidades, com a 
participação das policias mi 
litares e federal, alem de pis
to lei ros. -

A carta cita vãri os exem 
p 1 os,. como o assassina t'o · do 
secretario do Sindicato dos 
Jrabalhadores Rurais de-Ara
poema, Norte de Goiãs, no dia 
9 de agosto de 1984, e a ex
pulsão de dezenas de famili
as nesses município e no de 
Axixã. Menc�ona ainda o regi 
me de escravidão imposto a cen 
tenas de lavradores dà regi-=

ão de Santana do Araguaia. e 
São Félix do Xingu, no Para, 
envolvendo grupos econômicos 
como a Volkswagen, e o pâni
co espalhado por pistoleiros 
da Agropecuãria Mirassol� jun 
tamente com as policias mili 
tar e federal, entre os tra-=

ba:lha.dores do município de 
Jauru, em Mato Gros�o. 

TERROR 

Demonstrando ter pleno 
conhecimento dos fatos, os re 

-presentantes da Operação TeI
ceiro Mundo l�mbram que , no
período de ages to a setembro
de 1984, no Nor.te de Goi ãs ,
pelo menos sete assassinatos
de posseiros e dirigentes si�
dicais ocorreram, 20 pessoas
foram feri das e/ou torturadas,
90 casas destruídas e 600 la

vradores expulsos das terras 
que cul ti va.vam, _ aconteci men·
tos que se registraram de ma 
nei ra semelhante no ·sul do'Pa 
ra. 

A carta se refere tam
bém ao fato de ·que os autores 
e mandantes dos assassinatos 
.são conheci dos, ma's nunca per
segui dos e presos, e que exe.!:_ 
cites particulares,� servi-· 
ço de grupos econômicos; at� 
am livr·emente, com a cumpli
cidade das autcri da.des lo-
caís. 

· dicais, bem como a violêncfa
contra os trabalhadores� co
mecem numa região t_ida ·como
de grande prog_resso, como a

de Carajãs, da qual earti ci
pa a Comunidade Economica Eu
rapei a, i nc l us i ve a l tã li a.-

Finalmente, manifestam
seu total apoio ãs reivindi
cações dos passei ros e i ndi os
prejudicados pelo alagamento
de suas terras no Estado do
Pa rã, para a construção da· u
sina de Tucurui: delimitaçãõ

CARAJAS - TUCURUI 
Os signi}tarios da' cor- _ 

respondincia estrahham ainda 
· qu� a violação da Jus�iça e
o·s atentados a-direitos sin·

' de nova ãrea para o povo Pa
rakanã e garanti a de terra_ p� 
ra 4 mil famílias de·poss€i· 
ros atingi das, alem do ressar 
cimento dos prejuízos que tT-
veram. 
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1 VO POLETTO 

O presidente Tancredo Ne 
ves tentou comprometer a Igre-=

ja C.a!Õlica com o se.u governo, 
atraves de escolha de nomes pa · 
ra o Mi ni s teri o Es pec ia 1 de As· 

· suntos Fundiãrios. Ele queria: 
segundo apareceu na imprensa , 
que o ministro fosse indicado 
ou apoiado pela Conferência Na 
cional dos Bispos áo Brasil: 
CNBB. 

Na visita dele ã CNBB, fa 
1 �u claramente,. que a Igreja Ca. 
tolica ajudaria seu governo a

resolver a questão agrãria. Em 
o�tra oportunidade, afirmou que
nao se pode mais retardar a Re
forma Agrãrià, pois os bispos-=

e o prõpri o papa - a consideram
i nadiãvel.

Qua'l a razão de insistir 
na ligação direta entre questão 
agraria e Igreja Catõlica? 

Devem haver muitas respos 
tas para essa questão. Preten-=

do indiq1r algumas, levantando_· 
pontos de reflexão para os lei 
tores. � -

RESffiSTA l · 

A IGREJA PODERIA SEGURAR 
OS TRABALHADORES SEM TERRA 

t conhecido o Movimento 
dos ·Trabalhadores Sem Terra. E 
l e real i zau seu ·1 Q Congresso Na
cional nos dias 29, 30 e 31 de
janeiro filtimo, ém Curitiba,Pa ·
ranã.·Contou com 1 .500 delega-=

dos� vindos dos 23 estados. Te
ve falhas e erros, todos em me
ticuloso e democrãtico proces-=

so de revisão. No conjunto,foi
um inegãvel sucesso. Demonstrou
a capacidade de organização do�
trabalhadores sem terra. Expres
sou em definitivo seu peso po-=

iitico, através das atividades
e das conclusõ�s do Congresso.

O presidente Tancredo Ne-

Reform.a 
·,

. 
. 

-

abafamento 
ves não esteve presente, cqmo 
prometeu. Nem e_nvi ou represen
tante. Sua ausência e seu desa 
p�eço foram motivo de preoc·upa 
çao para os congressistas. Tan 
credo havia prometido estar no 
Congresso 11como presidente ·ou 
como si mp 1 es cidadão 11 • Uma vez 
eleito presidente, por que não 
s� fe� presente e não explicou 
a auséncia? -

�ouve quem interpretasse· 
o silencio do ·presidente como
�m sinal de que'não_ iria aten
der ãs rei vi ndi e.ações dos Sem .
Terra. Assim mesmo, as denfinci
as veiculadas no Congresso e as
conclusões finais. foram entre
gues ao novo governo corria um v.o
to de confiança. A luta pela
terrp,. contudo, não dependerã
das respostas do governo. -·· Os 
Sem Terra decidi·ram melhorar 
sua organização e 1-utar ate que 
a terra seja devolvida ao_povo. 
E que, alem _da terra, os lavr'a 
dores contem com os recursos e
apoios necess�rios para produ
zir ·os alimentos· dos brasilei
ros. 

Se b novo- presidente . fa-
1 hou, o mesmo 'não se pode dizer 
ºde muitos organismos de apoio, 
esP,ecialmente da Igreja. Ela ·te 
ve uma presença forte, compro-=

·metida.

EQUIVOCO 

SERA QUE A IGREJA TERIA A_ 
POSSIBILIDADE DE FREAR O MOVI
MENTO DOS TRABALHADORES SEM TER. 
RA, OU MESMO 1 iDIRIGI-L0117 

Se esta e uma das avalia
ções do novo governo, parece es 
tar equivocada. Afinal,igrejas
éri s tãs, a traves da Comissão Pas 
toral dp Terrsi, têm esti.muladõ; 
acompanhado· e assessorado a or 
ganização desse movimento. oe-=

sejam, por i ss.o, que e1 e · seja . 
vitorioso. Uma das razões do a 

·p9io foi es�a: que os �em Ter
ra tivessem um instrumento au
tônomo e eficaz de articulação

das suas lutas pof terra e t 
ba_l ho. Hoje,_provavelme_nte�qu 
(!JUer tentativa de "frear 11 ou 1

rigir11 seria rechaçada como 
tromissão descabida. Seria j 
gada uma traição ao processo 

Em outras palavras, o 
vimento dos Sem Terra tem s 
autonomia e estã em franco p 
ces�o d� afirmã-la numa orga 
zaçao nacional; Sem paraleli 
mos e isolameDtos, mas deter 
nado e� seus objetivos. 

Um governo qu.e se prop 
nha um programa real 'de Refo 
ma Agrãria terã no Movimento 
se sõlida de apoio e de sust 
tação. Se um 1 �overno teme o 
vimento, não �e dec_lara cont 
rio ou in�apaz de realizar e 
tivamente a Reforma Agrãria? 

RESPOSTA 2 

A IGREJA P.ODERIA DIHINU 
SUAS DENONCIAS E COBRANÇAS 

O governo Tancredo des 
um periodo de tranqüilidade 
litica e social ·para implan 
seu; programa de 1

1recuperação 
cional 11

• Este e_o objetivo 
propalado pacto social. C 
via�ilizar esse 11credito 11

camponeses sem terra? 
O apoio direto dos Sem 

. ra sõ se darã mediante poli 
cas que atendam suas reivin 

·cações. Caso o governo des
protelar esse atendimento,
nico modo.de não ser atrapal
do eelos Sem Terra seria_ o
silencio·, ou· o silêncio dos
ganismo_s que amplificam ou 1
emprestam voz.

Infelizmente, ainda e
dade que a Igreja veicula o
or nfimero de denfincias das i
justiças e violências contra
que luta� pela terra. Eles
da não tê_m organização s ufi
ente. E o Movimento Sindical
deixa muitas vezes no aband
preso que estã ã estrutura
porativa oficial.
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Agrária ou 
de conflitos? 

. . ,. 

Não creio que a Igreja dei .. 
xe de denunciar. A não ser que 
não haja mais motivos. Se-o no 
vo governo apoiar osSemTerra� 
fizer a Reforma Agrãria e com
bater a violência dos grandes 
proprietãrios e grileiros , e -

provãvel que diminuam ou desa-
: pareçam as injustiças, os as 
sass inatos, as vi o 1 ênci as. .Se 
nada for feito, porem, as de 
nuncias aumentarão. 

OS NOMEROS 

Essess dados, divul�ados 
no relatorio anual dá Comissão 
Pastora 1 da Terra sobre 11 Confl i 

· tos de Terra -no Brasil 11 (janeT
ro a setembro de 1984), corres
pondem, com absoluta certeza,a
uma rarcela da viol�nci� acon�
teci da no campo em 1984. E a si s
tema t_i zação do que foi documen·
tado e publicado.

-
. ' 

. ASS I M."MESMO, NÃO SE P-ODE

RI A DIZER QUE ESTA EM ANDAMEN

TO UMA GUERRA CIVIL?

MILITARIZAÇÃO 

Houvesse uma arti cu1 ação 
de todos esses conflitos , e 
certamente seu significado po
lítico seria inestimãvel. Por 
enquanto, não pas:sam de 820 guer · 
ras de maior.ou menor porte. Os 
governo� militares, medindo o 
potencial desses conflitos e t� 
mendo sua articulação, criaram 
"grupos· especiais" ( GETAT , 
GÊBA�) � ate um Miniiterio Es 
pecial ,de Assuntos Fun_diario.s-:
Militarizaram a quest�o da· ter 
ra. As ações des�nvo 1 v-i das, a 
propaganda e a repressão foram 
instrumentos de despolitização 

Não e p·ossivel admitir pas da luta pela terra. O objetivo 
sivamente a ocorrência impune perseguido foi o.de 11aca�arcom 
de 116 assa.ssinatos,alemcJ�l34 · os conflitos". O resultado- fo
pessoas feri das e to.rturadas , ram o agravamento e a genera 1 i 
·260 pessoas presas, 7& ameaça- zação dos conflitos em todo o 
das de morte em 4 84 conflitos pais. 

'.por causa da terra, como acon- · · O que farã o novo governo:
teceu em 1984. Esses conflitos tent_arã abafar·aindá mâis a lu 
atingiram 334 . 866 pessoas numa -ta popular pela terra, favore-=

ãrea conflitada · que totJJiza cendo a concentração fundiaria 
5.125.586 hectares. e a mo�ernizaçã� conservadora 

Se somarmos os conf-1 itos na agricultura? Se este for o 
por causa da terra com outros caminho escolhido, os conflitos· 
acontecidos no ca�po (por ques aumentarão e maiores serão as 
tão trabalhistas, barragens,se denuncias e cobranças. 
ca, agrotõxi cos, sisa 1, aci den · --------------
tes com boias-frias, garimpo e RESPOSTA 3 
sindicatos), teremos um resul
tado espantoso: 820 conflitos, 
com. 370 mortos, l . 035 feri dos/ 
torturados, 1 :291 presos, 85 a 
meaçados de mor�e e envolvim�n 
to de l .39,383 pessoas numa a-=

rea de 6.011 .568 hectares. 

O NOVO GOVERNO QUER REAL
MENTE A ,AJUDA DA IGREJA 

Na hipotese de que o novo 
'iOVel"nO queira efetivamente re 
à 1 i za-r uma Reforma Agraria que 
satisfaça ·ao anseio dos SemTer 
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ra e da Nação, e acredite que 
a Igreja, por sua pratica, pos 
sa contribuir com o processo;ã 
questão deveria ser colocada·nes 
te� termos: por que·o governo 
procura a CNBB e não procura o 
Movimento dos Trc.ba 1 hadores Sem 
T_erra; a quem a Igreja ·apÕia e 
promove corrn sujeitos da con 
quista da 'terra? 

Enganam-se Tancredo Neves 
e seus amigos, se acham que a 
tensão a s�r resolvi"�a. e a que 
aparece entre governo e a hie
rarguia'da Igreja. Ésta e a a
parencia. 'A analise mais seria 
leva ã tensão·real, a existen
te entre governos que apoiari gri 
leiros e grandes proprietãrios� 
de terra e os- lavradores se;,1ne 
nhuma ou com .pouca �erra. E, a 
cada dia que passa, a neces�i
dad� destes Ültimos aumenta, a 

·gravàJa pelo desemprego genera·
l!zado, pelas péssimas ccindi
çoes de trabalho e pelos ile
gais e irrisõrios salãrios �a 
gos a quem consegue um emprego. 

. O góverno tem· programa a 
grario popular e pretende con 
.cretizã-lo? Procü�e o povo, �s 
Sem Terra, o Movimento $i ndi ·· 
cal de Trabalhadores Rurais, e 
terã todo o apoio necessãrio. 
Os governantes se consideram 
cristãos e querem seguir a ori 
entação das igrejas cristãs?-: 
Leiam os documentos publicados 
e façam o que foi sugeri do: · a 
Igreja, enquanto instituição re 
li gi osa' nãq substitl:li rã os tra 
ba lha dores, mas promoverã suas· 
organizações, para que eles con 
quis tem a terra de que precisam 
para trabalhar. 

_A titulo de conclusão, po 
derramas dizer: que não se pro 
cure enganar o povo através áe 
encontros, contatos e acertos 
de cupula. Da parte da Igreja, 
se essa for a prãtica de parte 
da. hierarquia, . terã ela a cri -
ti�a livre e cristã.do povo que 
cre e quer participar da solu
ção de seus problemas. Re� ta ba 
talhar para que toda a popula-=
ção critique e conteste os go
vernantes que promovem acertos 
e acordos por cima, sem a con
sulta!= a pa-rtic-ipação-dos prin 
cipais e verdadeiros interessa 
dos. E que a crítica seja mais 
severa se tal pratica política 
foi executada em nome da demo
cracia'. 

--l----------:--:--------.,....;.. _________ ......, _ __;;....__...;__..;_ _______________ _
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AMAZONAS 

60 f a,nílias ·goianas. 
abandonadas ·' 

na ·mata 
Sessenta familias de tra 

balhadores rurais q·ue o Ins-=
tituto de Desenvolvimento A 
grãrio de Goiãs {IDAGO) man-=

dou para a região fro�teiri
'ça do Brasil com a Venezuela, 
·no 1 Amazonas-, em dezembro de.
84, foram· abandonadas na ma
ta· e passa.ram a vi ver em mi
seria total. Dez dessas famT
líàs conseguiram fugir e ate
a metade do mês de- fevereiro
ni ng·uem tinha nott ci as delas'
mas acabaram- voltando para
Goiãs.

Na epo-ca de sua transfe, 
rênci a ·para o Amazonas, o fa· 
to foi denunciado como sendo 
migração patrocinada, questi 
onando-se tambem a falta de1

explicações sobre importan
tes datalhes, comó a presen-. 
ça do Exercito .na região e os 
motivos pelos quais esses tra. 
ba

.
lhadores não eram assenta-=-, 

dos em seu próprio Estado de 
origem. Mais tarde, jã em f! 
verei ,ro, o Regional Norte I 
da CNBB informava: "As fàmi-

- l'ias estão pedi_ndo socorro".

As promessas do I DAG_O e.
do ITERAM (Instituto de Ter
ras �o Amazonas) eram pur.� i
lusão. Os colonos passar.anifo·
:ine, f i ca ram em barracos de lo
na abertos, sujeitos ãs. chu
v,as, cl,OS mosquitos e aos bT
chos, ai morando com suas fã
milias de 8 a 10 filhos. Nao
tinham assistência de saúde,
nem de transporte, e não r!
ceberam adubos, ferramentas e
sementes conforme o ·prómeti
do. Por ultimo eles vinham ti

· rando ci põ para vender aos c�
.merciantes, como meio de so-
brevivência. '· 

ENGANAÇÃO 

, '!Estas são as condições 
ofereci das pelo. governo do E� 

tado de-Goiãs aos trabalhado 
res rurais sem terra.· Grupos 
de homens, mulheres e crian
ças passando fome ·e desespe
ro por terem sido despejados· 
na mata sem nenhuma assis tê·n 
eia, como· s-e em nosso Estado 
nãó houvesse tanta terra im
produtiva 11.

O·comentãrio acima estã 
contido em nota- distribui.da 
no. dia 3 de março, apõs uma 
reunião de três dias da.Comi s 
sao. Pastoral da Terra - RegT 
anal Centro-Sul de Goiãs,com 
a parti d pação de _trabalhado 
res rurais e agentes de pas-=

_to!'a l d.e vãdos municípios , 
alem do bispo presidente · da 
CPT Regional. 

11 Vendo a fa 1 ta de respon 
sabil idade do IDAGO, que, ao 
inves de assentar o·strabalha 
dores na terra em Goiãs, man 

- da para longe tantas famil ;::
as, sem cump·ri r ·as promessas,
em conjunto com outros õr
gãos 11, .a nota distribuida
"chama a atenção dos trabalha ·
dores pãra · não serem engana-=

dos com esse tipo de prómes
sas e denuncia a atuação do
governo do Estado, que preju
dica os trabalhadores jã áe
sesperados por terra para tra 
balhar e morar". 

-·

. O documento lembra ain
da "que o gdverr10 do Estado
de Goiãs realiza a politica
do esvaziamento das tensões
e, com aparência demagõgica,
de solução -·dos p.rob lemas fun
diário e urbano". Lembra tam
bêm qu·e 40 das famílias· eng a
nadas fazem parte do RegionaT _
Centro-Sul de Goiãs, vindas
de muni�ipios como Bela ·Vis
ta, v,anõpolis·e Goiânia.

A nota contem -27 assina_ 
turas. 

BOLETIM DA. CPT 

., . ,  

CEARA 

Lavradores 

enganados 
e.m -lguatu
Em dezembro de 1984, as 

chuvas começaram a cair na re 
gi ão. de- I gua tu, no Cea rã, e

os trabalhadores rurais vi ram 
renascer 1suas . esperanças deu 
ma boa safra, embora muitos 
não tivessem terras para. plan 
tar: Eles haviam feito vãri-=
as rei vindicações· ãs auto ri -
dades, desde o mês de junho, 
inclusive de:credito agríco-· 
la par� os pequenos produto� 
ces, reparos nos açudes dos 
bol sõe.s e sementes para o p l an 
tio em janeiro. 

-

Passada à metade do mês · 
de fevereiro, o cr€di to sõ ha
via chegado para os grandes 

·proprietãrios e os açudes não
tinham sido reparados (amea
çavam desmoronar, com as chu
· va·s). Em oficio, a Secretar,
a- da Agri-cul tura do Cearã pro
metera mandar 14 tone la das áe
mi lh..o · para o Si·h_di cato dos Tr�
balhaqores Rurais de Iguatu ..
SÕ mi.lho, apenas milho.

POVO LESADO 

Para surpres�eral, quem 
recebeu as, sementes de milho 
foi a prefeitura, que as gua r 
dou desde janeiro, -esperandõ 
que o se·cretãrio da Agricul
tura foss.e fazer_ o l ançamen 
to. No dia 12 de fevereiro is 
so aconteceu, mas a dis tri buT 
çãó era de apenas cinco qui-=-

_los para cada família, tendo 
o ·lavrador que àssinar termo
de responsablil�dade · que o

1comprometi a a devolver as· se
mentes apõs a colheita. Alem
di_'sso, sõ eram distribui das
no centro de Iguatu e nas se 
-des de quatro distritos.

-

Mais uma vez, o povo foi . 
lesado, confonne denuncia' es 
crita assinada pela Cãritas 
Diocesana--,ide Iguatu, Comissão 
Pastoral da Terra, Coordena
ção Pastoral da D1ocese, Cob_!::.
· de nação da . Pastoral de Juve.!!_ 
tude e Sindica to dos Trabalha 

. dores Rurais de Iguatu. 
·-

' . 
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SURUCUCUS 

Policial e jagunços comandam 
. �- ' 

1nvasao a terra dos ·1anomanl 
Comandados por três ho

mens treinados em' ações �e 
, combate pãra-militares, que· 
renderam os policiqis a ser
viço da Funa i e toina,ram co� 
ta da pista.de pouso local , 
44 garimpeiros invadiram a r� 
gião da serra de Surucucus , 
território dos índios Ianoma 
ni, em Roraima, no dia 14 áe 
fevereiro deste ano; 

Pelo.menos dois desses 
homens que comandaram a ope
ração, portando armas_pesa
das, são conhecidos como ca 
pangas de José Al tfoo Macha-=

do e, a mando c!�le_, tinham par 
ti ci pado de uma matança de ga 
rimpeiros em Rosa de Maio,Es 
tado do Amazonas. Um deles e
Mauro. Fonte Machado, carioca, 
que ja tomou conta de vãrios 
garimpos de Altino, sempre es 
cravizando o_s garimpeiros·. õ 
outro e Leofridion Xavier,ga 
ucho, major reformado. 

-

O terceiro homem do co
mandb da invasão e um polici_ 
a l civil da ativa. Faz parte 
da Polícia de Operações E_spe 
ciais do Amazonas e encontra 
va-se oficialmente a serviço 
da Secreta ri a de Segurança PÜ 
blica daquele ,Estado,. rece-=

bendo uma dia ri.a .de C r$ 90. 333; 
Seu nome e Nilberto Batista 
de Oliveira. 

ENVOLVIDOS 

Um dia antes - 13 de fe 
vereiro -. a invasão chegou 
a ser noticiada pelo jórnal 
A CJÜ,ti,c.a, de.Manaus� 'o que. 
fez a Ful'}ai solicitar ajuda 
da Polícia Militar. Acontece· 
que a operação ja esta,ya er� 
parada com grande anteceden
ci a, pois no dia 19 · daquele· 
mês um.aviã monomotor (pre
fixo PT-JMG) fizera o reconhe 
cimento da ãrea, tendo a bor · 
do o pi loto Minei ri nho � o aI 
vogado Tito Rocha Filho. 

Outros que est�o envol
vidos na história são o fa
zendeiro Raimundo e a verea� 

dora Lourdinha, sua mulher. 
Eles são os donos da fazenda 
São Luiz, de onde saíram os 
oito vôos que levaram os 44 
garimpeiros para o territõri 
o dos Ianomani, na serra áe
Surucucus.

Quanto ao advogado Tito. 
Rocha Filho, também não res
tam duvidas: estão registra
das em seu nome, na Secreta
ria �e-Segurança Publica do 

Amazonas, uma escopeta semi
automãtica, calibre 12, uti
lizada na invasão pelo capan 
ga Mauro Ponte Macha�o, é u-=

nia esµi ngarda de doí s e.anos 
superpostos, também de cali� 
bre 12,marca Boito,n941.610 , 
usada pe 1 o j agl.lnço Lei fri di on 
Xavier. Umá terceira arma pe 
sada - metra 1 hadora marca.UR'U 
- pert�nce i própria Secreta
ri a de Segurança PÜb 1 i'ca dõ
Amazonas.

Agrava-se o conflito· na 
, 

, area dos Kaingang 

Estã se tornando cada 
vez mais grave o conflito que. 
envolve a.comunidade Kaü1gang 
do To 1 do Chimbangue e co lcinos 
do Oeste de Santa Catarina , 
segundo denünc_i a publicada em 
março pa�sado pelo Regional 
Sul do CIMI - Conselho Indi
genista Missionãr-j_o, citando,. 
uma serie de violencias pra
ticadas contra os indígenas 
no peri odo de novembro de 
1983 a janeiro deste ano, in 
clusive estupro e prisão em 
cãrcere rivado. 

Informe especi�al do CIMI, 
editado em Xanxerê, Santa Ca 
ta ri na, acusa tamb.ém II a omis 
são continuada da Funai, alT 
ada a uma cumplicidade nada 
sutil de autofidades". Ao go 
verno Tancredo.Neves: o RegT 
onal Sul pergunta se "estarã 

. disposto a reconhecer o direi 
to i ndi gena � dar uma s� 1 uçao 
digna e justa para ind19enas 
e colonos, ou se tratara a am 
bos com o mesmo descaso, de-=

satenção e sobretudo mo�osi� 
dade do governo Figueiredo". 

A VIOLENCIA 

Entre outras arbitrarie 
dades, a publicação do CÍMT 
relaciona um estupro contra 
menor indigen�destruição de 
paiol e plantação i'ndigenas; 
roubo de produtos de roça i n 
dígena; invasão e estabelecT 
mento de plantação de colono 

em posse indígena - tudo is 
so sem que as autoridades te 
nham tomado qualquer provi-=
dência. · 

·Menciona também ameaças 
e atê emboscada contra missi 
onãrios, com testemunhas que 
reconheceram vãrios dos ati
radores ; barreiras nas estra 
das dQ Toldo Chfmbangue, em· 
duas oportunidades, constata 

' das i nc.lusive pela polícia : 
ameaçando o direi to de ir_ e 
vir de i ndi g_enas e mi ss i on�
ri os; destruição do patrimo
nio florestal da ãrea e reti 
rada de duas cargas de toras 
por dia, entre setembro_e no 
vembrb de 1984;e detençao áe 

_ ônibus e de algunsíndios por 
colonos,. que os manti vera(1) em 
cãrcere privado e ameaçaram 
sua i nteg.ri dade fis i ca. .: 

DUAS AÇÕES 

Enquanto tudo isso_aco� 
tece e as autoridades nau se 
preocupàm sequer em apw-ª-r os 
fatos, tramita na Justiça u
ma ação de. reintegração de po� 
se movi da pe 1 os. co 1 o nos con-· _ 
tra a comunidade Kaingang do 
Toldo Chimbangué, alem de u
ma ação anula tõri a dos mesmos 
colonos contra a Funai. Em am 
bõs os casos·, porem, tudo se 
coloca sob suspeição,desde os 
autores atê o juiz, seg�ndo 
o info-rme do Regional Sul do
CIMI.

• 1 



• 

PAGINA 12 MARÇO-ABRIL/85 BOLETIM DA CPT 

/">-

RONDONIA 

Diocese ·denuncia ameaças 
. . 

, 

e· perseguições em Ji-Parana. 
Assinado pelo bispo Dom 

Antônio Possamai e datado de 
19 de fevereiro ultimo, um ma 
·nifesto da Diocese de Ji-Pa
ranã, em Rondõni a, volta a 
nunciar as ameaças de que 
sido vítimas milhares de fa-

,m,lias· de posseiros que ocu
pam terras improdutivas na 
gião, acossadas pela 
e cansadas de _promessas 
nunca são cumpridas. 

--------

,��� 

Em seu manifesto, a Dio 
cese de Ji-Paranã pede ãs au 
tori dades ·que encaminhem so-=-
1 uções e proteção para os pos 
sei ros e punam os. -que usarn de 
violência e corrupção para au 
mentar sua riqueza e seu po-=

der. 11 Condenamos as i numeras 
arbitrariedades que estão· sen 
do cometidas contra o· povo-: 
os-assassinatos, as persegui 
ções; as manobras para divi-=-

Segundo·o documento, Usão 
ameaças de morte� dirigid�s 
por meio de telefonemas ano
nimos o� por meio de conver
sas de bar, a certos advoga
dos que defende'm os pequenos, 

� _,,rP� � . Q 
-�� i' � 

. di.r o povo. Condenamos de mo 
do todo es peci a 1 a covardia de 
quem ape 1 a para a i  nt=i mí dação 
mediante a ameaça· feita no a· 
·nonimato'. 1 , diz o documento.-

a certos dirigentes sindicais 
que entendem e praticam -um a� 
têntico sindicalisr..o,a padres 
que estão uni dos a se,u povo 
na defesa de seus direi tos 11• 

MIGRANTES 

A maioria das familias 
·a que se refere Dom AntÕni o
P'ossamai e formada de migran
tes que for�m_ iludidos _por
grupos econom,cos organiza
dos do Sul, que compraram su
as pequenas propriedades � a�
convenceram de ir para Rondo
nia, como se lã "estivesse o
parai so procurado 11• 

Lã chegando, porem,tais
familias encontram "outros ,
ou os mesmos grupos numer�
sos, que se declaram propri�

· tãrios de i'mensos ·latifúndi
os. Muitas vezes os documen
tos que �presentam, quando o�
podem apresentar, não �esis
tiriám a uma averiguaçao ho-

-nesta e imparcial. Muitos de�
ses falsos ou duvidosos pro
prietãr.ios contratam _pisto
leiros em diversos pontos do
pais, para expulsar ou ma�s�
crar posseiros e seus fam1l�
ares que ocupam terras que
não estão sendo cultivadas
Sabe-se ate de fa.zendàs de on
de quem entrà nunc� �a�s saT
para contar a historia .

Posseiros e·xpulsos 
-de.19arapé Lurdes:�

Um contingehte da Po
licia Militar de �ondõnia, 
acompanhado de po 1 i cais fe -
derais e representantes áo 
INCRA, saiu de Porto Velho 
no dia 7 de março passado 
e foi ·ate o Post�·Indigena 
de Igarape Lurdes, a 55 qui 
lômetros de Ji-Paranã;p.ara 
efetuar 6 despejo dos pos
seiros que ocupavam a ãrea, 
cumprindo mandato de rein
tegração de posse em favor 
da Funai. 

Os trabalhadores não 
tiveram sequer o tempo· ne
cessãrio para comerciali
zar seus produtos,-nem 1� 
gar para colocar seus ani
mais domesticos.A força po 
licial usou de intimidaçao 
para expulsá-los e não le
vou ordem judicial por es� 
crito, comunicando o desp� 
jo apenas verbalmente. 

DENUNCIA 

Uma comissão de pos
seiros atingidos, o Sindi
cato dos Trabalhadores Ru
rais de Ji-Paranã, a dioce 

se local e a Comissão Pas [ 
toral da -Terra em Rondônia 
denunciaram a total ausên
cia da Funai no episõdio,a 
lem da omissão e insensibT 
lidade do INCRA, que não a 
ceita dialogo com os traba 
-1 hadores, para seu reasseri
tamento numa ãrea definitT
va.

Alem da denuncia, fa-
. zem uma serie de perguntas 
ãs autoridades competentes, 
entre as quais as segui n
tes: 1) Para quem vai ficar 
mesmo a terra, se o i ndi o 
não recebe terra devastada, 
- para os grupos empresari
ais? 2)-. Essa ação de despe

· jo i rã atingir somente . ós
pequenos posseiros,-ou tam
bem·OS grandes latifundia
rios plantados dentro do
territõrio ihdi�ena? 4) On
de estão os poli icos que
prometeram a posse.defini
tiva dessas terras aos pos
seiros - não deveriam es-=

ta r presentes para exigir
do INCRA o reassentamento e
um tratamento mais justo pa ·
ra esses posseiros?

-

- 1 
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No ·Pacto. Social do ·governo, 
· trabalhador tem o quà trocar?

\./ I LMAR ALVES ri a fa.zer para acabar com e-
1 a? O ministro ainda não dis 
se. Submetida a toda sorte 

de sacri fi cios ao longo de sua . 
.hi s tõri a, e mais ainda· nos ul REI VINDICAÇÕES 
ti mos 21 anos, quando o gover Na :opinião do mi nis'tro, ·no militar e a classe empresa "talvez algumas de suas reirial jogaram ein suas costas to vindicações (çlos trabalhado- ·. do o peso da crise econômica res) tenham que ser· programa do pais, a classe trabalhado das. Pode-se negocia.r uma ·re ra brasileira terã que enfren dução progressiva. da jornada tar agora mais um desafio: 0 de trabalho, jã que uma redu-de aceitar ou não O chamado ção de uma vez, para 40_horas Pacto Social pretendido pelo semanais, seria m�ito violen· governo Tancredo Neves, envol ta. ·o reajuste salarial tem 
vendo os diversos setores áa que ser assegurado, não adni{ soei edade que pesam na -ba l an ti remos retrócesso na 1 ei; taT 
ça çla economia. -- vez tenhamos que aprimorã-=-Pois o novo governo vem la", acrescenta Almir Pazzia ai com sua proposta de Pacto notto. -
Social, e o ministro do Tra-
balho,·Almir Pazzianotto Pin A redução da jornada pa 
to, já anunciou a l guAs poli.tos ra 40 horas semanais não e sõ 
que poderão clarear uma re- uma ·reivindicação---':ãaclas
fl exão sobre o assunto. Ele ' se trabalhadora. E uma bandei 

-diz um pouco do que o ·gover-· ra de lufa que inclusive faz
no quer, mas não abre o jogo parte do ·programa imediato da 
e praticamente não dã nenhu- CUT � Central Dni ca dos Tra
ma brecha. para o trabalhador. balhadores. Os assalariados 

INFLAÇÃO brasileiros certamente não es 
tão dispostos a abrir mão áe 

Toda vez que se fala em la, e e estranho que o minis 
inflação, ·neste pais, fala-se tro fale 'em redução .e logo em 
também dos s-alãrios dos tra- seguiçla faça referência ao re 
balhadores:. Nos govern9s pas ajuste- semestral,. como se· u-=

sados, a 11mãgi ca II dos têcni-=- ma coisa pudesse vir a depen 
cos do .governo para combater der da outra. E ele não men-=

a i nfil ação era sempre a ·_ 11con ci onou o r:.e_aj.uste trimestra 1, 
tenção" dos salãrios, ou se que e outralrãndeira de luta 
J·a, o arro�ho. E a infla�ao da classe trabalhadora. 

I � , 11 
não diminuia, o custo de vi- 11 .s�s,:_ GREVES f'C!J:l ·· da não para de aumentar, en-
quanto os salãrios ficavarnc� Conforme entre'vista do 
da vez mais minguados, arro- · ministro publicada pela revis 
chados. Mas os ricos ficavam ta I��o é, no dia 13 de mar-=

s empre mais ricos. . ço de.s te ano, 11seri a melhor 11 · 
Agora vem o ministro âo que nãb houvesse greves a_pa2: 

Trabalho para dizer que o ob ti.r do dia 15 do mesmo lhes , 
jetivo principal do p�cto,ou data da posse dó novo gover-. 
um dos objetivos principais, no, embora reconhecesse "que 
e o combate .ã inflação. Segun e dificil impor essa con�i
do ele, a inflação corrõí ção". · E acrescentou: "Greve 
mais os salãrios que a poli- não deve anteceder a negocia 
tica salarial 11

• ção, .mas ser considerada uíií' 
Uma pergunta:. Se o obJe ·recurso extremo. Depois, fica

ti vo é combater a i nflaç-ão e rã estrarho ter um comporta-=- · 
e e ela que mais corrõi os mento corporativista ·se cómb� 

salãrios, que tipo de pacto temos o corporativismo. Sera 
ou de troca o trabalhador i- preciso pensar antes no pais". 

Bem, P[imeiro,certas n§.: 
gociações nao acontecem sem 
que o� ttabalhadores exerçam 

· pressao e façam greves:Temos
exemplos - e o ministro tam
bem tem - �o prõprio ABC pau
lista. Segundo, Pazzianotto
não fala em "corporativismo"
quando se refere ao empresa
riado,. que na prãti ca e cor
porativista, e um bloco, um
rolo compressor sobre os tra
balhadores. Tercejro,o minis
tro não diria que as·empresas
estrangeiras e multinacionai.s
devem upe·nsar antes no pais .
(que pais?), ao négar os di
reitos dos s�us empregados e

. impor os arrochas salariais 
com o respaldo da prõpria le 
gislação trabalhista. 

· SINDICATOS

Para Almir p·azzi"anotto, 
"uma nova legislação sindi.-. 
cal e tarefa para a Consti tu 
_i nte .. A Nação e os trabalha-=

dores vão definir como vão se 
organizar. Mas uma coi s� e cer· 
ta, a era dos pe 1 egos es tã áe 
fi nitivamente sepultada 11 .Boa 
noticia, a do fimdo pelegui.s 
mo, desde que não . fique so
nas declarações.Mas o tal Pac 
to Social. de que fala o minis. 
tro somente aconteceria com 
a participação direta dos pe 
1 egos, qÚe são O$ amaci adores 
dos choques entre os emprega 
dores e os empregados. 

-

Quanto ã legislação sin 
dical, estã claro para a elas 
se trabalhadora que ela deve 
ser mudada, jã. Inclusjve es 
sa seria uma das condições bã 
si éas - entre muitas outras -:

pqra a formação de uma Assem 
bleia Nacional Constituinte 
livre e soberana, sem os vi
cios que os governos pa$sa
dos, juntainente com os pa -
trões e os pelegos,inpuseram 
ã politica sindical. E o de
satrelament0 do sindicalismo 
em relação ã estrutura do Mi 
nistério do Trabalho ê outra 
condição. 

Que pacto e esse, s�mi 
nistro? 

, . ' 

., 

1 
1 
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ESTUDO 
A Igreja 

e a 

dos 
luta 

Primeiros. T�mpos 
dos oprimid<>s 

V_I _ A · subversão 
na França do 22 

cristã· 
século 

Marcelo 

Uma carta de cristãos do IIQ 
seculp: 

"Escrevemos esta carta a 
vocês que têm a mesma fe e a 
mesma esperança que nõs. Somos 
servos de Jesus Cristo, homens 
e mulheres presos e condenados 
pelo prefeito da cidade de Lyon 
(no ano 177). Fomos ·presos por 
que somos cristãos -e vi vemcis em 
comunidade. Acusam-nos de per
turbar a ordem do Impêrio e de 
divulgar por ai ideias que fa
zem mal ã sociedade. Dizem atê 
que nos-sos cultos são imorais 
e que bebemos sang�e de gente. 

Sobre isto fomos interro� 
gados publicámente e nossa unj_ 
ca confissão foi: 1 Somos cris
tãós e vamos ser sempre'. Era 

· mos · muitos e fomos todos joga
dos num porão fechado, sem hf=
gi ene e sem condições- pa·ra c�
ber tanta gente. Ali estavoin i_!:
mãos da cidade e lavradores.
Blandina era muito pobre. Viveu
sempre como escrava. Ali agora
era uma das nossas dirigentes.
Ela estava doente por causa dos
maus tra_tos que sofreu; mas �
nimava a todos a serem firmes
na fê. Um dia, desde· o nascer
do sol atê a noite,os soldados
torturaram Blandina-quase sem
parar. No'fim ela estava quase
morta. Eles se admiravam de que
ainda pudesse fala� Ela disse:
'Sou. cristã e nada fazemos de
mal 1 • Os sol dados confessaram
que ela os tinha vencid6.

. Mas nem todos. entre nõs 
cristãos eram tão fortes. Hou
ve vãri os que, na hora do fnter 
rogatõrio, negaram· a fê cristã 
·e aceitar�m benefícios das au
toridades. Quanto a nõs, perde
mos tudo o que tínhamos e fomos
condenados ã morte."

* * *

Um dos mãrti res de Lyon , . 
naquela perseguiçao, foi D bis 
po Potiro, que tinha mais de 9"0' 

Barros. 

anos. No lugar d�le elegera� I 
rineu, um padre que tinha vin-=

. do da As.ia Menor e que erà múi 
to dedicado no trabalho com .o 
povo. 

Naquela epoca,muitos cris 
tãos entraram em um movimento 
espir.jtual. Ch.amava-.se Mqvimen. 
to do Conhecimento. E tinha muT 
tas correntes dentro dele. 

· Ger�lmente diziam que as
coisas materiais não valem na
da e não são do' agrado de Deus .. 
O cristão não devia ligar para 
nada deste niundo. SÕ para o que 
e �spiritual. Diziam que Evan
_ge lho e sõ es pi ritual e Jesus 
e espiritual. Não ê uma pessoa 
humana como um de nõs. E um Es 
pirita que para nos ensinar to 
meu aparência humana. Mas não e
um homem igual a outro home�. 

Hoje em dia ainda hã cris
tãos que pensam assim. Dizem ã 
te que o .cristão não deve lutar 
pela terra, não deve se preocu 
par com política nernsindicato-:
Deve ligar sõ para o que ê e�-
pi ritual. 

. S�nto Irineu combate� for 
temente essa doutrina errada.-. 
E.screvéu atê um li vrq 1 ongo · -
"Contra as Heresia's" -, dizendo 
qüe quem pensasse daquel� jei
to não era cristão. 

Pará 1rineu, j'e'sus Cristo 
e um novo Adão (homem da.terra) 
e pela ·sua missão liberta o mun 
do do mal e dã um sentido novo 
ã vida da gente e'ãs coisas do 
mu.ndo. A salvação d.e Jesus Cri s 
to ou e bem r-ea l e mexe em t0da 
a vida da gente, ou não vale n� 
da. 

O pensamento da Igreja· que 
acompanha os movimentos 'popu�� 
res hoje em dia, no Brasil, se 
inspira muito em Santo Irineu. 
Hã uma frase dele que se repe
te mui to e que todos podemos 
guardar: "A glõria de Deus e o. 
homem vi ver e a vi da do home!!! 
se reaHza mesmo quando eleve 
a Deus". 

BOLETIM .DA CPT. 

. TUQJRÚI 

Barràgem leva, 
r 

problemas 
' 

as

. comunidàdes 

ribeirinhas.. ' . 

Nota distribuída em
janeiro pelos bispos, pa 
dres, animadores de comu 
ni dade e agentes de 'pàs 
tora l da Prelazia de Cã 
lll'etã, Estado do Parã , ã 
pÕs assembleia geral, áe 
nunciou as danosas canse 
quências levadas do povo 
do vale do Tocantins pe-
1 o represamento das ãguas 
desse rio� para a forma
ção da barragem.de Tucu-.... ru,. 

Os problemas come<;! . 
ram pela polaição da a 
gua, que se· tornou inser 
vível para uso domestico, 
passou a matar peixes e a 
tê começou a· extinguir 
certas espécíes, como o 
maparã, o filhote e o ca 
marão, causando também dí 
fiçuldades ã alimentação 
das populações. ribeiri
nhas. 

Houv� outras conse
qüências, como o isola-· 
menta de vãrias comunida 
des da Transamazô!'i ca pe 
la inundação de parte áa 
rodovia, sem que aEletro 
norte cumprisse sua pro-=

messa de concluir rapida 
mente a construção de u-=

ma p·onte .no qui l ô�etro 
11. No loca 1, o trafego
ficou na dependência de
uma oalsa, funcionando em
horirios reduzido�e jun

·to ãs margens da répresa
o transporte passou a ser
explorado por particula
res.

As comunidades da re 
g1ao estranharam que seus 
problemas tenham aumenta 
do exatamente - a,põs a i  nau 
gu!ação .d� usina de Tucu· 
ru,. 
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·Novo assa·ssinato·ho Pará
Mais um assassinato �i

gado.a questão da terra·acon 
teceu, dia 14 de abril , no 
Sul do Pari, desta vez tiran 
do a ,vi da da irmã Adelaide Mo 
glirani, 47 anos, gaúcha de 

- Palmeira das Missões·. No mes
mo a tentado, ·fi coti gravemen-=

te . feri do o dele�ado sindi
cal Arnaldo. Delc1dio, do Sin
dicato dos Trabalhadores Ru

rais de Marabã, que teve o
corpo atravessado pela mesma
bala que matou a freira.

Irmã Adelaide foi sepul
tada ãs 22 horas do dia 15 de
abril, segunda-feira, com a
presença de Dom Alano Pena,
bispo da Prelazia -de Marabã,
que para esse fim interrom
peu sua parti·ci pação na Assem ·
bleia Nacional da CNBB, em T
ta i ci -SP. Arnaldo De lei di o foT
levado para o hospital da Com
panhia Vale do _Rio Doce, no
quilômetro 68 da .rodovia PA-
70,e depois·removido para Ser
ra do No-rte ,que possui um hos
pi tal em melhores ·condições:
Peno mí:!nos a-tê o dia 17 de a
abril, seu estado ainda era
gravi s·s i mo.

O ATENTADO. 

'Irmã Adelaide fazia par 
te de uma equipe de quatro 
freiras da Con9regação Filhas 
do Amor Divino que viera de 

Sant6 ·Ãngelo� no i�teriot do 
Rio Grande do Sul, para tra
balhar na Prelazia çle· Marabã, 
numa faixa de· l 00 qui 1 ômetros 
entre ·a rodo vi a· PA-70 a tê ·a 
Serra dos Carajãs. 

Oi a, 14 retornando de suas 
tarefas de atendimento pasto. 
ral, ela conversava com Ar-=
naldo Delcidio nas pro�imidã 
des _do posto de venda de pas 
sagens, ·no quilômetro 2da es 
\rada de Carajãs. De repente· 
chegou um homem e disparou um 

·tiro nas costas de Arnaldo .
A bala atingiu a omoplata do
delegado sindical, atraves
sou seu corpo e foi se a 1 ojar
na garganta de i rrnã Ade l a·i.de,
tjue morreu ·.no mesmo instante.. . . 

Entre os trabalhadores
da regiªº circulam informa
ções que atribuem aos irmãos
Eloisio Roberto Chaves e Jo
ão Roberto Chaves a responsa
bilidade pelo crime.Eles são
proprietãrios da fazenda Pe
dra Furada, que·ê disputada
por cerca de 100 famí-lias de
posseiros. Nesse conflito ,Ar
haldo:Delcídio assumiu aber-=
tame.nte a defesa dos direi
tos dos posseiros, atraindo.

. para si a violência dos
fazendeiros, que teriam alu
gado um pistoleiro para matã
lo.

boefm • 

• 00 COTI5500 pcl5l0'd do ferro llig:x:b à ,lrioo f, d:i e NBB} . 

Uma publicacão do Secretariado da CPT -
Caixa Posta1 749 - CEP 74000 �Gojânia-Goiãs. 
ASSINATURAS 
ESPECIAL (colaboração) ............ Cr$ 5.000 
NORMAL ............................ Cr$ 2 .000 
PARA LAVRADORES ................... Cr$ 500 
PARA O EXTERIOR ..................• US$ 10 
O pag.amento de assinaturas pode ser feito atraves de VA 
LE POSTAL ou CHEQUE VISADO pagãvel em Goiânia, em nome 
da COMISS�0 PASTORAL DA TERRA.
A COMISSA0 PASTORAL DA TERRA e um orga�ismo ligado ã l.i
nha Missionãria da CNBB. Tem como'objetivo central 11in 
terligar, assessorar � dinamizar os qµe trabalham em 
função dos homens sem terra e dos traba 1 hadores rurais .. !1
( Cone 1 usão n9 l 'do Encontro de Goiânia sobre Terra e .Mi 
grações na Amazônia. Legal, junho de 1975). 
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CARTAS 

o 
. 

Jovem e seu 
� 

papel poli�ico 

De Alto Ca çado.r, �ão Miguel 
D' Oeste, Sa.nta Cata ri na:· 

"Mil l\ovecentos e oi tenta e 
cinco, Ano Internacional da Ju
ventude, ou Ano do Rock-in-Rio , 

-
1
ou Ano da Propaganda em modas que 
!tentarão ferir e e�facelar·o bol
so e a·cabeça... 

Um belo tema ... P.:ir�icipa
;ção, .Desenvolvimento e Paz. O que·
significa tudo isso par� n6s, jo
vens?

-

Vejamos bem: {;orno anda a par
tici.pação dos jovens nos proble-= 

mas atuais? E hora.de deixarmos
de ser objetos e começarmos a ser
sujeitos de transformação dessa
estrutura injusta e capitali�ta,
que oprime, que explora, que ma
ta, em mundo de irmãos onde todos
tenham di,reito a casa·, com:ida,sa
ude' enfim tudo o que o homem pre

· cisa para vi ver dignamente, e pã
ra isso precisamos entrar na po
litica verdadeira, não na politT
cagem que os grandes costuma fa�
zer.

r pretiso acordar. Chegou a
hora. Participar e saber das di
:ficuldades dos irmãos, e entrar
·na luta dos sem-terra, ê apoiar
os favelados que foram atir?_dos
como se· fossem animais.
· . E preciso- quéstionar que ·ti.

po de desenvolvimento que quere-:1 

mos. Para os cristãos, s6 pode hal
v�r desenvolvime�t� quando !odo

] tiverem o necessar,o para y1ver, ·
e a paz serã o fruto da justiça 
que todos almejam, mas, para che
gar a essa justiça, devemos ·ye�
a coragem de d'enuncíar o que e er
rado. A concentração de terra·s 1
de riquezas e de alimentos nl�
mãos de poucos e justa? !

A igreja, na· Amêrica Latina!
teve a opção:pelos jovens e po

�
1 

bres. 'Sempre se· ouve falar que 
jovem e a esperança doBrasil ,!'nas 
como estamos nos preparando pa

�

I 
assumir esse futuro? 

· Jovem brasileiro, vamos da 
o nosso grito d� alerta',vam�s di
zer que desse ieito que esta na

!
dã ma is,. Oi to por cento dos bra
sileiros com 62%_dos alimentos,

_ simplesmente escandalo. Ou ser '
que este pais serã eternament
berço d€ escândalos?·

. Ou fazemos alguma co-i sa, o 
pagaremos mais _tarde pela noss 
omissão. 

, Peço, se possivel, publica 
no Boletim da CPT. 

Atenciosamente, 
Josê Ant6nio Witeck" 

• 1 

I . 
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Soli�riedade a 
'-uiz Eduardo 

Cabo Bruno, um crimino
so confesso que e responsa
vel por mais de 50 assassina 

-tos e acusados por homicídio
em 38 processos, andou fazen
do ameaças de morte ao advo�
gado paulista Luiz Eduardo

. Greenha l gh, por meio de tele 
fonemas� recados e duas idas 
a sua casa, mas sem encontra 
lo la. 

Esses fatos ocorreram ãs 
vésperas de mais um julgamen 
to de Cabo Bruno, no dia 17 
de março ultimo, quando ele 
foi condenado a 43 anos de re 
clusão, tendo funcionado na 
acusação o advogado Luiz Edu 
ardo_Greenhalgh, que e famo� 
so em todo o Brasil princi
pplmente por suas denuncias 
de prisões, torturas e desa
parecimentos de presos poll
ticos, na decada-de 70. 

Detido em 19_83,. no Pre
sidi o Militar do Barro Bran
co, em São Pa�lo, êpoca em 
que foi expulso da pM, · Cabo 
Bruno fugiu no ano seguinte 
e desde então tem sido visto 
na periferia da capital pau
lista. A policia sabe disso 
mas diz que 11não c.onsegue en 
contra-10 11 , mesmo depois das, 
entrevistas que ele deu ã TV 
Gaz_eta e ã }'.'evi sta AfJ-no.1.. .. 

A CPT,o Instituto Sedes 
Sapie�tiae,· o Clamor, o CBS 
e o Centro Pastoral . de Ver
geui rd assinarani nota conjun 
ta a todo o pais, propondo a 
mobjlização da opinião publi 
ca em defesa da vida de Luiz 
Eduardo e a integridade de 
sua famil-ia. · Pedem que sejam 
enviados· telegramas ao minis 
tro Ibraim Abi-Ackel, da Jus 
,ti ça ,ao governador Franco Mon. 
'toro, de São Paulo, e ao se 
cretãrio da Segur-ança Publi� 
ca daquele estado, Michel Te 
mer, exigindo providências.-

Sem- os "gatos" 
er sem os chefes 

Uma experiência bem su
cedi da que começou - no a no pa s 
sacio e e repretida este ano-; 
em Curitiba-PR: os bÕias-fri 
as se organi zàram na Casa dos 
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DOCUMENTO . 
Tr�balhadores, foram ã pre
feitura e reivindicaram o di 
reito de roçar os lotes·bal� 
dios da cidade; por meio de 
contratos sem a particjpação 
de_firmas empreiteiras. A pre 
feitura resistiu, inicialmen 
te, mas depois resolveu ver 
se daria certo. ·E deu. 

Este ano os ·trabalhado
res acertaram o preço de 11 
cruzeiros e 50 centavos por 
metro quadrado, ou Cr$ 7.000 
por lote. A diaria de cada 
tr�balhador �sta variando de 
11.500 cruzeiros a· 15 mil.An. 
tes havia um fical escolhido 
entre os �rõpribs roçadores, 
mas agora eles reso l v�ram que 
�odos seriam fiscais e.ganha 
riam a mesma. quantia-. Portan 
to, não têm chefes e estão lT 
vres tambem �os 11 9atosl l .. qu:ê" 
os exploravam na epoca das em 
preiteiras. 

-

Assass.iriato de 
José _M_achado· 
�ão· foi apurado 

Ha pouco mais de um ano� 
em Pi o XII , interior do Ma-ra 
nh_ão, fói assassinado no meio 
da rua o trabalhador Jose Ma 
chado, li gado ao movimento de 
n�minado Ar.iimação dos Cris'='

. taos do Mei q· Rural. A,te hoje, 
.no entanto, as autoridades não 
tomaram ,providências para a 
purar o crime, como também a 
contece no caso de· 15 outros 
l.vradores mortos na região.

No dia lQ de março ulti 
m�,_durante �elebração em me 
mor,a de Jose Machado, os mT 
l ! tantes da Animação dos Cri s
taos do Meio,Rural divul!J�ram
uma nota de reEudio, em . que
prestaram tambem sua solida
riedade ã familia dele. Lem
braram que nunca foram inti
mados os pistoleiros e mandan
tes do crime, o que contrarT
a não· sõ�as ]eis brasne-iras-;
mas tambem 11 0 quinto mandamen

'J to da Lei de Deus 11 

• 

Solidariedade 
a_ Dom Paulo· Arns 

Proposta pela vereadora 
!rede Cardoso, do PT, a Câma

ra Municipal de São Paulo a 
provou moção de apoio e solT 
.dari edade ao cardea 1 arcebis 
po Dom Paulo Evaristo Arns-: 
pelas acusações a ele dirigi· 
das pelo deputado federal Fã 
rabulini _Junior, publicadas 
dia 4 de março passado no jor 
nal Folha de S.Paulo. 

-

Farabulini qualificou a 
Comissão de Justiça ·e Paz de· 
São Paulo como sendo "defen
.sores de bandidos", quando , 
na verdade, segundo a verea..: 
dora, "e 1 es defendem o direi 
to de cada cidadão ter uma vT 
da digna, um trabalho hones� 
to, um salãrio. just6 e direi 
tos inerentes' ã pessoa hunia� 
na .assegurados 11

• Para I rede, 
"a questão da segurança· não 
pode ser tratada sem que se 
tomem providências concretas 
em muitas outras areas, tais 
como saúde, educação , lazer 
e p'ri nci pa 1 mente a di vi ião 
das riquezas 11

• 

Despedida de 
. ·Padre Romano 
Em car.ta cjrcular dis

tribuída a· todos· os seus mi 
1 i tan'tes e.amigos, a Ação Ca · 
tõlica Operãria, com sede nO: 
Ri-0 de Janeiro, registra· a 
mortB de Padre Romano, qu� , . 
segundo o texto, "passou da 
morte para. a ressurreição" e 
"da luta para. a Historia" . 
Lembra que. sua "dupla fideli 
dade ã classe operaria e a 
Jesus Cri sto11 e a base da 1-
denti dade �a ACO. 

Mudan ça de 
Coordenação 

A _CPT -Regiona 1 de Ma to 
Grosso do Sul esco 1 he.u recen 
tement� sua nova Coor.denaçãõ 
fo�mada por uma equipe de 
tres pessoas: irmã Cl eofa · 
Flach, Lino Sky e Rosalvo Ro 
cha Rodrigues:, sendo irmã 
Cleofa a representante ofici 
al. A CPT (nacional) agrade� 
ce a co 1 aboração e o traba 1 hQ 
da irmã Olga Manosso,que dei 
:{a o Secretariado de Mato 
.Grosso ·do .Sul, e faz votos de 
bom trabalho ã Aova Coordena 
çao. 
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Ame�o. óu Deixe-o! 
Greve dos metalúrgicos do ABC por mais de 
40 dias, greve dos funcionãrios dos 
Correios em São Paulo, greve dos 
bÕias-frias-cortadores de cana, catadores 
de laranja e café, no estado de São Paulo, 
greve dos professores em ·Goiãs, 
no Rio Grande do Sul e em outros. estados ... 
No campo: duas irmãs e três trabalhadores 
assassinados nestes primeiros meses do ano; 
516 familias de brasileiros voltando 
sem nada do Paraguay; os colonos dos 
assentamentos dirigidos em todo o pais 
morrendo de fome e doença. Os conflitos 
de 1984 ainda· não assentaram sua pàeira 
que jã outros levantam a nova, nestes 
primeiros meses de 1985. 
O Ministro do Trabalho responde ãs greves 
com a negociação, os patrões com 
o cansaço.
O Ministro da Reforma e Desenvolvimento 
Agrãrio responde a.os Sem Terra com o 
Estatuto da Terra e a distribuição 
de terras devolutas., 
A fragili�ade da �ss!m-ch�máda _
11Nova Republica" e tao ev,de_nte que ate os 
que não entendem nada de politica 
o percebem. Não hã soluções, não hã
propostas alternativas. Hã ameaças!
A ameaça do "pacto social II para os
trabalhadores trabalhar mais� ganhar
menos, comer menos ainda. A ameaça dos
Ministros Gusmão, da Industria e Comercio
Antônio Carlos Magalhães das Comunicações,
homens·da lei antigreve, que acusam
o colega Pazzianotto de estar fazendo o
jogo dos grevistas.
A ameaça do ·11novo 11 chefe do SNI Gal. Ivan 
de Souza Mendes apresentando as greves 
como possiveis desestabilizadoras da Nova 
Republica. 
t a volta ao velho: "Ame-o ou Deixe-o'. 11 

Vocês se lembram?! 
Parece que sõ a FIESP com o seu presidente 
Luiz Eulãlio Bueno Vidigal, os generais 
do SNI,· os caéiques que hoje são 
Presidente e Ministros,amam o Brasil. 
Os operãrios, os camponeses, Dom Paulo. 
Arns, acusado pelo Vidigal de incentivar 
as greves, não o amam. Então devem 
dei xã-1 o! 
Na Igreja o ·quadro não e melhor. No começo 
de maio o teõlogo Leonardo Boff era 
condenado pela Congregação da Doutrina da 
Fe a l ano de silêncio, com documento �ue 

·devi a ficar secreto! No mesmo tempo o i  rmão
dele Clodovis ��a proibido de ensina�
na PUC do Rio de Janeiro e,em consequência�
no 11Mariasnum 11 de Roma e em outras
universidades. A Curia Romana pedia ao
arcebispo de São Paulo o afastamento de
Oscar Beozzo do ensino na Faculdade
Teolõgica de São Paulo. A mesma Cúria
convidava um bispo a renunciar ã diocese
sõ porque tinha decidido casar um padre
da sua mesma diocese, apõs ter pedido
isso inutilmente a Roma durante mais
de um ano.
E vieram as contestações. Aqui, de bispos,
pa·dres, juristas, comunidade·s. De fora, na
Holanda e na Bélgica, de teõlogos e
cristãos pedindo: liberdade dé pensamento,
participação do leigo, respeito ãs
minorias - dent�o da Igreja, maior atenção
pastoral aos divorciados, aos desquitados,
aos homossexuais.
O Grande Defensor da Fe, Cardeal Eugênio
de Araujo Sales, se levantou contra os
hereges e gritou o brado da ortodoxia:
"quem não estiver de acordo (com a
condenação de Leonardo)· sa j a· da Igreja. 11 

"Ame-a ou Deixe-a!" De novo!
r que quem sairia, seria Dom Paulo Ains,
Dom Fernando Gomes, Dom Pedro Çasaldãlfga,
Dom Jose· Gomes, D,om Mauro Morell i,
Dom.Antõ.nio fragoso e tantos bisoas que
manifestaram seu protesto. Sairiam
Hélio Bicudo e os juristas de Justiça e
Paz,e dos Centros dos Direitos Humanos.
Sairiam tantos padres e irmãs,�sairiam
as 3.000 pe&soas das comunidades que atê
hoje assinaram abaix"o-assinados de
repudio. . .
Sairiam Leonardo Boff, Clodovis Boff,.
Gustavo Gutierrez, Hans KUng, Edward
Schilleebekx e outros teÕlOQOS.
As "Novas Repiiblicas" e as "Novas
Cúrias" falam de diãlogo, de justiça
e fraternidade mas acham,ã moda do Gal.,
Medeiros, que 11 0 porrete doê m�s dã melhores
resultados" e as ameaças servem mais do

. que as mãos estendidas. ·
t que,se valer o velho ame-o (a) ou 
deixe-o (a), fi c·a ri a de um lado o cow-boy 
das Américas, Reagan, os generais e os 
caciques e os cardeais defensor�s da Fe e 
da ortodo�ia, e do outro, os operãrios, os 
trabalhadores, o povo, os po�res e nõs 
em boa companhia. 
Amem, Aleluia! 

.. 
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Vaticano condena Leonardo 

Boff · a ·'�silêncio absoluto''· 
Oito meses depois do "colóquio" no Va 

tica�o, com o Cardeal Joseph Ratzinger, o 

teÕlogo Frei Leonardo Boff foi condenado a 

um am> de "silêncio absoluto" • 

condenado pela Congregação da. Doutrina da 

Fe e Congr'egação para os Religiosos, seu ir 
. . -

mão Clodovis Boff também foi impedido de 

dar aula no Coleg1.9 Marianum de Roma e na 

PUC do Rio de Janeiro. Esta condenação significa que Frei Le 

onardo não poderá, no período, _ dar entre

vistas, fazer conferências, dar cursos ou 

publicar livros. 

A sanha das Congregações da Doutrina 

da Fê, da Educação CatÕlica (no caso de 

Clodovis) e dos Religiosos não vai se li 

mitar aos vivos. O teÕlogo jesuÍt� alemão 

Karl Rahner, falecido _no ano passado, po�e. 

Foram exatamente os livros: "Jesus . 

Cristo Libertador" e ·"Igreja,_ Carisma e Po 

der" que serviram d� pretexto para esta 

triste decisão do Vaticano. 

-

ra ser julgado pelos,mesmos "crimes" de Le 

' 

Ao mesmo tempo que Frei Leonardo era 

onardo e Clodovis. É, evidentemente, conde 

nado a um ano de silêncio� 

Como Bispos da Igreja Católica no Brasil 

sentimos o dever de manifestar publicamente 

nos·sa inconformidade diante da punição infligida 

pela Congregação Vaticana para a Doutrina da Fé 

ao nosso teólogo Leonardo Boff. 

Ta·nto a medida em si 

quanto o procedimento usado em sua aplicaç"ão, 

parecem-nos pouco ·evangélicos, 

le�ivos aos direitos humanos e 

à liberdade de investigação do teólogo, 

contrários ao testemunho da liberdade 

e caridade cri�t�s, 

perturbadores da caminhada de n_ossas Igrejas 

e ofensivos à corresponsabilidade 

de nossa Conferência Episcopal. 

10 de maio de 1985. 

P. Fe1t.na.ndo Gome.ó do-0 San-W-0 � Arcebispo de Goiânia - GO
V. Jo-0é Gome.ó � Bispo de Chapecõ -se
V. PedJw CMai.diili.ga - Bispo de são Félix do Araguaia - MT
V, An;t.Ôrú,o Po-0-0amcú - Bispo de Ji-Paraná - RO
V. TomM Ba1.du1no· - Bispo de Goiás - GO
V. Ceho·Pel/.eÁ,M de Abnuda - Bispo de Porto Nacional - GO
V. An;t.Ôn,lo Ba;tú.,.ta. F11.a.go-00 - Bispo de Crateús - CE
V. Pompeu BezeJUr.a. Beõ-0a - Bispo de Limoeiro do Norte - CE
V. _ApCVteúdo J0-0é ViM - Bispo de Registro - SP
V. AugMto Alve-6 da Roc.ha·- Bispo de Pico_s - PI

Ca�íssimos Leonardo 
e Clodovis Boff, 

, Reuni dos em Goiânia pa
ra o �nc�ntro do Conselho da 
Comissão Pastoral da Terrà -
CPT, nõs os. represen�a�tes · 
dos 19 Regionais, juntamente 
com a Presidência, a Direto
ria e o.Secretariado �acio
naJ, tomamos conheci�ento pe 
la imprensa das medidas in"::"

justas e antievangélicas da 
Congregação Vaticana da Dou
trina da Fé e da Comissão Ar 
quiocesana da Doutrina da Fe

do Rio de Janeiro. 
Tais medidas nos tocam 

profundamente, r.ão sõ por fe 
rir do�s amigo� e irmãos na 
fe, mas tambem por golpear o 
ser 11i ço que, a:omo agentes de 
Igrejas, estamos prestando , 
hã 10 anos, aos oprimidos do 
campo. 

As suas reflexões teolõ 
gicas sempre nos ajudaram �. 
ajudaram o,povti das comunid� 
de? a fortalecer a fe, a en 
.ri q uecer a esperança, a vT 
ver.a profecia evan�elica e, 
o amor ã Igreja corno sinal do -
Reinr num �undo de opressão.

Rejeitamos o metocb usa 
do pela Curict Vaticanà e pe 
la Có!·,issÃo Arquidiocesana 
do Rio de Janeiro. Rejeita
mos as medi das tomadas, que 
deturpam· a seriedade do seu 
trabalho teolÕgico de sua d� 

---

1. 
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dicação apostõlica a serviço 
do Povo de Deus. 

Rejeitamos essa atitude 
inquisitora da Igreja contra 
os amigos quando se deixa, 
sem a mfnima preocupação,que 
outros tomem posições que de 
turpam a verdadeira mensagem 
evangélica, a fraternidade e 
a união da mesma Igreja. 

Na hora em que no nosso 
· pais deixamos para trãs 20 �
nos de censura repressiva que
esmagou muitas idéias e pes
soas, constatamos �om profu�
da amargura que na nossa I gr�
Ja estão-se assumindo as mes
mas atitudes que achivamos de
fi ni ti vamente de um passado

·a ser esquecido.
Nem por isso dejxaremos,

com os irmãos, de amar inten
sarnente esta Igreja, apesar
de pecadora, é dentro dela
-ie nos colocarmos , sempre
mais, a serviço do Reino e da·
Libertação dos oprimidos.

Contem com a nossa to
tal amizade, com a oração.da
nossa fe e.com a nossa soli
dariedade na cruz.

Comissão Pastoral da Terra
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Bênção· de São Francisco 
a Frei Leonardo Boff 

'Que diria meu compadre São Francisco 
a seu filho Leonardo Boff 
nesta hora de provação? 

Irmão Leonardo, 
teólogo da Graça Libertadora 
pelo desígnio do Pai: 
mesmo não sendo muito conforme 
com o Ev.angelho da liberdade' dos filhos. de Deus 
esta manéir_a vaticana de tratar os irmãos na fe, 
tu, irmão Leonardo, 
em memoria e seguimento 
de nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo 
que se fez obe�iente até. ã morte e morte de cruz, 
obedece com humor de irmão menor do Reino. 

Sê, por �ns dias, em fecunda sementeira, 
teólogo do silêncio do Verbo. 

Partilha em profundidade o mistério dos Pobres, 
que não têm voz na Sociedade nem na Igreja. 

Teu livro, tão temido, . _
agora revestiu-se de mais próximas razoes. 

Escuta·, em silêncio maior, 
o grito dos oprimidos
que brota deste Continente da morte·e da esperança
e o canto novo que já rompe das aldeias,
dos ·campos e das cidades.

A mulher, quando deu ã luz, 
esquece as dores. que sofreu no parto,_ 
feliz por ter_en�regado _um novo filho ao Povo.

A noite vai passando 
e o di� se a�roxima. 

Apronta, nesta vigília, as vestes da nova luz. 

O vento livre do mar· de TiberÍades 
e as aves evangelizadoras do monte das Bem-aventuranças 
invadirão, para alegria dos Pobres, 
todo o âmbito da_Igreja de nosso Salvador Jesus. 

Paz e Bem, irmão Leonardo� 

Toda a irmandade te acompanha, 
na oração da fé, 
com as serestas impacientes da esperança 
e na rebelde fidelidade dos adultos 
corresponsaveis pelo Reino de Deus. 

Profeta escolhido de tantas palavras luminosas, 
sê, por um pouco de tempo, profe�ia calad�···
... e O teu coração experimentara a perfeita alegria. 

Para glÕria do Pai que nos criou livres, 
na Páscoa do 'Filho que com o seu sangue 
nos libertou de todo cativeiro 
e na consolação do Espírito Santo 
que e o selo vivo da nossa Liberdade. 

Amem, aleluia� 

Pedro Casaldaliga 
9 de maio de 1985 
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Os Trabalhadores e ·a 
Ass. Naciónàl Constituinte 

O Conselho Politico do 
Governo Sarney definiu no dia 
21 de maio, o envio da mensa 
gem sobre a Constituinte .. ao 
Congresso Nacional. Os depu
tados receberão a mensagem 
neste mês de junho. 

Qual o significado poli 
tico imediato dessa iniciatT 
va? Ao estabelecer para no
vembro de 86 a eleição da As 
sembleia Nacional Constituin 
te, o Governo da Aliança oe-=

mocrãtica repete o mesmo ra
ciocinio e o mesmo método a
plicado para resolver a ques 
tão das Eleições Diretas. An 
tecipar-se aos setores de o-=

posição·mergulhados na para
lisia politica, e.ao caos par 
lamentar reinante, para afas 
tar por um tempo conveniente 
os problemas político-insti
tucionais mais complicados. 
Com a aprovação das DIRETAS

para -88, o govérno · esvaziou . 
as reivindicações mais insis 
tentes de alguns setores de-=

mocrãticos que exigiam Dir�
tas Jã � 

Resolvido esse impasse 
que tinha condições para se 
a profundar, vamos �o segui'n
te. Ao Gove�no Jose Sarney, 
talvez mais que ao Governo 
Tancredo·, interessa um Con
gresso com podere§ Constit�
intes. Tancredo nao escondia 
essa preferência. Sarney tra 
ta de tomar as medi das para v, 
abilizã-la. Propões ao Con-=

gresso, onde e majoritãri a a� 
liança Democrãtica, q�e �s � 
leiçoes para a Const1tu1nte 
sejam realizadas em novembro 
de 1986. Coincidindo portan
to com as eleições parlamen
tares ordinãrias. 

E evidente o objetivo po 
litico dessa "coi,ncidência ,r 

... :conferir aos parlamenta
res eleitos para a função de 
legisladofes ordinãrios,o p� 
der constituinte. 

Por que· isso não i nteres 
sa .-aos trabalhadores?' Em prT 

. �1eiro lugar porque limitarã o 
espaço de discussão da nova 

Constituição. Arrastados pe
la dinâmica �a eleição parla 
mentar, os setores populpres:' 
serão totalmente atropelados 
pela necessidade.de'caçar vo 
tos para garantir o m1nimo de· 
cadeiras. no parlamento e não 
haverã tempo para debater o 
conteúdo das propostas para 
a nova Constituição. As ban
deiras de luta democrãttcas, 
as exigências da maioria da 
Nação cederão lugar ao corpo 
a corpo. da d is p_uta voto a v,o 
to. - . -

Em segundo lugar,porque 
· de antemão l i_mi ta ao canal es
tritamente. partidãrio, reco-=

nhecidamente estreito em nos
so pais,as possibiiidades de
participação dos setores po
pulares no processo Constitu
inte. Afastando assim do pro·
cesso de reordenamento poli-=
tico-institucional a maioria
da Nação que se verã sem ca
nais adequad_os. para se expres
sar e parti.cipar de maneira
eficaz.

O Governo. J9se Sarney
pretende com as Eleições Con�
tituintes em novembro de 86,
obt�r·o mesmo efeito que as
elites brasileiras alcança -
ram�m 1945. A campanha pela
Constituinte se deu simulta
neamente ã. campanha para Pre
sidente da Republica. Resul-=-·
tado: não se discutir a Cons

. ti tui ção. O que se dj scutfu 
foi se votamos no Outra ou no 
Eduardo Gomes. Enquanto o po 
vo se distraia nessa rinha de 
galos, as elites impunham ao 
pais um texto constitucional 
que durou 20 anos, mantendo 
intocados o monopõlio da ter 
ra nili,S mãos do latifundi o e 
a �strutura sindical herdada 
do fasci.smo. 

Por essa razão os seto
res popul áres li gados aos pa!:_ 
tidos, sindicatos; associa
ções e entidades da .Socieda� 
de Civil vêm insistindo qµe 
à Nova Constituição seja ela 
borada por uma Assembleia Na 

cional Constituinte Livre e· 
-Soberana. Quer dizer, uma As
sembleia eleita exc1usivamen
te para o ·fim de elaborar · a
Constituição com suficiente.
respaldo popular para ser Po
der de fato e enfrentar as
pressões do Poder. econômico
e que não se confunda mas ao
contrãrio'" se mantenha acima
de todos os poderes·do Esta-.
do.

O Governo toma as medi
das. para impor ã �ação um Co�
gresso com poderes Constitu
intes, que, na prãtica jã nas
ce elitista e subordinado ao
Estado. Impõe-se, portanto ,
aos setores populares e demo
crãticos do pais o desafio de
encontrar uma. resposta que re
sulte.na ampliação do debate
e da participação de todo o
povo na Construção da demo
cracia no Brasil.

No encontro do Conselho
ampliado da CPT,realizado na
primeira semana de maio, de�
fi ni mos como linhas gerais da
nossa atuação na Campanha pe
la Assembleia Nacional Cons-=

tituinte Livr� e Soberana:
- informar e articular inici
ativas �ara que os trabalha-=

dores participem da Constitu
i nte; . -
- defender a participação das
entidades de trabalhadores ,
Sindicatos, CONTAG, CUT,. Mo
vimento Sem-Terra, etc ... na
Assembleia Nacional Coristiti
i nte;
- junto com os trabalhadores
pressionar para que· os Depu�
tados Constituintes sejam e
leitos sõ pára a Assembleia
Nacional Constituinte e não
para cumprir a tarefa de le-
gisladores ordinãrios; _ 
- a CPT enquanto entidade nao -
lançarã candidatos ã Consti�
tuinte. Seus agentes e asse�
sores sõ poderão candidatar
se em nome prõprio ou de ou
tros movimentos;
- onde forem criados Comitês
Prõ-Constituinte, a CPT par-

·ticiparã.

1 ' 

1 

I· 

• 

. .
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SAO PAULO 

· Terra nas

·mãos de poucos
O Movimento dos Traba� 

lahdores Se�-Terra fez um le 
van"tamento da situaç�o no. es
tado de São Paulo e consta-=

tou o seguinte: 
a) existem em São Paulo mais
de 5 milhões de hectares. de
terra que não estão sendo a-

: proveitadas, mas que estão
nas mãos de latifundiãrios;
b) dois milhões de trabalha
dores rurais foram expulsos
do campo nos ul ti mos l O anos,
indo eles engrossar o num�ró
de sub-empregados e desempr!
gados das cidades;
c) os dados mostram que ape
nas 35 latifundiãrios têm900
mil hectares, sendo que ape
nas 3 deles têm mais-de 100
mil hectares cada um;
d) falta alimentação para o
povo. As.grandes proprieda
,des sõ produzem para· export� 
ção, enquanto que as peque
nas que abâstecem a boca, da 
po��lação vão diminuindo ca
da vez mais; 
e) muitos trabalhadores con
tinuam sendo expulsos da te_!:.·
ra e· muita gente e v, ti ma de
conflitos� perseguições.

. Ao final, os Sem - Terra 
dizem qüe "este quadro n9s 
mostra que a realidade agra: 
ri a de São Paul o apresenta S! 
rios defeitos, que precisam 
ser sanados atraves da implan 
taçâo imediata da reforma a-=-

graria". 
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NORDESTE 

A' s.eca- e -- as enchentes 
- o· drama _ continua·

"Os trabalhadores rura i_s 
e urbanos do -Nordeste, atin� 
gidos por 5 anos de secá e a 
gora, 1985, P.Or mais uma ca-=-
1 ami dade - as enchentes -: che 
gamos a um ponto que não tem .

. mais para onde descer. 
No tempo da· seca nos fa l

tou principalmente o alimen-=- , 
to, o trabalho com salãrio e 
ãgua. Agora falta tudo isso 
e mais: as roças· que foram 
destruTdas, as· casas que se 
estragaram, as doenças que se 
alastraram, os nossos dias-de 
serviço que foram perdidos , 
as estradas que foram corta
das, deixando a gente isola
da e _aumentando o preço de tu 
do o que precisamos comprar 
nas bodegas. 

A situação e triste.Mui 
tas mães e apis de fam,lia
nao têm nein ô coragem de ; r 
nas roças para ver os estra
gos, pois fi,cam desesperados. 
Quando se chega em casa,· os 
filhos perguntam: - Papai,ma 
mãe, por que não·tém comida"'!" 

·Como a gente tem condi
ção de sobreviver�ssim? Ca
da. dia tirando da nossa· boca 
aquilo que e tão necessar,o 
para viver?" diz a nota da Co 
missão de Trába l hadores de Cra 
teus-CE e apresenta reivindT 
cações que são dos atingidos 
oa seca e das enc:1entes de 
muitos lugares do Nordeste: 

a) reconstrução imediata das
casas destru,da� ou prejudi�
cadas,· na zona rural e urba
na;

b) empr.egos com sal ã ri o mT ni
mo, pa�a homens e·mulheres �
na reconstrução das casas

,.
das

estradas, dos predios escola
res e comuni�ãrios, com for-=

necimento do material neces
sãrio;
c) dispensa total do pagam��
to·de rendas. e indenizuçao
das lavouras destru,das;
d) o fornecimento pela COBAL
de uma cesta de alimentos,por

Problemas do Nordeste 
sâb:Cerca e LatifGndio 

preço baixo; · para todos os n! 
cessitadbs, e que os alimen
tos chegados nas mãos das au 
'tori dades sejam imedi a tamen-=-

. t� distribuTdos; 

e) a·ssistên.cia medica :d�stri
buição de remedios·,vacint..çao
imedi a ta, internamento dos do
entes graves e-a tendi·mento mI
dico volante;
f) credito agrTcola sem ju
ros para os t.raba l hadores sem ·
terra e pequenos:proprietã
rios;
g) que sejam reconheci1as_p�
las autoridades as Com1ssoes
de trabalhadores e entidades
populares, que fiscalizem t!
nham voz e voto no encaminha
menta destas reivindicações�
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MINAS GERAIS 

o rmssacre de

· Trabalhadores

- Nada mudou.
Na terra consfderada o 

berço da " nova republica ", os

lavradores continua-m vitimas

do 0àrbarismo e da violência 
do lati fundia. 

No dia 09 de maio, fo
ram assassina dos os passei ros 
Minaldo Pereira da Silva e

Durvalino Soares dos Santos, 
na localidade ·de Coco do Gra 
vatã - Municipio de PorteirT 
nha - MG. 

Eles estavam trabalhan
do na sua terra quando foram 
atacados por Asdrubal Geova
ni Vital, ex-delegado da Po
licia Civil e Siderley Erna-. 
ni Ménâes, candidato a vice
prefeito pelo PMDB nas ulti
mas eleições e ainda pelo ja

gunço Alex Fernandes. . -
Não rrouve qualquer . ex

plicação para o ataque. Eles

chegaram e foram disp9-rando _ 
contra os dPi s l�vradores qµe

morreram no prõprio .loca l do

crime :· 
·· 
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RONDÔNIA' 
' -

Situação. muito grave 
Npvas violências �conte

ceram nestes últimos dias em 
Rondôn.ia. 

A CPT de Ji-Paranã de
nunciou no dia 17 de ínaio a. 
ação de 15 jagun�os, forte-· 
mente armados, nà municipio

de Presidente Mediei ,- a man- · 
do do 11gril ei ro II Aure 1 iano Pe 

reira de Brito :. -
- espancaram barbaramente o

Sr. Juscelino de Morais que

hã mais de 10 anos reside na

area; 
- espancaram, despiram e tor
turaram os Sr.s. Manoel, Pe
dro, Otac"ílio e Beronice ; A
sessão de fortura começou ãs

8 hor.as e se prol.ongou ate as

5 da tarde; 
� matàram a tiros o Sr. Fran· 
cisco de Olivéira,natural de 
Palatina e residente . em Ro
lim de Moura, feriram também

a bala o seu filho Rui de 0-
l i vei ra;
- Saquearam os posseiros,·ti
rando-1 hes . tudo o que· possu-=

iam, i�clusive as roupas do

corpo; derrubaram e queima
ram os barracos onde os pos
seiros guardavam seus perten 
ces de trabalho;. 

-
' 

os maiores responsãveis por 
esta situação de violência g� 
nera l i zada . · . · 

, Soma-se a
· isso a ·total

inoperância e pareia 1 idade do 
sistema judiciãrio e a extre 
ma vivênc-ia.das forças poli:
ciais atuantes no estado. 

Enquanto juizes, polici 
ais e o sistema burocrãtico 
do estado atuam diretamente

contra ·os lavradores, jagun
ços e pistole i ros, portando

· armas mais diversificadas(in
clusive, algumas privativas·
das forçqs armadasl tem pl�
no incentivo de açao, prati
cando as maiores viólência_s .

t tempo de mudar� Mas ,
1qua_ndo? Bo�s e _propagandea-

1das intensoes .nao bastam. t
preciso uma ação rãpida· para

acabar com tanto . sofrimento

e afrontas aos direitos dos 

trabalhadores.

.IGARAPt LOURDES 

Os pgsséi ros expulsos d9 
. Pôs to Ind, gena de Igarape

Lourdes és tão acampados em J i 
Paranã, em_ completo abandono 
por parte das autoridades re� 
ponsãveis pela questão. 

Doí s filhos de Mi.na 1 do

que estavam presentes, cons� 
guiram �scapar do massacre e

comunicaram o fato ã pol"ícia

de Janauba, que fica lã per-
. to .. 

- tort.uraram os posseiros de O caso, notí ci ado em nos 
forma barbara, como seja :' me

. so ultimo Boleti�,' confirma
Ate agora nenhuma prov..:!._ ter o cano da espingarda em e:>' descaso do INCRA e da FUNAI 

ciência foi tomada con'tra os - suas bocas, carregar em seus pàra com as. 40 fam"ílias de

� assassinos e não existem pers ombros cacafos cheios de pe- trabalhadores, enquanto pres · 
pectivas de maior pr�teçao dras e,· nesta condição,jogan tam todo o· apoio a dl:las ma-=

dós trabalhadores rura,� mes do-os na ãgu_a �fazendó-os ·dan. deirefras (Lavrama e João Bos

mo com as p,romessas e d1 scu_!:.. çar enquanto atiravam·nos seus · co Altoe) que tambem estavam 
. sos -dos· novos Governantes _nQ . pes, a 1 em d� ou:tras , humi 1 ha- na ãrea i ndi gena e que lã co�
�pqder� -�ões. tinuam sem serem molestadas. 

... 1,-

,/\; 
..,
· ,MA_R DE CJ.\NA,

MAR DE MI S:E';RIA. ,. · 
.; . -

Urn,interessante;ca<ler 

no�sobreo PRO-ÂLCOOL 
' 

e suas,consequincias� 

P,edidos� ao. Centro de

Qocumentáção ·Terra e 

1'ncli.o. c·x. ºPostai 642 
t, .... l ' 

78.000 - Cuiapá 

Preço: Cr$ SOO.'
J:,. 

De modo geral, a situ�
. çã6 dos trabalhadores rutais 

, nQ estado de Ron�ônia e mui
;J to gravé_: 

, A.,Ássenibl �ia .Regio'!_a l da

·cpT demonstrou� neste mes de

mai�, qu� a ex�itência de 18 
'conflitos· de terra atua .is,en 
volvendo ·mai s'de 3.200 fami-=
lias, não e senão ·o resulta-' 

� do de uma pol,�ica fundiãria

errada e implantadp·cor'ltra os 

tra��lhador�s. · e

O INCRA, á FUNAI, o g�
verno do estado e o IBDF sao

�ONQUISrAR A TERRA, 

RECONSTRUIR A ·vr�A. 

e o iivro comemorat_ivo 

dos 10 ANOS da CPT. 

Ã disposição em julho. 
1 

Preço de capa:

Pr�ço prornoçao: 

10.000 

5.000 

' Pedidos à CPT. 

i 

1 
1 

'1 
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Qti,ando esteve no Bra 
sil corno representante 
do Papa para os fune -
rais de Tancredo Neves, 
o Cardeal_Agnello Rossi
divulgou o docurnen to
"Verdades, erros e i;>eri
gos da Teologia da Libe�
tação". D. Mauro Morel- ·
li, Bispo da Diocese_de
Duque de Caxias - RJ, fez
urna análise do documen
to de .. D. Agnello e pu.:.. 

blicou o trabalho sob o
títuloi "�eologia do Ge
nocídio X Teorogia da LI
bertàç�o". O Jornal do
Brasil 7 ern sua edição de

• 1 

19 de maio, fez um tra-
balho de comparação dos
dois textos. Apresenta
mos aqui algumas das p·a.!:
tes mais significativas.

• 

Dom Agnello Rossi - "A pavo
rosa mi seria de irmãos nossos 
na América Latiha suscit6u o 
nascimentçi (1960-1.970) e_o d� 
senvolvimento da Teologia da 
Libertação entre nõs, uma es 
peci e de li teologia poli ti_ca"; 
recebida com muito entu�ias
mo, pa,xao e ate fanatis
mo pOr pessoas de boa·vonta
de que julgam ter descoberto 
a verdadeira face do cristia 
ni smo; com o caminho da ver 
dadei ra r_edenção da humani.� 
de .11 

Dom Mauro Morelli - "Na mi
nhª p�rcepção, não existe -�ma Escola de Teologia da Li
bertação, mas ensaios de ela 
boração teo l Õgi ca de teõl ogos 
latino-americanos que encon
traram inspiração, alento_ e 
alimento para sua_s reflexoes 
teológicas no testémunho e na 
prãticâ pa·storal da Igr�ja da 
América Latina. Ainda e uma 
Teologia criança, dando os 

1 

. ,, ,,, i·i,'!;;'!} r:::-;,. ��'$:'?f;�.�-il"JJP,'1 
·� . ··�-e-.. :· .. ;, li '?f!�'f/) ! ?li:� .,.. 

1, 1 ""' 1
-', ��

.. 
?:--r · , � t. · · ,._,. ·MA• -J• • ,; 'l(f,:,. t> .. • .J , • ' •. ,t,. � : �-• 

, r, ';·; {11��--,: ' 
.. .,!,.:· # ',iÇ•., � ,· .;:.- � ,. ·�·* � . 

• J - , , I'{' .• -.,� -� '>/ f' ' •. . . , . ;i.J: ri- ' • ' • ,, •. ;,I; 
• .� • ' ,;-; ·,� ,1. :.i(• t�•'. "'ff�., 1: ':f ·-.4.,i·· ,. ,

'-1'. 
I� · 

a 
d ,... l�!·... ·; .- �--� ... ·-

�m .·_· e ,;·,:�)-: __ , ·:Ma,. . ,. " . . . . . :,,, e . , . , 
primei r_os passos. Todos ace_i· °\frrJJ?:i, }?t-)Pg�, çd ·�,/��luta dt 
tam discyJ}t.º�.erro� e -�ce:, .cjass,�f,_fõ.· · endemQs , ,. 
tos de s�as , de, as, _, nsP.1 ra- '.PW' '.1 �.-:0 P.il . f'. �7 .-� · /t • 
da,s, !:e�1t;(), no te�temuriho e � �P�f\ue �·x:, .. nvers�p 
na pratica da Igre::ia, de mo ,ga propr'la Igr'�JA ,,�os· pQ-
do es pe�i a l a pa �t� r dEr 65';: , b _' eli., '.)1�0· ��é'n9.�dRf pod�ro- . 
eor razoes ecles1a1s - Çon,fe SQ,s � ·r,1ço$;· Ot:.>�'Í9í g_ye nao � 
enci_as de Puebla e Meçl�lli.n'? dmi�e- -�ofisrnas, 'ft�l\1Jantes e 
e po� razões hi st�ri cas na_cj_ go_zafÕ�s· mas ql,lf�'.e.xj..ge �on-
onai s - a Revoluçao de 64_ e versao raclical a_ L'frlltE:rmda-
seus desdobramentos. Os teõ- de� caminho qu� po�s9 pecado_ 
logos descdbriram algo novo impede de percorref.P 
na vi da e no comp9rta.mento da · Dom Agnello Rossi - 1

1 A verda 
I gre-ja e começaram a refl e_- de isol;>re'· o home�-, a luta ·pe-=-
ti r sobre ·isso." los clir,eitos humcrn.Qs , de\(e 
-------• • ------- ser realizada com meios ade
ELE DEFENDE A TEOLOGIA DA o� quados ã dignidade bumana,r� 
DEM E DO PROGRESSO QUE JUSTI jeitando toda e -qualquer es
FI CA UM c·ERTO ESTAIJO DE co1 -=- pecie de violência e tendo em 
SAS QUE SE FEZ CONTRA o POVO "conta que a injustiça tem sua 
BRASILEIRO EM C_ERTA tPOCA E raiz no coração dOs homens. .. , 
QUE SE CARACTERíZOU POR UM .Não foi com· violincia ' nao 
VERDADEIRO· GENOC f Di O. foi destil a'ndo a J utà ou O Õ 
. •- •----- dio entre as classes,não- foT 

DomAgnelló Rossí - "Pescar com Revoluç�o. que Cristo , em ãguas turvas e a tãti ca da_- seus ApÕsto los e a sua IgreTeol ogia da Libertação, gra- �ja lograr�m a abQlição da es ças ãs ambiguidades emprega- cravidão. Embarcando num avT das tanto na "opção pelos po ão seq.uestrado' pela anãlise bres II como nas "comunidades marxista .hã o p�ri go compro-ec·l es ia is de base�·: A genui_7• vado pela histõrta repetida-na "opção pe� os pob·res II e mente, i;ipesar de tQdãs as pr.9. 
"verdadeiras comunidades e- messas de libertaçao, de a-
clesiais ·de base" estão no co terrisar numa ditadura.do pro ração da Igreja, mas de for letariado que e ralmente di-:-
ma muito diversa daquela em tadura sobre o �roletariado pregada pela Teologia da· LT ou, como estã em voga agora, 
bertação. Por· isso, quando se numa ·11 democracía po.pular" ,p� 
rejeita essa réleitura facci raíso terrestre onde os libe 
osa, os liberacíonistas nos racionistas preferem não vi-apodam de inimigos· dos pobres ver ... 11 

da dem.ocraci a e do povo opr-i 
mido, quando não nos apontam 
como fautores e aliados dos 1

' 

capitalistas e dos Estados Q
nidos". 
Dom Mauro Morelli - 11 Ele de
fende a Teologia �a Ordem e 
do Progresso que justifica um 
certo estado de coisas que se 
fez contra o povo brasileiro 
em certa epoca e que se ca
-racteri zou por·um verdadeiro 
genocidio. No docume�to Dir�
trizes Gerais da Açao Past�
ral da Igreja no Bra.sil se e� 
contra� de forma clara e sem 
am�iguidades, a· posição da 
Conferência 'Nacion�l dos Bis 
pois do Brasil a respeito de 
questões que atormentam o meu 

-----• . -----
LEI GOS, REL 1 ·G LOS OS; PADRES -E 
BISPOS, POR EXIG�NCIA DO E-
VANGELHO, SAÍRAM EM CAMPO EM 

·DEFE.S/l, DOS ÍNDl'ÓS, AGRICULTO
RES, POSSEIROS E TRABALHADO:-

RES.
.. . •--.---

Dom �uro -Morelli - "Na med.:!_ 
da em que o terror assaltou 
a Nação brasileira, a Igreja 
·no Brasil não fez .el ucubra .. 
ções teo 1 õgi cas a respeito do 
regime imposto ao povo do Br� 
iil. Leigos, religi2,�s� p�
dres- é bispos, por ex1genc1a 

· do Evangelho� sairam em cam
po em defesa dos i�dios, a
gricultores, posseiros� !r� 
bal hadores. ·Mortes, cal um as 
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,ologia da· liberta.ção " 

,,, 

di scri mi nação e outras mani - ve 1 bofetada das mãos ungi - de moradores de fa ve 1 as q.ue
festações do poder de arbi - das do nosso' concidadão e ir despendem fartamente 'lº _c,a.r-
.:trio tairàm pesadamente so- mão bispo? Lastimo que o do-=- riaval 11 • · • 

bre muitos membros da Igreja tumento não-mencione de· for- • •-----
n� 1 uta peJ os direitos huma- ma clara e corajosa os gran- MAS o QUE APARECE MAi s CLARA 
nos mais fundamentais e sa- de� pecados e pecadores que · MENTE E: QUE,· o·�NTRO D.O PRQÇ�S 
grados. Desafio a quem quer fizeram do Brasil uma terra , so 0E ESPOLIAÇÃO, AS COISAS· 
que .seja a provar qtJe 'a . Igre . de famintos, desenraiza.dos' e QUE SOBRARAM PARA o POVO FO-
ja tenha incentivado ou pro-=- margina 1 i z�dos·. 11 

. RAM A CACHAÇA E o CARNAVAL. 
·posto a· solução -de no_ssos pro . Dom Agnello Rossi -

1

't impres • • ____ ___
blemas. pela via da vio]ência--:- sionante examinar a histõria 
Pelo' contrãrio, se não fora · dos imigrantes em nossos pai Dom Mauro Morellí - "Se O po 
a atuação da Igreja, afirmo ses e regiões. Che9aram qua-=- vo bebe_ cachaça, se ele bri� 
com modéstia e humildade �e todos- em situaçao de mise ca O carnaval, isso deve ser 
(pois, ao lado do comprom'is-· ria e se deram ·heroicamente 

,,,·do mais� fund0 pelo�arde- ..
t · t t a.o trabalho,· fazendo também ª 'Essas sao mar.ii festaçoes pe so' es l veram presen es am- ri f�ri cas de um dado. mais gra bem-a indefinição e a omis- não pequenas economias . . .  e ve. Como-bispo, discordo des 

são), 0 povo teria sido, pro hoje e quase impossível en- sa afirmação.A primei'ra ques vavelmente, �smagado numa:ter contrat um descendente de i:- -
ri vel e caõti ca guerra çi viT migrantes na mi seria... Nem tu · tao 9ué deve preocupar-um pas
que forços�mente eclodiria c� do,portanto,depende unicamen t

f
or e, por gue O �ovo vive_em

lt d d d te das estruturas publ1_·cas11

: 
aveª· Muito.mai s grave e.o mo resu a o O esespero e · fato de o povo não ter o queda opressão 11 • • • .tomei>', o que vest-ir,-onde mo • • E: UMA DECLARACAO RACISTA E NA rar. Não estou de acordo queZI STA, QUE P�ÊGA A SUPERI ORT as pessoas se embebedem de ca DADE DA RAÇA BRANCA E ESQUE-=- chaça. Mas o que aparece mais .CE os DES CENDENT'ES DA RAÇA NE c 1 a ramer,te e que ,dentro do pro GRA, QUE ESTAO NA MI SERIA: -

.cesso de.e�óliação de que foT

DOM·AGNELLO ESTA OFENDENDO O· 
. POVO, JOGANDO SOBRE ELE ACUL
PA PELA SUA MI Sl:RI A. . -

------ . . ------

Dom Agnello Rossi -
110s dere� 

sores da Teologia da Liberta 
ção fixam seus objetivos de 
luta e reivindicações contra 
o detestãvel 11pecado social 11 

que oprime os mais pobres e 

deserdados.. Não insistem na 
atuação decisiva do · pecado 
pessoa 1 , qúe existe tanto no_s 
dirigentes que abusam do seu 
poder mas tambem nos suba 1-
ternos quando, com saúde e 

trabalhàndo , não produzem1 
mais e melhor e não sabem ou 
não procuram economi zar 11

• 

Dom Mauro MoreÜi - 11 Não ne·
go · a existência do pecado pe� 
soal, �ego a respons�bili�a
de dele .pela miseria do povo. 
Dom Agnello estã ofendendo -O 
povo, jogando sobre ele a cul 
pa pela sua miséria. Onde fI 
ca esse, Brasi 1 em que traba-
1 hadores, por causa de seu pe 

cado pessoa 1 , ·11não produzem 
mais e melhor e não sabem ou 
não procuram· economiÚr? ! 11 
Desde quando o peca90 pesso
al levou o pobre povo brasi
leiro a merecer esta terri -

-• • . vitima,as ultimas coisas que 
Dom Mauro Morelli -

1

1Quando _sobraram para o povo foram a 
ele fala em imigrantes, refe- cachaça de péssima qualidade 
re-se aos nossos avõs. Uma vi e' o car.nava 1-. 
si ta ao Ri o Grande do Sul ou Quanto a-o 1

1abandono11 das ã Baixada Flu�inense demons- terras - baseado em fontes o 
tra exatamente o contrãrio.Na ficiaís - informo ao-cóncidã Baixada hã mui to capixaba des dão e. irmão bispo que os po-=- · 
cendente de italiano na mise- bres brasileiros 11a.bandona
ria. Sem falar na situação dos ram 1

1 nas mãos das corporações 
11imigrantes africanos 11 

e sua nacionais e transriacionais as 
sorte no ·Brasil de ontet'tl e de suas ricas terrinhas'. Pelo 
hoje.·Essa e uma declaraç�o r� Brasil afora, 12 milhões de 
é:ista e nazista; que prega a· 1

1i11dolentes 11 ,cometeram esse 
.superioridade da raça b-ranc;a •crime de

11abandono 11 e de 1 e-
e esquece os descendentes de sa-pãtria'. Como conseqtJência 

·imigrantes da raça negra, que dos pecados pessoais dos po-
tainbem estão na mi seria. 11 • -bres do Brasil, 400 dos 750
Dom.Agnello Ross·i - '

1 Hã si tu . mi 1 hões de hectares de terras 
ações extraordinãrias d�seca-; agrícolas estão nas mãos lim 
inu.ndações ou de ou'tras cala- pa.s dos· griindes proprietãri-=

midades (guerrilha)-que podem os agrícolas '.'.'.. Os quais, ci 
fa voreê:er a mi seria ou a fome. ni camente, informam que, des 
Doloroso e o desemprego, hoje tes 40Q milhões, 200 não es-=

um grave problema para to.dos tão sendo utilizados '. Basea
os povos, principalmente qua� do na teologia do documento,_ 
do se abandónam os campos pe- _ concluir.ia .que por causa _dos 
la cidade. Mas tamberri existem, pecados dos pobres existein as 
e mister dizê-lo, em alguns,a favelas e as ·periferias das 
indo 1 ênci a, o abandono das ter grandes cidades e foi cri ada, 
ras, 0 alcoolismo, gastos im:=- por exemplo, a Diocese de Ou 
previ dentes e exagerados como que de Caxias. 11 

.. 

1 
1 
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PAGINA 10. 

CEARA 

Conflitos· de 

Terra ameaçam 

Trabalhadores 
Quixeramobim - Quinze famil i 
as de trabalhadores rurais : 
moradores na Fazenda Jeot6 -
nio, em Quixeramobim, Cear·ã, 
vem sendo persegui.das pelo · 
Grupo Empresarial Edson Quei 
roz, que quer as· suas terras-:
Houve prisões, espancamentos 
de lavradores e a presenç·a da 
policia federal invadindo ca 
sas e humilhando familias. -

, 

Quixadá - A decisão de 4 fa
milias de ar.rendatãrios, mo
radores-na fazenda Boa Vent� 
v:2 no' "'t 111i ci pi o de Qui xada
CE, de pagar a renda de acor 
do com o que determina o Es-=

tatut� da Terra, .resultou•nu 
ma serie de atentados ao seu 
direito e ã sua vida,com pri 
sões, destruição de lavouras: 
ameaças e invasões . de· resi - · 
dências, por parte da paliei 
a e dos jagunços contratados 
pelo propri etãri o M�noe l P.e
rei ra Lima. 

Os trabalhadófes destas 
duas ãreas decidíram colocar 
no papel, diante da'situação, 
s uas reivindicações imedia -

· tas:.

a) o respeito e a aplicJçãd
�as leis e .da justiça em n0s
so favor;

r, ,

b) afastamento da policia nos
problemas agrãrios, q ue haja
desarmamento e punição dos ca
pangas que ainda se encon'tram
n�s fazendas,; ":if 

....

·' f "i 

e) . que o poder juâ h,í ã rio-res
peite os dí reitos d0s traba:::

lhadores rurais e j ulgu� com·
brevidade as ações ónde es�

-- tão claros os direitos da ge� 
te; 

d) por fim, quer'emos a desã.·
propri ação das referi das,· f a 
zendas em conflito', para •qt.ie 
a terra fique de fato para 
quem nela vive� trabalha. 

MAIO-JUNH0/85 

ACRE 

Des·pejo de 
. ·Posseiros 
De Rio Branco, no Acre, 

nos chega a noticia do dés-.. 
pejo de 60 posseiros que es 
tavam ocupando os Seringais 
Catauba, Livramento i Liber 
dade. 

O problema destes tra
bal,hado·res jã havia sido le 
vado a Brasi'lia - ão INCRA-:
que prometeú tomar prov·i d�n 
cias a fim de preservar os· 
seus direitos. A resposta , 
no entanto, foi a presença 
de 40 policiais fortemente 

: armados que retiraram todo 
o mundo.

A histõria vem de lon
ge. Os posseiros trabalham 
nó seringa l hã mui to tempo e 
foram vendo suai .terras sei 
do tomadas por fazendeiros: 
sem que as autoridades lhes 
dessem pro�eção ou reconhe
cessem seus direitos. Foram 
feitas mais de 20 reuniões 
cOm as mais vari.adas pesso
as 'qüe diziam ter alguma cón

dição de solucionar· a pen-=

dência entre o trabalho dos 
posseiros e a ganâne-ia · çios 
fazendeiros. O resultado foi· 
o despejo. E exatamente na
hora ·e� q�e se esta�am para
iriiciar a preparação da ã;
rea para o cultivo de . suas

BOLETIM DA CPT 

Padre Enoque 
·foi.preso

� padre Enoque José de 
Oliveira, ·vi.gãrio de ,Monte 
Santo, Bahia, foi . preso no 
dia 10 de maio, r�sultado de 
sua ação pastoral na região, 
e que não vem agrada·ndo ao 
Prefeito e ao Juiz d.a cidade. 

Uma carta que recebemos 
de uma familiá monte-santen
·se s �iz que �o objetivo prin
cipal d� trabalho dé Padre�
noque sempre foi o sertanejo
lavrador. N�o·e demais con
cluir-se que se trata de · um
tra·ba lho que não ·vem agradan
do a muitos. Caatingueiços �

- lavradores, analfabetos cons
cientes de que são "gente" T
gual ao lafifundiârio,ao grT
leiro, ao letrado, não con-=

vem. Chegando.a essa conclu 
são, ris incomodados co�eça�
ram a reagir". E diz mais:

"Quando jã a palavra cen
sura saí do linguajar qLoti-=
diano e o povo volta a poder·.
falar, .eis que os resquicíos
da dita dura; numa frouxa, de
bil. e inoportuna 1ânsia de so
brevi ver, a traves de um pre-=- ·
feito eleito a custa de feno
menais fraudes eleitorais ar.

_quitetadas livremente e da�
ção dé um juiz todo poderoso,
tentam,- ã força, sufocar a
voz. do _padre e do povo ... "

�avouras.' MINEIROS EM GREVE 
Temos ai �1 de um lad_o um ·os mineiros que 'tn1ba

grupo de posseiros com direi l ham na região de Jacob·i na ,
tos s0bre a ãrea, expulsos na Bahia, e�tão e� greve def 
e impédidos de plántàr ou de· de o dia 22 de abril. Muitos 
sé dedicar ã seringá: Dó ou ' acidentes e' sérios _problema:s· , 
tro lado' os fazendei'ros que .. de S.9-Ude' levaram ds 'traba .: 
têm te·rràs de sob·ra co'n{maís lhadores'a pararem ate que·s.e 
um' pedaço' para·(éspécular ,' é' jatn'a�t�nd'1da's1 ... süas"·-reí·vindi-=- !, 

f � , r , • - 1 �' ,t I? � � 1 f • vender. ' . . · · ' caçoes: · - · · 
Uma coisa ·vai fi ca·ndó · 1 - .rpe l hor.e,s_ condições de , 

dara: P 1romessa.s .,e mais . prg \ saude ·é segur9-'.nça no trabu lho; 
riiessas .1 Masi,. ter,ra e .1ga.ra n-=- ;_ . . , ·.- pí,so , �a-1 ara a l :--.. i gu� l ,
tia dos,dir.eitos •dos, traba� aos trabalhadóres da M,ner.a-

, l,hadores, . nada· dii s _so a ge:n- 1, dora,.,iQuno Ve 1 h:O �e Mi na� ,(;e
te va.i vendo. ,Ao ,contra"ri o ... 1 , ra i1 S) �A fi rm� n�o tpaga_ .um, .. sa 
Vemos a _p.olicia muito àp.!:e�,' lãrio justo, mas sõ n9 ano de 
sada em executar as deci soes 1 1984' ,tirou · de suas mi nas� de 
que beneficiam os, f.a�endei·-, , Jacob;i_na, maí1s de l:-.500.qui_..,, 
ros e fechando o :olho, jun-. 1 los de"' ouro); ·' · 
to �om os· juizes e td bu - , ; readmissão ·dos compa-; 
nais,.iaos ,direito� e.neces- _, nheiros. qu.,e foram-despedidos 
si dades dos l av.radores.- Qua�; por. causa ·�a _primei..ra. ,greve; · 
do não,perseg�e, prende e �cumprimentados acor� 
mata. , r dos feitos com os mineiros na 

,, 

• •  
1 

pri m�i ra greve; 

' 
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GOIAs· 

Assembléia do 

Regional Arag.uaia 
I 

- Tocantins

· ' 

AMAZONAS. 

· .. Seringueiros

O Regional Araguaia-To
cantins da CPT reµniu-�e em�

sua Assembleia Anual de 14 a. 
17 de maio em Gurupi-GO. Par 
ticiparam cerca de trinta a-=

gentes de pastoral das dioce' 
ses e prelazias de Porto Na� 
cional, Cristalândia, Mirace contam 

.�ua h.Jta · 
ma, Tocantinõpolis,São Félix •· · 
e Conceição do AraguaiB,a�om 
p��hados pel os bispos da re-=-· 
.g,ao: D. Celso Pereira .de Al No 39 Encontro de Serin

meida, D. Jaime Schuck,D.JaT gueiros, em Carauari - AM,no

me Collins, D. Aloisio Hila- começo de abril, úma eoesia 
rio de Pinho e D. Pedro ca- para indicar a situaçao de 
sal dãl i ga. 'i. . tantos trabalhadores que en-

A Assembleia d.o Regional -frentam graves problemas ho
centrou as discussões em tor cultivo da borracha-: 
no de 3 desafios nrincipa,s Alô, alô Amigos. 
ao trabalho . da CPT

0 

na_ ãrea : .' aqui somos seri ngue
1

i ros 
Novas bandeiras de �uta que .agora vou lhe dizer 
o!er�çam a pers pect, va de co� ··. , o que e borracha e dinheiro. 
t, nu, dade do traba 1 ho nas ter 
ras conquistadas pel os tràba. 
lhadores; a formação sistemã 
tica de agentes é trabalhado, 
res de .modo a oferecer a eles·· 
as condições necessârias pa-

. ra enfrentar o debate politi 
co ·e i deo 1 Õgi.co na ·ação po lT 
tica e sindical; e a ques·tao 

de como alimentar a mistica
dos cristãos que atuam. na pas, 
toral da terra. -

A. violência contra tra
balhadores e agentes de pas
toral e a questão mais dramã 

Quándo nõs temos borracha 
támbem nõs temos patrão, 
quando acaba a borracha 
_acábo_u- a condição, · 
o patrão tem o di nheiro

e o freguês não tem produção.
F�cha ó corte as dez horas 
vem cansado de correr, 
ele diz: - Valha�me Deus, 
�u sei que vou morrer, 
os filhos choram com fome 
e áinda falta cólher. 
Entra ano e,sai ano, 
sô tem conta prã pagar, 
esse ano não tirei saldo

mas no outro eu vou tirar; 
e o freguês tem uma cámisa 
mas o patrão qu�r tomar. 

PAGINA lt 

Si� 

ESPIRITO SANiO 

Programa-ba_se 
. para�-

Reforma Agrária 
Traba�hadores rurais da 

região
.de Itarana, Itaguaçu, 

Baixo Guandu e Afonso Clãu
dio - ES, reuni ram-s€ em En-
contro sobre a Reforma Agrã
,ria. 

Ao final, os 40 traba
lhadores presentes chegaram 
a um quadro de ação s-obre en

cami nhamentos necessãri.os pa_ · 
ra enfrentar os problemas 'da 

·terra:
· a) União de todas as-classes

trabal�adoras, com ui grande
intercambio entre o campo e
a cidade;
b) Criar meios para ·partici
par das decisões de governo
e, a longo prazo, ir encami

. nha ndo � muda nç� do sistema; 
e) Mudar as leis existentes,
através da organização dos 
trabálhadores, e criar leis 
novas: a partir da pr:ãtica dos 
p"rôprí os trabalhadores; 
d)· Levantamento .preliminar da
s.i tuação das terra.s do E:s ta:
do e ocupação, pela· ordem, 
das terras·devolutas,das ter 
ras desocupadas 'e das gran-:: 

· des fazendas.

• tica·e urgente da atuação no
Regional. sõ neste ano de 85
foram assassinados 8 lavrado

res. A capacidade·de resisten

eia e de organização dos tra
balhadores, porem,-mostra ela
ramente seus resultados, nos
ultim6s anos cerca de 70 mtl
lavradores da região ocupa
ram aproximadamente 1 milhão

de hectares.

GOIÁS 

PROJETO DE REFORMA , 

AGRÂRIA DO GOVERNO -

- a quem interessa ? 

Leia no próximo núrn� 

ro do Boletim da CPT 

- A·· ação . contra a prepotência
Qúatro Bispos de Goiãs,repre 
s�ntando a ãrea do norte do 
estado, entraram na Justiça 
com uma Queixa-Crime contra 
o Secretãrio de ·segurança Pu

• blíca d� Goiãs ,por: injuria-;
devido as suas declarações.con

tra o traba 1 ho pastora 1 · dos 
Bi_spos em úma das regiões 
mais.conflitivas do Brasil; 

A Ação dos' Bispos visa cha� · 
mar a atenção do povo brasi
leiro sobre a atuação irres
ponsãvel das autoridades lo
cais quanto áo tratamento ·da 
do aos conflitos da· terra e

ãs ameaças e perseguições 
alem de expulsões e assássi
natos de trabalhadores ru
rais. 

.,..., 
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AMERICA LATINA:.- Solidariedade 
REPÚBiICA DOMINICANA - Pri
sões em massa, sequestros,de 
saparec1mentos, prisões, ocu 
pação e intervenção em sindT 
catos, proibição de passea ::

tas, �etenções de dirigentes 
e militantes de partidos. de 
esquerda, ameaças de ma,ior re 
pressão, alem de 120 pessoas 
assassinadas por motivos po-. 
liticos. Este e o quadro da 
situação na Republica Domini 

., càna (Ameri ca Central), no a
no de 1984, de acordo com o

Boletim II Cnm que Derecho? 11 

do Comité -Dominicano do.s Di -
reitos Humanos. 
GUATEMALA - São mais de 50. 000
c·amponeses que fugi ràm ·da Gua 
tPmala para o.México ,. devido 
ãs violentas perseguições do 

· �, çsverno daquele pais .
ft 1 0m desta situação de exila 

· de-; de sua pãtri a, os guate-=

mal tecos enfrentam outro pro·
blema: O governo mexicano-;·
pressionado pelos Estados U
nidos (sempre os Estados Uni
dos!), esta criando todas as
dificuldades para a sua per
manência e sobrevivêncià no
Mexi co. D. Samuel Rufz, Bis
po de San Cristobal denunci�
ou recentemente qu� os campo
neses mexicanos estão se.ndo
ameaçados pelas autoridades
para que não ajudem aos com-. 
pa nhei ros- exila dos da Gua te
mal a;

CHILE. - A·. situação chilena e 
de imensa preocupação para to 
dos nõs: Perseguições, assas 
sinatos, prisões, torturas-; 
desaparecimentos, são cons
tantes em todo o pa,s, desde 
1973. 

No dia 30·de março, fo
ram assa·ssinados mais três di 
rigentes de oposição, entre 

. os quais es·tava Jóse Manuel 
Parada ,. integrante do Vicari 
ato de Solida ri edad, da Ar::

quidiocese. de Santiago, orga 
ni smo fundamental no Chi l é na 
denuncia� luta �elos Direi
tos Humanos. 

Agora, nos chega a noti 
eia da prisão de 13 jovens-; 
entre os quais alguns mil i -
1antes da Juventude Operãria 

Catõl i ca, em Tal ca. Um dos pre
sos foi tort�rado ate a.mor
te: Carl os Godoy Etchegoyen. 

Serã importante e urgen 
te que, neste caso especifi-: 
.co, as pessoas manifestem· a 
�ua solidariedade ao Obispa
do de Talca - Casi-la 7 - Tal 
ca � Chile, ou Fiscalia MilT 
tar - Av.Gra-n Britaria - vai.-: 
paraisa - Chiíe, ou pressio
nando a Embaixada do,Chile no 
Brasil, referindo-se a: 11 Jo
sé Soto Gutierrez , Roberto. 

. Cancino Rajas e companhe·i ros'! 

IV ·Encontro 

de :comitês 

de Solidariecbde. 
A América Central e cen 

tro das atenções do mundo i� 
teiro que se solidariza na lu 
ta pela vi da.· o _confronto se 
acentua.na medida em que cres 
ce _a organização e a decisão 

, 

AFRICA 

rSolidari edade 
ÃFRICA oo·sUL - t urgente � 
absolutamente necessaria uma 
condenação dura e direta do 

'popular. 
; A Nicarãgua e vitima da 
fome e paralizada pelo blo
queio econômico. El Salvador 
continua manchado. pelo san
gue de seus mãrtires. �ua!e
mala sofre as piores v,olen
cias e �assacres debaixo· de 
um silê.ncio imposto na impre_t:! 

· sa oficial e internacional. ·
Nesse contexto que desa

fia o compromi$SO de-todos pf
ra uma iolidariedade concre-·
ta, GQfâni a vai. sediar o IV
Encontro Nacional dos Comitês
de Sol fdari edade aos Povos da
América. Central, dei a.9 de
Junho prÕ�imo,.

. governo e de todos os brasi
leiros contra a politica de 
perseguição racista :mantida 
por·um pequeno grupo de bran 
cos na Ãfrica do Sul .Esta pO: 
Htica, conhecida como 11apar 
theid 11

, concentrou a terra e 
as riquezas nas mãos de 5 mi . 
lhões de brancos,enquanto 2"3' 
mil hões de negros vi vem na mi 
seria total, ·perseguidos,maT 
tratados,.assassinados. ' - ,, 

A ·América Central tem o
direiio de escolh�r seu prõ-·
prio caminho, mesmo que isso
não agrade aos inter·esses pE_,
liticos dos E.Li.A.

-
. ' 

ll N·V I O 

Boletim informafivo so 
br� � Nicar&gua. Pedi= 

dos ao Instituto Hist� 
rico Centro-Americano. 

Apartado A-194 
Manãgua - · Nicarãgua 

A;sinatura: US$ 20 

Infelizmente, no Brasil 
nãô hã uma posição clará con 
tra este genocidio_, porq��· 
pessoas muito conhecidas tem 
interesses li gados a empresas 
que se beneficiam da politi
ca racista da Ãfrica do Sul, 
como e o caso (segundo denu_t:!
cias de entidades negras)do� 
ex-ministros Mãrio Henrique 
Simonsen; Shigeaki Ueki eWa_l 
ter Moreira Salles. 

É importante termos sem 
-pre presente esta situaçao 
dos irmãos- negros dà Ãfrica 
do Sul e m�nifestarmos,a nb� 
sa solidariedade pela sua lu 
ta de libertação. 
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CLAT � a nova f te, sindical -
contra os traba ha ores 

CLAT e uma sigla que pou· 
ca gente no Brasil conhece; 

Porem, em 'diversos outros 
paises da América Latina,mui 
tos trabalhadores jã ouviram 
falar e mesmo tiveram conta
to com a Central Latino-Ame-. 1 
ricana de Trabalhadores. 

Ate 1964, á CLAT mante
ve relações coin, a 'Juventude 
Operãria Catõlica, com a A
ção -Ca tõl i ca Operã ri a e com 
os Circulas Operãrios e de
pois, com a Frente Nacional 
dos.Trabalhadores - FNT. 

ATUAÇÃO DA CLAT 

No· VII Congresso da 
CLAT, realizado na Costa Ri
ca, em �ovembro de 1977, foi· 
tirada uma resolução que di
zia ser prioritãria a atua
ção entre . os traba l �.adores 
brasileiros. 

Em 1978, houve a tenta
tiva de aprovar,num encontro 
inter-regional de dioceses do 
Espirito Santo, Minas ·e Ba 
hia - Alcobaça-BA, uma pro 
posta de atvação da CLAT na-=

queia região. A ideia não foi 
aceita. Mas, mais oumenos no 
mesmo periodo, a CLAT esteve 
presente num seminãrio sobie 
a que�tão da terra, realiza
do em Viamão-RS, organizado 
pela FAG - Frente Agrãria Gq 
ucha, cujo presidente e atu-=

almente deputado pelo PDS.' 
No ano seguinte, frente 

a renovadas denuncias havi
das contra a CLAT, a FNT rom 
peu com a mesma. O� princi-=
pais problemas . se .situavam 
especíalmente no envolvimen
to da CLAT no golpe militar 
contra o governo democfãtico 
de Salvador Allende, no Chi
le, em 1973. 

A delegação dePAXCRHIS 
-TI INTERNAZIONALE que visttou
a Nicarãgüa chegou ã conclu
são de que a Atuação da CLAT
estava intimamente ligada aos
setores anti-sandi nistas que:

11tendem a defender os i n 
, teresses de uma minoria e a-=

presentam um duplo perigo: a 

lem de fazerem O jogo di in7 
teresses dos Estados Unidos 
que t�� a �inalidade de iso
lar, desestabilizar e derru
bar os Sandinistas, tem, tam
bém o interesse de criar uma 
situação diante da opinião p.:Q_ 
blica'interna�ioanl de gue � 
xiste repressao na Nicarag��' 
qllando a m12sma atualmente nao 
existe11

• ( 11Reporto sui dirit 
ti umani 11• ASAL - Bologna 
1982.) 

A TERCEIRA VIA 

Neste ano, durante a vi 
sita do Papa ã Venezuela, aT 
guns dos bispos . brasil eiros 
que estiveram numa reunião 
promovida pela CLAT em Cara
cas - sede da entidade - e 
voltaram entusiasmatjos dian-, 
te da perspectiva da forma
ção de um sind�calismo cris
tão, contrapondo-se exatamen 
te ao-sindicalismo 11capita -=-

1 ista 11 e 1

1marxista11

• 

Por trãs da proposta da 
CLAT, alem de todas as iwpli 
cações �a ger�ncia do sindi-=
ca li smo por parte da Igreja 
e não colocando-se a seu ser. 
vi ço, estão duas q·ues tões de 
fundamental importância no n, 
vel da estratégia de consolT 
dação do movimento sindicar 
cristão: 
a) 6 fortalecimento da CMT -·
Confederação Mundial do Tra
balho, com sede · .em Bruxelas
e enfraqueci mente das duas ou
tras organizações sindicais
mundiais: A Confederação In
ternacional das Organizações
Sindicais Livres, também com
sede em Bruxelas e com liga
ções com a Internacional So
cialista e a Federação Sindi
cal Mundial, com sede na Tche
coslovãquia e ligada especi-=

almente aos sindicatos do blo
co sovietice;
b) o fortaleciménto da Demo
cracia Cristã, com uma prãti
ca muito aproximada aos movT

.mentos nacional - socialistas
e propondo a alternativa do
poder na terceira via: ou se
ja, nem capitalismo e nem co

mun-i smo, mas cri s ti ani smo. r
b?m ·'. embrar que um dos pri n� 
c1pa1s d�fensdres desta pro
posta fo1 o General Franco 
que dominqu cruelmente a Es
panha, durante-muitos anos e 
também estão nesta linha Na
poleõn Duarte de El Salvador 
e os p�incipais implicados 
nos esca nda los financeiros da 
Loja P2 na Itãlia. 

A FNT ROMPE COM A CLAT 

Recentemente a FNT to
mou posição a respeito da 
CLAT: 

11 Houve época em que, de 
fato a FNT conversou longa e 
profundamente com a CLAT� Vã 
rios de nossos companheiros 
forám convidado� a partici -
par de eventos promovi dos por 
aquela Central Sindical.· Na 

· verdade,. -nunca essa aproxima
ção chegou a ser uma afilia-=

ção ã referida Centr�l,e rom
pemos definitivamente em l 98U
quando constatamo? profunda

. incompatibilidade politico- i 
deolõgica. 

-

As razões para esse rom 
pime_nto (uma vez que jamais 

· houve ligação maior do que ·me
ra aproximação) são fartas-:-

. Algun� aspe�tos merecem ser 
enumerados: 
l ,.. a CLAT, no afã de mostrar
serviço, chegou a re.l.aci onar
a_FNT como sua filiada(o que

. nunca ocorreu);

2 - a_CLAT,apoiou e apõia,na 
Nicaragua, a luta dos anti -
sandinistas (o que significa, 
contra-revolucionãrios), ten 
do ligações fundas com a CNT 
- ·Confederação Nacional dos
Trabalhadores, que atualmen
te esta bel ecou ligações de a 
.liança com os patrões, lide-=

rados por Afonso Rabelo; 
3 - a CLAT, durante o nosso 
relacionamento, mostr.ou�se ,· 
sempre, autor.itâria, sem res-
peitar, jamais, a realid�de 
e o projeto pol,tico em ela
boração das massas trabalha
doras brasileiras 11

• 
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D. Fernando

Uma ·vida a_serviço (tos pobr.e·s-
·· Dom Fernando Gomes dos Santos, Arce

bispo de Goiânia, Patriarca. da CPT faleceu 
no dia 19 de j�nho, ãs 12,20. 

Dom -Fernando foi um dos bispos mais 
significativos na Histõria da Igreja doBra 
sil do Vaticano II ate hoje-.. Foi a voz deste 
mida da liberdade, o defensor dos oprimi-=-
dos. 

Em 1973 assinava com outros 5 bispos 
um dos documentos mai� importantes contta 
a·injustiça: "M�rginalização de um·povo". 
" ... Não podemos cruzar os br.aços. Precisa 
mos apoiar a_ o�gani zação de todos os traba 
lha.dores. Sem isto eles não se libertarao 
nunca . E esta mos convenci dos : Vale a pena 

. apoiar todo esse po.vo, pois a libertação 
que ele farã, darã também chaílce aos domi
_'1? ,J1rec- de se libertarem da escravidão· do 

· capitalismo que não deixa que sejam verda
dei ramente humanos, p·ois se enriquecem com
a miséria de muitos e perdem todo sentimen
to de justiça e de fraternidade para cornos
outros, pensando mais nos seus luccos\ do
que nas pessoas." ( ... )
"t· preciso vencer o capitalismo. É ele o
mal maior, o pecado acumulado, a raiz estra
gada, a arvore que produz esses frutos que
nõs conhecemos ... " . . ·
"E preciso. vencer o -'-'medo ·da. mudança" é pre
ciso não aceitar as ameaças dos donos do dT
nheifo nem a conversa mole dos companh�i-=

ros que s� deixam assustar por essas amea
ças ... "
"t preciso fazer um mundo diferente." .

(Marginalização de um povo
1973, 6.2 . 6.3)

_O "Leão do Centro-Oeste" ternfnou a
sua luta pela .liberdade fora e dentro da I
greja assinando, no dia 10 de maio deste a
no, junto a outros nove bispos,' a carta que
repudiava a connenação do Frei Leonardo
Boff.

"Tanto a Medida em si
quanto o procedim�nto Úsado_ em sua aplica
ção parecem-nos pouco evângélicos lesivos·
aos direitos humanos,' ã liberdade de i nves
tigação do teõlogo; contraries ao testemu-=- ·
nho da libefdade e caridade cristãs,pertur
badore·s da caminhada de ·nossas Igreja-s _e ,o
fens i VQS ã corres ponsabil idade de nossa Con
ferênci a Episcopal".

-

( Carta ã Congregação Vali cana para a Dou -
trina da Fe� 10.05.1985)

Quando o visitei no dia 31 de maio,
prova dó mas não vencido por um di fi ci l i n
tervento ci rurgi co, a primeira pergunta que
me fez foi : "Como vai a CPT?"

A CPT nasceu em Goiânia com ele,se for 
taleceu c9m ele, com o seu ap�io, coma sua 
presença, com a sua preocupaçao para que e 
la sempre acertasse os passos. 

-

Em 1983 ele escrevia na apresentação 
do livro: "CPT: Pastoral e Compromisso". 
" ... a CPT e hoje u� ponto de referência , 
um marco na histõria da Igreja, no que $e 
refere ã sua atuação em face do$ problemas 
fundi ãri os ... 
Conforta a certeza de q·ue a CPT caminha cer 
to." 

-

. (CPT - Pastoral e Compromisso , Vozes 
1983 - Apresentação) · 

. 
Obrigàd� Dom Fernando'. O seu testamen 

to para todos nõs·da CPT, que aliã.s foi sem 
pre sua regra de vida, e esie: 
" ... a CPT continua sua missão. e a Ingreja 
não desfalece quando assume e aceita o mar 
tirio de seus membros, sacerdotes e lei-=

gos. E reza.·pelos algotes vestidos de auto 
ri dade que não a teriam, se não lhes tives 
se sido concedida do alto (Jo _19� ll) 11•• ,. 

(CPT: Pastorál e Compromisso 1983 - Apr� 
sentação) ·. 

Esta página do Boletim já estava 
pronta, quando fomos surpreendt
dos pelo falecimento de D.Fernan 
d6 G;mes. Decidimos colocar aquI 
um texto sobre o nosso Patriarca 
da CPT. No or6ximo nG�ero, nesta 
p�gina, est�rão os artigos reti
rados: O de Marcelo Barros e so
bre � mudança na lei sindical. 

• 1 
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----• ---- CARTAS ----·----

Recife, 12 de maio de 1985

Prezados. Amigos, 
Acabo de receber o mate· 

rial publicitãrio de.s.tinadoa 
divulgar o XI Congresso Euca 
ristico Nacional, a realizar 
se em Aparecida-SP, no prõxT 
mo mês de julho. Fiquei im-=

pressionado diante da enfãti '. 
ca coincidência. Num cartaz 
maior, o simbolo genial do Con 
gresso: emoldurada pelo mapa 
do Brasil, a imagem estiliza 
da da Virgem Aparecid� , nõ 
seio desta, a Hõstia consàgra_ 
da; logo abaixo, uma palavra 
latina, escrita ·em caracte
res grandes e escuros, o ti
tulo do Cântico de Maria; mais 
abaixo, duas mãos repartindo 

_um pão e em letras negras e 
bem magrinhas, a palavra de 
ordem do CongressQ: 11Pão pa
ra quem tem fome 11 ••• ; .,mas o 
que se sobressaia mesmo e lQ. 
go dava na vista de quem o
lhava de longe era o nome do 
patrocinador: BRADESCO'. Is
so, em letras gordas e verme 
lhas, sobre branco. Recebi 
tambêm um cartaz pequeno, re 
produzindo o mesmo desenho: 
mudando porem de patrocina
dor, desta feita 0 BFB, Ban
co Francês e Bra�ileiro· S,A. 
Finalmente,um informativo so 
bre o Congresso, que me che-=-

ga pontu.a l mente pelo Correio, 
11gentile!a do I TA D� o Ba.!:!_ 
co eletronico 11 '. 

Realmente, num habilido 
síssimo passe de mã·gica ou su 
per-engenhosa alquimia , os 
protagonistas do. importante e 
vento conse�uiram fundir nu::

ma original1ssima amãlgama o 
Sacramento maior do_s cristãos 
e o simbolo mafs eloquênte do 
sistema capitalista; o mais 

- contundente canto de p�otes
to da nossa fe,o Magnificat,
poema de louvor a Deus queª.!:.
rasa com os soberbos, com os
poderosos, com os ricos, to-.
da clas�e de opiessores,e as
siglas dos expoentes mãximos
da opres.sãó, da prepotência,
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aa riqueza e da exploração em . 
nosso p·a is ;mãos e dizeres que 
falam de pão repartido entre 
todos os que têm fome, e os 
tentãculos deste povo quase 
irresistivel, que não obstan 
te as· espo,rãdicas e ilusõria$ 
aparênc:ias assistencialis -
tas, se nutre do sangue dos 
emEpbrecidos, desnutridos e 
anemicos, que sã.o a imen
sa maioria do povo desta te! 
ra. 

A bem da verdade eu cha 
maria o evento em quest�o áe 
CONGRESSO EUCAllSTICO NACIO- . 
NAL S .A.� 

- ·sõ lhe falta, nos albo
res eufõri'cos da II Nova Repu
blica 11, o patrocinio de ulti
ma hora do "MERIDIONAL 11 ! 

-

Meus irmãos e amigos, es 
crevo.-lhes preci sarnente no 
Dia das Mães. Aprendi desde 
criança a querer bem ã Vir
gem Maria. Neste dia, que ê 
muito seu, sinto-� revoltada 
com-éssa deturpação. Não era 
bem isso que seus humilhados 
e famintos esperavam dos ·que 
promovem a devoção ·a sua· que 
ridissima Mãe. Dia das Mães; 
Afinando com a clãssica expe 
riência eclesial do sêculb 
IV, gosto de pensar na Igre
ja como Mãe, Ecclesia Mater, 
da qual me sinto filho desde 
o dia do meu batismo. Mas la
mentavelmente vejo esta pre-:;

boet'm 
do c.cm5500 postord do terro ( ligodo õ lnh::i 6 do CNBB) � 

ciosa e querida Mãe, -dando u
mas vo l tinhas. por ai ... e mor
ro de vergonha. Claro que nem·
me .pas�çi pela cabeça detxar

, de considerã-la tomo minha 
mãe, deixar de apresentar-me 
como filho seu. Mas não me 
sinto ã. vontade par� �este 
diB dªr-lhe 6s parabéns. 

Uma publicação do Secretariado da CPT -
Caixa Postal 749 - CEP 74000 -Goiânia-Goiãs, 
ASSINATURAS 

ESPECIAL (colaboração) ............ Cr$ 5.000 
NORMAL ............................ Cr$ 2.000 
PARA LAVRADORES .............. , .... Cr$ 500 
PARA O EXTERIOR ................... US$ 10 
O pagamento de assinaturas pode ser feito atravês de VA 
LE POSTAL ou CHE_QUE VISADO pagãvel em Goiânia, .em nome 
da COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. 
A COMISSÃO PASTORAL DA TERRA ê um organismo ligado ã li 
nha Missionãria da CNBB. Tem como objetivo central "in 
terliqar, assessorar e dinamizar os que trabalham em 
funçãÕ dos homens sem terra e dos trabalhadores rurais .. �· . 
(Conclusão nQ l do Encontro de Goiânia sobre Terra e Mi 
grações na Amazônia Legal, junho de 1975).

O que -eu gostaria de sa 
ber mesmo era qual a teologT 
a que estã por trãs de tão es 
puri os processos.· Para este 
tipo de teõlogos, porem, ne
nhuma censura, nem um padre
nosso de penitência. Paciên
cia, Frei Leonardo'. Se eles 
não tivessem em mãos a Popu
lorum Progressio, a Octogesi 
mo Adveniens,·a Laborem Exer 
cens, os documentos de MedeJ 
1 i n e de Pueb la, . merece.riam 
o pe�dão do Pai. Mas eles s�
bem o que fa.zem.

Obrigado pela atenção. 
Pe. Reginaldo Veloso 

,' 
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1

.IV . Congresso de Trabalhadores Rurais 
. Com a parti d pação de 

4. 300 trabalhadores rurais de 
todo ó Brasil, a CONTAG, as 
22 Federações e cerca de 
2.600 sindicatos realizaram 
seu IV Congresso de 25 a -30
de maio, em Brasil ia. 

COMISSÕES 

Os trab·a lhos do IV Con
gresso foram encaminhados em 

6 Comissões de Estudo dividi 
das por assuntos: Sindicalis 

'mo, Questões Agrãrias, Pol1-
tica Agrico.la,Le_gislação Tra. 
balhista, Providencia SociaT 
Rural e Problemas Nacionais. 

As .mais concorridas fo 
ram as Comissões de Questões 

· Agrãrias e Sindicalismo reu
nindo cada uma cerca de 800
..:ele gados-.

QUESTÕES AGRÃRIAS 
. . 

Na Comissão de Questões 
Agrã ri as :verificou - se pela 
primeira vez em 20 anos que 
o Estatuto da Terra deixou de
ser o texto sagrado ·da Refor 
ma Agrãria no Brasil,

-

No debat� sobre o assun 
to que ocupou toda uma tarde� 
o Estatuto foi apontado por.
uns como "a Bib li a da Refor.,.

ma Agrãri a" e por outros co
mo "o atestado de obito dos 

116 trabalhadores rurais as
sassi-nados em 1984". 

O resultado concreto des 
sa discussão foi que os tra-=

balhadores conheceram melhor 
o texto legal que abraçaram -
durante 20 anos cómo uma ban.
dei ra dando-se conta das suas
limitações e de que o Estat�
to foi aplicado como um ins
trumento da Contra Reforma f2
grãria. · 

_ 
O texto da resoluçao a� 

provado no termino desse de
bate talvez o mais signffi_c� 
tivo de todo o IV Congresso,_ 
reflete ·que o Estatuto da Te_!:. 
ra foi desmistificado: 

"Aplicação imediata do 
Estatuto da Terra como ini
cio do processo de Reforma A 
grãria, respeitadas as deci-=
sões do IV Congresso dos Tra 
balhadores Rurais." 

-

Entre essas decisões es 
tã, por exemplo, a "desapro-=-

pri ação êia Empresas Rurais", 
que o Estatuto da Terra visa 
preci sarnente proteger: . 

SINDICALISMO 

Na Comissão ··de Sindica.-
1 ismo, o IV Congresso retro

cedeu em relação ao III Con
gresso, realizado em maio de 

1979. 
A questão central a ser 

discutida era a ratificação 
da Convenção 87 da 'OIT, que 
trata da Liberdade e Autono
mia Sindical. 

Essa bandeira'tem. sido 
levantada.hã muitos anos pe� 
lo movimento sindical brasi
leiro, inclusive dos traba
lhadores rurais. 

O IV Congresso derrubou 
a reso l ução do III em nome da 
unicidade sindical - quer di 
z�r üm unico sindicato-porcI 
tegoria _numa base _terri!ori
a l - que ao ver da di reçao da 
CONTAG ·garante a Uni dàde do 
Movimento. 

A posição derrotada, de 
fendida pelos setores artic:Q: 
lados na CUT, propunha a Ra
ti.fi cação Imedi a ta da co·nve� 
ção 87 como garantia da _Li
berdade e Autonomia Sindica 1, 
ou seja, o impedimento do G� 
verno de intervir� subordi� 
nar ou tutelar .o Movimento 
Sindical .. 

Argumentavam os sindic� 
listas ligados ã CUT, que o 
criterio da unicidade sindi
cal estabelecido na atual es. 
trutura sindical brasileira� 
herdada do Fascismo, não im
pediu a divisão do movimen!o 
sindical em pelo me�os tres 
grandes correntes. E defen�� 
ram a Liberdade e, Autonom, a 
em lQ lugar e a unidade na lu 
ta dentro do Movimento Sind:I 
cal . 

Aguarde para o próx! 
mo número do 'BOLETIM 

A Reforma Agrária 
do governo; 

- As ocupações de
terra em SC;

Análise do IV Con
gresso da CONTAG

Assembléia da CPT.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS 

PERNA BUCO 
· Nov à morte;

Novo mártir da terra 
Foi assas si nado no dia 

08 de maio o trabalhador ru 
·ra 1 Pedro Gonçalves da SiT
va, delegado sindical e áe
. di cad.o ã_ l utà e organiza -=
ção dos trabalhadores ru
rais. Jã vinha sendo amea
çado e no trabalho da cana
estava sendo isolado com ta
. refas em lugares distantes
dos companhei ro"s. No--di a· 08,
ele foi mandado trabalhar
sozinho e nesta situação foi
a�sas�inado com 5 tiros de
revõlver e um tiro de es
pingarda. Depois, os assa�:
sinos cortaram o corpo com
a s.ua prõpria enxada utili 
zada na lavoura.

-

Pai de três filhos,mo
rava no Engenho,Guerra em
Maraial, PernambUco, e tra
balhava para a Usina FreT
Caneca, arrendada _por .Se
bastião de Arruda Falcão Fi
1 lho.

BAHIA 
Padre.s ameaçados 

Os padres de Santa Ma 
ria da Vitõria, entre os 
quais o Coord�na�or da CPT 
Bahia, Pe. Ermano, (os ou
tros são os Pe. Lino e Pe. 
Luís) estão sendo ameaça·
dos de morte pe 1 os fazendei 
ros e jagunços da região.

-

O. pri nci pa 1 motivo des
tes atentados e porque õsi
padres vem desenvolvendo um 

. tral;>a 1 ho de conscientiza ,
çãó e organização �os tra� 
balhadores em CEBs e Sindi 
catos . A raiva dos fazendeT 
ros é tão grande que,em rI 
união recente, eles prome
teram "fazer o serviço " o 
q_uanto antes, o que coloca 
em risco permanente a vida 
e a dedicação dos agentes 
·pastorais.

Pedimos que manifes·
tem a so 1 i dari edade aos nos
sos Amigos Padres �om tel�
gramas ao Ministro da Jus-=

tiça em Brasil ia_-
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CONSTITUINTE 

FINALMENTE TEREMOS VEZ IP
• 

Désde que se começou 
a falar em Constituinte 
aós estamos querendo sa 
ber qual é o nosso espã 
ço de participação e de 
cisão na elaboração dã 
Lei Maior de nosso oa
is: a Constituição. � 

A convocação foi a 
mais autoritária possí
vel. O governo decidiu 
e fez seus acordos no 
Congresso para que este 
último tivesse poderes 
constituintes. A elei
ção "dos nossos repre� 
sentantés" foi recheada 
de muito dinheiro. En�
trou quem tivesse o cai 
xa mais alto, salvo ai= 

gumas exceções. 

Mesmo assim, não de
sistimos de participar, 
interferir, decidir, P� 
rece que agora surge u
ma luz no fim do túnel. 

O Plenário Nacional 
Pró-Participação Popu
lar na constituinte ga� 
nhou seu primeiro gran
de ponto: a Iniciativa 
Popular ( Emenda 30 mil 
assinaturas). 

Foram meses de arti
culação, estudos, mobi
lização e contato com 
parlamentares. Foi con
seguida a adesão de par 
cela significativa da 

população, além da ass! 
natura de quase cem par 
lamentares. Mário Covas 
apresentou a proposta 
na tribuna da Câmara e 
o relator do Regimento
Interno do Congresso 
Constituinte, Fernando 
Henrique Cardoso, encam 
pou a proposta. 

-

No meio de negocia-
ções entre PFL; PMDB e 
governo Federal onde a 
prioridade era a autono 
mia da Constituinte,foI 
aceita a Iniciativa Po
pular. 

O que ela significa? 
Significa que o povo 

através de 3 entidades 
legalmente constituídas 
e 30 mil assinaturas po 
derá apresentar emenàas 
ao projeto das Comis
sões Temáticas como se 
fosse um deputado. 

A nossa futura Cons
tituição irá passar por 
5 grandes etapas para 
sua elaboração: 
19 etapa: As oito Comi� 
soes Temáticas têm 60 
dias para apresentar su 
as propostas à Comissãõ 
de Sistematização. 
29 etapa: A Comissão de 
Sistematização tem 30 
dias para fazer o Proj� 

to de Constituição a 
partir do trabalho das 
Comissões. 
39 eta�a: O Projeto vai 
a Plenario para ser dis 
cutido e receber, emen
das. Essa etapa durará 
45 dias. As emendas de
vem ser apresentadas 
nos 30 primeiros dias. 
49 etapa: A Comissão de 
Sistematização estuda 
as emendas em 25 dias e 
apresenta um novo Proj� 
to. 
59 etapa: O Projeto de 
Constituição volta ao 
Plenário para ser vota
do em dois turnos. 

Onde nós podemos en
trar neste processo? 

Na primeira etapa,or 
ganizações sociais, As=

sembléias Legislativas 
e tribunais podem apre
sentar propostas às Co
missões Temáticas. Cada 
subcomissão ·( que sao 
24 ) tem que dar de 5 a 
8 audiências a essas or 
ganizações. 

Um outro momento é a 
apresentação de Emendas 
a propostas das Comis
sões e subcomissões. A
qui entra a Iniciativa 
Popular. Isso deve acon 
tecer nos 30 primeiros
dias da 39 etapa. 

� necessário neste 
momento que nós organi
zemos um bom esquema de 
coleta de assinaturas 
para podermos trabalhar 
depressa quando chegar 
a hora da coleta. 

Todos nós devemos es 
tar envolvidos para que 
esta oportunidade de 
participação popular se 
ja bem aproveitada. 
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A CRIANÇA DA ROÇA 

Em abril de 1986 os 
brasileiros estarreci
dos, como alguém que ao 
colocar-se diante do es 
pelho verifica a sua mI 
se�ável situaç�o, lerai 
a triste notÍ'cia: "70 
MILHÕES DE BRASILEIROS 
PASSAM FOME. (Folha de 
são Paulo, 9.4.86, pâgi 
na 30). E não era ne= 

nhum di·scurso de algum 
revoltado nem momento 
de exaltação. Era o re� 
sultado de uma pesqutsa 
séria, realizada a pedi 
do do presidente Sarney 
por um cientista polfti 
co de renome: Hélio Ja=

guaribe. 

Na verdade, nem era 
preciso tanto esforço 
para se constatar estq 
cruel e criminosa reali 
dade. Cruel e criminos:ã 
porque é uma fome produ 
zida, planejada, conhe= 
cida. Desde 1974 o go� 
verno tinha nas mãos o 
"Estudo Nacional de Des 
pesa Familiar-ENDEF", 
realizado pelo IBGE (Re 
vista Isto�, 3.10.85 � 
pags. 3Q a 34), cujo 
conteúdo é um verdadei-: 
ro"retrato proibido da 
fome", que, diga-se de 
passagem, conforme as 
verificaç6es feitas pe� 
los próprios pesquisado 
res onde anos depois,s� 
mudou para pior. Por is 
so ficou vedado ao co=

nhecimento público. E 
não é sem razão que o 
governo tenha censurado. 

t que o governo tem 
sido o responsável dire 
to dessa desgraça atra� 
vés de uma política eco 
n6mica, social e cultu� 
ral que permite a expro 
priação dos brasileiros 
até a exaustão. 

Recorrendo apenas a 
alguns dados encontra� 
mos como indicadores da 
gravidade da situação o 
triste quadro de: 

a) 13 milh6es de defici

entes, dos quai.s· i3,pe 
nas um terço recebe-
algum tipo de atendl 
mente e o restante 
fica no total aõando 
no. 

b) 31 m�lhÕes de crian
ças em idade es�olar
que nunca frequenta
ram um curso regula�

c) Uma criança morrenêl.o
por segundo em cons:�
quência da subnutrj:-:
ção, ou seja: FOME,

CTexto base da CF--871 . 

E não é por n�o tra
ba.lharem que os bra,s·i-:
leiros s-e encontram nes 
sa situação' Quanto pior 
a situaçao de uma fami
lia, maior é o número de 
pessoas que se lançam 
no mercado de trabalho 
para poderem sobreviveL 

Em 1976, 74% do to
tal das crianças econo
micamente ativas traba
lhavam na agricultura . 
Isso quer dizer que ... 
21,29% da fqrça de tra
balho total na agricul
tura era exercida por 
crianças de 10 a 14 a
nos de idade. (Dossiê 
sobre o Menor, CPV,1984 
pag. 50) . 

Em 1980, 60% das cr! 
anças economicamente a
tivas, muitas delas com 
menos de 6 anos de ida
de, trabalhavam mars de 
40 horas se:r;n.anais, che� 
gando até a mais de 49 

horas de jornada. 

No entanto, 66,6% do 
total de crianças que 
trabalhavam recebiam,no 
máximo, meio salário mi 
nimo. (Texto base CF-87)· 

E sao justamente es
tas crianças trabalhado 
ras as mais atingidas -
no quadro geral da misé 
ri�: sem uma casa pari 
se abrigar, sem tempo 
para estudar, sem ali
mentação suf�ciente,sem 
atendimento médico e 
muitas vezes sem empre
go, 

Por outro lado, nao 
é raro encontrarmos em 
muitas fazendas um enge 
nheiro agr6nomo que cuI 
da das plantas, um médI 
co veterinário que cui
da dos animais, um bom 
mecânico que cuida das 
máquinas, um advogado 
que cuida das questões 
jurídicas e um contador 
para cuidar da contabi
lidade. E, no entanto , 
ninguém para ensinar e 
cuidar da saúde das cri 
anças. 

Sem procurar mudar 
esse quadro todo, falar 
em menores delinquentes 
tes não passa de cinis
mo, pois antes de se 
tornar infratora, a cri 
ança já foi expropriada 
de tudo quanto tinha di 
reito, e o que faz, ao 
cometer pequenos roubos 
é tentar o último recur 
so pela sobrevivência.-
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PROTESTOS NO 

Nos meses de janeiro 
e fevereiro de 1980, de 
pois de muitos anos, a� 
conteceram os primeiros 
grandes protestos dos' a 
gricultores. Estes· pro= 

testos foram acalmados 
com a decretação do Pla 
no Cruzado, e com a es
perança geral que se 
instalou no país. 

Com o fracasso da po 
l_í tica econômica dos 
Planos Cruzados I e II, 
a agricultura se viu no 
varnente em si'tuação de 
falência. Nos meses de 
Dezembro de 1986 e ja= 
neiro e fevereiro de 
1987, foram novamente 
registradas grandes ma
nifestações da massa 
dos agricultores que to 
mararn consciência de 
sua situaçao. Os princi 
pais problemas foram: -

1. a inflação disparou
os preços dos insu
mos (adubos, semen
tes, venenos, etc.),
deixando o agricul
tor sem recursos,
pois o crédito rural
era insuficiente, ou
o custeio agrícola ,
no caso do café, nem
chegou a ser libera
do.

2. O Banco do Brasil
não respeitou a taxa
de juros de 10% e
passou a cobrar cor
reção monetãria, que
havia sido extinta
pelo Cruzado I.

3. Os bancos partrcula�
re omeçaram a hipo
t e  t·as pequenas -
p�opti dades e_a_le�
va�l pra leilao . 

Foram centenas de 
propri-edades. 

4. A expectativa de ·uma
supersafra, fez os
preços baixar demais
e o governo não dava
nenhuma garanti'a,

5. Os mêdie� e grandes
prop�iet�rios, que
estavam acostumados -
a especular com os
créditos de comerc1a
lizaçâo do Governo�
foram surpreendidos
pela suspensão dos
recursos.

6. Alguns preços cairam
tanto, que chegaram
a ficar sem preço,co
mo é o caso do arroz

e café, por culpa do
governo que importou
sem necessidade.
Diante desta situa -

ção foi marcado o pro
testo que ficou famoso, 
para o dia 12 de feve
reiro, liderado pela 
FRENTE AMPLA, formada 
pela: Organização das 
Cooperativas Brasilei -
ras(OCB), Sociedade Ru
ral Brasileira (SRB) e 
Confederação Naciona l 

PÃGINA 4 

CAMPO 
1 

dã Agricultura (CNA) ,to 
das elas· ligadas a sete 
res políticos do gover= 

no anterior. Juntou -se 
â Frente Arnpla,nesta ma 
nifestação, a famosa -
UDR, de ultra-direita , 
que inclusive acabou se 
destacando mais, atra
vés· de seu lí·der Ronal
do Caiado, nesta mani'-,,. 
festa2ao, que reuni� 15 
mil medios e grandes 
produtores. 

Por outro lado, os 
TRABALHADORES RURAIS·, re 
presentados pelos seus 
Sindicatos de Pequenos 
Agricultores, também 
se manifestavam no dia 
12 de feverei'ro. Longe 
de Brasíl�a, no Sudoes
te do Paraná e Oeste de 
Santa Catarina realiza� 
ram manifestações impor 
tantíssimas que não fo=

ram noticradas, -mas reu 
niram até 30 mil traba= 

lhadores. Também no es
tado de são Paulo, embo 
ra com menos força e em

número menor, acontece
ram várias manifestaçoes 
de pequenos agriculto -
res. 
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PEQUENOS 
-

os 

NAO SAO AT-ENDIDOS 

1 

\_ l 

Com estas manrfesta= 
ções a FRENTE AMPLA_PªE 
tiu para a negociaçao 
com o governo. (Estes o 
governo recebe, os pe
quenos nem recebe, mui
to menos negocia). A 
Frente Ampla conseguiu 
o atendimento de suas 
pri'ncipais reivindi--ca-
ç6es que foram anuncia
das no dia 25 de feve
reiro de 1987: 

1) Reajuste nos preços
mínimos em média de 38%
e a criaçã,o do "Gatilho
para a Agricultura", t�
da vez que o preço dos
insumos suõirem 20%.

2) Lióeração de recus�
sos para a comercializ�
ção da safra atu�l no
valor de 30 bilhoes,que
serão emprestados por
90 dias, sem juros, Es�
te dinheiro vai acaoar
nas mãos dos médios- e
grandes, e o pequeno
não vai ver nem a cor
do dinheiro. Imagina o
lucro "dos home" com e�
ta inflação e.com _todo
este dinheiro na mao
sem juros,

• 

E:- �TO, MA.5" 
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3) Novas medidas para o
Crédito Rural, mas ago-
ra com juros reais pelo
empréstimo. Pror que na
época do Delfim que pa-
gava de 60 a 8·0% da i:n
flação sem juros, Agora
paga toda a .inflação m_ê
is 6% de juros.

Com estas medidas a 
Frente Ampla soss·egou. 
E o pequeno agricultor? 
Suas reivindi�ações não 
foram ouvi-das, e s·ão e� 
las: 

1) Preço mlnimo que cu�
bra pelo menos o preço 
de produção. o atual 
preço mínimo nem com o 
reajuste não coóre, 

2) Que dos atuais con
tratos bancários sejam 
cobrados somente os 
10% de juros, sem cor� 
reção monetária. 
3) Moratória de 2 anos
para as dívidas dos pe
quenos agricultores,com
juros de s9mente 1�%. ,
sem correção monetaria. 

4) Suspensão imediata 
do Leilão de proprieda
de·s hipotecadas. 

5) Susénsão da importa
ção de milho, porco,le1
te e outros produtos a
grícolas,

6) Que o Crédito Rural
do Banco do Brasil seja
destinado somente aos
Pequenos Agrrcultores.

7) Que não sejam conce
di-dos financiamentos r�
rais para as pessoas
que nâo tenham sua ati-
vidade principal na
Agricultura.

8L Extinção do PROAGRO 
e criação de seguros re 
ais·. 

Companheiros,a situa 
ção é difi-cil. Reformã 
Agrária não sai. Os pou 
cos pequenos produtores 
estão à bei-ra de perder 
suas terras. Os parcei
ros e arrendatários só 
falam em deixar a lavou 
ra porque não dá mais.E 
os grandes juntam os lu 
cros de rastelo. 

� preciso avançar ma
is na organização dos pe 
quenos produtores. Prin= 
cipalrnente no Estado de 
S�o Paulo, onde jã são 
poucos e ainda mal orga
nizados, estão condena
dos ao fracasso, 

� preciso criar a 
consciência de classe, e 
av·ançar, conquistar, até 
termos condiçóes de vida 
di_srna. 
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Divida Externa 

DEPOIS DA MORATÓRIA • • •

Em preparação às ne
gociações com os bancos 
particulares internacio 
nais, o ministro da Fa= 

zenda, Dilson Funaro es 
tá terminando um giro -
por diversos países. o

resultado tem sido nega 
tivo. o máximo que se 
tem obtido são delicade 
zas protocolares e algu 
mas_amostras de compre= 

ensao pela situação bra 
sileira. Os Estados Uni 
dos, interlocutor que 
poderia abrir caminho 
para as negociações bra 
sileiras se mostra irre 
dutivel. As autoridades 
oficiais norte-america
nas recomendam - talvez 
seja mais correto dizer 
exigem - que o governo 
-brasileiro tenha um pla
no definido para a nos= 

sa economia. Por seu la 
do os bancos credores e 
xigem a subordinação 
formal do país ao FMI.

No entanto as autori 
dades brasileiras estão 
confiantes e otimistas, 
dizem que o Brasil tem 
um plano que prevê a ma 
nutenção do crescimento 
econômico e de nenhuma 
maneira se aceitará a 
recessão para continuar 
pagando os juros da dí
vida externa. Enquanto 
Funaro negocia �o exte
rior, o Presidente Sar
ney se reúne com o mi
nistro João Sayad para 
buscar saidas da crise. 
Que coerência há por de 
trás deste quadro conf� 
so? 

Talvez em um ou dois 
meses tudo estará acla
rado. No mês de março e 
abril teremos que rene
gociar o pagamento da 
dívida externa com os 
bancos privados interna 
cionais. o pais não tem 
corno�pagar o principal
da divida que vence es
te ano. Não tem corno pa 

L_ 

gar os juros de 87. Se
rão uns 9 milhões de ju 
ros. o país está com a
caixa baixa ( as reseE 
vas internacionais do 
pais estão esgotadas )e 
o que está entrando pe
las exportações não che 
ga aos 200 milhões de 
dólares mensais.. Espera 
-se otimistamente que o
saldo comercial do país 
chegue a mais de 7 mi
lhões durante o ano,mes 
mo assim não teremos co 
mo fechar as contas. Ne 
cessitarnos de mais di=

nheiro emprestado.Já co 
menta-se que serão ne=

cessários mais 6,5 bi
lhões de dólares. 

Corno isto afeta aos 
trabalhadores rurais? 

Os trabalhadores es
tão sendo violentamente 
prejudicados pela polí
tica econômica do gover 
no. A política do gover 
no, que é a política re 
cornendada pelo FMI e

simples. Pode ser resu
mida no seguinte: o pa
ís necessita garantir a 
entrada de dólares para 

pagar a dívida externa. 
As únicas formas de con 
seguir dólares são: pe=

dir emprestado ou expor 
tar mais do que o pais 
importa. Para conseguir 
novos empréstimos temos 
que aceitar as exigênci 
as dos credores na re= 

cuperaxâo das nossas e� 
portaçoes. Para expor
tar mais temos que dimi 
nuir o consumo interno� 
ter um excedente de mer 
cadorias destinados ã 

exportação e fazer com 
que as mercadorias bra
suileiras sejam mais ba 
ratas que as mercadori=

as dos outros países. 
Por exemplo: os produ
tos agrícolas não encon 
trarn mercado no exteri=

or e estão baixando de 
preço. A safra prevista 
para 87 exercerá maior 
pressão para a redução 
dos preços. O resultado 
será a recessão econômi 
ca, aumento de explora=

ção dos trabalhadores 
rurais, maior êxodo ru
ral, quebra dos peque
nos proprietários, etc. 
O processo não será mui 
to diferente do que já 
conhecemos, é o mesmo 
de sempre. 

Qual a altérnativa? 

Não é simples. Para 
o governo de Sarney,co�
seguir aliviar um pouco 
a situaçao com novos em 
préstimos que o susten=

tem até o fim de um man 
dato de seis anos já se 
ria uma grande vitória� 
Para os trabalhadores,a 
única vitória seria con 
seguir mudar a política 
econômica do pais, dan
do prioridade ao merca
do interno e rompendo 
com a suõordinação à e
conomia internacional.O 
passo fundamental é o 
não pagamento da dívida 
externa. 
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pingando 
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-not1c1as

INCENDIO NO ACAMPAMENTO

No dia 10 de março , 
no acampamento de Três 
Irmãos, aconteceu um in 
cêndio, queimando dois 
barracos. O fogo come
çou no barraco do Sr.Jo 
velino, devido à uma 
faisca do fogão. 

Num instante o fogo 
se alastrou, provocando 
pânico nas pessoas que 
estavam no acampamento, 
principalmente no filho 
paralítico que se encon 
trava sozinho no barra=

do do incéndio. 

As familias perderam 
todos os seus pertences 
e nada restou da tragé
dia, a não ser a solida 
riedade dos companhei=

ros e a esperança na Re 
forma Aqrária. 

FISCALIZAR-FAZENDAS 

Pedimos que enviem 
para a CPT-SP informa
çoes sobre fazendas im
produtivas ou que têm 
trabalhadores que nao 
estão sendo respeitados 
em seus direi tos (di·re.i 
tos agrários, traBalhii 
tas e socia�s) e nio ei 
tão cumprindo as exigên 
cias da função social 
da terra. 

A Reforma Agrária 
continua emperrada, tor 
nando esta luta nosso 
desafio. Para ajudar 
nesta luta, a CPT-SP es 
tá elaborando um cader=

ninho prático. 

Pedimos que nos en
viem sugestões sobre á
reas que possam ser de
sapropr,iadas a fim de 
que possamos encaminhar 

para a Comissão de Se
leção das áreas. 

"FACÃO PRETO" 

A Micro-região de Ri 
beirão Preto lançou em 
março deste ano o pri
meiro número do boletim 
da Micro: "FACÃO PRETO� 

Estão aceitando pedi 
dos de assinatura, a 
Cz$ 20,00 por ano, e su 
gestões para melhora do 
mesmo. 

O endereço é: Traves 
sa são Sebastião, 61 = 
14870 JABOTICABAL - SP 

Felicitamos os campa 
nheiros, que podem con=

tar com nosso total a
poio. Desejamos persev� 
rança. 

Posseiros do Utingao 

Selecionamos aqui al 
guns trechos da "Carta 
Aberta aos Cristãos da 
Diocese de Registro" so 
br� os problemas de u= 

tinga Grande e a prisão 
de oito posseiros em de 
zembro.do ano passado:-

Em 1972 os posseiros 
chegaram a Utinga Gran
de, distante 20 quilôme 
tros de Peruibe. Não ha 
via estradas. Os passei 
passaram grandes difi= 

culdades. Fundaram a So 
ciedade Melhoramentos -
da Zona Rural. 

Com a construção de 
estrada pela Suàelpa,v! 

eram também os grilei
ros: Luizào, Renata, Ge 
nésio, Pessim e OtonieI, 
sempre acompanhados de 
seus jagunços. A poli
cia sempre foi chamada, 
mas nunca fez absoluta
mente nada. Vários pos
seiros morreram vítimas 
dos grileiros. 

Numa última alterna
tiva "os posseiros fo
ram obrigados a organi
zar sua própria defesa. 
Tiveram que usar armas 
para defender mulheres, 
filhos e o "ganha pão". 
Num confronto, morreram 
três jagunços� Como os 

jagunços estavam a ser
viço de um delegado de 
São Paulo, Pessim, a a
ção da polícia foi rápi 
da em prender oito pos
seiros. 

Esse conflito tem a 
ver com o famoso GRILO 
RONCATTI, de 90 mil al
queires, realizado com 
alteração de livros de 
registro do estado e a
té agora sem providên
cia nenhuma. 

Há necessidade urgen 
te de denúncia e solida 
riedade aos posseiros e
suas famílias, que pas
�am necessidades. 



BOLETIM CPT-SP PAGINA 8 

Anaériea Latina 

DOM 
., 

OSCAR ROMERO MARTIR 
, 

Neste mês de março , 
mais precisamente no 
dia 24, todos nós lati
no-americanos, temos u
ma obrigação a cumprir. 
Qual é? A de prestar um 
culto à memória de D. 
Oscar Romero, morto há 
7 anos em San Salvador. 

D. Oscar nasceu em 
1917 no interior de seu 
país. Foi ordenado pa
dre em 1942 e em 1970 
foi sagrado bispo e pas 
sou a arcebispo em 1977. 
"A partir desse momen
to, as circunstâncias 
sócio-políticas de El 
Salvador, sempre marca
ram grandemente sua ati 
tude e· sua atividade
pastoral: ele foi real
mente um pastor, um pro 
feta, um amigo, um ir=

mão e um pai de todo o 
povo salvadorenho, espe 
cialmente dos mais po=

bres, fracos e margina
lizados." 

Dom Romero, recolheu 
o sangue, as inquietu
des, a dor e as esperan
ças de seu povo tão so=

frido. E corno bom pas
tor, soube dar a sua vi
da pelas ovelhas a ele
confiadas.

Quando celebrava a 
missa, no dia 24 de mar 
ço de 1980, D. Oscar , 
foi covardemente assas
sinado por pistoleiros 
comandados pela ditadu
ra militar. No dia de 
de seu enterro, outros 
irmãos que foram com e
le se solidarizar dizen 
do o seu Último adeus� 
também foram assassina
dos por tropas do gover
no. 

-

Foi D. Oscar quem 
disse um dia: "Se me ma 
tarem, ressuscitarei nã 
luta de meu povo". De 
fato, o povo de El Sal
vador, lonqe de ficar 

desanimado com os acon
tecimentos, continuou 
firme a sua luta contra 
a opressão até os dias 
de hoje. Essa luta, es
tá numa fase decisiva , 
apesar da grande ajuda 
que o governo imperia
lista dos Estados Uni
dos está dando para Na
poleon Duarte, presiden 
te de El Salvador. A ca 
da dia, a FMLN-FDR, as 
frentes no setor mili
tar e político ganham 
mais espaço e terreno. 

Que o sangue de D,Os 
car e de todos os nos=

sos mártires camponeses 
operários e agentes de 
pastoral, nesta América 
Latina, nos impulsione 

ainda mais na luta pela 
libertação da opressão. 
Que façamos este sangue 
produzir bons frutos , 
pois esta é a tradição 
de nossa Igreja que "ho 
je continua florindo
por causa do sangue jor 
rado de tantos e tantas 
que tombaram, forçando 
a nova aurora vulcânica 
de toda América Latina 
que já vem chegando ... " 

Vamos todos nós, em 
nossas comunidades, gru 
pos de trabalho e estu=

do, nos lembrar de nos
so mártir D. Oscar. Ven 
ceremos! Custe o que 
custar! A vitória das 
forças da Justiça um 
dia, hão de triunfar ... 

BOLETIM DA CPT - SAO PAULO 

COMISSAO PASTORAL DA TERRA - Regional São Paulo 
Rua Ministro Godoy, 1484 - Perdizes 
05015 SAO PAULO - SP 

FONE: (011) 864-1318 

ASSINATURAS: Lavrador 

CHEQUE NOMINAL A 

Cz$ 20,00 Agentes 

JOSt STRABELI 

Cz$ 25,00 
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ASSEMBLEIA ESTADUAL

Foi realizada a As
sembléia Estadual da 
CPT-SP nos dias 13, 14 
e 15 de março de 1987 , 
em são Paulo. Estiveram 
presentes pouco mais de 
40 pessoas entre agen-

tes, trabàlhado�es e 
convidados. 

Os objetivos da as
sembléia eram principa.l 
mente uma avaliação das 
linhas de trabalho, e
leição da coordenaiªº 

IMPORTAN CIA DAS ASSEMBLE-IAS 

NA CAMINHADA 

Na abertura da Assem 
bléia foi feito um rela 
to histórico dos primei 
ros encontros estaduais 
e· assembléias da CPT-SR 

o início de nossa or
ganizaçao se deu em 
1979, começando pelas 
regi6es de Ribeirão PFe 
to, Jales, Reg�stro e 
daí por di·ante. 

Em seus pri111ei-ros a .... 
nos não se fazia assem
bléias, mas encontros 
estaduai's. 

1984 é um marco hi�� 
tórico. No encontro es
tadual, realizado em fe 
vereiro dessB ano, foi 
discutitlo pela primei'ra 
vez as linhas de traba� 
lho. A necessidade de
las se deu pela necess� 
dade de se determinar 
priori"dades. Não era 
possivel tratar de to
dos os problemas indis� 
tintamente. 

Pela diversidade de 
realidades e problemas 
existentes no estado 
foram definidas tamoêm 
as micro-regi6es, cada 
uma com relativa autono 
mia em seu trabalho. 

Em 1985 foi realiza
da a primeira assembléia 
propriame'nte dita.A CPT 
no estado tinha cresci
do, amadurecido 1 o tra-

balho se ampliado. 
Nessa assembléia, um 

passo importante foi 
a eleição de uma coord� 
nação colegiada, de 3 
pessoas, dando assim,um 
caráter maior de comis
são para a CPT-SP. 

Foi também melhor or 
ganizada e estruturada
ª Coordenação Ampliada, 
funç6es do secr�tariado 
e das coordenaçoes. As 
linhas também foram co� 
templadas, com� propo� 
ta de coordenaçoes mi
cro-regionais para fac! 
litar o trabalho na óa� 
se. 

A fundação de um es
critório em são Paulo , 
no inicio de 1985 foi 
uma grande conquista. 

Os encontros estadu
ais e, posteriormente , 
as assembléias, sempre 
foram momentos importan 
tes de avaliação dos 
trabalhos. A assembléia 
foi se tornando cada 
vez mais a instância s� 
berana de discussão e 
decisão para nós� 

Hoje, as linhas sào 
um ato falho em nosso 
trabalho. tum desafiD, 
para nós, que elas se
jam melhor articuladas. 
Cabe a esta Assembléia 
definir os termos dessa 
articulação.-

das linhas e decisão so 
bre a personalidade ju= 

rídica da CPT-SP, inclu 
indo a discussão e aprÕ 
vação do Regimento rn= 
terno. 

PERSONALIDADE 

JURÍDICA 

Para melhorar a org� 
nizaçao da CPT no esta
do e dar condições de 
melhor funcionamento p� 
ra o secretariado regi� 
nal se decidiu finalrne� 
te pela filiação juríd! 
ca da CPT-SP à CPT Na
cional. 

Depois de devidamen
te explicado do que se 
tratava e quais as im
plicações se decidiu 
por unanimidade pela me 
dida. 

A partir daí foi di� 
cutida a proposta de r� 
gimento interno, apre
sentada pela Coordena -
ção. Depois de discuti
do em grupo foi levado 
·a plenário, para_ apre�
sentação e votaçao de 
emendas. Aprovado o Re
gimento Interno, passou 
a vigorar imediatamente. 



AVALIAC.ÃO 
. 

O que foi comentado 
na abertura da assem
bléia foi confirmado de 
pois pelos grupos que 
se reunTYam pâra avali
ar as linhas de traba
lho: não há articulação 
do trabalho nas 5 prio
ridades que temos para 
o nosso trabalho (Refor
ma Agrária, Sindicalis= 

mo, Bóia-fria, formação
e organização.

Há trabalhos nesses 
cinco campos, no entan
to são trabalhos isola
dos e de iniciativa da 
base. As equipes estadu 
ais de linhas oão foram 
organizadas e o coorde
nador, sozinho, não deu 
conta. 

Com relação à Refor
�ª Agrária foi dito tam 
bém que o ano de 1986 
foi o ano da Reforma A
grária, com a Campanha 
da Fraternidade e vá
rias manifestações, em 
Sao Paulo e Brasilia,a
campamentos, ocupações, 
etc. 

Quanto à linha Sindi 
cal, percebeu-se que a=

-

EL EICAO DOS 

COORDENADORES 
DE LINHA 

Depois da avaliação 
das linhas foram elei
tos os novos coordenado 
res, que terão um mandã 
to de três anos: Refor:;:

ma Agrária, Frei Pedro 
Nozela; Formação, Adão 
Costa Silva; Sindical , 
Luiz Mauro; Bóia-fria , 
Luiz Bezerra Neto. 

Desejamos aos CQmpa
nheiros força na cami
nhada e que possam ven
cer o desafio da agili
zação e articulação des 
ses trabalhos. 

DAS LINHAS 

conteceu uma boa contri 
buição na formação de 
lideranças e oposições. 
No entanto falta uma de 
finição e posicionamen= 

to da CPT-SP no conjun
to da politica sindical. 
Faltou também um acompa 
nhamento aos sindicatos 
novos. 

Para o bóia-fria, a 
linha ficou basicamente 
na promoção de cursos e 
encontros a nível de mi 
cro, diocese e estado. 

Para a formação de a 
gentes e trabalhadores� 
foram promovidos diver
sos cursos estaduais e 
regionais, pela coorde
n�ção da Linha de Forro� 
çao. 

Foi percebida a fal
ta de articulação inter 
na das micros e entre -
as micros do estado. Is 
to ainda é um desafio -
para a Linha de Organi
zação. Foi apresentada 
a necessidade de maior 
profissionalização do 
trabalho, se quisermos 
atingir a qualidade de
sejada. 

ENCONTRO 
DE LAVRADORES, 

Deverá ser realizado 
neste ano um encontro 
com lavradores. 

A realização 
encontros é uma 
antiga nossa e 
s.er retomada.

desses 
prãti.ca 

deverá 

Deverá ser realizado 
em Campinas ou Liroei;17a,, 
em data a ser defini4� 
pela Coordenaç�o. 

CONSTITUINTE 

Neste ano é fundamen 
tal participar do pro=. 
cesso de discussão e e
laboraxão da nova Cons
tituiçao. 

Foi decidido que de
veremos discutir e via
Bilizar nos grupos de 
comunidades, bairros , 
etc. a Iniciativa Popu
lar, que cons�ste na 
apresentação de Emendas 
ao Projeto de Constitui 
ção com abaixo�assinabs 
de 30 mil assinaturas , 
organizado por três en
tidades legalmente cons 
tituidas. 

-

Deverá ser incentiva 
da a criaçao de PlenarI 
nhos prô-parti'cipação -
popular. 

Iremos também parti
cipar de uma caravana à 
Brasília por época da 
discus-são da Reforma A
grária. 

ASSEMBLÉIA 
N ACIONAL 
DA CPT 

Será realizado de 03 
ª 08 de agosto deste a
n�. C�da regional parti
cipara com 2 agentes, 3lavradores e O bispo 
que acompanha o reaio-
nal. 

Foram escolhidos na 
assembléia os três la
�radores: José Sebasti
ao, do Vale do Ribeira· 
Luiz Mauro, de Ribeirã� 
Preto; Cida, de Nova In
dependência. 

-



· Caderno de Formacão



APRESENTAÇÃO 

A Comissão Arquidiocesana de Past� 

ral Operária, ciente da sua missão de anunci 

ar aos operários de hoje a Boa Noticia que o 

Carpinteiro de Nazaré trouxe aos pobres, pr� 

põe este subsídio para nove encontros de tra 

balhadores(as) na base. 

O objetivo central é o de possibi

litar uma rápida visão de conjunto sobre o 

MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA. Situar bem o/ 

chão onde estamos pisando para darmos os pró 

ximos passos com mais acerto no rumo que in

teressa ao conjunto da classe trabalhadora. 

Neste 19 de Maio atingimos o marco 

histórico como classe operária, 100 anos de' 

resistência à opressão Capitalista e quere-' 

mos celebrar na devida forma os passos de li 

bertação que já conquistamos. 

Mas as batalhas são muitas e pou-' 

cos os operários, se você vem, 

A LUTA CONTINUA: ...
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11 PREPARAÇÃO 11 

- Apresentação do pessoal

Leitura da li MENSAGEM/

AOS TRABALHADORES."

«Por ocasião da celebração do 
Centenário do lQ de Maio -Dia/ 
de Luta, memória de libertação' 
da classe trabalhadora, a Pasto 
ral Operária que atua crescente 
mente na Evangelização do Mundo 
do Trabalho Urbano, não poderi 
a deixar de dirigir essa mensa
gem -Clamor pela Justiça entre' 
as classes sociais; manifesta-' 
ção de fé e esperança na ressur 
reição, triunfo da possibilida= 

da de vida sobre as imposições' 
da morte. 

Nesta memorável data, cele-' 
bramas a dignidade humana do -/ 
trabalhador, mas o fazemos com' 
os olhos fitos na realidade vi
vida por milhões de irmãos que' 
sofrem na carne as chagas aber
tas pela impiedosa exploração/ 
Capitalista. Irmãos que vêem se 
us filhos marcados pelos tris-T 
tes e inequívocos sinais de moE 
te, provocados pela marginaliza 
ção, até na participação social 
essencial comoo direito de estu 
dar, ter saúde, alimentação ouT 

habitação decente. 
Denunciamos que estas condi

ções de morte são frutos não/ 
do acaso, mas de lucros e pla-' 
nos minuciosamente arquitetados 
pela classe dominante: seja ex
plorando o trabalho com baixos' 
salários, ou reprimindo a sua/ 

organização com ·demissões de li 
deranças, violência policial 7
e também com tribunais suborna
dos pelo Capital. 

No plano político fomos gol
peados no que tinhamas de mais' 
esperançoso: o decreto da Refor 
ma Agrária -que a Nova RepÚbli= 

ca aprovou fazendo-a pior que o 
Estatuto da Terra de 1964. E a' 
Emenda Constitucional nQ 26 que 
roubou da Nação a Assembléia Na 
cional Constituinte e a entre-T 

gou para? Congresso, até biÔni 
co, a tarefa de fazer a Consti
tuição. 

Apesar de tudo isto, campa-' 
nheiros de caminhada, não desa
nimem. Já sabemos que a luta e
xistente entre as classes domi
nante e dominada é assim mesmo. 
E temos a nosso favor a cresceu 
te consciência de que a cada _T 

golpe sofrido devemos resistir' 
com novas formas de organizar a 
luta. 

Já sabemos dizer não, cruzan 
do os braços e paralizando a _T 
produção. 

Quando nos roubam a Reforma' 
Agrária,o povo sem terra ocupa' 
la'tifÚndios; quando surrupiam a 
Assembléia Nacional Constituiu-

te o povo responde nas urnas de 
monstrando que há necessidade ' 
de fortalecer partidos que ver
dadeiramente defendem os inte-' 
resses do povo trabalhador. 

Esta grandeluta continua e/ 
convidamos você para as prÓxi-' 
mas batalhas. 

- Campanha salarial e contra
o FMI; a Reforma Agrária e as/
eleições de novembro.

Vamos eleger gente nossa pa
ra governar o Estado e companhei 
ros para o Congresso Constituin 
te. 

Nesta caminhada temos um ob
jetivo - eliminar a dominação/ 
de classes, superar as causas/ 
das injustiças - Construir uma' 
Sociedade Justa e Fraterna: SI
NAL DO REINO DEFINITIVO: 

(lQ de Maio 1986) 

(Comissão Regional - CNBB / 
Sul I de Pastoral Operári� 

Anirn.- A partir da Mensa
gem de 19 de Maio que aca 
barnos de ouvi� vamos fa-T

zer algumas orações espon 
tâneas e depois concluirT

com o Pai Nosso. 

Objetivo deste primeiro 

Encontro 

19- Apresentação do Cader
no e discussão dos obje
tives poss!veis com o 7
curso. (leia a apresen
tação e os títulos dosT

9 encontros,discuta com
o grupo o que se deseja'
alcançar com o curso).

29- Preparar as datas e/
os locais dos encontroa
(será semanal? ou quin
zenal? em dias de sema
na, ou fim de semana?/
será feito rodlzio de/
locais pelas comunida-'
des? etc.)

39- Formar urna equipe pa
ra a animação dos encon
tros com as seguintes 7
funções: a) Fazer a ora
ção inicial e final dos
encontros.

b) Animar com/
alguns cânticos nos mo
mentos apropriados. 

c) Incentivar'
pessoas que nos interva 
los contem alguma anedÕ 
ta ou piada "limpa" pa= 
ra a distração, etc. 

49- Formar urna equipe(corn
1 ou 2 pessoas de cada' 
comunidade) para fazer' 
um resumo do tema e a-' 
presentar nos 5 minutos 
finais de cada encontrn 

59- Preencher a ficha de'
participantes (anexo).'
Servirá para o monitor'
instruir melhor o cursn
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MODO DE PRODUÇÃO 

Neste caderno, tomamos 
corno ponto de partida p�
ra entender a organizaçao 
global da sociedade, a m� 
neira como os homens pro
duzem a sua existência, o 
modo como produzem a sua' 
vida real. 

Vamos começar estudan
do como se dá a PRODUÇÃO' 
ECONÔMICA,ou seja, a gera 

-
� i 

� 
çao de bens necessar os a 
sobrevivência dos homens' 

d � ' em sociedade. Ca a epoca 
e cada civilização tem n� 
cessidades diferentes, a
lém do básico indispensá
vel a todos. Por isso roes 
mo a PRODUGÃO d� bens é 7

urna atividade básica e fun 
damental. A produção se T
dá num processo social e' 
já passou por vários esti 
gios e continua e� cons
tante transformaçao. 

A história documenta/ 
as sociedades que viviam' 
de colheitas de frutas,ca 
ça e pesca (hã tribos ain 
da neste estágio); desen-

i ,.. 1 volveu- se para a cr açao 
de animais e agricultura; 
e vem até a nossa realida 

- i T 

de, baseada nas maqu nas 
e indústria moderna. 

Veja e guarde o esque
ma abaixo; são os elemen
tos que atuam na produção 
de bens: 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

/ �Força de Meios de - - - - - ... 1 PRODUTO
1 ____ ..,. 

Trabalho Produção 

Objeto de I � Meios de 
Trabalho Trabalho 

1-
FORÇA DE TRABALHO: é a energia humana emprega-

da no processo de trabalho. 

2-

MEIOS DE PRODUÇÃO: é formado por: 1. Objeto de
Trabalho, é o objeto sobre o qual se 
trabalha; exp.:terra,minério, árvore' 
(matéria bruta) ou matéria prirna:subs 
tância já trabalhada pelo homem. 

-

2. Meios de'
Trabalho: são os instrumentos necessã 
r�os ao trabalho, exp.: ferramentas,T 
maquinas, oficinas, ediflcios, vias,' 
canais, etc. 

Em qualquer lugar do/ 
mundo o PRODUTO é o resul 
tado da aplicação da For=

ça de Trabalho sobre os/ 
Meios de Produção. Daí,/ 
ser este o nosso ponto de 
partida para entender os' 
vários Modos de Produção' 
ao longo da história da/ 
Humanidade, e em particu
lar o Capitalismo. A esse 
respeito veja o que diz o 
Papa João Paulo II: " .•• o 
trabalho humano é uma cha 
ve, provavelmente a chave 
essencial, de toda ques-' 
tão social" •.• "no senti
do de tornar a vida huma
na mais humana 11• • • "assu
me urna importância funda
mental e decisiva 11• • • (L. 
E. N9 3)

OS MODOS DE PRODUÇÃO 
A frase Modo de Produ

ção (M.P.) é mais que a/ 
maneira de produzir algum 
produto; significa a orga 
nização global de uma so=

ciedade, tribo ou pals,pa 
ra controlar a Força de 7

Trabalho e/ ou os Meios' 
de ProduXão em yista da' 
destinaçao ou· apropriação 
do Produto. 

M.P. supÕ·e a produção'
Econômica como base, e so 
bre esta a estrutura PolI� ' -
tica e Juridica e ainda a 
dominação das idéias ou/ 
seja, a estrutura ideoló
gica. Estes pontos serão' 
estudados nos próximos en 
centros. 

MODO DE PRODUÇÃO 
COMUNAL OU IGUALITÃR.IO 

Este M.P. era vivido/ 
nas sociedades primitivas 
ou ainda em muitas tribos 
indígenas até hoje. É Co
munal ou Igualitário por� 
que todos os adultos tra
balham e os Meios de Pro
dução são posse comum de' 
todos. Nesta sociedade -/ 
não há necessidade de pro 
duzir sobras e quando con 
seguem, esses "Bxcedentes'' 
são �ueirnados" em festas' 
ou celebrações da própria 
tribo. 



MODO DE PRODUÇÃO 
ESCRAVISTA 

O M.P. Escravista tem' 
origem na dominação pela/ 
força de uma tribo, clã/ 
ou pais sobre o outro.Por 
essa forma os mais fortes 
se apossam das terras (Me 
ios de Produção) de cultI 
vo e também da Força de 7
Trabalho - o escravo;a fa 
mllia deste também perten 
ce ao Senhor, perpetuando 
a classe dos escravos. 

Neste M.P. a geração' 
de Excedentes é obrigató
ria pelos escravos, pois' 
tem que ·sustentar-se e à 
familia, isto quando dei
xam 'ficar juntos, e ao a
mo e sua família, o exér
cito e outros servidores' 
ou protegidos do amo. 

MODO DE PRODUÇÃO 

FEUDAL 

Neste M.P. ainda os Me 
ios de Produção são predo 
minantemente a terra de 7
cultivo, e esta pertence' 
à nobreza (barão, conde,' 
duque, etc.) e também ao 
clero que em geral faz -' 
parte desta nobreza.A for 
ça de trabalho -os campo=

neses cultivam a terra da 
nobreza e são hereditaria 
mente servos desta terraT

ou gleba, portanto subor
dinados ao senhor feudal' 
para quem geram exceden-' 
tes e ainda fornecem dias 
de trabalho gratuito. 

MODO DE PRODUÇÃO 
CAPITALISTA 

Este M.P. como o pró-' 
prio nome diz, tudo con-' 
corre para beneficiar o/ 
Capital. O Capital é o LU 
CRO ACUMULADO nas mãos dÕ 
capitalista ou seja, a ·no 
va classe enriquecida que 
se chamou burguesia. 

Seguem alguns elemen-' 
tos básicos deste M.P.: 

1- A questão: O que produ
zir,quando e quanto _T

produzir, é decidida/
pelos interesses indi
viduais dos capitalis
tas em busca do lucro.

2- Propriedade dos Meios'
de Produção em forma/
de Capital.

3- Uso da Força de Traba
lho assalariada.

4- O produto é apropriado
pelos capitalistas que
obtém lucro comerciali
zando, por isso, é 'fner
cadoria".

-

5- Provoca o surgimento/
dos estados modernos.

6- Predomínio da produção
na cidade.

Todos estes pontos se
rao trabalhados nos próx! 
mos encontros. 

MODO DE PRODUÇÃO 
SOCIALISTA 

Este M.P. é urna propos 
ta da classe trabalhadorã, 
tem uma breve experiência 
de menos de 70 anos e des 
de o nascedouro tem sido

T 

impiedosamente combatido' 
pelo capitalismo, pois -' 
tenta ser a superação des 
te. 

Os pontos básicos a se
rem atingidos são: 
1- Socialização de todos'

os Meios de Produção! 
(terra, fábricas, etc) 

2- Produção planejada pa
ra atender à necessida
des sociais da coleti=

vidade.
3- Extinção das classes '

sociais, acabando com'
os previlégios.

4- Garantia de participa
ção igualitária no tra
balho, nos bens e nas'
decisões.

A plena consolidação de 
urna M.P. depende da supe
ração do outro. Desta for 
ma, implantar o M.P. Soei 
alista, significa acabarT

com o Capitalismo. 

PARA DISCUTIR-

Comentar cada sistema,' 
procurando ver em qual d� 
les a pessoa humana pode 
realizar-se mais plenamen 
te como Filho de Deus e 7
irmãos uns dos outros. 



Sugestão de dinâmica: 

Após a introdução for
mar 5 grupos, um para ca
da Modo de Produção e a-' 
presentar em forma de te
atro ( 30 minutos). 

39 ENCONTRO 

O MODO DE PRODUÇÃO 

CAPITALISTA 

O M.P. Capitalista é o 
produto de urna longa evo
lução histórica. Duas con 
dições básicas foram ne-T

- . cessarias:
1- Urna imensa acumulação'

de riqueza em forma de
Capital.

2- Ter trabalhadores dis
poníveis para vender a
força de trabalho.
A característica bási

ca do Capitalismo é a ex
propriação dos trabalhado 
res dos Meios de Produçãõ 
e concentração destes nas 
mãos da burguesia sob a/ 
forma de Capital. 

Ao longo da história/ 
das sociedades divididas' 
em classes, podemos ver/ 
como a classe trabalhado
ra foi sendo expropriada. 
Na escravidão, não tinham 
sequer o direito ao pró-' 
prio corpo. No feudalism� 
os trabalhadores eram o-' 
brigados a pagar tributo' 
ao senhor e viverem subor 
dinados a este. No Capit! 

lismo, só lhes resta sua' 
força de trabalho, que é' 
obrigados a vender em tro
ca de salário. 

O Capitalismo nasceu/ 
na Europa entre os sécu-' 
los XIV e XVIII;Foi um pe 
riodo de lutas e transfor 
mações. Porém a base de 7
formação do Capital e da' 
burguesia foi a explora-' 
ção, o roubo, a pilhagem. 
Primeiramente com a expro 
priação dos trabalhadores 
do campo. Isso permitiu a 
concentração das terras/ 
na mão da nobreza Capita
lista. E os trabalhadores 
expulsos engrossavam as/ 
cidades, vivendo nas pio
res condições de assalari 
adas ou desempregados. En 
grassavam o mercado de trã 
balho os servos que fugi= 
am das glebas, livrando-' 
se dos crescentes tribu-' 
tos feudais. 

O processo de expropria 
ção atinge as terras do 7
Estado e da Igreja trans
formados em propriedade/ 
privada dos capitalistas, 
ocasionando a expulsão de 
seus moradores. As terras 
de cultivo se tornam pas
tagens de ovelhas, cuja/ 
lã se faz necessária nas' 
fábricas de tecelagem. 

A conquista e coloniza 
ção africana, asiática eT

americana foi na verdade' 
a mais terrível forma de' 
domínio, assassínio e ra
pina da humanidade. Das/ 
colônias, como o Brasil,' 
foram levados imensas quan 
tidade de moedas (ouro e r 
prata) e matérias-primas' 
que serviam a fome de acu-

� mulação do Capital indus
trial europeu. Além do fa 
to das colônias servirernT

de mercado lucrativo para 
os produtos manufaturados. 

Esse enriquecimento ba 
seado na exploração, dornI 
nação e violência que tem 
.corno contra-face a cria-' 
ção do proletariado -é a' 
condição do triunfo do Ca 
pitalismo. 

A expansão do comércio 
conhecida como mercanti-' 
lisrno, as revoluções agri 
cola e industrial , a re 
volução política inglesa� 
americana e francesa,etc, 
a Reforma Protestante;são 
parte desse processo de/ 
luta da burguesia contra' 
a Antiga classe Feudal e' 
ao mesmo tempo a.luta de' 

imposição do capital so
bre o trabalho. 

A Revolução fráncesa / 
de 1789 (burguesia e tra
balhadores contra a nobre 
za) marca o fim do feuda= 
lisrno e o triunfo defini
tivo da burguesia indu�-' 
trial, comercial e finan
ceira na Europa e desta/ 
aos poucos para o mundo-' 
todo. 



1- A base do Capitalismo'
é a Propriedade Privada/
dos Meios de Produção.
2- A meta principal é o/
lucro pela: exploração do 
trabalho, transações co
merciais e financeiras. 
3- A doutrina é a da li
vre concorrência. Absolu
ta liberdade para explo-'
rar tudo e todos. Os capi
talistarn chamam a si pró=
prios de democratas e os'
paises onde vivem de "rnun
do livre".

-

4- A rede de exploração é
internacional, em cadeia' 
crescente dos ricos sobre 
os pobres, Empresas nacio 
nais, Transnacionais, Ban 
co Mundial, FMI, etc. 

5- As pessoas, são consi
deradas urna forma especi
al de "mercadoria". são/
comprados ou vendidos tem
porariarnente corno força 7
de trabalho.
6-� urna relação social/
desumanizante. Corno vimos,
o trabalhador é tratado/
corno mercadoria e a bur-'
guesia, parasita desta "
mercadoria". Assim urna -'
classe vive para a outra,
da forma mais degradante.

7- A dominação sobre a/
classe trabalhadora e a'
exploração econômica tem'
sido possível pela articu
lação das várias instâncI
as da organização da sacie
dade: O Político-Jur!dicÕ
e o Ideológico que compõem
este Modo de Produção.

O Brasil joga um papel 
importante no plano rnun-' 
dial para este Sistema,en 
tre outras coisas tem a 7 
função de ser o fornece-' 
dor de alimentos e de ser 
o maior endividado com US
$ 105 bilhões de dólares.

PARA DISCUTIR-

1- Neste Sistema você a-'
cha poss!vel eliminar'
a pobreza, miséria e/
marginalização? Porquê?

2- Dentro deste Sistema,'
você acha poss!vel eli
minar a violência so-T

bre os pobres? Porquê?

3- O que você aponta de/
positivo no Modo de -/ 
Produção Capitalista?'
Explique.

49 ENCONTRO 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

ASSALARIADO 

Vamos entrar no assun
to de hoje, recordando du 
as idéias centrais dos en 
centros anteriores: 

1- Em qualquer sociedade'
cujo M.P. não é iguali
tário, ferve no seu in
terior o conflito de 7
classes. -A dominação'
política, jur!dica e/
idelológica para explo
rar economicamente a 7
classe subalterna.

2- Em qualquer M.P. o pro
cesso produtivo se dáT

pela inter-ação da For
ça de Trabalho sobre 7
os Meios de Produção.

No modo de produção Ca
pitalista a Força de Tra=

balho é livre; o trabalha 
dor a vende para quem qui 
ser, mas só compra o Capi 
talista que é q proprietã 
rio dos Meios de Produçã� 

Por isso, no mundo Ca
pitalista, quem não é pa
trão tem que vender a sua 
Força de Trabalho e esta' 
é paga em forma de salá-' 
rio. 

O QUE� O SALÂRIO? 

Nos estudos clássicos' 
sobre o salário, este é/ 
explicado da seguinte for 
ma: 

M-V= VT CT lê-se: 

A Mais-Valia (M-V) ã i-' 
gual ao Valor do Trabalho 
(VT) menos o Custo do Tra 
balho (CT). 

Vamos dar um exemplo/ 
concreto para clarear: 

Na indústria Volks de são 
Bernardo do Campo1 a cada' 
8 horas trabalhadas o ope 
rãrio fica com 33 minutos 
de salário. Na fórmula a
cima, fica assim-

7,27 min. = 8h. menos 33min. 



Isto quer dizer, d:�� 
da 8 horas que o operario 
trabalha, dá 7:27 minutos 
de lucro ou mais valia pa 
ra o patrão que restituiT

33 minutos de salário pa
ra o trabalhador; A explo 
ração do trabalho assala=

riado segue esta lei ou/ 
norma geral. 

As multinacionais auto 
mobilísticas vem para o 7
39 mundo devido às vanta 
gens do baixíssimo salá-T

rio e farta matéria prima 
igualmente barata. Eles' 
pagam 6,10 e até 15 vezes 
menos para os operários/ 
daqui em relação a seus ' 
funcionários nas fábricas 
do país de origem. Desta' 
forma o gasto com a despe 
sa de salário atinge de� 
a 15% do total de gastos' 
com a produção 

Podemos continuar per
guntando: O que é saláriâ 

Analisando a variação' 
de um país a outro e as/ 
diferenças entre as cate
gorias profissionais; po
demos afirmar: o salário' 
é uma �equena parte da { 
produçao que retorna ao
trabalhador, cuja quanti
dade ou proporção depende 
em sua maior parte da COE
relação de forças entre o 
sindicato dos trabalhado
res e o sindicato patro-' 
nal. Lembrando ainda que' 
o governo burguês é sem
pre um aliado dos patrões
nesta luta.

- Deu para entender a
gora o valor de ser sind! 
calizado? 

E de ter um sindica
to combativo? 

A história do Brasil/ 
tem sido para a Classe O
perária um permanente dr� 
ma contra o arrocho sala
rial; sofremos graves per 
das com o Delfim Neto nos 
anos 73/74; com o General 
Figueiredo, sofremos os/ 
Decretos Leis 2012, 2024, 
2036, 2045 e 2065. A "No
va" República não deixou' 
por menos: usou das mes
mas armas da ditadura mi
litar e baixou de surpre
sa o D. Lei 2283 congelan 
do os salários corroídosT

pela média semestral da/ 
inflação. O Artigo 21 des 
se Decreto Lei proíbe a 7
recuperação de todas as/ 
perdas anteriores confor
me citamos acima. 

Para termos uma idéia' 
real das perdas salariais 
basta ver que o salário/ 
mínimo deveria ser de $3. 
300 cruzados no final de' 
fevereiro;no entanto foi / 
decretado a CZ$ 804,00. / 
Para sentir a crueza da/ 
injustiça siga a lei; ela 
manda que você e sua famí 
lia se alimente com 48% 7
do salário mlnimo (CZ$38� 
00), que gaste 5% com -/ 
transporte (CZ$ 40,20)� / 
mais 22% com a habitaçao, 
16% com vestimentas e o/ 
restante 9% com material' 
de higiene. 

Confira o Artigo 165 / 
da Constituiç�o Federal e 
o Decreto Lei 399 de 1938
sobre o salário rnínirno.Ve
ja que nesta distribuiçãõ
o trabalhador e sua famí
lia não têm assegurado os
gastos com lazer, com os'
estudos e nem mesmo com a
saúde.

PARA DISCUTIR-
1- O que lhe pagam é jus

to com o que você pro
duz?

2- A sua categoria é orga
nizada em sindicato? -

3- Que contribui�ão você'
dá para a uniao da sua
categoria?

4- Como podemos melhorar'
a luta da classe operá
ria com respeito ao sã
lário?

59 ENCONTRO 

O PODER NA SOCIEDADE 
DE CLASSE 

Nos encontros anterio
res, constatamos a explo
ração que sofre a classe' 
trabalhadora e dissemos/ 
que isto é poss!vel por-' 
que a classe burguesa ar
ticula as instâncias poli 
tica , jurídica e ideolÕ 

Tgica em vista do lucro e 
da defesa dos interesses' 
do Capital. 
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Neste encontro vamos/ 
começar a entender a�gu-: 
mas formas dessa domina:,ção. E a palavra chave e 
o PODER.

Poder significa potên
cia em ato, isto é, força 
de impor urna norma ou um' 
comportamento à sociedade. 
Impor a obediência e aca-



tamente a urna ordem ou a' 
um conjunto delas. Isto/ 
pode ser conseguido pela' 
coação violenta, pelo uso 
de força policial ou rnili 
tar, pelo convencimento T 

ou por puro conhecimento. 
Por isso mesmo, podemos/ 
apontar várias formas de' 
poder. Naturalmente, aqu� 
falamos do poder que deci 
de as condições de vida,T 
influi diretamente no con 
junto da sociedade. 

Não se trata dos peque 
nos raios de poder, como� 
por exemplo, a autoridade 
do pai, da mãe, do profe� 
sor, do padLe, etc. Fala
mos do poder na sociedada 
E numa sociedade doentia, 
desumanizante, por que a' 
classe dominante vive-pa
rasitariamente do suor e' 
sangue da classe trabalha 
dora. 

Na sociedade de classe 
o Poder assume a forma de
Classe. Assim corno existe
o poder econômico, pólit!
co e ideológico da burgu�
s�a, há também manifesta
çoes do poder popular. 

A forma privilegiada/ 
de Poder é o Estado (Po-' 
der Político), pois este' 

' -
1 representa a organizaçao 

da sociedade. t dessa mo
dalidade especial de Po- 1

der que se legitimam os/ 
outros poderes. Porém o/ 

Estado não representa a/ 
totalidade do Poder.Vamos 
tratar do Estado no próxi 
mo encontro. 

-

Para além do Poder do' 
Estado, há o poder de uma 
classe sobre a outra. Va
mos ver, �então, os princi 
pais poderes no Brasil hÕ 
je. 

1-

PODER DO CAPITAL mundial, do grande capital na
cional e internacional, do Banco Mundial, inves 
tirnento do capital ja�onês e� FMI. to poder 7
do credor de 105 bilhoes de Dolares e que arran 
ca anualmente US$ 12 bilhÕ�s de juros e agiota= 
gens. Para essa finalidade; decide sobre o nos
so crescimento ou não, recessão ou desenvolvi-' 
mento, emprego ou desemprego e até sobre o arro 
cho salarial. 

PODER DAS TRANSNACIONAIS INDUSTRIAIS. Fez do -'
Brasil a oitava potência industrial do mundo ca 

2- pitalista, Como o primeiro, também este poder 7
não se subordina ao poder da República, e os do
is estão intimamente ligados.

PODER DO ESTADO. Talves em terceiro grau de im
portância tenhamos, no Brasil, o poder de Esta
do. Este é o poder oficial, que se proclama co-

3- mo tal: Tem um Governo, ministros, exêrcito,Tri
bunais, escolas, programas e estatisticas, temT
bancos, empresas estatais e públicas, tem pro-'
gramas radiofônicos e indicadores econômicos e'
sociais, etc. Ainda é o Estado da Burguesia.

O PODER DA "ECONOMIA SUBMERSA": Este se compõe' 
da soma de tudo que escapa ao controle do poder 
oficial (3), seja do lado dos ricos (roubos le
gais das multinacionais exportando a nossa ri-' 

4- queza abaixo do valor real, a sonegação dos im
postos pelo recurso da caixa 2 nas empresas, -'
etc), seja do lado dos pobres (os biscates, sub
empregos, desempregados, as donas de casas; é 7
onde se concentra a massa desorganizada e por-'
onde passa 50% da economia do país).

PODER DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. O quinto' 
poder é o dos Meios de Comunicação social (MCS), 
cujo carro chefe é a TV Globo. E por meio dele/ 
que enxergamos o Brasil. Ou seja, eles pintam a' 
realidade conforme o interesse da classe dominan 
te. Faz o povo pensar favoravelmente aos interes 

5- ses dos capitalistas. A TV Globo nunca coloca _

T 

problemas para o povo; pelo contrário, é ela que 
resolve SIMBOLIÇAMENTE, "dá" solução para os gra�
des problemas, oferecendo um mundo maravilhoso e 
cheio de felicidades. Roubam o nosso salário e/ 
nos convencem de que TEM +QUE DAR CERTO. � o po
der das idéias (ideologia). 

O PODER POPULAR. O sexto poder é daqueles que os 
bispos chamaram em Puebla de ORGANISMOS INTE�
DIOS; são as organizações do povo para resistir' 
à dominação polltica e a exploração econômica:os 

6- Movimentos Populares, as Pastorais engajadas na'
transformação social, Associações de Profission�
is, Sindicatos,e Centrais Sindicais, etc. � onde
�e forjam os projetos de esperança, é a força e
mergente dos oprimidos.

17 



PARA CONVERSAR-

1- Como você encara esses
poderes?

2- A sua comunidade consi
dera esses poderes naT

pastoral?

3- Em qual deles você PªE

ticipa? Como?

69 ENCONTRO 

"O ESTADO NO MODO DE 

PRODUÇÃO CAPITALISTA" 

Introdução: 

="O HOMEM� O LOBO DO' 
HOMEM"; por isso, organi
za o ESTADO para a prote
ção do indivíduo. 

="O HOMEM� UM SER NA
TURALMENTE SOCIAL"; por/ 
isso, organiza o ESTADO-' 
que tem por finalidade a' 
realização do Bem Comum. 

="OS HOMENS ESTÃO DIVI 
DIDOS EM CLASSES ANTAGÔNI 
CAS ENTRE SI"; por isso,Õ 
ESTADO se constitui como' 
urna necessidade que apa-' 
rentemente se coloca aci
ma das classes (neutro),' 
mas que, na verdade, tem' 
a função de conter a luta 
de classe e garantir a ex 
ploração de uma classe sõ 
bre a outra. Essas são aT 
gurnas teorias sobre o Es=

TADO ou justificativas -' 
quanto à sua necessidade. 
A verdade é que, na histó 
ria, a organização da au=

toridade corno poder polí
tico -( O ESTADO ) nem -' 
sempre existiu.� exemplo 
disso a sociedade tribal' 
no Modo de Produção Igua
litário-nas sociedades di 

,,, -

vididas em classes, no en 
tanto, ele foi e continuã 

sendo controlado para as
segurar a exploração do/ 
trabalho, seja na forma-' 
de excedente de produção' 
agrícola (trabalho força
do) ,ou no Capitalismo (a' 
Mais-Valia e o lucro do/ 
mercado). 

1- O ESTADO BRASILEIRO

O Estado Brasileiro -'
tem hoje seus representan 
tes na chamada "Nova Repu 
blica". E, como Estado MÕ 
derno, -a República é re=

gida pela CONSTITUIÇÃO e' 
exercida pelos tris Pode
res. 

l.a- A RELATIVA SOBERA

NIA DA CONSTITUIÇÃO

A Constituição é a Lei
Mãe, ou CARTA MAGNA, da/ 

naçao, que todos devem a
catar, e que todos os po
deres devem seguir, sob/ 
pena de perderem a legiti 
midade ou de serem cassa=

dos de seus poderes. Vej� 
pois, a importância de ga 
rantirmos uma Constituin= 

te com a máxima participa 
ção popular neste ano. -

Poderíamos dizer que a 
Constituição está acima/ 
de todos os poderes.Isto' 
é bonito, mas numa socie
dade capitalista, a Cons
tituição é a expressão da 
vontade da burguesia. Ve
ja como isto acontece: Os 
deputados e senadores do' 
futuro Congresso Constitu 
inte serão eleitos pelo 7
povo (alguns biônicos já' 
estão lá); quem serão e-' 
leitos? Representantes -/ 
dos trabalhadores ou, na' 
maioria, representantes-' 
dos empresários financia
dos por "caixinhas" bili� 
nárias? A campanha de ca
da deputado está orçada/ 
em 2 milhões de cruzados, 
e este dinheiro não reter 
na em forma de salário em 
menos de 5 anos. Em todas 
as eleições tem aconteci
do o mesmo: uma grande ... '
parcela da população pros 
titui o seu voto, entre-T

gando a quem oferece mai� 
t assim que a burguesia/ 
faz e vota leis e a Cons
tITuiçaosegundo seus in
teresses. 



1.b- QUANTO AOS PODE-'
RES DA REPOBLICA FEDE
RATIVA DO BRASIL.

b.2- PODER LEGISLATIVO 
Este é exercido pelo/ 

Congresso Nacional, que/ 
se compõe de: - Câmara - 1

dos Deputados (são 479 -' 
membros atualrnente)e 

- Senado Fe
ral (são 69 senadores, 3T

,por unidade de federação).

b.3- PODER JUDICIÃRIO
composto de: -
-Sµpremo Tribunal FederaL 
-Conselho Nacional de Ma-
gistratura. 
-Tribunal Federal de Re-'
cursos.
-Juízes Federais.
-Justiça Militar.
-Justiça Eleitoral.
-Justiça do Trabalho.
-Tribunais e Juízes Esta-
duais.

E ainda faz parte do/ 
poder político, ou Estad� 
os Governos Estaduais e/ 
seus respectivos legisla
tivos, as Prefeituras e/ 
,câmaras Municipais. 

.� 

2. QUEM PAGA OS GASTOS
DO ESTADO?

Veja corno tudo recai-' 
sobre os ombros dos traba 
lhadores: 

Imposto no preço das merca
dorias: 

- ICM 17%.
IPI de 2 a /
20%.

- ISS de 2 a/

20% sobre o'
valor do ser
viço.

- Imposto Sin
dical= um/
dia por ano.

- INPS de 8 a'
8,5%.

Para se ter urna idéia'
de quanto custa o exercí
cio do poder político e/ 
administrativo, damos a/ 
seguir o orçamento do Go
verno do Estado de são Pa 
ulo para o ano de 1986: 7 
Cr$ 93.130.599.351.000,00 
(mais de 93 trilhões de/ 
cruzeiros) . Deste montan
te, o aparelho repressivo 
(aquele que bate, prende' 
ou mata trabalhadores em' 
greve) ,a policia militar 
fica com Cr$4.347.957.00� 
ºº· 

A Prefeitura Munici-' 
pal de Campinas tem para' 
gastar neste ano um orça
mento de Cr$1.124.514.50� 
000,00 e deste,cCr$32.50� 
000.000,00 são para custe 
ar os 19 vereadores. Fa1ãas conta� quanto isto da' 
de mordomia a cada um por 
mês? 

Veja, nestesrecortes' 
o montante da dívida pú-',
blica,e a fabricação de/
dinheiro novo do Go 
t 

verno. 
_consenso entre os econo

mist�s que isto gera in-T

flaçao. 

F S f ;i.,{- z. - �-6 
0a Sucul"IO! de 1rasn1a 

O Banco Central divulgou ontem 
através de· seu boletim mensal, � 
DIDDero& oficiais do cWicit de caiu 
das autoridades monetárias em 1985: 
Cr$ 74,72 trilhões, equivalente a 5,5% 
do Produto Interno Bruto, estimado 
em Cr$ 1,86 quatrilbão no ano 
passado, contra 4% do PIB em 1984. 
Os encargos finaDceiro6 correspon
deram a 79,1% do total do déficit de 
caixa e, em 1985, o setor pl\blico 
pagou Cr$ 53,8 tri1h6es de encargos 
da sua cHvida liquida de Cr$ 1,1 
quatrilhão, com emisslo da moeda 
Gil DOVOB títulos póblicol. 

f sP .2 -'t-?ó
O Banco Central deverá ser 

autorizado pelo Conselho Monetá
rio Nacional (CMN) a emitir CzS 65 
bilhões neste ano, Cz$ 55 bilhões 
além do limite legal. 



1 PARA DISCUTIR-
1- Qual a função do Esta

do no Brasil? 
2- Em que sentido ele rea

liza o bem-comum? 
3- Cqmo deveria ser?

79 ENCONTRO 

CONJUNTURA BRASILEIRA OU 

CORRELAÇÃO DE FORÇAS 

INTRODUÇÃO: 
Nos encontros anterio

res, caracterizamos (bem) 
a estrutura sócio-econômi 
ca e politica da socieda=

de brasileira. 

Vemos, neste desenho,a 
estrutura social capita
lista com seus componen
tes mais ou menos está-' 
veis: a economia, a produ 
ção, o Estado, as classes
sociais, a cultura, etc. 

1. Neste encontro va-'
mos ver a correlàção de/ 
forías (ou poderes) que-' 
estao em jogo neste momen 
to no Brasil. Estudar ca= 
da momento desse jogo das
forças sociais e políti-' 
cas é fazer ANÃLISE DE -'
,CONJUNTURA. 

Na verdade, todo mundo 
faz isso por que é essen
cial não ficar perdido:to
do grupo organizado na sÕ 
ciedade está atento à con 
juntura para jogar na ho=

ra certa. 
Numa análise de conjun

tura, é preciso ter sem-T

pre em mente a ESTRUTURA' 
e, a partir daí, ver a ·cor 
relação de forças. Esta e
verificável nos Aconteci
mentos e nos atores que/ 
as provocam. Verificar o' 
que muda esses aconteci-' 
mentes e que grupo ou que
classe ganha ou sai per-'
dendo. 

Já vimos quais são as'

forças mais em evidência, 
no 59 encontro, quando ci 
tamos aqueles seis pode-T

res que agem atualmente/ 
no Brasil. Falamos também 
que o Estado é uma forma' 
privilegiada de poder,por
que representa a organiza
ção da sociedade,e além 7
disso, legitima os outros
poderes. 

Portanto, o Estado atu 
al, a. "Nova" RepÜblica,es 
tá no centro dessa corre= 
lação de forças e por me
io dela se articulam os/ 
poderes, ou se desarticu
lam outros poderes, con-' 
forme os interesses no jo
go de alianças ou de con=
frontes. 



2. A questão central:'
"Nova" República, o que � 

� o grande conchavo da 
burguesia e seus partidos 
políticos: A "Aliança De
mocrãtica"(PDS,PMDB,PFL,' 
PTB,PCB e PC do B) .Esta/ 
"Aliança" recebe o poder' 
de Estado transferido pe
los militares aos civis. 

2.1.- Quais são os ob 
jetivos da "Nova" Repú-T

blica? 

a) Atender mais amplamen
te aos interesses econô=
micos dos vários setores
da burguesia, pois a Di
tadura vinha privilegian
do mais o Capital Finan=

ceiro Mundial (poder 1),
e o Capital Industrial/
Transnacional (poder 2).
(esta numeração corres-'
ponde aos do 59 encontro)

b) Rearticular politica
mente a burguesia, implo
dindo parcialmente o PD�
partido identificado com
a ditadura. Isso dá uma'
fachada nova ao poder de
Estado (poder 3).

c) Conter as forças de'
oposição ao Modo de Pro
dução Capitalista, iden
tificados no PT e na CUT
(poder 6) •

d) Imprimir uma política
Populista e Nacionalista
com muito assistencialis
mo para ganhar o apoio 7
das massas (poder 4).

3. A "NOVA" REPOBLICA'
E O 'l?ACOTE ECONÔMICO" 

Decorridos pouco mais' 
de um ano de sua implanta 
ção a "Nova" República se 
vê obrigada a redefinir o 
Quadro Conjuntural. Como' 
,se dá isso? 

- Vamos seguir os ras
tos dos Acontecimentos: A 
bril de 85: Morte de Tan=

credo e posse de Sarney ( 
ex-presidente do PDS). Ma 
io/85: Greve defraudandoT

a bandeira de 40 horas e' 
trimestralidade; qaneiro' 
e Julho: Congresso de Sem 
Terra e da Contag(Congres 
so de Trabalhadores Rura=

is); Setembro: Greve Na-' 
cional vitoriosa dos ban
cários, coordenada pela/ 
CUT; Novembro: Eleições/ 
nas Capitais e algumas ci 
dades com explêndido cres 
cimento dos partidos PT e 
PDT, os Únicos de oposi-' 
ção à Aliança Democrátic� 
conquistando 25% do total 
dos votos� Jan/86: o Pre
sidente Sarney contempla' 
o PFL com seis ministéri
os que abocanham 2/3 do/
orçamento da União; isto'
provoca crise no PMDB que
ficou com·21 ministérios'
e 1/3 das verbas. Estes�
contecimentos e o crescen
te descrédito no GovernoT

levam a uma eminente de-'
sintegração da Aliança De 
mocrática. 

-

Fevereiro de 1986;é de 
cretado o "Pacote EconômI 
co" (Decreto Lei 2283). -

Verifique que estes vá 
rios acontecimentos levam 
a um quadro geral, de des 
moronamento das forças de 
sustentação da "Nova" Re• 
pública. 

O "Pacot� foi mais que 
um "acontecimento", mais' 
um elemento redefinidor/ 
do Quadro. Ele insidiu no 
econômico, mas o objetivo 
foi eminentemente politi
co: -o de salvar a Alian
ça Democrática, reorien-' 
tando as vantagens politi 
cas e econômicas entre os 
aliados. 



O "Pacote" trouxe ter
ríveis danos para os assa 

-..

lariados, mas ele se man� 
têm na aceitação popular. 
Por que isto acontece? -t 
aqui que entra o poder 5, 
os Meios de Comúnicação / 
Social.ta força de con
trolar o comportamento do
povo, forjando a opinião' 
pública, conforme os in�e 
resses capitalistas. 

PARA DISCUTIR 
l 

1- Que novo "Acontecimen
to" está influindo no' 
"Quadro"?· 

2- Que perspectivas você' 
vê para o movimento o

perário? 
3- Que perspectivas você' 

vê para as forças popu 
lares nas eleições doT

Congresso Constituinte? 

89 ENCONTRO 

NOSSAS FORÇAS E OS 
DESAFIOS PARA 86 

Nós sabemos que os tra 
balhadores têm uma forçaT

muito grande na sociedada 
� o nosso trabalho que -/ 

sustenta a econômia e mo
ve o pais. Sem o nosso -
trabalho, não existe o lu 
cro para o capitalista -7
nem o imposto para o Esta 
do de burocratas e gener� 
is. 

Será que esta força to 
da que os trabalhadores 7
tem na vida econômica do' 
pais-'é também uma força-' 
politica? 

QUAL t A NOSSA FORÇA 

POLÍTICA? 

(converse isto com seus/
companheiros durante 10 ' 
minutos) 

Muitos entendem que a' 
força política dos traba
lhadores é a força numéri 
ca, do voto. Outros acham 
que a força polltica dos' 
trabalhadores é a de pres 
sionar o Estado burguês 7
para resolver alguns dos' 
nossos problemas.� isso. 
Mas será que é só isso? 

A MISSÃO HISTÔRICA DOS 

TRABALHADORES 

Vamos recordar o qua- ' 
dro que vimos no 29 encon 
tro. 

PROCESSO DE PRODUÇÃO 

TRABALHO - - -t> MEIOS DE 
PRODUÇÃO 

- -- - ---!> 1 PRODUTO 1

MAT.PRIMA 
MAT.BRUTA 

Nada acontece nesta socie
dade sem que os trabalha=

dores coloque sua força/ 
de trabalho e ação. 

Nada acontece nesta so 
ciedade sem que os traba=

lhadores coloque sua for
ça de trabalho e ação. 

Dai é que vem nossa -
força política = a classe 
trabalhadora é capaz de/ 
realizar a transformação' 
na raiz do sistema capita 
lista. Somos os Únicos cã 
pazes de eliminar a explÕ 
ração e a dominação que ã

burguesia nos impõe, eli
minando a propriedade pri 
vada dos meios de produ-T

ção e construindo uma no
va sociedade, em que nós' 
decidiremos prá quê e co
mo usarmos os meios de -• 
produção e nossa força de 
trabalho. Em outras pala
vras, uma sociedade socia 
lista, em que o trabalha
dor não mais será roubado 
de si o fruto de seu tra
balho. 
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INSTRUMENTOS 
DE TRABALHO 

COMO CHEGAR LÃ? 
Não há uma receita pro� 

ta, como se fosse um bol� 
o rumo é indicado a cada' 
momento, pela organização 

- . . que nos conseguimos criar 
nas lutas destes anos to
dos. 

t preciso enfeixar to
dos os ramos da organiza
ção da classe trabalhado
ra e nosso passado de lu
tas: 

Tudo isso junto na dis 
cussão de nossas experiên 
cias, é que nos mostra oT

caminho para o socialism� 
Não.podemos achar que nos 
sa luta termina com peque 
nas conquistas. Ela só _

T 

termina com a vitória da 
classe trabalhadora. 



VAMOS CONVERSAR RAPIDAMEN 
TE SOBRE ESTA QUESTÕES. -

1- Quais são as vitórias'
conquistadas pela elas
se trabalhadora: noT 

bairro, na pol{tica,no
sindicato, •.• ?

2- Essas vitórias já re-'
solveram o problema da
classe trabalhadora?

(10 minutos de papo)

1, Centenário 
g do 19 de �
t Maio 
1 J! t::r � m 

� El ' -u e1.çoes
• = Fora

� claro que não. Mas/ 
em cada luta, em cada con 
quista, vamos acumulandoT 

novas experiências, vamos 
aprendendo mais sobre a/ 
sociedade capitalista e ' 
sobre os meios de trans-' 
formá-la, vamos ajuntando 
mais companheiros para no 
vas lutas e fortalecendoT

nossa organização e cons
ciência de classe. 

t preciso a gente pen
sar bem nisto porque va-' 
mos enfrentar um ano de/ 
muitas lutas: 

VAMOS AGORA DISCUTIR ES- 1 

TES ASSUNTOS: 

1- Como nós e nossa comu
nidade podemos partici
par destas lutas de 7
1986?

2- Em que estas lutas po
dem ajudar a luta dos
trabalhadores avançar?

3� Que tipo de sociedade' 
realmente queremos cons 
truir? 

-
RECADO FINAL: Este ano co 
memoramos os 100 anos doT 

Dia Internacional de lu-' 
tas dos Trabalhadores, o' 
19 de Maio. Há um século, 
os trabalhadores de todo' 
o mundo comemoram a sua/
l�ta c?nt�a a exploração,
Nos cr1.staos, participa-' 
mos desta história. Não/ 
podemos perder de vista ' 
nossos objetivos: a cons
trução de urna sociedade ' 
justa e fraterna, anúncio 
do Reino Definitivo. 

( 99 ENCONTRO ) 

PASTORAL OPERÃRIA 

( O QUE t )

A Pastoral 
um serviço da 
evangelização 
Operária. 

Operária é' 
Igreja na/ 
da Classe ' 

O objetivo principal é 
a libertação da explora-' 
ção Econ5mica e da opres
são Pol!tica e Jurídica e 
ainda a dominação Ideoló
gica exercida pelos deten 
tores do Capital. 

Com essa finalidade a' 
P.O. reúne trabalhadores' 
para conversar sobre a -' 
sua situação e suas luta� 
e juntos encontrar carni-' 
nhos de solução. Para que 
isto seja possível, segui 
mos um método: VER - JUL= 

GAR e AGIR. 

Vamos ler um trecho 
B!blia e perceber nele 
te método; 

�xodo Cap. 3, 7-14. 

da 
es 

(dinâmica após a leitura) 
1 15 minutos em grupos 

de cochicho com a seguin
tes perguntas: 

1- O que Deus viu?

2- O que Deus ouviu?

3- Deus tornou conhecimen
to da situação. Corno '
Deus Julgou?



(recomendaçõesi Se você 
ainda não conhecia este/ 
trecho, faça um esforço e 
leia o Livro do �xodo in
teiro, pois ele narra a ' 
libertação e a formação do 
Povo de Deus na terra de' 
Canaã). 

Em seguida vamos ver o 
Filme " CAIU EM TERRA ' 
BOA " ..• trata-se da se-' 
mente que Jesus semeia. 

Vamos antes, ler o tex 
to: Evangelho segundo Mar
cos 4, 1-9. 

-

Procure ver no filme, ' 
que classe representa es
ses diversos tipos de ter
reno. 

-

E qual é a classe que' 
de fato constrói o Reino, 
produzindo 100 por 1, ou' 
como vimos no txodo, acei 
ta ser enviado por Deus 7 
para a libertação do pov� 

(após o filme) 

A FUNÇÃO DA PASTORAL '

OPERÃRIA 

- Unir fé com a vida dos'
trabalhadores.

- Julgar a realidade do/
Mundo do Trabalho a par
tir do Projeto de DeusT

com o auxilio das Ciên
cias Sociais.

Agir incentivando for-'
mas de organização dos'
operários.
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CANTOS PARA O ATO CELEBRATIVO 00 l 9 DE MAlO 

01. DE REPENTE NOSSA VISTA CLAREOU, CLAREOO, CLAREOO. E DESCOBRIIDS QUE O POBRE TEM
VALOR, TFM VALOR, TEM VALOR!
1. Nós descobrimos o :valor da união que ê anna. poderosa·e derruba até dragão.E já
sabemos que a riqueza do patrão e o poder dos governantes passam pela nossa mão.
2. Nós descobrimos que a Seca do Nordeste que a fome e que a peste não é culpa de
Deus Pai. A grande culpa é de quem manda no país fazendo o pobre infeliz, deste
jeito ê que não yai�
3. O que nós vemos ê deputado e senador, nú.litar e jogador recebendo seus nú.lhões
Enquanto isso o povo trabalhador derramando seu suor···tem que viver de tostões.
4. Temos certeza que Deus Pai Libertador. Lã na Bíblia nos deixou o caminho prâ
seguir. Unir seu povo que era escravo no Egito o Faraó ficou aflito e Moisés pode
partir.

02. l.A classe roceira e a classe operária ansiosas esEeram a refonna agrária sabendo
que ela dará solução para a situação que está precaria. Saindo o projeto do chão
brasileiro e cada roceiro plantar sua área.Sei que na miséria ninguém viveria e a
produção já aumentaria quinhentos por cento até na pecuária.
2. Esta grande crise que há tempos surgiu maltrata o cabloco ferido. em seu brio
dentro <le um país rico e altaneiro morrem brasileiros de fome e de frio.Em nossas
manchetes de ricos e pobres milhões d.e automóveis já se produziu enquanto o coita
do do pobre operário vive apertado ganhando o salário que sobe depois que tudo sS!
biu.
3. Nosso lavrador que vive no chão só tem a metade de sua produção porque a seme.!!
te que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão. O nosso roceiro vive num
dilema e o seu problema. não tem solução porque o ricaço que vive folgado acha que
o projeto que for assinado estará ferindo a Constituição.
4. Mas grande esperança o povo conduz pedindo.a Jesus pela oração pra guiar o po
bre por onde ele trilha e para a família não faltar o pão. Que ele não deixe o e�
pitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe é tamanha en
quanto o ricaço não sabe o que ganha o pobre do pobre vive de tostão.

03. SOK>S GENTE NOVA VIVENOO A UNIÃO. SCM>S POVO: SEMENTE DE UMA OOVA NAÇÃO E E
SOIDS GENTE IDVA VIVENDO O .Af.OR. SCM)S COMJNIDADE POVO 00 SENHOR E E

1. Vou convidar os meus innãos trabalhadores operários, lavradores, biscateiro� e
outro� mais e ;i�tos vamos celebrar a confiança nossa• luta na_ esperança de ter ter
ra, pao e paz e e.
2. Vou convidar os Í.."'ldios que ainda resistem as tribos que ainda insistem no direi
to de vi ver e juntos vamos , reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter
que acontecer.
3. Convido os negros, innãos no sangue e na sina, seu gingado :µos ensina a dança
da redenção. De braços dados, no terreiro da irmandade, vamos sambar de verdade
vamos pisar sobre a dor.
4. Vou convidar a criançada e a juventude tocadores nos ajudem, vamos cantar por
aí. O nosso canto vai encher todo o país velho vai dançar feliz, quem chorou, vai

ter que rir. •
5. Dese!TI-Pregados, pescadores, desprezados e os marginalizados, venham todos se 
juntar à nossa marcha prá nova sociedane. Qul?.m nos ama de verdade pode vir, ten 
um lugar. 

04, 1U �s O DEUS DOS PEQUENOS O DEUS HUMANO E SOFRIDO O DEUS DE �os CALEJADAS.O DEUS
DE ROSTO CURTIDO; POR ISSO TE FALO EU COM) TE FALA MEU POVO; PORQUE :Ss O DEUS RO
CEIRO O CRISTO 1RABAIBAOOR. (bis) 
1. Tu vais d.e mãos dadas com minha gente pela cidade e roçados e fazendo fila no
Inamps para que te paguem uns trocados.
2. Tu comes na feira catando lixo com Zé, João, Chico ou Maria, e reclamas contra
a nú.séria que mata teu povo dia-a-dia.
3. Eu te vi brincando fazendo cerca, engordando gado e sem feijão. E na rua com os
companheiros exigindo terra e ganha-pão.



OS. 1. Eu quero, eu quero, quero ouvir a voz do povo, eu quero ver todo povo acordar 
e descobrir dentro da realidade que a semente da verdade está querendo germinar. 
2. Eu quero quero, quero ouvir a voz do povo eu quero ver todo povo como innão eu
quero ver todo povo caminhando se libertando do medo que ele tem do tubarão.
3. Eu quero, qu�ro, quero ouvir� voz do povo todo povo_tem boca pra falar ainda
.tem gente que a1 se faz de nrudo fica ntun canto calado nao se mexe do lugar.
4. Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo ouviu.� grito, mas não sei de quem
foi grita sem medo, grita, grita minha gente quem morre calado é sapo debaixo do
pé do boi.
5. Eu guero, quero, quero ouvir a voz do povo eu quer.0 ver todo povo em união. A
c�nsciencia não se ganha sem esforço vamos abrir nossos olhos pra enxergar a·si � 
çao. 
6. Eu quero, quero, quero ouvir a voz do povo o _povo já não é mais caranguejo eu 
quero ver todo povo consciente descobrindo que e gente e caminhando para a frent� 

06. 1. Operário de sonho criança, operário da terra e oficina. Operário que tun dia se
cansa, de esperar as mudanças de cima.
2. Operário, esperança que vela, operário suado, sem fala. Operário algemado na
cela, operário calado à bala.
3. Entre nós Órfãos choram carícias de ásperas mãos de ternura. Que morre em pi
quete vencendo a mão que lhe mata e tortura.
4. SÔ o rosto do amigo tem nome, e lugar em tuna vida futura. A terra e a história
consomem o covardem a opressão e a impostura.
SANTO A LUTA VAI CONTINUAR OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR OPERÃRIOS SE UNEM PRA 
WTAR POR TEUS FIIlIOS VAI CONTINUAR. 
5. � o gás, ê o choque, é a tosse, fumaça, cavaco, ferida, pobreza com fome, can
saço, doença, hora extra perdida.
6. E a máquina quieta, parada; é a greve, o piquete, a polícia; é o peão com a vi_
da danada entre a fome e a dor da sevícia.
7. E o sangue que orvalha a justiça, dá a flor, dá o fruto e o pão. Ternura nas
mãos da cobiça se vinga em nova estação.
8. E Santo que a roorte não mata, soluços de Anas Marias. Nós Ór:�ãos que , perdem
seus pais renascem as idéias um dia. SANTO A LUTA VAI CONTINUAR •••
9. Na alvorada que nasce impassível, o sol nos encontra na estrada, em ciranda de
gente explorada formando muralha invencível. E então. • • SANTO A LlITA VAJ. CONTI -
NUAR •••

07. PORQUE ELE }j LUZ, VERDADE, .nJSTIÇA, BEM·, PERDÃO, PAZ, ESPERANÇA, .AM)R E REDENÇÃO.
(bis)
1. Povo que luta, cansado da mentira; cansado de sofrer, cansado de esperar. Povo
que lutá, cansado de esperar, procura a Redenção.
2. Povo que luta por terra onde há fartura por paz sem fingimento, por vida parti
lhada. Povo que luta por vida partilhada, procura Redenção.
3. Povo que espera colheitas mais serenas, verdades mais proftmdas, caminhos mais
fraternos. Povo que espera caminhos mais fraternos, proclama a Redenção.

08. EI, EI, ZUMBI. ZUMBI GANGA MEU REI VOCÊ NÃO IDRREU. VocE ESTÃ EM MIM. (bis)
1. Ei, Zumbi, seu povo não esqueceu a luta que você deixou prá prosseguir. Ei,Z�
bi, os novos Quilombos com seus quilorrbolas lutam pra resistir. 
2. Ei, Zumbi, seu sangue semeou coragem em nossa gente que luta com fervor. Ei,
ZlDTlbi, a luta é a mesma nrudou só o cenário a roupa e a cor.
3. Ei, Zumbi, nesta terra fértil outros como você também tombaram ao chão. Ei·,Zum 
bi, e nruitos tombarão enquanto houver luta pela libertação. 

-

09. NÃO, NÃO. NÃO IDS M)VERÃO (bis) COM) UMA ÃRVORE FIRME JUNTO AO RIO! NÃO NOS MJVE
RÃO!
1. Unidos aos operários - não nos moverão! Unidos em nossas fábricas - não nos�
verão. Como tuna árvore ••.
2 • Unidos aos lavradores - não nos moverão! Pela Refonna Agrária - nao nos move
rão. Como tuna árvore ••• 

1 



3. Unidos aos Índios - não nos moverão! Em sua luta pela terra - não nos 100verão.
Como uma árvore •••
4. Unidos aos negros - não nos moverão: Em sua luta pela terra - não nos moverão.
Como uma árvore •••
5. Unidos às mulheres - não nos moverão! Na conquista de seus direitos - não nos
rµoverão. Como uma árvore •••
6. Unidos na luta - não nos moverão: Unidos até a 100rte - Não nos moverão. Como
uma arvore •••

10. Õ POVO 00S POBRES, POVO ]X)MINAOO, QUE FAZES A! COM AR TÃO PARAOO? O MUNDO 00S HO
MENS TEM DE SER �AOO, LEVANTA-TE POVO, NÃO FI<µ1S PARADO.
1. Na terra dos homens pensada em rirâmide hâ poucos em cima e mui tos na base (pis)
Na terra dos homeris pensada em piramide os poucos de cima esmagam a base (bis)
2. Na terra dos homens pensada em pirâmide viver não se pode, pelo menos na base
(bis). O povo dos pobres que vive na base vai fazer cair a velha pirâmide (bis)
3. E a terra dos homens já sem a pirâmide pode organizar-se em fraternidade (bis)
Ninguém é esmagado na Nova Cidade todos dão as mãos em vida unidade (bis)

11. COM) PODEREI VIVER. DIA E NOITE, NOITE E DIA CCM A BARRIGA VAZIA?
1. Como pode um povo vivo. Viver nesta carestia? (bis)
2. Como pode tun lavrador. Trabalhar sem ter valor?
3. Como pode um operário. Viver com este salário?
4. Como pode a criançada. Estudar sem comer nada?
5. Como a classe oprimida vai barrar o custo de vida?
6. SÓ unidos como irmãos sairemos da opressão.

12. 1. Ninguém ouviu um soluçar d� dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre
ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou
um canto de revolta pelos ares nos quilombos dos Palmares onde se refugiou. Fora
a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes nada adiantou. E de guerra em
paz, de paz em guerra todo o povo desta terra quando pode cantar, canta de dor.
Õ, ô, ô •..

2. Ecoa noite, e dia é ensurdecedor. Ai mas que agonia, o canto do t!abalhador.E�
te canto que devia ser um canto de alegria. Soa apenas como um soluçao de dor.
o:·n, o ... 

13. NO MEU CORAÇÃO JÃ NÃO CABE MAIS COLOCAR TRISTEZA POIS JÃ � DEMAIS (bis)
1. Quando a gente pintou por aqui nos disseram que tudo era bom e crescemos com
sede de ver este nrundo de gente feliz.
2. Quando a gente pintou no trabalho, o patrão· prometeu melhorar. Dê llll1 duro seu

· moço que um. dia sm1; vida também· mudará.
3. Quando a gente passou a votar, prometeram fazer desse chão um Brasil com um p�
vo contente sem sofrer, sem ter fome de paz.
4. Hoje em dia estã tudo mudado, as promessas falharam prá nós. O Brasil que é dos
explorados, ê a fome, o trabalho feroz.

14. TRABAlliAOOR DA BAIXADA REALIDADE DE OOR
LAMENTO DE CRIS'ID QUE CLAMA
00 POVO TRABALliAOOR (bis)

.. 

Nova Iguaçu, abril de 1988. 
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füasília, or, 22 de agosto de 1981 

Meus cornpa.nlleiros. 

Estou mm\ leito de hospital, esperando a morte, mas não me scpa 
rei de voces. Todos os dias torro conhecimento do que está acontecendo. Estou ciente 
e consciente. Ciente do perigo que estou correndo, perigo de vida. Já conversei can 
os médicos. Un deles teve a coragem e a sinceridade de me dizer que talvez eu não 
saia vivo da mesa de operação. Plenamente consciente porque não estou doido. Estou 
ditando palavra por palavra o que eu penso, ao nosso protetor e amigo, o professor' 
Antunes. Ele também está jurado de norte por nossos inimigos. Estou ditando na fren 
te de testemunhas para que não digam que o que está escrito foi por idéia dos ou 
tros. Sou semianalfabeto, mas não sou burro. Não sou piolho para ir pela cabeça dos 
outros. Seja quem for que me dê sugestões e conselhos primeiro consulto minha cons
ciência e minha canunidade só então decido. 

Estou diante da morte. Não terro dona morte, quanto mais o sr. -
José Aparecido. só peço que no caso de eu norrer não deixem o sr. José l\parecic1o 
consumir e esconder o meu corpo corro ele fez com o cadáver da nossa ccmpanheira ae 
sofrimento que teve uma criança de 7 meses no dia da invasão de nossa querida 110 N 
pelo criminoso José Aparecido e seus criminosos. Ela já morreu e hospital nenhum 
conta onde está o corpo. Talvez esteja escondido na casa do sr. José Aparecido. Se 
eu norrer quero ser enterrado em Brasília. Não saio de Brasília nem morto. Não dei
xem o sr. José Aparecido esconder meu cadáver. Profanar meu corpo. 

Meus carpanheiros, não estou can vocês mas uma coisa eu digo: -
CCT-IT'INUEM A LlJrA! E A IDSSA LlJrA t: UM PEDAÇO DE TERRA NO DISTRI'ID FEDERAL. 

A Terra Pranetida dos israelitas era canaã, a nossa Terra Prome 
tida é Brasília. Não esmoreçam. Vocês já foram expulsos da SQN 110. Já viram suas =

casas derrubadas e quebnadas pelo sr. José Aparecido. Foram expulsos pelos seus 
cães, cavalos e soldados. Que mais o governo tem para fazer medo em vocês? Derruba
ram e queimaram nossas casas, nossos lares, mas não destruíram e nunca vão conseguir 
nos destruir. QUANTO MAIS ms PISAREM, MAIS SCMJS VI'IDRIOSOS! Lutem por um lote no 
Distrito Federal, é meu pedido. 

Estou numa cama de hospital, talvez no leito da morte, graças ao 
s:i;:-. José Aparecido. Se eu norrer ele é o responsável. Caro também é de sua responsa
bilidade dar teto, noradia a todos nós. Para isso está no governo. 

Volto a dizer: Quero que meu corpo fique em Brasília. Sr. José -
Aparecido não me vence nem depois de norto ! 

Quero que escrevam na minha sepultura: 
lM FDMEM QUE NÃO 1'REMEU DIJ\NI'E DA VIDA!

NÃO TREMEU DIANI'E DA MJRI'E ! 
NÃO TREMEU Dll\NTE OOS PODEROSOS! 
SÔ ABAIXOU A CABEÇA E SE HUMIIROU DIANIE DE SEU DEUS! 

/ 

,--·7 f} l/ 
1 {,l) '):, r 

. {/-'/,, 9"'-. 

Coordenador da EXJUIPE DE REPRESENrANIES da 11 O N 

•.. • hoje, cem família• ainda não tim para unde Ir 



CoRferência Nacional dos Bispos do Brasil 
26. ASSEMBLtIA GERAL 
Itaici-SP., 13 a 22 de abril de 1988 

MENSAGEM AOS TRABALHADORES 

(Doe) 

_. Reunidos na 26� Assembléia Geral, em Itaici, nós, Bispos C� 
tolicos do Brasil, sentimos o dever de dirigir uma palavra a todos os 
trabalhadores, por ocasião do Dia do Trabalho e no ano em que o Brasil
celebra o centenário da abolição da escravatura. · · 

Valor do Trabalh�·e. do Trabalhador 

Inspirados na mensage1�· bíblica e na Doutriina Social cristã, 
queremos,, em primeiro lugar, reconhecer e afi;rmur q valor do trabalho 
e do trabalhador. 

O trabalho caracteriza o ser humano, é caminho de 
ção da pessoa, levando-a para a solidariedade. Pelo trabalho 
manifesta sua imagem e semelhança com Deus. 

realiza
º homem 

Daí o grande valor do trabalhor,sua importância na vida do 
país. Por sua capacidade de enfrentar ·com fé e dignidade a luta de ca
da dia, ele continua sendo a grande riqueza do Brasil. l:'.; a ele, em pri 
meir9 ·lugar, que a -Pátria deve o que até hoje conseguiu construir. Por 
isso, as esperanças do Brasil continuam, de modo especial, nas mãos do 
trabalhador. 

Situações de Crise 

Em nossa sociedade, infelizmente, dinheiro vale mais que tra 
bqlho, especulação mais que investimento produtivo. 

As migrações forçadas, as favelas e os cor�içss, a falta de 
moradias, de transporte, de escolas, de atendimento a saude, permane
cem como qesafios. 

Continu�m aviltados os salários da maioria dos trabalhado
res. Enquanto isso, alguns privilegiados têm ganhos escandalosos e in
justos, muito acima de seus merecimentos e às custas dos cofres públi
cos. H� os apadrinhados políticos e muitos deles ganham sem trabalhar. 
Todos eles inflacionam as despesas do país. 

Além disso, em nossa sociedade ainda impregnada de precon
ceitos, negro e mulher são tidos como menos capazes e se tornam presa 
fácil da exploração. 

Os trabalhadores esperavam sue esse quadro se modificasse 
com a ''Nova República". Isso, porém, nao está ocorrendo. Não veio a Re 
forma Agrária. A ameaça do desemprego e do sub-emprego continua. A d1-
vida externa, nova forma de colonialismo, é tributo intolerável que to 
dos pagal'Ilos. 

-

Cada vez mais os trabalhadores se convencem que os 
detentores do poder econômico e político não estão dispostos a 
zar todas as reformas profundas de que o Brasil necessita. 

Apoio aos trabalhadores 

atuais 
reali-

Nesta situação de c�Í$e, aparecem importantes conquistas 
conseguidas pelo povo nestes Últimos tempos. A luta sem violência do p� 



2 

vo organizado aponta caminhos de solução. 

Por isso, reafirmamos aqui nosso apoio às justas aspirações 
dos trabalhadores, especialmente: 

- Direito de todos. ao. trabalho e ao salário justo;
- Direito ao "salário-desemprego" equivalente às necessida-

des dos de�empr.egados;
- Direito aos aposentados, de 

sua digna susteritaç�o� 
- Direito de greve para todos·

um benefício suficiente 
·· .. , ,.--

. 

os trabalhadores; 

para 

Urgência de uma Reforma Agrária e do .Solo Urbano justa e 

eficaz� ... 
. ' ' .,. . 

. .. _ 
.,,. - Ne.cessidade de uma; Poli tica Agr1.cola que garanta a. perma-

nencia do pequeno agricultor no campo; 
- Apoio aos menores, às mulheres, aos negros e a todos em 

condições Jnjustas de trabalho. 

Jesus, o Senhor da História, venceu·a morte na sua Páscoa. 
Com Ele. serão vencidas todas. as .. presenças de :morte. 

• Pegi�os a Deus, Eºr intercessão da Virgem de Aparecid� e de
São Jose Operario-

) 
-a-:proteçao para nosso -povo e a inspiração pará· os 

que devem construir -um.· -Brasil melhor.-

. ijão temos· por que desanimar. Novos tempos estão chegando . 

. :_\ 

r r .. 

.':·_:,· 

. ·r-,·,--

f' 



POR LA DEFENSA DE NU ESTRA PATRIA 

UNAG PRO DUCIENDO CAFE DE MEJOR CALIDA D 

CORTANDO SOLO EL ROJIT O, ENTREGANDO 

LIGERO BIEN ORIAOO Y ESCOGIDO , GANAREMOS 

MAS DINERO. 



- Hace 156 anos. en l.8Z4 se inicia e\ cultivo dei cafe
en Nicaragua. Su a-igen probable. Kefa-f-Uopia,
lugar dorlie aparece como planta silvestre Bso anos
ontes de Jesucristo. Arobia Smx:Jita es el primer
µ11s que lo cultiva comercialmente exi e\ siglo x:v.

- En 1�58 se e.xtiende su cultivo a Ceilan, a�rece,
en lncionesia e,n 1696 � salta a tierra<; americanas

1

Haití � Santo Domingo, en 1715. tn 17Z7 lo comien1a

a cultivar Brasil, Costa fiica en 1779 y � 1B2A

comerizamos a co!tivarlo en Nícaragua. D�sde. el
lntcio de. su cultivo el café ha sido factor determinante
en e) desarrollo sccial � econ6mico de nuesiro p)(s.
E.s por esta razón qué UNAG para que el productor
meJore la ca\idact dQ su café, presenta. en e.st� fo\leto

los princípios elementa\es plra la produccíón dei mfe.
En la ccsecho 1000 -1981 se obtuvo en b zona �orte
e\ 20.59 % de ca\idades danadas y el 12.g� % en el
Pacíf fco. Aunque este período no, tuvo un desarrol \o
normal debido a ICE problema'3 logicos que ocasiono
La Guerra d� Ube,racion, \o tomamos
como ejempo para hace.r notar que estos porcevitajes
de caldades dQnadíls se puedcm dísminuir
considerablemente, si se, pone..n evi practica cutdacbsam0'lte
\os co11seJo_ç e't,pvestos en esta publicocio'n ,que r�corre
paso a paso desde el cate hasta el esw,gido, too.o Qj
proceso dQ la Produccidn, con � pro_r:x)siro de qyujar
a re.ducir e,\ porcieílto de da0os ai m1n·1mo posib\e.
Los danos dei café se p.>eden productr en cuatqoiero.
de lo5 operacion�s �fl proceso: corte,
despulpe, f�rmfmtacion, lavado, secado, trdlado,
e�cogido y almatenam1e11to. Por �s.to. raz.ón los
o.naU2arernos uno a. urio.



t\ cafe/ se debe catar maduro y \ímpio y tener 
mucho cuidado en no cto.nar e\ óroo\ para 
no afectar su produxión en la cosec.nQ sigu·1ente. 
En Agosto o 5eptiembre comienzan a ap:trecer 
los pri meros granos maduros y por lo tanto debe 
romenzar \a entre-saro o d�pinta. Generalrnente para 
Octubre, arranca el corte. c:eytnizado de primem 
sin emb:lrtJo, Bn to::b mom9rrln, sóto se debe corior el 
grono maduro qoe segon la variedad es de color rop 
o amorillo. EI qrono verde d� quedar e.n el arbol para
e,\ orro corte.

De, niY1gvna manera debe �rse la rama
ope.racion qve dafu e,l clrbot y enslXia e.l cc<le.
Co�ndD vea que e\ sa� de. éare \\�va much� n0a�
�etdtlh - ese, corrador �stcl 'ordenando'' \Q p:t\milla
y pa- lo tanto arruinando e-1 arbol.
Un corte bioo organizado y cuio\odoso, e\€va la
COlidad de su cosecha ocrual lJ p-ote.ge al drbol
paro la cosecha de,! próiJmo ano.

despulpe 

Nunca deje. ccné CU'tado paro despJlpar\o a\ día 
siguiente,, se 'enchicha, se calienta y ::R- dara 
su calidad '; \o que pue.de cosbrle muchos dotares 
de multa. 
fbr ésro. ra-zdn su despvlpadora d.e,be. tener \o. 
capa.cidctd sufície.nte p,.ro despul�r toda 
h cantidad de oof é que Ud. corla en e\ dra. 
11tvise coo tiexnpo todas las. parte� 4€ forman 
9J lJY\idad de despu\pe. camisa, ped1eí�, 
baVlCfaS �e,.
w V'e,vi�idvi de la ca�{ sa � de vnud,ia imrx(fancia 
tpr que. si iieve di� [Mcw\to.do{ rrlu o �01el>ru los 
�roV10S �e cate y \eh hace. VlO!fD�, \o que hace que se

�rnone.&can y bajt gu calidad. 
Si la ctes�ulpadorq queda mal ajustada escapem
jonto c.on lá po[pa qrav10� °'e café Sir'\ d�polpar/ 
\o que froe Cf)MD C,,d>Vl.Se,wema pe,rdtdo_s . 



Las v1braoor � d� cafe'. maduro S()1 muy nece�arias para 
SQi'. ctrar p,edr'1d� y aema� P-\emen\-os eJlt-rctilos que dai)av1 
b.� camisas
Cvando � caf d rnadoro va d�\ depós,to a !a desp>!pacbu
también Sê deben cnph>�ar �o.s piedras y otros obJetós que.
puedctvi daflar la íMCluo1ar10-

Es lV\ct1spev\�ctble en e\ despuf pe �, mà.s escrupuloso OS&>1 

pôl" b que nay qtJe, lavar \a de$pulpadora COV\ UYI fuerfe dtorro
ole OiJUô_ I \nmediammenre d�p� q� re(Y1\{V)e � (le;µ>\p-:?f
Cuctlquier gmVlD que que:le adedro de las parte.s
ocu1tas de la maqui'via, se fermenta y �o es svficierr\-e
paro danar la cal( do.o\ de trxro la opeJnClOVl del cita
�i'gu,e,nte.
Ni, olvide: lo. limpie,za inrnediata, �jecvtada la vvtisma wxh2.,
se debe. ef ed'uar siem?'e., porque \a mie.l de\ CJié se peqa
y se. wducece y 10&30 la limpiew no � p.Jede lnacer e.att
eJiciencia completa. El gravto de c.o.fd1alJl\qre es prodc.x:Jo
de \a -tie.rru , nunca !o. debe. �f. B mas 1� 0us-b 0- -\-ierra 
en la wacioo es motivo piro que 
k� COvYJprodore� aph� <YlSJigo� 
qoe puedE'U\ llaJQr hastl e\ rednãw 
total qe (}/\ emb:i.rque 
Fbr �ra n:rwn rewrner>chmo� 
cv br\ r \Q � �s pu lpactora f'ACO. 
evirQr que le. co.tgQ tierro.. 
E<:,re ap:1rerrr&rnevtte �uetrio 
cvida�o puede �e-H�'arlo
e.ti) WlUC�ô� dolare� y ayudaro. 
a ma.vrrevier ouestra 
[mcqen intervioáovia\ de 
r>codudorec. de oo fe'. 
de primeca oolidod. 

la fermentación 

El proeeso de fe.rm�acioo consiste eri co\o�r � 
e.ate' despulpldo eV\ bunques de mada-a
o pi[ag de cemEnto bo.jo fedlio y bieYt aseDdos ; � los q�
se "1a gacodo e\ �ua . � tà"meV1tacio'vi 0.or1v\ev-te 
eJ ml-t-11 laf,ú q \xibQ �erior de los qro.flOS 8'1 �
� alaste faci l. de riar. Este pr1cceso � 
qõi1erolment-e de. :X) IA e,o horo.s e.vi e1 t\J�e y
de, l'L a 2A �oras evi e\ Paoft"Cô. La diferencia 
�e debQ. a ç,ue. \a tempemtvra � rw.s fria �
la zona �ort e. 



N \ílquna de las operaucxH�s en la 
1nolustriúli1aC1Ôíl dei cafe'. ES menos ·1mportanre 
que. \o otro, pero \o fermentoc.ion es un tmbap 
que debe. hacergQ (X)) qron esmero, con·fu 
y ClrleteYJcia. Si los graV1� se. fermenta� 
demasiado tittnpo, pvede agri'arse sU�;
si r10 esfaVJ CDmp[ekamenf-e f�J11'H�Vlfodos cw_v1dô 
se. lO!vovi, puede, q:ue.clQrse. (Y)V'l ba loa en los 
grano� r0duciei1dô la co.li'dad de Mo� . 
CadQ técnico t1ene .su forma de prob'.lr si eJ café 
�tó ya fermtíltado. La pruem de ta estam 
e� ace.ptúble; pero � quiere ma�or �equnâad, 
tome. un puviado de mue.�tm y haqa lo. pruehl 
(avándolo y f rotávx:Íô/o evi sus mano�� si lja tSta.
de pUV110 -rundrd � .30rlldo t{piCD del fü�mír10
limrto 

I 
color cremQ daro y olDr 09rach6le. 

Nunc.o. use para fermcribr ta�ues Cflk:. estevi
o.l aire llbr� o suciaç. Tcdo d� 
de ç,ef . bien l 1·mpio � cui',dad�sam evife 3upervisado. 
No dej e t11Jviscurri'r mas -hem� dd viec.esario 
PJrú la fermenracion; çero .si a.(qJVJa vu 
\110 puede: evitQr\o, i vmunde el tanque. p:im ddener 
lo. fermeVlraciovi. Hoy sistemas f1ue.vo3
ole f erm-e.vrracion rápida que tp eomevJzaron 
°' ponerse. eri prd<lí00: 9 de los wales nos 
OCVP?revYlOS mo� ade\a.vite. 
C�o.ndo vsred dtjQ la. f-ermevifacion r,or ®S 
f1€VY1(XJ dci v'lec.e�ario píbua'a altemaO()et; g-i !ns 
gra�s y tambiévi se fàman las 5€.rr\\llas. 
ned1onda<; CU(jQ, preS�QÇ\ deprecia 
covisi'de(ablem evite ei cate . 

lavado 

Ec;to or:euc.ión (X)nsiste � �arer pasar �ca 
cornpl�tamev1+e. \impia 5Ch-e e1 mfé fermetrlud0 
y C0ctodo eJl conale� \argos r,oro \ovar\c, 
ex\ mismo t1€fl'l� qve mueve C.Orlstavite.meud�
P1ra frotcwlo contro eJ fOY1do 
� p.1redes deJ CQ()a-1 lo.Vocior p:tro peh-\ittr e,l fota/ 
des t::fevldimi e%ltO del la � ra. Uoo vez. qve 
usred ve que el lavado se. ha �miviodo q
perf emoV1 y 'que �a V10 le queda vii n9uíl res iduo 
dt f-e..rm€VltQCl0Vl ( se, ctif&I jQ<; OJmp_Je('tOs 'f'OCO

Cl lvoco JXlro per� tir la dasiticadovi de caiidadec; 
y cl mfe' vq cayenlo ô\ ro+l·o o ruji\lasd.Jo nosronsamos de recome,,dar\e el aseo y timpiez.a 
cJ.el aquq 01 todo �eft·oo n�medo 9 es.pe.clo.\mev,te 
e.ri e.[ lo.. vado . t0as o meV)os necesi+a 1;, h+ros <k. 
a-guo \impia paro lovqr uviC1 libra de cafe. 

ocorda-\--e "'ºn i-:, \ itm'::> 
de aqua FO'f" oro \i�ro 
de CDfe. 



secado 

EI proce� de sec.ado es una operacioV) 
&mamente importart\-e y COI\Sis\-e er) redwr la 
huMe.dad ctd café ód ':ó-C,0 o/o que tievie d�tJés 
de \(Xvado , o. uvt \ l 'li e onc.e i m ed.io) �6a,1to D

ti °/4 � deM11t> , q1Je es e,l porc.ei1+aje ide.o.\ �ra trilló. 
Si el Qafe'. se. trilia mutf sao, recibiro ll1 ft-erre. 
cadigo de. porte de los et>mprodores, roes que.da 
sob-eca.la,tado y pi'erde mvc.lito �o I 

àdemas que, 
lo que. boja de. huvriedad es �ua que usted tyJdo 
vev1der o.\ precio de cate et1 do1o.res. 
SÍ lo deja por el eonf-rario W!Ulf nurneJô 

I 
eÁ e.o.fé 

�e blaVlquea � da wt� aspd-o a[ tõstarlo � ma.l 
.soJ�r- a.\ ea.tarlo, MI/ lo cv0-I �e 0-sequr1a !N1 f�e 
cast1�0. A\quVlOS e4)ertos da� el pUt1to de trillo 
ccx,, m�tcdo$ proé.hmç pe,loV'do el qro."'o paro 
o.pre.c.,ar -el eo!or; Si se. ve. owro L{ pesado, t,evie
VKuc1ta oqua. taJavra, si lo \Je. .c\arv '-1 liVÍQVlOVI, 
� que lf ª va l\�avido a puw1to de trillo . Lo lll'.)s 
tf'e.cJ1 vo � �elluro � te.vier UVl aparo.to paro 
CüVYlpro'oar \o_ vtvmedod. 

Como es\-d� ustedes 
011 h.JM�dod

\-\a� oos mau)eroS d.e. �r �\ co.fé: 
Al poro so\, e.v1 rlltios de C.eYY1eV1� o \adri'llo� o

0ii looas te.vidida� �e. e\ sve!o ,o etii co-jillaJ de ma.lb_ 
o wiadem (secado rotural) y a mdquiVlo. (�e:adô -
art1'tt'ci a 1). En ambos sisfemo.g es Y1ecesario Vl�i lo.r
cuidadosawieVtte el p�SD �ue OV\ �-� deswidô
Q& suf ic.i evt� pira q� sv (JJ:{é � denierite 
y usW pierdo mlXÍllo diL'lefO. 
E\ �ecado a l'<)rô sd o 3ecado m:rura.\ es m� 
ecoVloYY¼CO y sequro. 1�a cuickido de. que.. � po.tio 
vto �qa fr'\Ovite o huems doode el �o.¼ 
enfre .e.vi contacto COVl \a herru ; qlJe lo� \tXpre:.. de. 
desacµe m1qaV1 sv� Ced:lzos e.vi 'úvev10.ç 
�dJ'ci011es �ra que. ()_j/1 ('.(lso de. lluviC\ç 
So-li r el aquD pero VlO e.l Cúfe . 

. ' 1 

aqui 110 mo.s, 
C'Omtx4, Ci.'fu•'.

poeda_ 

o



E\ se.cadô ev1 po.tios re.qutere de gente 
e,�e,rimet1tnda q.1e c.oooi.ca. cr�do sv trab:ljo. 
Y que cueY1IB O'JVl el B'.fUtpc> adeú)'.)dô : ra�Jri l\0� y poJas 
de madera ,mrpas piro cubrir los. m::,nrone;, etc. 
Es con-Jerüeme que la primem min �e_ e,�efrla rnuy 
de!ç,oda çaro que escvrro eJ (t/ua an� de emp?-Wr \a 
desVttdrcrtacion dcl grono 

I 
P2rD o mBiida que. vo. avm-rzavido 

•

\ct �ecq, e! mct1fon se. nace mos qrueso. Conhnillm01te 
se_ esta rílô\/ie.ndo p:iro e.viror que \JV\0') qranos S€ SB:!tJeffl 
vnds que oh-a; . 
Al0unQS ve,ceç seu� el pahô para chr\� al CCtfe t.m
vnedia seca y p::isarló o tennú1ar óe $Wlr e.vi \o 

I 
• 

maquina. 
otms ve.ces e.,l rofd coV1hvi�a se.mnda.; e nastro el gmdo 
de, t(i\\o eYl (os j:xltios � e; mejor es�e. �dv. 
íodo depmle de. IQ dtmefls1ÔV> de, los �rios � de- la.
prod uccio� de caf d. Uvi pe�qrv rr1u� qrtwde e; e! �
t\ue_vq evaV1do el 0.aJé va !lttpv,d(!) ai puvrlõ de. se!'A 
pero +r,llo� de.be de. far::rlo aV\tes de. �over. Todo 
c.of-eto. \exo covie:r.e \os sinrorms ele lluviQ ele. w wna. y 
deJoe estar lisfo Cov/ JLJeqlh de Wrp.l� o.pre>pio:das 
paro. mpar\o. A\ Wlé'.V\Or s\ntCNY1a de. lluvtO. debe COrr"er 

"'!a. recoger e1 mfe'. e.V"I movrtovies y wbrirlo coyt ooq:kls. \ 
paro. e.vitC\r que. se moJe. Sii lo �preb'ldio la \luvia 
y se. le mojo el oofe o.e.be esbr listo a Solva( su cole'.. 
El grm10 qr2 eJd etl lo parf-e de a.rl'l·ba de lo.s CY.m1e\btes 
CDV\fieV1e �uc!Ao � ague,. q� �de.a.rujo- Sepl� la,; dos 
cc,.r;a� si r1 voei to� <./ d1evl(h ev, ca�dlor1eG el co.fi mhJ 
oreado. El qravio rem,_pdo �i qi,e .se(.'1(10 leton�molo � çnbs 
� madera a lC< a�uro de uvi nomhre �rq qt.e se ventile Lf
tw; rro cl aq<-U . WlVl® esta sufrci�+em�+ e orétido tiêvido. � 
t1'l cawi el lovres los ma.s b:ijos po5i 'o\e€., vW e.st1w,e qa. stos -efl .
est:1 OOlSiOIJ y sa\varó su \ote, de. c.cif-e. 

secado 
, . 

a maquina 

\ 
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1 { 
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( 
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GefWJ'a\merrre, la maqUiVlO. secadora de cafe,

lo percibe yo. oreado por los pmos o maquirias 
pre.-se.cadoras. Se.a cuidadoso efl revisar q e>4ja 
que a su y,1aquina no \e p,nqcm lote3 de �Pi 
que vio tenqavi qrado de seca uvu'fom1e.. 
Cuqndo e\ oof'd va a SAf' oroodo � �tlôS �
secado a ma.quina , es bt1ev10 amoolV/\arlo 
de.spvé! de oreado para que se e.slanclarice el 
grado de .9eca En e,\ mismo �tio se. L1lacev\ 
mo'lltOVI e$ todo.V(O. c.al1�f-es 4 _se -ra.p'.\VI COYl lonas. 
De.spi.s de 3eeado cl qrm'lD, nay qvievi� lo 
a\maceriat'l por dos o treg sen->aVlo.� rxira olotener 
lo. maduraciovi y dapü2.S lo tri"llat'l. 
Tamb1·er1 e.vi d secado a vno'.q_ui\'1a, naV, que Vigilar
constnrrt0'Ylente el �ecado hasta e.ncorit-rur e\ 

ipunto de -tritio: que rtpetirnos ctebe .ser de 
\\ Y� a 12 qrados de. \riumedad. 
Algyno� �',lf>�OS do.vt el pUVlto de tralo OOV1 
me-todos p-udicos, pelando e1 qravio r,ara 
apreciar el wor, si _ge, ve. oscufô y pesado -hene 
muc�a. agua todavia si lo ve c\aro y livt'o.VlCM 
es que. hú I leqado ai puvito. Lo mas eç ect, Vo y 
s�uro es -revier un apira.to para OO'Yll)rob r \a 
vwmedad. De esf-os aparo.tos TuneWIOs eY1
e\llstevie.i a 

trillo 
� �"r / ,: ... 1' .. .. . • - •• • 

E3ra e.s la u\tima de las operelCÀOVle-S b)sico.s ert d 
proc�30mienfv det café. El tril\ado tiene una 
qía\'l importaV\CÍCl por do� f'O.Wíles.: 

. Frimero: fbrqve es lq funcióri que dtjo. e,\ gruro. 
G\ \O V\SfQ de\ comprador e.n $V frma ftV'a\ 
gj las cucnillas dé! trillo no ec;fan bia'l afilados, 
lo �uede quebrar, cortar o despuntar, 
re.duciendolo a la catewdq de .�fd ívn�e40 · 
Segundo: Porque e;'( � op:?mcwn no sale b1El'l,

se, ha perdido grar) parte de +oaa \a co(dado.sci 
y �ç+osa \ator que 3e_ m vevtido roo\izclV)do 
de�e. � oorte,. 



escogido café oro

Ho.y VQriaç forma� en el eU.o<itdô: ti de cajoY1
ftJ0 1 

o.onde cada mujer ti�e. SJJ cajov1 y vo. 
$0.ccmdo �l cafi los granos ne.qros, pcxifidos, 
mcw1cviC\dos o qvebrados etc. 
f=l de bartda '�de e1 cd;e va PQÇ1t1do 
[�tame.nk por la vi�tc� y manos de uvi qrvrx> de 
mu j e-res �ue. le quitan lo qve ellas ereen V10 e1: de 
pr(mero. 
ti ole. vn�quivias. cleclroVlicas que, \e S<nlVl ai co.fe.' 
principalmt¾'if-e los gmnos de �!or � otros 
d.ef ectos. Este s.ist801ôl no es tan peifecto ccmn 
e}. e,scoqido a ffi'.:lrio. 
Nueúro Depa,.f-amento de ftodvcciov, �od� 
cooperor WV\ tJd�deç eY\ caso lo solicireYJ. 

G nrt= f; pl��

/' ..... 
"(, 
o 

o 
• 

Í c.J.1od,,o o..'-" 1 o. sÍ 
corno nos;otro� d('.' 
.f�ies ':1 �'10S. 

--�=========����-

EI Q:\fJ se. debe. de. mantener e,n un \t.gar va1tilado, �em 
4 gequro. Nunca debe de guo.rdarse en lugares home.dos 
o ex'! cuartos çk>rde hayan m ercaderías qve despídari
o\ores.. fi cafe, es muy s�ef)tible a perci'oir o\orQ;s a que5b,
k-eros�e., perfume, die&el, iV1sedisida, gasolina ,carda moro
O M�tJter orro prtdudo que despioo olor pooetrante.
Una ve2 que. e1 cctfd ria�a abmido cwlqu1efQ de �tos

olores , no !o suelta nunca y wondo soo catado w Q,i
\abxotorio, se. cas.tígara e,.\ def�to.
AI �ardar e.A rofü �ra a!mac€.rlarlo, si ha t€11ido qve
oroovilo p:xro � ba;ar su p,rret)taje de V1urnedad,
�p ere qoe �e enf de porqve �i lo enfarda cdiooh!.
('J)V1 toda S�<Xicbd s:e, le, pmdrn moroso.

Ante� de pmerle ponto final a �te, -ful\eto 
qoere..mo� brtíldar\� nuestro ultimo c.msejo. 
pr6dico. 
Al termit'lar la oos� r�,:are, \irnpie. y ajuste 

\11? toda. su rmquinctrta, d�je.h tista para comenzar 
a trabJjoir. 





Ato avalia 
sua c·aminhada 

• 

Posseiros 
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Cem anos do 1° de maio 
Foi em 1886 que os trabalhadores da ci

dade de Chicago, nos Estados Unidos, reali
zaram uma greve geral pelo direito à jorna
da de trabalho de oito horas diárias. Naque
le tempo os operários trabalhavam até 16 
horas por dia, embora na Europa a jornada 
de oito horas já fosse lei desde 1866. A 
greve geral de Chicago foi duramente repri
mida pela polícia, mas os trabalhadores não 
se amedrontaram e continuaram com o mo
vimento. Numa das manifestações, uma 
bomba explodiu no meio da multidão, hou
ve violenta intervenção policial e oito tra
balhadores foram presos, sendo cinco deles 
enforcados como responsáveis pelas conse
quencias da explosão. Foram acusados de 
subversivos e assassinos. Os outros três fo
ram processados, numa verdadeira palhaça
da montada pelo governo. Estes oito com
panheiros ficaram conhecidos como os 
mártires de Chicago. 

Mais tarde ficou provado que a bomba 
fora colocada por um rico comerciante, pa
ra incriminar os trabalhadores. Finalmente, 
no 1 Çl de maio de 1890, foi promulgada a 
Lei instituindo a ·jornada de 8 horas. Foi 
uma grande vitória, uma demonstração da 
força que têm os trabalhadores unidos e 
organizados. O 1 9 de Maio ficou sendo en
tão considerado como um dia de luta e lu
to, em memória dos oito de Chicago. 

Transformado em Dia do Trabalho por 
governos de diversos países, o 1 Çl de Maio 
teve o seu sentido disvirtuado por diversas 
vezes, servindo muito mais à demagogia dos 
políticos de que ao seu verdadeiro objetivo. 
Recuperado por trabalhadores de diversos 
países, este ano o 19 de Maio será celebra
do dentro do seu verdadeiro sentido. Esta
remos todos, trabalhadores do mundo in
teiro, reverenciando a memória dos márti
res de Chicago e de todos os outros compa
nheiros que através do tempo têm dado 
suas vidas pela libertação da classe trabalha
dora. 

a nova política 

econômica 

Visando aprofundar a discussão em tor

no do pacote econômico, publicamos neste 

número trechos do documento divulgado 

pela cur, resultante da reunião de sua Di
reção Nacional, realizada alguns dias após 

a implantação .da nova política. Publicamos 

também os depoimentos de dois sindicalis-

7f 
tas: José Rodrigues (presidente da FEf APE
Federação dos Trabalhadores na Agricultu
ra do Estado de Pernambuco) e de Messias 
Temudo (secretário do Sindicato dos Tece
lões do Recife e membro da CGT). O 
professor Lauro de Oliveira, membro da 
Comissão de Justiça e Paz, nos traz algumas 
reflexões sobre o tema. Leia páginas 4 e 5. 



Correspondente 
Operário propostas a serem encaminha

das. Mas Samey não recebeu a 
comissão. 

Favelados unidas defendem moradia 

O documento diz que "hoje, 
apesar das promessas da Nova 
República, continuamos so
frendo as maiores injustiças so
ciais, pois as mudanças prome
tidas não atingiram aos favela
dos, visto que não existe uma 
política nacional voltada para 
os interesses dos mais pobres e 
que resolva de uma vez por to
das os grandes problemas da 
habitação, saúde, educação, 
trabalho, transporte etc. O 
BNH não cumpre suas promes
sas e tem desviado o dinheiro 
para outras finalidades, cobrin
do rombos de outros setores da 
economia com os· recursos dos 
trabalhadores. 

Os favelados começaram a concentração na Pracinha e, depois, foram ao BNH 

O dia 25 de févereiro foi es
colhido como o "Dia Nacional 
de Luta pela Moradia", por ser 
uma data marcada pela morte 
injusta de irmãos favelados da 
Vila Socó (localizada na cida
de de Cuba tão - São Paulo), ví
tirnas do incêndio provocado 
pelos tubos da Petrobrás, que 
passavam naquela favela. 

Este ano, em vários Estados 
do Brasil foram feitas manifes
tações em frente ao BNH, como 
protesto contra esta entidade, 
que tem todas as condições de 
resolver o problema de moradia 
dos brasileiros e, no entanto, 
tem adotado uma política que 
só o tem agravado. 

Aqui no Recife moradores 
de mais de 50 favelas foram em 
passeata da Pracinha do Diário 
até o prédio do BNH, tomando 
conta da Conde da Boa Vista e 
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interrompendo o trânsito por 
algumas vezes para apresenta
ção de teatro, ciranda e discur
sos. As faixas e cartazes estam
pavam palavras sobre a vida, o 
sofrimento e as esperanças dos 
adultos e crianças que vivem 
nos morros, na lama, nos alaga
dos, e que estão aprendendo no 
dia a dia que é preciso lutar, to
dos juntos, para mudar este 
mundo. Muitas pessoas levavam 
amostras de barracos,. feitos de 
papelão ou madeira, conduzi
dos calmamente durante toda a 
passeata. Eles denunciavam .de 
mllneira muito forte as condi
ções em que os favelados mo
ram. Estes barracos foram co
locados defronte ao prédio do 
BNH, para deixar na memória 
dos que ocupam o poder que o 
povo está cansado de ser enga
nado e que, por isso, luta para 
que haja justiça. 

Neste mesmo dia, em Brasí
lia, uma comissão formada por 
representantes da Bahia, Mara
nhão, São Paulo, Minas Gerais, 
Ceará e Pernambuco, tentou fa. 
lar com o presidente José Sar
ney, para entregar-lhe um do
cumento contendo uma breve 
apresentação do Movimento de 
Defesa dos Favelados (MDF) 
uma amostragem da situação 
dos favelados no Brasil de hoje 
e a apresentação de algumas 

PROPOSTAS 

Entre as propostas que o 
MDF apresentou ao presiden
te encontram-se estas: legaliza
ção imediata das favelas com 
urbanização e saneamento, 
com 20% dos orçamentos mu� 
nicipais e estaduais destinado 
para reconstrução dos barracos, 
a ser feita pelos próprios favela
dos; mudanças no sistema finan
ceiro da habitação, privilegian
do os desempregados e os tra
balhadores de baixa renda; cria
ção de empregos e frentes de 
trabalhos coordenadas pelas en
tidades representativas dos fave
lados; casa por casa, nos casos 
de transferência por causa de 
obras públicas ou em casos de 
perigo; tarifa mínima de água e 
luz; encontro com o presidente 
e com ministros das seguintes 
áreas: economia, planejamento, 
urbanização e reforma agrária; 
reconhecimento das organiza
ções dos favelados pelos pode
res públicos, mantendo-se sua 
autonomia. 

O documento termina escla
recendo que é muito importan
te a luta por uma verdadeira re
forma agrária pois ela "fará di
minuir o êxodo rural para as 
grandes cidades, criando em
pregos e melhoria de vida para 
todos". 
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Em reunião realizada no Rio 
de Janeiro, nos dias 1 e 2 de fe. 
vereiro último, movimentos e 
serviços da Igreja ligados ao 
mundo do trabalho elaboraram 
um documento provisório de 
estudo, para informar aos mili
tantes de base, bem como ao 
conjunto da Igreja e do movi
mento social, a respeito das 
preocupações surgidas com a 
implantação de uma nova ten
dência sindical no Brasil: a Cen
tral Latino-Americana de Tra
balhadores (CLAT). 

A CLA T já atuava no País 
antes de 1964, através de vin
culação com algumas federa
ções e entidades sindicais e, 
principalmente, com os Círcu
los Operários Católicos. Com o 
golpe militar a CLAT se des
vencilhou destas entidades. Em 
1981 ela volta a atacar, criando 
o IPROS (Instituto de Promo
ção Social) com sede em São
Paulo. Já em dezembro de
1985, ele criou, no Rio de Janei
ro, uma nova estrutura: a Coor
denação Autônoma dcis Traba
lhadores (CAT) que tem o ob
jetivo de atuar em bloco como 
tendência dentro das duas prin
cipais centrais sindicais existen
tes no País ( de preferência na 
CUT). 

Segundo o documento, a 
CLAT não faz uma análise 
completa da realidade latino
americano, a partir da localiza
ção das causas fundamentais da 
situação em que vive o Conti
nente. Faz uma descrição, com 
fortes denúncias, sem no entan
to precisar as causas fundamen
tais e estruturais. Sua "análise" 
tem como eixo a crítica ao 
marxismo, equilibrada com cer
ta dose de crítica à sociedade 
capitalista. 

TÁTICAS 
Para conseguir aproximação 

com pessoas e entidades do 
movimento sindical e popu-

1 

Nova Central sindical 
veio pra confundir 

lar, a CLAT oferece assesso
ria (cursos, acompanhamentos 
e seminários de estudo), apoio 
financeiro (salários altos para 
pessoas que se liberem ou fi. 
nanciamento à propria entida
de) e oferece ainda viagens de 
intercâmbio sindical para o ex
terior. Visando ampliar suas 
bases, ela tem procurado man
ter contato e buscado o apoio 
de pessoas e entidades da Igre
ja, nos mais diversos níveis, 

desde movimentos de base até 
a CNBB e o CELAM. Confor
me o documento, outra coisa 
muito estranha e significativa 
na tática desta central é o seu 
namoro com setores do movi
mento sindical que têm uma 
prática claramente reacionária 
e anti-operária. Os famosos pe
legos. 

O documento diz ainda que 
"toda a caminhada dos cristãos 
brasileiros ao longo de todos 

esses anos não pode ser ignora
do nem trocado pelo canto de 
sereia de quem, desde gabinetes 
internacionais e praticamente 
ausente de toda essa caminha
da, se arvora agora em constru
tor de espaços de articulação 
dos cristãos. Entendemos que o 
processo da implantação da 
CLAT no Brasil é um desrespei
to e uma violência a toda essa 
caminhada comum aos cristãos 
brasileiros". 

Encontro Estadual da Conclat 
Situação nacional, questão sindical e 

plano de lutas dos trabalhadores para 1986 
foram os três temas dos debates travados 
durante o Encontro Estadual da Conclat/ 
Pernambuco, realizado no dia 2 de março 
de 1986, no Sindicato dos Tecelões, no 
Recife. Participaram cerca de seiscentas 
pessoas, que aprovaram algumas resoluções 
entre as quais se destacam: 

Na questão nacional: apoio às medidas 
de congelamento de todos os preços; pro-

moção de debates nos sindicatos sobre a 
constituinte; defesa da estabilidade, da es
cala móvel com reajuste salarial a cada 5% 
de crescimento da inflação; moratória da 
dívida externa; reforma agrária ampla, mas
siva e imediata; defesa das empresas estatais 
e participação dos funcionários no seu con
trole. 

Na questão sindical: defesa da autono
mia sindical com manutenção da unicidade 

sindical; imposto sindical controlado pelos 
trabalhadores; amplo direito de greve; repú
dio à Convenção 87 da OIT, por levar ao 
enfraquecimento das lutas dos ·trabalhado
res e à divisão das entidades sindicais. 

Plano de lutas: realização de um dia na-
:ional de mobilização pela moratória da 

dívida externa; apoio às lutas do povo da 
Nicarágua; apoio a luta pelo desarmamen-
to, pela paz e contra as guerras. -
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A Terra. Em primeiro lugar, terra é vida! 
É este chão abençoado e fecundo, do qual 
o lavrador nos arranca o pão de cada dia.
Neste país dos absurdos, 70% dos alimen
tos consumidos pela população são produ
zidos pelos pequenos agricultores. Agora,
os pequenos propietários, 91 %, só rece
bem 10% de toda ajuda financeira do go
verno. Os grandes proprietários, 2% ape
nas, ficam com 75% do crédito para produ
zir soja, café, carne, cana e mandioca, desti
nados à exportação ou aos projetos energé
ticos (álcool para carro). Imaginem só: me
nos de um e meio por cento (1,2%!) dos
propietários rurais, que possuem de 1000
hectares pra lá, ocupam mais da metade de
todas as terras boas de plantar, 55,8% =lati
fúndios! Enquanto isso, mais da metade
das pequenas propriedades (50,4%), com
menos de 1 O hectares, ocupam os mingua
dos 2,5% das terras de plantio.

É por isso que esta terra imensa e fértil, 
"onde em se plantando, tudo dá", o Brasil, 
é, ao mesmo tempo, o 49 exportador 
mundial de alimentos e 69 país onde exis
te mais fome no mundo. Dá pra entender? ... 
Aí, o pequeno agricultor, transformado em 
bóia-fria (12 milhões), ou simplesmente de
sempregado (10 milhões), vem inchar a pe
riferia das cidapes: 43 milhões de brasilei
ros em idade de trabalhar, estão sem em
prego, sem salário, sem coisa nenhuma ... 
Dependendo · do seu grau de resistência ou 
paciência, mais cedo ou mais tarde, marido, 
mulher, filhos, filhas, maiores e menores, 
vão descambando para o vigarismo, a dro
ga, a prostituição, a delinquência, se não 
quiser viver simplesmente pedindo esmola. 
Quem não pode viver como gente, vive co
mo bicho, que de fome é que ni,nguém quer 
morrer. Já pensou, 36 milhões ganham me
nos de 2 salários mínimos e 16 milhões, 
menos de 1 (um)! Agora me diga, quem vai 
poder comprar terreno, construir casa, pa
gar aluguel, quando não se tem nem para 

. comer? ... 
Terra, em segundo lugar, é o bendito 

chão dos nossos lares, terra pra se morar, 
que nos ares é que ninguém vive. Enquanto 
isso, nas barbas do povo, quantos terrenos 
desocupados, pertencentes a grandes senho
res, à espera de preço, de altos negócios ... 
O governo, pressionado pelo clamor das 
multidões, acena timidamente com algu
ma coisa parecida com Refonna Agrária 
ou Reforma do Solo Urbano. O povo cria 
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Terra de Deus, terra de irmãos 
esperanças e, como já não aguenta espe
rar, vai ocupando terras e terrenos de que 
necessita para plantar ou morar... Os po
derosos, inconformados, armam capangas 
ou conseguem polícia para defender a 
"propriedade privada", quer dizer o pri
vilégio de uns pQucos possuírem quase 
toda a terra enquanto a grande maioria fica 
quase sem nada Só em 1985, mais de 200 
assassinatos de agricutores, sindicalistas, ad
vogados e até padre e freira. 
O CRISTO - Alguém duvida ainda que Ele 
esteja sendo crucificado na pessoa dessa 
gente sem terra, sem casa, sem pão, sem 
sossego? Só se Ele não fosse o Filho do 
Deus de Abraão, de Moisés, dos Profetas, 
o Deus dos oprimidos de todos os tempos!
Só se Ele não fosse o Bom Pastor, que dá a
vida pelas suas ovelhas, que enfrenta os lo
bos e desmascara os mercenários que se
vendem aos interesses dos que devoram o
povo (João 1 O, 11-16). O Cristo, sim, Aque
le que os Apóstolos anunciaram Ressuscita
do! Porque o Pai do Céu estava de acordo
com seu projeto de vida e de mundo, o Rei
no de Deus, a Terra Nova da Fraternidade.

E dos que creram no seu Nome e entraram 
na sua jogada se diz que "pensavam e sen
tiam do mesmo modo. Ninguém dizia ili e 
as coisas que possuía eram so e tç 'suas 
mas todos repartiam uns com os outr� � 
do o que tinham ... Não havia entre eles ne
·nhum necessitado, pois vendiam suas terras
ou suas casas, traziam o dinheiro e o entre
gavam aos apóstolos. E cada um recebia
uma parte, de acordo com a sua necessida
de" (Atos 4,32:34-35)
A CLASSE - portadora privilegiada do
projeto -de uma nova sociedade, igualitária,
justa, fraterna, humana, divina, quanto pre
cisa do testemunho dos trabalhadores cris
tãos !. .. Nesse tempo de Quaresma, tem
po de assumir com mais garra a Cruz de
Cristo, seu Projeto, sua luta, seu sacrifício,
quanto é importante comungar com toda a
Igreja do Brasil e encontrar formas concre
tas de fazer valer no vazio de todos os lati
fúndios ou no aperto de todas as favelas, o
lema da Campanha da Fraternidade: TER
RA DE DEUS, TERRA DE IRMÃOS!

(Reginaldo Veloso) 



12 DE MAIO DE 1885 

ATO ECUMeNICO 

DOS TRABALHADORES CRISTÃOS 

* às 9.00 hs no Salão da Catedral de Santo Antonio

* 'logo apÔ•, às 10.30 hs - Tribuna Livre

VAMOS COMEMORAR O lQ DE MAIO: 

* agradecendo, a Deus o cam-inho percorrido,
as ações no local de trabalho, 
as campanhas salariais, 
as chapas sindicais em formação: •. 

* preparando novos pas20s com fé
amor 

esperança. 

CCMISSÃO DIOC�SANA DE PASTORAL OPERÁRIA. 

Rua. Capitão Chaves,· 60 

26.000 - NOVA IGUAÇU - RJ 

' 

PEQUENO HISTORICO 

Trata-se da greve dos tr�balhadores dos Estados Unidos da América 
do Norte que explodiu no dia 19 de maio de 1886 para conquistar 
uma jornada de apenas 8 horas dé trabalho. A greve continua no 
dia seguinte. No dia 3, a polícia assassina vários operãrios di
ante da fábrica Mac Connick. No comício do dia 4, morte de vários 
operários e prisão dos líderes. 5 deles foram julgados e enforca-
dos no dia 11 de novembro de 1887. 

Hoje a luta continua dentro de uma. nova realidade que não modifi
cou em quase nada a situação dos trabalhadores. 
E qual a situação do TllABALBADOt HOJE? 
Desemprego, inflação. reducão dos salàríos .•. 
Nestes· Últimos 20 anos os trabalhadores, apesar do longo período 
de repressão conseguiram aumentar sua participação e fortalecer 
suas organizações dé-lutà. 

VAMOS COMEMORAR JUNTOS TODAS ESTAS LUTAS 

DOS TRABALHADORES DE ONTEM E DE HOJE 

POR MAIS VIDA,,, MAIS DIGNIDADE, •. MAIS PARTICIPAÇÃO 



lQ DE MAIO DE 1885 

ATO ECUMtNICO 

DOS TRABALHADORES CRISTÃOS 

* às 9.00 hs no Salão da Catedral de Santo Antonio

* ·logo apÕ.a, às 10.30 hs - Tribuna. Livre

:VAMOS COMfMORAR O lQ DE MAIO! 
* agradecendo. a Deus o caminho percorrido,

às ações no local de trabalho, 
as campanhas salariais

t 

as chapas sindicais e.m formação:.·. 

* preparando novos passos com fê
amor 
esp.eranca 

CCMISSÃO DIOG�SANA DE PASTORAL OPERÁRIA 

Rua Capitão Chaves, 60 

26. 000 - NOVA IGUAÇU •• R.J

PEQUENO HISTORICO 

1° ·· 

DE 

r·, 

Trata-se da greve dos tr�balhadorea dos Estados Unidos da América 
do Nort� que expl_odiu no dia 19 .de lDaio de 1886 para conquistar. 
uma jornada de apenas 8 horas dé trabalho. A greve continua no 
dia seguinte. No dia 3, a polícia assassina vários operários di-
ante da fábrica Ma.e Connick. No comício do dia. 4, morte de vários 
operârio·s ·e. prisão dos. Líderes. 5 deles foram julgados e enforca
dos no dia 11 de novembro de 1887, 

Hoje a luta continua dentro de uma nova real idade que nao modL: i
cou em quase nada� situação dos trabalhadores. 

.. . E qual a situação do-TB.ABALB!\OOt HOJE? 
Desemprego, inflação, redução dos sa lá dos ... 
Nestes- últimos_ 20 anos os trabalha.dores t apesar do longo perío,'o 
de repressão ci>nseguiram aumentar. sua par.ticipaç�o e fortalece. 
suas organizações de -:iuia. 

VAMOS COMEMORAR JUNTOS TODAS ESTAS LUTAS 

DOS TRABALHADORES DE ONTEM E DE HOJE 

POR MAIS VIDA,,, MAIS DIGNIDADE,,, MAIS PARTICIPACÃO 
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-J. LUTA CONTINUA 
C ons tru_ção ___ civil: os trabalhadores estão se organizando 

para a campanha sindical. As eleições 
serão em IDE'.rço de 86, mas é importante desde já se sin- \ 

. , 
. .

dicalizar e se organizar� Ha grupos de trabalhadores em! 
alguns locais da diocese. Toda g_uinta--f., às 19. 00 hs, 
uma comissão se reune rua Senador Dantas 117 sala 1518 
Procure se informar e participar da luta. 

omésticas: ... . ----- -·---------
---- --�-----,· 

chegou a vez de também as domésticas se 
orgar_izarem e lutarem. Rua Otávio Targ_uÍnio 1

i:_Q 54- sala 217, funciona a sede da Associa
ç5-o e.as domésticas de Nova Iguaçu. 

Comerciário_s_: vso ter ·•'eleições em agosto de 85. Já estãc 
se preparando para lançar urna chapa de opQ; 

sição. Se re1,meL todas as· quintas-feiras, 19 hs na sede 
do CEP, em cima da Binoca, travessa Renato Pedrosa. 

C_8-,m__p�_ ���grG: dcsempreg'ados e camponeses sem terra 
-· ·------- ·-

et1tÕ.o -vendo cor1c.r:·oto.1ner:.te como enfrent:ar 

o desemprego e & fome. Estão fazendo sue. reformo.
agrária, plantando e colhendo em terras que esto.vam
sem uso. rn±·ormLçÕes no. CÓ.ri t;as uu no próprio ac2.mpa
mento em Carr.:uo . .ii.legre. Há out:cos mutirões também.

Metalúr_zicos: houve eJ_eiçÕes no ano passado, com várias · 
... chapas. Mas dos 180. 000 metalúrgicos 1 

apenas 9.000 votaram. 

Companheiro, estas são apenas algum.as lutas da sua 
classe. Venha contar as de sua categoria4 

Companheirc, não perca as comemorações deste 
irternacional de luta da classe 
o1erárial 

dia 
i 

- -· - --· ---------------- ------- --- ! 

½ 
½ 
1/ 
1 
i 

S U G E S T 5 E S 
C E L E B R A Ç Ã O 

PARA 
NA 

UMA 
S U A 

P A R Ó Q U I A O U C OMUNIDAD E 

Convidar os trabalhadores: homens, mulheres, jovens 
crianças, aposentados, encostados,· desempregados., •• 

Escolher bons cantos. 

- Contar ou dramatizar a história do lº de maio.

- convidar cad5. um dos }Jarticipari.tes a dizer suas
lutas e esperanças, sua organização.

comemorar os trabaD1adores da cidade ou do campo
mortos em acidente ou assc.ssino.dos.,

- Ler ou dramatizar algum trecho bÍblico escolhido
antes ou lembrado pelos participantes.

1''o.zer orações espontfü1eas.

Usar e comGntar os cartazes da Campanha da Frater
nido.dea

l1.:)rir UD peg_ue:1.0 de bo. te, cora algum.a pcrgw1t2-:J,
}JOr 2xemplo:
* voe� & sindicalizado? Por qu�?
* já ouviu falar da mudança do sindicato no Brasil?
* a :participação do trabaJhador na vida d� nação é

suficiente ? Uma nova Constituição poderia ajudar

- Preparar também o local da celebração.

MÃOS..\ OBRA, COM A GRAÇA DO ESPÍRITO SANTO 

'---------·-----·--·----------------- ______________:.,. 
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C E L E B R A Ç À O 

DA ESPERANÇA NA RESSURREIÇÃO 

l - ABERTURA
DIRIGENTE 1: Em nome do Pai ...
TODOS: AMÉM!

� 

DIRIGENTE 1: Irmaos, que a graça e paz de Deus nos30 Pai esteja
em cada um de vocês, assim como, neste momento, Je 

-

sus está no meio de nós, pois Ele mesmo nos disse: 
''Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. 
aí eu estou'' (Jol6,24) 

TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR OE CRISTO. 
2 - ATO PENITENCIAL 
Q2: - Para que a nossa oração por nosso(3) irrnão(àJ. seja since 

ra e manifeste a nossa ousca de vida em Deus e oe frater -
nidade com os irmãos, façamos o nosso exame de consciên-
cia. [Fiquemos um minuto em silêncio ... ) 

02: - Confessemos os nossos pecados ..• 
TODOS: Confesso a Deus tooo poderoso/ e a vós iPmàos/ que pe

quei muitas vezes/ por pensamentos e palavras/ atoE s 
omiss�es,· por �inne =u:oa/ minna t�o grande culpa. E pe
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ço à virgem Maria/ aos Anjos e Santos/ e a vos irmaos/ que ro-
gueis por mim a Deus Nosso Senhor/ AMÉM! 
3 - SALMO DA ESPERANÇA (O · ministro escolhe um dos salmos 

esperança: 19, 24, 26, 32, 60, 90, 129)

01: - Após cada estrofe, queiram repetir juntos: 
TODOS: PAI, EM TUAS MÃOS COLOCAMOS A NOSSA ESPERANÇA! 
4 - PROCLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Todos repetem o Refrão) 

de 

02: - A esperança que vive em mim/ É .q'ue um dia verei a Deus./ 
Contempl�-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. 

1 - O sentido de todo viver/ eu encontro na fé e no amor./ Ca 
da passo que eu der/ será buscando o meu Senhor. 

-

TODOS: REFRÃO - A ESPERANÇA QUE .•. 
2 - Peregrinos nós somos aqui/ construindo morada no céu/Quan 

-

do Deus chamar a si/ quem foi na terra amigo 
TODOS: REFRÃO - A ESPERANÇA QUE .•. 

Seu. 

5 - LEITURA DO EVANGELHO JOÃO 20,24-29

01: "" 
TODOS: 
01: -
TODOS: 
01: -

O Senhor esteja conosco! 
ELE ESTA NO MEIO DE NôS! 
Evangelho de Jesus Cristo 
GLÓRIA A VÓS SENHOR! 

narrado por João. 

Naquele tempo, um dos doze, chamado Tomé, não estava '
com os discípulos quando veio Jesus. Os outros discípu
los disseram-lhe= -"Vimos o Senhor". Mas êle replicou
-lhes: ''Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e 
não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introdu 
zir a minha mão no seu lado, não acreditarei!"Oito dias 
depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo 
lugar e Tomé com êles. Estando trancada as portas, veio 
Jesus, p6s-se no meio deles e disse: ''A paz esteja con
vosco!" Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o ·teu dedo, 
e vê as minhas mãos. Pões a tua mão no meu lado. Não se 
jas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: 
"Meu Senhor, e meu Deus!" Disse-lhe Jesus: "creste, por 
que me viste. Felizes aqueles que crêem sem ter visto!-

01: Palavra da Salvaçao! 
TODOS - GLÓRIA A VÓS SENHOR! 
OUTRAS SUGESTÕES: MC 12,25,27; RM 8,31-39: RM 6,8-4 

MT 5,1-12; MT 25,31-46; Lc·7.ll-l7; 
Jo 11,1-27 

6 - REFLEXÃO FEITA PELO MINISTRO DA ESPERANÇA 

7 - ORAÇÃO DOS FIÉIS 

02: - Irmãos, elevemos a Deus os nossos pedidos: 



-3-

a) Por nosso(al irmão(ã) falecido(a} ... para que êtravés de 
sua vida e nossas orações seja merecedor da MI�ERICÔRDIA ' 
DE DEUS, rezemos ao Senhor. 

TODOS: SENHOR ATENDEI AS NOSSAS PRECES 
b) Por todas as pessoas que tiveram algum desencortro com ...

para que. neste momento de dor saiba perdoá-lo, como também
perdoar os seus parentes. assim como Cristo perdoou a to
dos na Cruz, rezemos ao Senhor.

TODOS: SENHOR ATENDEI AS NOSSAS PRECES 
e) Pelos parentes de ... presentes ou ausentes a esta celebra

ç�o para que compreendam cada vez mais o ''sentido da Vida
que começa com a morte" e procurem ter uma vida na justi
ça, honestidade, compreensão, partilhando com os mais po
bres, rezemos ao Senhor; 

TODOS: SENHOR, ATENDEI AS NOSSAS PRECES 
(neste momento cada um faz a 
voz alta ou em silêncío) 

sua oraçao pessoal a Deus, em 

02: - Senhor, atendei estes 
vossa vontade. PNSJC, 
rito Santo. 

pedidos se estiverem conforme a 
vosso Filho, na unidade do Espi-

TODOS: AM�M 
8 - PAI-NOSSO 
nl: - Nosso(a) irmão(ã) teve oportunidade de escclher, se-

guir a Deus fazendo o bem ou de permanecer no mal. Re
zemos este Pai-nosso para que cada um de n6s descubra
mos que a nossa Salvação ou· condenàção depende também 
de cada um de nós. Rezemos: 

TODOS: PAI NOSSO ... 
9 - MOMENTO OE ASPERÇÃO DA ÁGUA BENTA 
02: - Santos de Deus, vinde em seu auxílio, Anjos do Senhor

correi ao seu encontro (aspergir o corpo) 
TODOS: ACOLHEI SUA ALMA SENHOR! 
02: - Cristo te chamou e te receba. Os Anjos do Senhor te 

conduzam aos céus. 
TODOS: ACOLHEI A SUA ALMA SENHOR!_ 
02: - Dai-lhe Senhor, o descanso e�erno, e para ele brilhe '

sempre a vossa luz. 
TODOS: ACOLHEI A SUA ALMA SENHOR! 
10 - ORAÇÃO FINAL 
01: - OREMOS 

- Em vossas mãos, Pai oe Misericórdia, entrega -
mos nosso(a) irmão(ã) ............ Na esperança de que 
ele seja mereceoor da ressurreição com =risto no Últi
mo dia, e com todos os que no Cristo adormeceram. 

•

• 
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Escutai em vossa misericórdia, as nossas preces: abri para 
ele(a) as portas da vida eterna e a nós, que aqui ficamos,' 
concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras 
da fé, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo. 
P.N.O.J.C •••• 
TODOS: AMÉM. 
11 - ATO CE FE'. 
02: - Senhor, Pai todo poderoso, nós cremos que o vosso fi 

. 
, 

lho morreu e ressuscitou por nos. 
TODOS: ESPERAMOS EM VOS SENHOR! 

-

, 

02: - Senhor, que sois doador da vida e da morte, vos nos 
-

remistes pela morte e ressurreiçao do vosso filho. 
TODOS: 
02: -

TODOS: 

ESPERAMOS EM VOS SENHOR! 
Senhor, em quem encontramos conforto e paz, em 
esta o sentido da vida que começa com a morte. 
ESPERAMOS EM VOS SENHOR! 

12 - 01: O Senhor esteja convosco! 
TODOS: ELE ESTA NO MEIO DE NOS! 

, 

vos 

01: - Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai, Filho, Espirita 
Santo. 

TODOS: AMEM. 

FAVOR DEVOLVER ESTE FOLHETO 

ELE SERA USADO EM OUTRA� CE,LEf?RAÇÕES ! 

PARA PENSAR-: 

- A morte não manda aviso.será que, com esta
está tendo a oportunidade de rever o seu
com Deus através de sua Igreja? 

- -

morte voce nao 
compromisso 

- Procure a Igreja de sua comunidade e passe a frequentá-la
assiduamente!

Elaboração experimental da Equipe de Pastoral da Esperança 
da Diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, sob a 
Coordenação do Frei David. 

•
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f 11.0SCA.ll. iOIIEll.0: Ull SANTO IIE HOJE!.- •
E 

q_uEM E ESSE TAL DE 

fJOll ROMERO! 

! UM SENHOR q_uE MAS

CEU NO OlA OA ASSUNÇKll 
VE MARIA. N0-111-A JS 1'E 
AGOSTO Of J 917. 

NASCEU NUl(A VI LA OE CAM
fONESES édAMAOO •sARRt11s• 
OQ ESTADO VE SÃO MlGU�L.
BL SALVADOR. FOI: FEITO 
PAD,r..E NO DIA 4 DE ABRIL 
11E ..1942. 

. � . 

2 

ENTÃO NÃO 

ERA BISPO? 

, 

1 \ ' 
1· • .

1 

' 

CLARO! ELE ERA 
BISPO VESVE 

21 VE JUNHO VE 1970

E POR QUE O CHAMAM
nsÃ0 ROMERO»? JÃ,EM TÃO 
POUCO TEMPO SANTO? 
FAZ POUCO TEMPO QUE
MORREU ..• 

QUE �½HA,VELH0! V0CE CRE Q,UE t PRECISO 
SER ANTIGO PARA SER SANTO?

E ENTÃO O QUE 
f.lECESSITA? 

A B!BLIA OIZ QUE t PRI 
CISO BUSCAR A PAZ E 
FAZER A JUSTIÇA PARA
SER SANTO. POR ISSO�
COM T0OA. RAZÃO O 
CHAMA-Mos SÃO RO
MERO. ALEM V1$S0; 
E UM MÃRTlR PORQUE 
O MATARAM P.REÇISA
MENTE POR BUSCAR A
PAZ E A JUSTIÇA. 

3 



- Jo _B1sPo/
V.ROMERO
COMO MUITOS
BISPOS TAMBtM
FOI ESTUVAR EM
ROMA ANTES VE SER BISPO.
EM 1915 SE ACHAVA EM SAN
TIAGO MARIA ••. ERA UM BISPO
INTELIGENTE, CONSERVAVOR!

CONSERVAVOR? 

AQUELE QUE FALA VE 
VEUS MAS NÃO QUER QUE 
AS COISAS MUVEM · CON 
FORME ESTÃ NO 

-

EVANGELHO. 

OU SEJA,AQUELE QUE APOIA E VIZ
QUE TUVO ESTÃ BEM, MESMO QUE

t.XISTA A JNJUSTIÇA,REPRESSÃO,A
MORTE EM UMA PALAVRA:O PECAVO!

' 

COMO? ME· EXPLI 

SIM,EM 1975 EM SANTIAGO MARIA ONVE RO 
MERO ERA BISPO, OS GRANVES MATARAM UM 
GRUPO VE CAMPONESES E ELE NÃO FALOU 
NAVA A FAVOR VELES,AO CONTRÁRIO APOI-
OU OS GRANVES. 

, 

4 

E •.. PORQUE ENTÃO O ASSASSI
NARAM OS POVEROSOS? 

BEM,J� EM 1977,
AS COISAS J'K ES
TAYAM MUITO VIFfCElS, 
POR ISSO O NOME�RAM 
ARCEBISPO VE S.SALVA
VOR. OS GRANVES TINHAM 
MEDO Q.UE A IGREJA SE 
T'DSESSE DO LA.DO vos·
POBRES. 

SE PENSOU NELE,UM BISPO ES� 
PIRITUALISTA E CONSERVADOR. 
RAS ••• SE ENGA.NA.RU! 

StM,TlNHA. 20 VIAS VE ARCE
BISPO QUANDO MATARAM UM 1O
_VEM PADRE ••• E SE CONtlERTE'lJ; 

COMO Q.UE SE 
CONVERTEU? 

Sl?J,!WVOU DE MOVO VE

PENSAg,VE VlYER E OE AMIZADES. 
rgocon A RIQ.UEZA E o POVER PE
LOS poa,es E FRACOS; /lAVA MAl'S, 
Q.OE ACHA? 

s 



EL 5ALVAD[_ ?)

t O 1'A1S 
MENOR VA 
AMtRICA 
CENTRAL E 
O Q.UE TEM 
MAIS INVD 
TRI A.

-

SO TEM EMPREGO UM TERÇO VA 
POPULAÇÃO QUE POVE TRABA
LHAR. ALtM VISSO, NÃO HÃ 
COMIVA PARA TOVOS; 70% VAS
CRIANÇAS ESTÃO DESNUTRIVAS 
E MUITAS MORREM VE FOME. 

6 

OM PATS QOE PELAS 
VESIGUALVAVES, PE
LAÍtOUSTIÇA, AVIO 
LENCIA INSTITUCIU 
NALIZAVA SE ENCON 
TRA EM GUERRA CI� 
VIL. 

AH! GRINGOS ••• 

GUERRA CIVIL'/ E OS , 
GRINGOS, NÃO ESTÃO AI? 
ELES TAMB(M ESTÃO IN
TERVINDO CO�TRA O PO
VO SALUÀVORENHO. 

EM TODOS CANTOS ME
TEM SUA COLHER! •. 

POREM,HÃ MUITOS ANOS O PO-
VO COMEÇOU A SE ORGANIZAR 
PARA A SOLUÇ�O VE SEUS PRO 
BlEMAS ••• 
E COMO SEMPRE OS POVEROSOS ATA 
CARAM ENCARCERANVO,TORTURANVO, 

TAN1'0 •••• 

\'1,. 

POR ISSO COMEÇOU A. GUEllRN,11 
ENTRE OS PODEROSOS E AS 
FORÇAS ARMAVAS 00 POVO. � 

1 



ENTÃO ES 
SES SÃO
OS Q.UE 
CHAMAM 
GUERRI
LHEIROS 
OU COMU-. 
NISTAS? 

SIM,ISSO E MAIS VIZEM OS 
POVEROSOS CONTRA O POVO 
QUE SE ORGANIZA PARA SE 
VEFENVER E LUTAR CONTRA 
TOVA INJUSTIÇA E MORTE! 

V.ROMERO NÃO ERA PRECISAMENTE
UM GUERRILHEIRO.ELE ERA UM BOM
CRISTÃO,�UE A EXEMPLO VE JE$US
ANUNCIOU A BOA NOTÍCIA E VENUN
crou TOVO MAL·guE SOFRIA SEU -

POYO. 

J� ANTES VE ROMERO MUITOS SA
CEJWOTES;REL!GIOSOS E AGENTES 
LETGOS SE TINHAM COMPROMETIVO 
COM.A LUTA DO POVO. 

TUVO SE lNlClOU ffA 1! 
OE MARÇO OE 1917 QUANOO ASSASSINA 
RAM Pe.RUTflIO GRANOE POR CONSCI� 
ENTlZAR OS SEUS PAROQUIANOS. 

CONT1NUE,JER0NIM , 
ISSO ME fSTÃ INTERE 
SANVO. 



ROMERO JÃ NÃO ERA O MESMO VESVE 
Q.UE DESCOBRIU A JESUS CRISTO NO 
POBRE E NO PERSEGUIVO POR CAUSA

VA JUSTIÇA. VIALOGOLJ MUITO COM
SEU POVO E Q.UANVO TINHA QPORTU
NIVAVE EXPLICAVA O PORQ.UE VE SUA 
CONVERSÃO. 
UMA VAS PRIMEIRAS VECISOES FOI 
MUDAR VE CONSELHEIROS. 

�Hff1110S? } 

SIM,UM BISPO TEM SEUS 
ASSESSORES E ELE FORMOU 
a·MA EQ.01 PE COM GENTE Q.UE APOIAVA 

OS POBRES. 

TEM MAIS EXIGIU VO GOVERNO 
EXPLICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO SO
BRE A MORTE VE Pe.RUT1LIO.A v.
ROMERO CHAMARAM PARA NEGOCIAR 

, EM SEGREVO ,MAS ELE NÃO FOZ E 
VECIVIU FECHAR-LHES A CATEVRAL 

"A CATEVRAL � A CASA VO 

POVO E NA CASA VO POVO 

NÃO ENTRAM OS Q.UE MASS� 

CRAM O POIJO". 

10 

[o PROFETA!
O POVO ERA O 

, MAIS IMPORTANTE 

, PARA OSCAR ARNUL . 

FO ROMERO: 

"O POIJO t O IH 

CROFONE VE 

VtUS,. JX Q,UE .

POVEM CALAR · 

UM BlSPO, PO 

R�M., OS GR!._ .

TOS VE Ll

BERVAVE VO 

POVO, J AMA,:rs !

O.ROMERO ANUNCIOU A ESPERANÇA VE
LJBERVAVE AO POVO Q.UE!SOFRE A OPRES 
s�o VE 14 FAMfLIAS VONAS VE EL SAL� 
UAVORi E �S MILITARES Q.UE VOMINAM 
O PATS,PROFETIZOU A TERRA NOVA E UM 
MUNVO VE .IRMÃOS: ELE NÃO ESTAVA VE 
ACORVO COM A GUERRA MAS VIA �UE NES 
TE MOMENTO NÃO HAVIA OUTRO CAMINHO� 

1 1' 
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"VIA A VIA QUANUO 
PREGAMOS NÃO sD VENUNCIA 

MOS A lNJUSTJÇA, PO�tM, T� 
PA SORTE VE PECAtJO:

-
BEBEVEIRAS, LUXQilAS, .AOULTt� 

RIOS, ABORTOS E TOOA VJOLENClA ••• 
TOOO PECAOO QUE VESTRDI NOSSA SO
ClE11AVE". 

. 
"CONVENO TOVA REPRESSÃO Jfi 

QUE l SINAL OE PEtAVO E PREPOf!ICIA 
PARA SUSTENTAR ALGO QUE JÃ M�O Sf 

UA PALA 
VIU PRO:: 
F!TJCA TO 
COU TO'DO 
OS 1111-
CDES t>E 
EL SALVA 
001.

-

ACEITA" 

-

PALAVRA SUAVE COMO A BRISA 
QUE OK ESPERANÇA OE lR CAI
REGANVO A CRUZ AT� A Ll8E211A
VE, PALAVRA QUE VENUNClA A!ER 
TAMENTE OS VANBS QUE CAUSAM -
OS POVEROSOS E OS QUE lNTERVEM 
VE FORA VO PAfS, PALAVRA QUE 
EXIGE RISCO, VESAfIA A VlUER 
O EVANGELHO Aft SUAS ULTIMAS 
CONSEQatNCIAS, SUA PALAVRA 
MORA EM CAVA LATINO-AMERICA 
NO. 

lf 

V ROMERO ES
'.CREV.EU A CAR 

'rER ., 
rRESlVEB:, 

lTF VOS EUA
\PEVINVO-LHE
,Q.UE VEIXAS- �
lsE · EM l'AZ O 

\J'O.VO VE EL

iSAL.VAVOR. �OE 

'NÃO MANDASSE 
·MAIS AlUJAQENTO
1AOS 1'01JEROSOS . 
1 E SEil fAfS · 

OU SEJA; 
Q.UE NÃO 
SE METES 
SE ONVE 
NÃO O 

i CHAMAM. 

APENAS INICIOU SUA PALAVRA PROFtTICA, 
CHEGARAM AS AMEAÇAS VE MORTE;PORrM, 
NUNCA VEU UM PASSO ATRÁS. 

to
---- 0 UM HÓMEMASS1M NÃO 

'- �ONVINHA AOS POVERO-
�SOS,POR ISSO PLANEJA 

/1 RAM SUA MORTE! 

13 
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JIENWICIOU 2JIE UMA REFOllMA COMO A QUE
"'lOEIIA O GOVEQO NÃO BASTAVA E SOBRE 
TIIOO SE IA TING'fVA OE TANTO SANGUE.t ON 01A ANTES DE SUA UORTE VISSE: 

·EN •on OE OEUS:, EIITIO
I 

E EM

MONE OESTE SOFll.100 POVO, 

CUJOS l.MIBITOS SOBEM 

ATE o cEu O\OA DIA MAIS FORTES 

l.ffB SUPLICO, 

UIES ROGO• 

llfES OROEIIO • 

BI IIOME OE DEUS. 

CESSE A REPRESSÃO!!!• 

14 

"EU VIM PARA QUE TE
NHAM V1V��EM ABUNDÃN
CIA. O BOM PA$TOR VA
A VIVA POR SUAS OVE
LHAS" (Jo.10,10) 

V.ROMERO ERA A VOZ VE MUITOS SALVAVORE-.
NHOS QUE NÃO POVIAM FALAR, EX1GIR,VENUNC1-
AR... "' ,.., 

0,.:' I"") � ELE DIZIA: "COM UM PO-
r ,f" � r"\ VO 2,UE LUTA COMO ESTE ., � J '\ N},O CDST A SER BOM PAS'

�"'
J TO�'� E f'E.VIA A SUAS 

.J. O.VELHAS "�DE TOMAS-
SEM A JJJ'0LENCIA VO 

AMOR, NÃ0 ·vo fJV10" 
.___ .. _ ... COMO PASTOR SABIA QUE 

ESTAVA OBRIGAVO POR 
MANVAVO DIVINO A VAR 

• A rJTVA POR Q,UEM AMA-
VA [Jo.!15,J3]_, E A

VEFENVER A VIVA VE SUAS
OVELHAS.VEUS t O DNICO 
VONO VA VIVA E ANTES VE 
QUALQUER ORVEM VE MATAR 
ESTÁ A LEI VE VEUS E MAI.
IMPORTANTE: "NÃO MATAR"! 

V.ROMERO,PAStOR QUE BUSCOU
A· UNIVAVE ,ASSIM O EXP.RESS0U 
MINUTOS ANTES VE SEU ASSASSI
NATO: VEUS QUER SALVAR rovo-
0 POVO EM COMUNiVAVE.A COLE
TIUIVAVE E O �UE VEUS QUER. 

1 5 



/o 11Á.RTIR{ 
MAIIÇO 1977 ! ' 

13 ANOS 
,, 

MARÇO 1980

TRES ANOS VE PREGAÇÃO CONTf
NUA VE LUTA E VENUNC1A AO Lk 
VO VOS POBRES E OPRIMIVOS Vt 
EL SALVAVOR. 

Q.UE CURlOSO,NÃO? 
. TRES ANOS 
COMO JESUS. 

UM VIA VEPOIS,EM PLENA LUZ E NA PRAÇA,
PELAS RUAS V.ROMERO TINHA RESSUSCITAVO 
NAS 200.000 PESSOAS PRESENTES EM SEU
ENTERRO.UMA MISSA QUE NÃO ACABOU POR
QUE OS POVEROSOS ATACAM O POVO;HOUVE 
ALI VÃRIOS MORTOS ..• 

E ESTÃ VIVO EM CAVA SALVAVORENHO 
QUE LUTA PELA LIPERTAÇÃO E EM CA

VA CRISTÃO VA AMtRICA LATINA QUt

BUSCA A JUSTIÇA COMO SEMENTE. 
VE LIBERVAVE E SINAL VE ESPERAN-
ÇA" 

17 



VIVA V.ROMERO MXRTIR VE EL SALVAVO
VIVA EL SALVADOR LIVRE! 

VIVA CRIST-0 LIBERTAVOR! • 

.-

�- ��NERO, G�lTt, GR.1TE;CONTINU1 GRl 

TANVO -QUE Cf.SS'E A JlE RESS.IO. OR!!UE DS 

POOEROsos.,o PAfS E os mNGOS.ftUfREM 

ACABAR COM EU POVD. 

FOLHETO fEITC fM TEHUANTE�lc. OAX

MEXI CO - TRAVUÇÃO f HIPRESSIO

C.E.P.f - fR. TITOtk AlENG4tl
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'�EU VI A HUMILHAÇÃO OE MEU POVO NO EGITO
é ESCUTEI OS SEUS GRITOS AO.SEREM MALTfA 
TAVOS. EU CONHEÇO OS SEOS SOFRIMENTOS; -
OESC1 .PARA LIVRAR· A MEU POVO VA OPRESSÃO 
DOS EGTPCIOS E PARA LEV�-LO A UM TERRA 
GRANPE E fERTIL, A UMA TERRA Q,UE"·Vi LEI
TE E MEL. 

O CLAMOR VOS FILHOS VE 1SRAEL CHEGOU 
- ·ATE MIM E EU VIA

OPRESSÃO ·A QUE A 
�UE f Gf PCI OS Os: 

éP SUBMETEM". 

t;!J l� x : ' , 1 - 9 )
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l,Cómo utilizar este folleto? 

PRESENTACION 

. Amigo lector de EL TAYACAN, ya sólo falta 
un mes para el Congreso Eucarístico. Nuestros 
pastoresJ con gran acierto,noa exhortan a pre- · 
pararto con un tlempo fuerte de Evangellza
ción. Muchas comunidades cr1stlanas nos han 
pedido ayuda para Nto. · -

- Las comunidades echan de menos una guía 
que se pu�a poner en manos de todos. Existe 
una serie de temas, pero que están h•chos sólo 
�ra quienes dlrlgen las reuniones. EI folleto · 
gue hoy ponemos en tus manos es para todos 
Jos miembros de nuéstras comunidades cris-· 
tianas. Aunque este material tiene sus limita-
ciones, creemos que les será útil.. . 

Todo él está inspirado en la Palabra de Dlos. 

• 

• 

1 .-A nuestro pueblo le gusta preparar.con una novena las grandes fiestas dei Seríor, de María 
o de los Santos. Por eso les proponemos preparar con una novena de Evangellzación la gran
fiesta delCongreso Eucarístico. Creemos que la forma mejor de hacerlo se_ría en nueve días se
guidos. Cada comunidad podría escoger cuándo empezaría su novena eucarística.

2 .. - Si hubiera algún inconveniente de celebrarlo en días seguidos, también se podría hacer 
reuniéndose dos veces por semana. Si empiezan esta misma semana,tendrían el tiempo justo. 

3 .- Estos temas no están hechos para que uno que es más estudiado se los explique a la co
munidad. Todos tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina. Por eso los temas son para ser refle
xionados en grupos. Con la participación de todos, como suelen hacer ustedes en sus reunio
nas de comunidad. 

4 . - Las citas de la Biblia que aparecen en cada tema, no son para leerlas todas en una reu
nlón. EI que quiera puede leerlas todas en su casa para preparar la reunlón. Cada grupo puede 
escoger los textos que más le ayuden a su reflexión. 

5 . - Es importante leer el texto dei Evangelto o de la Biblia, y desde ah í contestar las pregun
tas, comentando también las respuestas. 

6 . - Proponemos tener una celebración penitencial el 80 .. día y, si es posible,una Eucaristía
el úHlmo dfa. Donde no se pueda esto último, pueden dedicar la reunión a comentar los textos 
que se proponen para ese d, a. 

7 . -AI final de cada reunión la comunidad debe hacer una oración espontánea que la par
ticipen todos. Como oración de los fieles en que cada uno pide algo y los demás reponden: Te lo 
pedimos, Senor. 

8 . - Recordemos que seguir a Jesús o ser buen cristiano no se consigue aprendiendo mu
chas ensenanzas o doctrinas, sino camlnando detrás dei Senor con nuestras buenas obras
de amor; construyendo un mundo más humano y fraterno, donde las seríales dei Reino de
Dios sean en realidad buenas noticias para los pobres.

2 
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LEAMOS Y COMENTEMOS 

"i;,: · 
' • 

La primera experiencia de que Dios es nuestro Padre la tuvo el pueblo de Dios como · 
tal. Más que una experiencia particular fue una experiencia comunitaria. Fue ai salir de la 
esclavitud de Egipto, como nos narra el libro dei Exodo. Ali í nacieron tres convicciones 
fundamentales: 1) Dios nos ha escogido como pueblo suyo; 2) Dios es nuestro Libertador 
y gran Protector; 3) Debemos amarle, obedecerle y confiar en EI (F.xodo 3, Exodo 12, 21-
42). Dios se adelantaa llamarse a sí misrPo Padre de Israel (Exodo 4,22-23). 

A la luz de su liberación, el pueblo de Israel descubre que Dios fue el creador dei uni
verso y dei género humano ( Génesis 1 ) . 

Con los profetas, esta conciencia que Israel tenía de ser hijo de Dios se hace más 
profunda. ( Oseas 11 , 1-8) . 

Dios nos habla de dos maneras: 1) Por la naturaleza y los acontecimientos de la vida; 
2) Por la Bíblia.

Toda la hermosura y grandeza de la naturaleza en los cielos y en la tierra son palabra
de Dios, que nos dice que EI es bueno y omnipotente (Salmo 104) . 

EI pueblo de Israel supo descubrir, con la fe, la acción de Dios en su. Historia. 
(Salmo 105, 106 y 107) 

La historia de Nicaragua y la historia de mi propia vida son otras formas que Dios tiene 
de hablarme. Me enserían mucho y me llaman a comprometerme con los hermanos. 

Dios nos habla también por la historia personal de cada uno de nosotros. (Génesis 
45, 1-11) 

Dlos habla por la Biblia 

La fe dei pueblo de Israel reconoció en la historia humana dei mismo pueblo la inter
vención salvadora y liberadora de Dios: (Deuteronomio 4,32-40). 

Dios nos habla, sobre todo, por Jesucristo: Juan 1, 14. 

Tanto en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento "Los hombres de Dios, movidos 
por el Espíritu Santo, dieron su mensaje": 2a. Pedro 1,21. 
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, C).Plât.iq1Jemo�.con nuestro Padre 

Debemos dialogar con Dios, como un buen hijo lo hace siempre con su·padre. Platicar 
con Dios lo llamamos oración. 

Los Salmos son oraciones inspiradas por Dios. Ver como ejemplo: Salmos 27 y 103. 

Jesús nos enseríó a orar y a pedirle a nuestro Padre lo que más interesa: Lucas 11, 1-
13. 

Jesús quiere que oremos en comunidad: Mateo 18, 19-20. 

' .. � 
. .

A:CLA:,R.EMÔS EN�RE ·ToDdS 

• lPor qué Dios quisq que fuese el pueblo entero de Israel, quien le sintiera Padre, antes
que cualquier persona particular? 

• l Por qué Dios quiso que Israel le sintiera Padre precisamente cu ando lo liberó de
Egipto? 

•Ata tuz de la cita de Oseas pensemos: lDios es Padre, Madre; o las dos cosas juntas?

• lOué sentimientos producen en nuestros corazones estes textos en que Dios se nos
muestra como Padre?· 

• t,Cómo siente cada uno de nosotros que Dios le habla por medio de la naturaleza?

• lOué nos dice Dios a través de lo que sucedió en Nicaragua con el triunfo de nuestro
pueblo? 

• l Qué nos dice Dios con lo que está sucediendo ahora en Nicaragua?

• lOué pasaje dei Evangelio de Jesucristo es el que más ha gustado y servido a cada
uno de nosofros? 

• t,Nos gusta leer la Bíblia?

• l Por qué debemos orar?

• lPor qué debemos orar con los Salmos?

• l Cuáles fueron las cosas principales que Jesús nos ensenó acerca de la oración?

• lDamos en nuestra familia o comunidad la debida importancia a la oración?

• 

l
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LEAMOS Y COMENTEMOS 
" ..
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Dios puso ai .hombre como Senor de todas las cosas, para que dominara sobre minera
les, vegetales y animales, agua, aire, fuego y toda criatura. (Génesis 1, 26-30) 

Dios quiso que el hombre se relacionara con EI, como un buen hijo con un Buen Padre. 
(Génesis 3, 19). 

Dios quiere que todos sus hijos, además de dominar la tierra, tengan, entre sí relaciones 
de hermanos: en igualdad, libertad y amor. 

Así,tanto el hombre como la sociedad verían cumplidos sus mejores deseos de bie
nestar y felicidad. (Efesios 1, 3-1 O) 

, 

,e. Pecado êlel hombre ' 

. 
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Pronto el hombre, haciendo mal uso de la Ubertad que Dios le dio, se apartó dei plan de 
amor, por su soberbia (Génesis 2). EI pecado separa ai hombre de Dios: Adán y Eva hu
yen y se esconden. EI pecado divide a los humanos entre sí: Adán culpa a Eva de haberle 
dado a comer el fruto prohibido. EI pecado dana la relación dei hombre con la naturaleza: 
el trabajo se vuelve ingrato y fatigoso. Pero vemos también cómo Dios anuncia un Salva
dor, cuando le dice a la serpiente qué un descendiente de la mujer le aplastaría la cabe-
za: Cristo va vencer el mal y el pecado. · 

En el episodio de Caín y Abel, aparece un hermano egoísta matando a otro hermano 
inocente: Veamos Génesis 4, 1-16. Hoy son de la raza de Caín todos los hombres que 
oprimen y explotan a su hermano el pobre. Y hasta los torturan y matan para poseer ellos 

· solos los bienes que Dios hizo para todos (Amós 5, 7-13). La opresión a los hermanos es
el pecado que más hiere el corazón de Dios. EI egoísta se está condenando a sí mismo a
la soledad y ai sufrimiento eterno. (Lucas 16, 19-31 ). .. 

. ,., .....

e�- Debemos obedecer librementé a:_nuestro padte Dios, . - ; ' _.- -> ·:v\1. .• . . . •  . , . . • . . . . . 
. 

. .. 1,. , �. 
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Dios entregó a su pueblo 1 O mandamientos, que se resumen en amarle a EI y ai próji
mo. Ver Exodo 20, 1-18. Jesucristo resumió estes mandamientos en uno sólo: ''Les doy
un mandamiento nuevo: que se ar.ien unos a otros igual que yo les he amado''. 
(Juan 13, 33-35). EI amor a Dios, en el cristiano, pasa riecesariamente por el prójimo. 

• • 
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Los mandamientos no son pruebas difíciles y dolorosas que Dios nos impone para ver 
si le obedecemos. Son indicadores que nos muestran el camino de la felicidad en esta 
vida y en la otra. Si cumpliéramos los mandamientos seríamos mucho más feiices. Pen
s mos solamente cómo la pobreza y la guerra son producidas por la explotación de unas 
hombres sobre otros. 

Jesús nos hizo libres ante la ley (Gálatas 5, 13�24). EI no quiere que nos conformemos 
con cumplir exteriormente los mandamientos, como lo hacían los fariseos. Tampoco 
quiere que los cumplamos a la fuerza o por temor ai castigo. Quiere que tengamos un co
razón lleno de amor hacia el Padre y hacia los hermanos. Este amor nos hace libres y ge-
nerosos para ir más allá de la ley escrita. (Mateo 5, 21-48) 

ACLAREMOS ENTRE TODOS 

• lCuál es el puesto que Dios ha querido dar ai hombre dentro de la creación?

• i.,Cuáles son las relaciones que Dios quiere que haya entre los hombres? i.,Por qué?

• lCómo quiere Dios que se organice la convivencia o sociedad de los hombres?

• i.,Oué consecuencias tuvo el pecado para Adán, Eva y sus descendientes?

• i.,Oué promete Dios, ya en el paraíso,para redimir ai hombre dei pecado?

e lOuiénes son hoy los descendientes de Caín, que matan a sus hermanos? 

• lCuál es el mandamiento de Jesús, que contiene en sí todos los demás?

• lPor qué y para qué quiso Dias darnos los mandamientos?

• lCuál es la actitud fundamental que debemos tener ai cumplir los mandamientos?

- '
- . . . 
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LEAMOS Y COMENTEMOS 

· - -

EI puebfo sufría demasiado por la dominación military económica de los romanos; por
que sus jefes se prestaban para esa dominación; pór el desprecio de los sumos sacerdo
tes, los letrados y los fariseos, quienes les impon1an pesadas cargas en su conciencia y 
ocultaban el verdadero rostro de Dios. (Mateo 23, 4-13 ss) 

- Para este pueblo sufrido, la, primera grande y Buena Noticia que les llegó, fue cu ando
Jesús, el hijo de Dios hecho hombre, quiso nacer de una mujer pobre, entre los pobres y
quiso vivir y crecer pobre entre los pobres. (Lucas 2, 8-12; 2,50-52)

Llegado su tiempo, Jesús decidió presentarse ante su pueblo. Lo hizo en �a Sinagoga 
de Nazareth y ahí se manifestó como el Liberador que trae buenas noticias a los pobres. 
(Lucas 4, 14-21.) 

. 1 

Jesús no se contenta con anunciar Buenas Noticias para los pobres. Jesús es la Bue
na Noticia. 

Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, sus discípulos andaban confundidos, 
pues no estaban claros si Jesús · era el Liberador dei pueblo que había de venir. Para sa
lir de la duda fueron donde Juan para preguntarle qué pensaba él. Juanlosmanda donde 
Jesús para preguntarle. Jesús les responde con hechos. (Lucas 7, 18-23). 

. . 

Desde el principio, Jesús, reunió en torno a su persona un grupito de hombres y de mu
jeres (Lucas 8, 1-3) que formaba la comunidad de los discípulos, unidos con Jesús y uni
dos entre sí. Estos discípulos aprendían de Jesús conviviendo con é�participando en al
gunas misiones. Los discípulos también anunciaban y daban Buenas Noticias a los po
bres. Así los fue preparando para continuar la misión de Jesús. (Mateo 9, 35ss. y 1 O, 1-8). 
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ACLAREMOS ENTRE TODOS 

• lCuáles son las Buenas Noticias que Jesú.s anuncia a los pobres de su pueblo?

• lDe quién era el texto de la Biblia que Jesús leyó en la Sinagoga?

• l Quién viene a dar cumplimiento a ese anuncio de Isaías?

• lOué querían saber los discípulos de Juan el Bautista?

• lCómo les contestó Jesús?

• lCómo reconocieron que Jesús era el que había de venir?

• lCuáles son las Buenas Noticias que esperamos los pobres?

• l Quiénes nos están dando Buenas Noticias a los pobres?

· • lCómo podemos los cristianos, seguidores de Jesús, anunciar y hacer Buenas Noti
• 

• cias para los pobres?
• 

• •••••••••••••••••••••••• 

VAYAN Y ANUNCIEN 

Son la semilla que ha de crecer, 

son estrellas que ha de brillar, 

son levadura, son grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 

Son la manana que vuelve a nacer, 

son espigas que empieza a granar, 

son aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

UNA ESPIGA 

Una espiga dorada por el sol 

el racimo que corta el vinador 

se convierten ahora en pan y vino de amor: 

en el cuerpo y la sangre del Senor. 

Compartimos la misma comunión 

somos trigo de! mismo sembrador, 

un molino la vida nos tritura con dolor 

Dios nos hace Eucaristía en el amor. 

Vayan amigos, por el mundo anunciando el amor. Como granes que han hecho el mismo pan, 

Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. como notas que tejen un cantar, 

Sean, amigos, los testigos de mi resurrección. como gotas de agua que se funden en e: -ar 

Vayan !levando mi presencia, con ustedes estoy los cristianos un cuerpo formarán • 

Son una !lama que ha de encender 

resplandores de te y caridad. 

Son los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz • 
.

Son tuego y savia que vine a traer, 

son la ola que agita la mar; 

la levadura pequena de ayer 

fermenta la masa de! pan. 

Son los amigos que quise escoger, 

son palabra que intento gritar. 

Son reino nuevo que empieza a engendrar 

justicia, amor y verdad. 

Una ciudad no se puede esconder 

ni los montes se han de ocultar, 

en vuestras obras que buscan el bien 

los hombre� al Padre verán • 

• 

\ -........... --

,8 

.

En la mesa de Dios se sentarán 

como hijos su pan comulgarán; 

una misma esperanza caminando canta-§

en la vida como hermanos se amará-. 

Cuantas veces comemos de este pan 

anunciamos la muerte dei Senor; 

proclamamos su triunfo sobre e: c-0io fel ma! 

en espera del Reino celestial 

Ya no temo la triste soledad, 

ni perderme en la negra osc�-:cês: 

porque Tú eres mi luz y for�a-e=ê, oh Seno-. 

la alegría, el camino y la 

-- --.. � a.l ----
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EI pueblo de Jesús no necesitaba muchas explicaciones sobre "el Reinado de Oios". 

, Desde la tradición más antigua, el pueblo hablaba de Yavé, como su "Rey" (Exodo 15, 
1-18). Ante la injusticia de los hombres que hace sufrir a los pobres,el Reinado de Dios 
vendrá a establecer la justicia y el amor; la paz. entendida como el bienestar dei pueblo. 

Claro que muchos interpretan la justicia a su manera y no a la manera de Dios. Jesús. 
va a ir aclarando poco a poco a sus discípulos. Jesús nos pide tener fe y estar dispuestos 
a cambiar de vida para recibir el Reino. (Lucas 17,20-21 ;18, 18-30). 

. �

' 

:e.· EI R,ir.aa,;lo �e Dios va apareciendo como algo escondido que 
; , · · .se des�ubre ele repente · , · . -� . · -

. 

Su presencia se reconoce por medio de senales. Los milagres de Jesús liberan ai pue
blo de algunos males y estos milagros son senales de la llegada dei Reino de Dios. 

En este sentido hay queentender la respuesta a los discípulos de Juan (Lucas 7, 18 y 
Mateo 11,4-6) "los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan sanos, los sordos 
oyen, los muertos resucitan,· y a los pobres se les anLtncia la Buena Nueva". 

La llegada dei Reino establece una lucha contra las fuerzas dei mal; porque !lega el

Reinado de Dios, los demonios son echados de "sus" dominios. 
' 

En adelante no reinará el poder dei mal, las fuerzas de la muerte, sino la libertad y la 
vida, la fraternidad y el servicio, la paz y el bienestar dei pueblo. (Lucas 6,20-26 y Mateo 
12,22-29) 

. . . 

. e� Jesús nó búscaba hacerse. propaga�da 
. , ' 

. . . 

. : 

Jesús, ai hacer las senales dei Reino no busca hacerse propaganda, como lo sugiere 
el demonio (Mateo 4,5). Con esas senales él demuestra que el Reino de Dios es para la 
humanidad. para que los hombres y las mujeres tengan vida en abundancia. �'(Juan. 
10, 10). 
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Las senales que hace Jesús no son para hacer nacer la fe; más bien se necesita fe en 
el que pide,para realizar el milagre. Jesús,con estas seríales, quíere despertar en sus dis-
cípulos la confianza y fortaleceria ante las dificultades que van a venir . 

Cuando el hombre ô la mujer se hacen ciegos para no ver las senales dei Reino; más 
todavía, cuando las seríales dei Reino se las atribuyen ai demonio y no a Dias, es un pe
cado contra el Espíritu Santo (Mateo 12, 22-37; 9, 18-26) 

� ACLAREMOS ENTRE TODOS 
• 
. 

: • lEn favor de quiénes anuncia Jesús esa Buena Noticia?
• 
•

• 

• 

. -

• lCuál es la grande Buena Noticia que anuncia Jesús?

• l Qué nos pide para recibir esa Buena Noticia?

• lCómo se reconoce el Reinado de Dios?

• lQué senales hizo Jesús, que muestran la !legada dei Reino de Dios?

• lOué senales de la !legada dei Reino de Dios vemos en las Bienaventuranzas?

• lConforme las Bienaventuranzas,qué van a recibir los pobres,qué los va a hãcer di-
chosos? 

� lQué personas muestran su fe en Jesús, en Mateo 9, 18-26?

• lOué consigue la fe de cada uno de ellos?

• l Qué senales reflejan el Reinado de Dios entre nosotros?
. 

• lCuáles son ahora las fuerzas dei mal que deben ser combatidas para hacer presente
el Reinado de Dios? 

• lQué podemos hacer para que los pobres sean "bienaventurados" o "dichosos"?

• lCómo podemos fortalecer nuestra confianza ante làs dificultades para hacer presen
te el Reinado de Dios? 

• 

- . - - -
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LEAMOS Y COMENTEMOS 

A. La vida y mensaje de Jesús fueron conflictivos
•, - ·

Los anos de vida pública de Jesús no fueron nada tranquilos. Ya desde su infancia ha
bfa sido proclamado por Simeón como ubandera discutida para que muchos caigan o se 
levanten". (Lucas 2, 34-35). 

Más tarde diría el mismo Jesús: "i,Piensan que he venido a traer paz a la tierra? Les 
digo que no, sino división". (Lucas 12,51 ). 

Es que Jesús era radical hasta exigir la negación a nosotros mismos. Con su vida y sus 
palabras denunciaba todo egoísmo y toda acumulación de riquezas, poder y honor. Esto 
puso en su contra a la Jerarquía religiosa de su pueblo, que eran también autoridades ci
viles dei mismo. Eran gentes ricas, siempre sumisas ai Imperialismo Romano. Ellos no 
podfan aceptar un Mesfas que venía pobre, anunciando buenas noticias a los pobres y 
malas noticias a los.ricos y poderosos. (Lucas 6,20-26). 

B. ,Oulénes lo mataron y por qué?

La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el domingo de Ramos, fue. considerada 
como una manifestación política popular contra los opresores de aquel pueblo. 

Tanto la Jerarquf a religiosa como el gobernador romano no pod í an tolerar a quien pre
dicaba la igualdad fraterna, a aquel líder religioso pobre, rodeado de pobres y entregado 
de lleno a la causa de la justicia. 

EI Sanhedrfn o tribunal religioso judio lo condenó a muerte por boca de Caifás, el 
Sumo. Sacerdote. (Lucas 22, 66-71 ) . 

. 

Luego,esta gente ltevó a Jesús ante Pilatos y lo acusaron de subversivo y agitador dei 
pueblo, t�mbién de oponerse a que se pagara tributo ai Emperador Romano. (Lucas 
23, 1-5). 

Jesus fue torturado con azotes, corona de espinas y burlas. Después lo asesinaron 
clavándolo en una cruz. Pero él murió perdonando a uus enemigos, que en aquellos mo
mentos segufan burlándose de ét. (Lucas 23,33). Cristo se sintió abandonado de sus 
amigos y hasta de su Padre Celestial. (Ma, ... �� 1 i::, 33-34). Pero confiá en su Padre, a pe
sar de todo, y asf superó la tentación de fe. Por aso sus últimas palabras fueron: "Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu". (Lucas 23,46). 

Para entender el conflicto de Jesús, leamos: Juan 11,47-54 . 
. 

C.EI Padre resucitJ) !I Jesús para-manifestarnos
, _ que él tenía la razón -

• 

• ' 
, '

EI domingo posterior a· su ejecución, algunas mujeres que siguieron a Jesús fueron a
embalsamar major su cuerpo, y se encontraron con unos ángeles que les comunicaron 
que habfa resucitado. (Lucas 24, 1-12). 
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EI Padre Celestial resucitó aJesús para demostrarque él tenía 1a·razón, y que su cami-
no debe ser nuestro camino. Jesús Resucitado dijo que estaría con sus discípulos todos 
los dfas hasta e1 fin dei mundo. (Mateo 28,20). También leamos: Lucas 24, 36-49 

ACLAREMOS ENTRE TODOS 

• lFue tranquila la vida pública de Jesús? i,Por qué?
· • lOuiénes se declararon enemigos de Jesús? lPor qué?

• lPor qué la gente preveía que Jesús iba a acabar mal?

• lPor qué la Jerarquía religiosa de aquel pueblo y la autoridad civil no toleraban a Je- • 
sús? 

• lCuál fue la actitud de Jesús ai morir en la cruz: con relación a su Padre y con relación
a los hombres? 

. . 

· • lOué personas fueron las primeras en recibir la buena noticia de la resurrección?

• lOué nos quiere decir a todos el Padre Celestial,resucitando a Jesús?

· • lOué prometió Jesús Resucitado � sus discípulos?

Para nosotros hoy en Nicaragua: 

�: • lHay conflicto y problema en nuestra sociedad? lPor qué? 

. • l Tiene algún parecido nuestro conflicto con el que padeció Jesús? i,En qué? 

f • lDe qué parte debemos ponernos los seguidores de Jesús hoy en Nicaragua? 

• lHay gente que se opone ai proceso de justieia de los pobres? i,Ouiénes son?

/ • lPor qué lo hacen y con quién se alían para matar ai pueblo? 

. • l Quiénes son asesinados hoy por la causa de la igualdad y la justicia? 

· • lHay signos de vida y resurrección en nuestro pueblo a pesar de la guerra?

•tCómo vivimos los creyentes, hoy en Nicaragua, nuestra fe en Cristo Resucitado?

• 

I 
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Según vimos en el tema 4to., el Reino de Dios abarca más allá de la lglesia. Todos los 
que comprometen su vida en construir una sociedad más justa y fraterna están constru
yendo el Reino de Dios. Así es, aunQue ellos lo ignoren por no �er creyentes. 

Pero Dios quiso que hubiera en el mundo comunidades de cristianos, que fueran como 
un concentrado y Termento de este Reino. La unión de todas estas comunidades cristia
nas la llamamos lglesia. La lglesia nació el d í a de Penjecostés. As í lo vemos en Hechos 
2,·1-40. 

Los primeros cristianos llevaban una intensa vida de te y amor fraterno. Su testimonio 
de vida hacia crecer constantemente a la lglesia. Leamos y comentemos Hechos 2,41-
47. 

, 
. --

�a Virgen Maria tuvo un p�pel fundamental en el nacimiento de la lglesia. Elia estuvo 
presente, junto a Jesús en la cruz, cuando él moría para dar vida a la lglesia. (Juan 19,25-
27). Después de la Ascención dei Senor, Maria se recogió con los primeros discípulos en 
oración y con ellos recibió ai Espf ritu Santo en Pentecostés (Hechos 1 , 13-14). 

La primara comunidad cristiana vio en María a la creyente que vivió más cerca de Je
sús, no sólo por ser su madre, sino porque participó, como la que más, en el ideal y com
promiso de construir el Reino de Dios. Por eso el Concilio Vaticano 11 declaró á Marí a Ma
dre de la lglesia. Por lo mismo es madre de todos y cada uno de los cristianos. Así como 
Marf a recibió la Palabra de Dios y dio a luz a Jesús, la lglesia acoge esa misma Pai abra, 
que la fecunda oara dar a luz a los cristianos por la fe y el Baustismo. 

EI ideal dei Reino de Dios que María tenía en su corazón lo manifiesta en su oración "La 
Magnificat": Lucas 1,46-55 . 

• l0Ué relación hay entre la lglesia y el Reino de Dios?
• l Cuándo y cómo nació la lglesia?
•lCómo vivfa la primara comunidad cristiana?
• iaué pape\ tuvo Maria en \a primera comunidad cristiana?
•lPor.qué Maria es Madre de la lglesia?
• lOué sentfa Marfa dei Reino de Dios en la tierra, según "La Magnificat"?

. . 
, 

·-·· ,-
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· Para nosotros hoy en Nicaragua:
• i,Oué papel debe representarlalglesia en el proceso popular de los pobres?
• tHay entre nosotros comunidades que se asemejan a la primera comunidad cristiana?
'.• i,En qué se nota? . ·•• 
• tEn qué se asemejan las madres de nuestros mártires a María'-?
.• i,Oué desea hoy Marra, la pobre de Nazareth, para la lglesia Nicaragüense?
'• _tÇómo �emos hacer realidad hoy en Nicaragua los ideales queexpresa María en "La 
� Magnificat"? 
' ' 
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I.:.EAMOS Y COMENTEMOS 

Jesús Resucitado dejó a su lglesia los sacramentos. Estos son acciones visibles, que 
. significan y producen la gracia de Cristo en aquel que los recibe. Aunque los sacramen
tos son siete, en esta novena hablamos dei Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía. 

---------�------,.---�----:--�---.----.--:::-----�-

A. EI Bauttsmo·.�:su comprom.isà: .. -, · ..
_

; 

. 

En los Hechos de los Apóstoles vemos que Pedro predicó a Cristo Resucitado el d í a de 
Pentecostés. Muchos oyentes le preguntaban después: lOué tenemos que hacer? Y él 
les respondía: "Arrepiéntanse, bautícense cada uno, confesando que Jesús es el Me
sías, para que se les perdonen los pecados, y recibirán el don dei Espíritu Santo ... " Los 
que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unes tres mil". 
(Hechos 2,37-41 ) . 

. 

Asf empezó la lglesia. Los apóstoles obedecieron el mandato de Jesús Resucitado: 
"Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautícenlos para consagrarlos ai Padre, 
ai Hijo y ai Espf ritu Santo, y ensénenles a guardar todo lo que les mandé"t (Mateo 28, 16-
20). EI Bautismo es el reconocimiento de que somos hijos de Dios y tenemos su vida en 
nosotros. El Bautismo nos une a Jesucristo porque recibimos su Espíritu para ámar a 
Dios como Padre y a todos los hombres como a hermanos. Por el Bautismo quedamos, 
incorporados a la comunidad de la lglesia o Cuerpo Místico de Cristo. Estar·bautizado· 
significa el compromiso de vivir como Jesús. El Bautismo es un nuevo nacimiento. (Juan 
3,1-6). 

-
B. La Penitencia: segundo- Bautisme

\ 

\ 

Aunque la primera comunidad cristiana fue muy fiel a Jesucristo, no tardó en aparecer, 
de nuevo, el pecado en alguno de sus miembros. (Hechos 5, 1-11 ). Así lo vemos tanto en 
los Hechos de los Apóstoles como en algunas de las cartas de San Pablo. Pero los cris
tianos siempre fueron conscientes de que estaban llamados a vivir alejados dei pecado. 
Sabían también que Jesús había dejado en la lglesia el poder de celebrar la conversión 
dei pecador y el perdón que Dios le da. Esto se hace en el sacramento de la Penitencia. 

Nadie debe acercarse a este sacramento si no está sinceramente arrepentido de su 
pecado y con el propósito firme de cambiar de actitud. Jesús se compromete a ayudar ai 
pecador convertido para que se componga. Leamos y comentemos Juan 20, 19-23. 
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ACLAREMOS ENTRE TODOS 

\ 

• lOué disposición debía tener la gente que oyó a San Pedro·, para recibir el Bautismo? .

• l Cuándo y cómo mandó Jesús a los apóstoles que fueran a bautizar?

• lPara qué sirve el Bautismo?

• lPor qué el cristiano ha·de vivir alejado dei pecado?
, 

• lCuándo y cómo Jesús dejó a la lglesia_ el poder de perdonar los pecados?

• l Cuál es la actitud fundamental que uno ha de tener para acercarse ai Sacramento de
·1a Penitencia?

Para nosotros hoy en Nicaragua 

• l Tenemos los bautizados el compromiso que tuvo Jesús con el pueblo de los pobres?

• lEn qué se nota?

• l Qué debemos hacer para vivir mejor nuestro compromiso bautismal?

• lOué tipo de pecados abundan más entre nosotros?

• lNos acercamos ai Sacramento de la Penitencia con las debidas actitudes de conver-
sión? 

· 
·- · ·· 

· ·-.
. ...

-

-O, 
- - - �  

PARABOLA DELPADREBONDADOSO 

·un hombre tenra dos hijos. EI menor dijo a su padre: Padre, dame la
parte de la propiedad que me corresponde. Y el padre la repartió entre 
ellos. 

Pocos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía, partió a 
un lugar lejano y all r malgastó su dinero en una vida desordenada. 
Cuando lo gastó todo sobrevino en esa región una escasez grande y 
comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a buscar trabajo y se puso 
ai servicio de un habitante de ese lugar que lo envió a sus campos a cui
dar cardos. Hubiera deseao llenarse el estômago con la comida que le 
daban a los cardos, pero nadie le daba nada. 

Fue entonces cuando entró en sr: "lCuantos trabajadores de mi pa
dr� tienen pan de $Obra, y yo aqui me muero de hambre? lPor qué no 
me levanto? Volveré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y 
contra tf; ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus 
siervos. Partió, pues, de vuelta a donde su padre . 

Cuando todavia estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión, co
rrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Entonces el hijo le habló: Padre, 
pequé contra Dios y contra tí, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero 
el Padre dijo a sus servidores: Rápido, tráiganle la mejor ropa y pón
gansela, colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Traigan 
el temero más gordo y mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este 
hijo mfo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo he en
contrado. V se pusieron a celebrar la fiesta" . 

Todos: Gloria a tf Senor. 

-16
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CELEBRACION PENITENCIAL 

Nuestro novenario está orientado a un cambio en nuestras vidas. Esto no se 
'Cõnsigue en nueve días. Pero sí podemos en ellos tomar la decisión de co
menzar un proceso de conversión. Debemos superar cualquier actitud de 
egoísmo o pecado. Sólo conseguiremos una nueva Nicaragua con hombres 
nuevos y comprometidos en el cambio. Para ayudar a tomar esta decisión es 
que hacemos esta celebración penitencial. Ojalá les acompane un sacerdote. 
para que puedan celebrar la confesión sacramental. 

CANTO DE ENTRADA: .. Bienvenidos, hermanos en Cristo" . 

SALUDO 
• 

• 

• 

• 

Lector: La gracia de Nuestro Seflor Jesucristo, el amor dei Padre y la comunión dei 
Espfritu Santo estén con ustedes. 

Todos: Y con tu espíritu. 
Lector: Hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la bondad y misericordia de 

nuestro Padre Dios, que siempre perdona. También celebramos el arrepentimiento de 
nosotros, sus hijos que fuimos egoístas y así hemos perjudicado a nuestros hermanos . 
.. Acudamos con confianza ai trono de la gracia para recibir m·isericordia" por Jesucristo 
Nuestro Se flor. 

Todos: Amén. 

CANTO ' 

Lector: Nuestro canto lleva el anhelo de todo nuestro pueblo. Invoquemos a Jesucris
to, nuestro único Salvador. 
"Cristo nos da la Libertad". 

LECTURA BIBLICA 

. 

Lector: Escuchemos ahora la Palabra de Dios que nos llama a la conversión. 
Proclamación de la Buena Noticia de Nuestro Senor Jesucristo, según San Lucas, capí
tulo 15. 11-32 . 

COMENTARIO Conviene hacerlo dialogando con la comunidad. 
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ORACION DE LOS FIELES 

Lector: Selior, Tú nos has dicho: "Amarás ai Senor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas". Perdónanos por olvidarnos de tí, por no hacer ora
ción, por no escuchar tu palabra, por no santif i.car el domingo y por haberte desobedeci

. do. Nos confiamos a tu misericordia. 
Todos: Perdón, Senor, perdón. . 
Lector: Selior, tú nos has mandado que haya amor entre esposo y esposa, entre pa

dres e hijos y entre hermanos. Perdónanos por todas las incomprensiones y egoísmos 
que nos han hecho difícil la vida de familia. Nos confiamos a tu misericordia. 

Todos: Perdón, Selior, perdón. 
Lector: Selior, tú nos has dicho: "Amense unos a otros como yo los he amado". Per

dónanos por la cólera, el odio y la indiferencia entre vecinos y companeros de trabajo. 
Ahora queremos amar y servir. Nos confiamos a tu misericordia. . . 

Todos: Perdón, Senor, perdón. 
1 

. Lector: Selior, tú nos has dicho: "Ofrezcan sus cuerpos como hostias inmaculadas, 
santas y agradables a Dios". Perdónanos por la búsqueda egoísta dei placer indebido en 
el sexo, el alcohol, la droga o la pereza. Todo esto nos inutiliza. Nos confiamos a tu mise

·-ricordia.
Todos: Perdón, Senor, perdón. 
Lector: Selior, tú nos has dicho:"Es imposible servir a Dios y .ai dinero". Perdónanos, 

�r no querer compartir los bienes con los más pobres, por explotarnos unos a otros y por 
et ansia de la avaricia. Nos confiamos a tu misericordia. 
, Todos: Perdón, Selior, perdón. 

Lector: Selior, tú nos has dicho: "EI que sea el mayor entre ustedes, que se haga como 
el menor ... No busquen ser servidos sino servir". Perdónanos por el orgullo y la soberbia, 
que nos han hecho dominadores de nuestros hermanos y no sus humildes servidores. 
Nos confiamos a tu misericordia. 

Todos: Perdón, Selior, perdón. 
. CANTO: Tu reino es vida. 

EXAMEN DE CONCIENCIA 
' 

• 

Lector: Hagamos ahora unos momentos de silencio. Que cada uno de nosotros reco
nozca con sinceridad y humildad cuál es la actitud más egoísta de su vida, que debe su
perar. Oremos también pidiándole a Dios la gracia de la conversión. (Dejar unos minutos 
en silencio). 

' 

CONFESION 

• 

Donde haya sacerdote, este es el momento para acercarse a la confesión sacramental 
mientras la comunidad alaba ai Senor con diversos cantos. AI terminar de confesarse. 

ORACION FINAL 

' ' 

Lector: Ahora todos juntos oremos a nuestro Padre bueno. 
Todos: Padre nuestro ... 
Lector: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros peca-

dos y nos lleve a la '-':ida eterna. 
Todos: Amén. 
Lector: Nos podemos dar la paz. 
Todos: "Cuando el pobre crea en el pobre" . 

, 

• 

• 

• 

•
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Donde se pueda hacer, por tener sacerdote, sugerimos que esta última reu
nión sea una celebración Eucarístrica. EI tema puede dialogarse en la primara 
parte correspondiente a la liturgia de la Palabra. Para el resto de la celebración 
conviene que cada comunidad la enriquezca con gestos y símbolos propios 
para cada momento litúrgico. 

LEAMOS Y COMENTEMOS 

. . · -: -·,

. . . • .  .
;. 

. - · -�--
. 

,;,·: _, .. ; _  
. "'; 

' . 

' - ,  

Jesús instituyó la Eucaristia uniéndola a la cel�bración de la Pascua Judía. En ella 
conmemoraban los israelitas la liberación de su pueblo de la opresión de Egipto. Los is
raelitas nacieron como pueblo la noche de la Pascua y dei Exodo. 

Jesús en aquella cena quiso manifestarnos que la definitiva Pascua iba a ser su Muer
te y Resurrección. Por ella pasamos de la esclavitud opresora dei egoísmo a la libertad 
de los hijos de Dios. La Eucaristia es la fiesta de los pobres de Yavé celebrando su defini
tiva Liberación. Jesús celebra en una cena de amigos la entrega de su vida por la causa 
de la fratemidad. 

Todas las actitudes de aquella noche manifiestan lo mismo: el pan lo comparte y entre
ga y ese pan es su cuerpo. Todos beberán el vino de su sangre en la misma copa. Es el 
banquete de los hijos de Dios en la unidad. EI Evangelio de San Juan sustituye el relato 
de la Eucaristía por el Lavatorio de los pies. Así nos indica el puesto de todo cristiano: a 
los pies de los pobres para servirias. Es la mejor expresión de lo que fue la vida y muerte 
de Jesús. A la cena acomparia, también según San Juan, una larga conversación de Je
sús con sus discípulos (Juan, 13-16). AII í se sitúa el mançjamiento nuevo "Amense unos 
a otros como yo les he amado". (Juan, 13.34). 

� 
. 

'. \  � 

Ia. t.iâ',Eúcartstf a y la Comunidad ·
r �-.. ;) -. ,w * _ .� .' . 

. 
-

' 

. .  - -- �

Los primeros cristianos hacían de sus Eucaristías la Fiesta dei Amor Fraterno. Así lo 
podemos ver en Hechos 2,44-47. Aquellas Eucaristías se realizaban también en una 
cena de amigos, que lo tenían todoen común. Aquello sí que era COMULGAR. 

San Pablo (en la 1 a. Corintios 11,20-24) sale ya ai paso de una pr,mera y fundamental 
desviación dei sentido fraterno de la Eucaristía: "cada uno se adelanta a comer su propia 
cena ... lquieren avergonzar a los que no tienen?. No hay auténtica Eucaristía mientras 
los que participen en ella no comparten su vida y bienes con el hermano. 
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·· Hoy las·comunidades Eclesiales de Base nos ayudan mucho a vivir siempre mejor la
Eucaristia. Quienes viven la Eucaristia de esta forma tienen una mayor sensibilidad para 
estimar lo que hôy se hace en Nicaragua para compartir los bienes en una nueva socie
dad. En el proceso de nuestro pueblo, podemos celebrar la eucaristía mucho más autén
ticamente que en los tenebrosos tiempos dei somocismo. Mejor es cambiar las estructu
ras de pecado que no socorrer a los pobres que ellas producen. Leamos y comentemos: 
1a. de Corintios 11, 17-27 y Juan 13, 1-17. 
---·--------· _______ _.;., ___________________ _ 

-·-

.J 

ACLAREMOS ENTRE TODOS 

• i,Oué sentido debe tener para nosotros, los cristianos, la Eucaristía?

• lOué actitudes tuvo Jesús en la última cena?

• i,Oué debe manifestar la Eucaristia en la Comunidad Cristiana como signo d� lo que
ésta es? 

Para nosotros, hoy en Nicaragua 

• Si los cristianos viviéramos auténticamente la Eucaristía, i,Oué actitudes tendríamos
ante los proyectos que benefician a los más pobres?

• i,Podrá ser auténtico un amor "espiritual" a los pobres, sin compartir con ellos los bie
nes "materiales"? 

• i,Oué actitudes deberia tener la lglesia en Nicaragua para ser fiel a Jesús y celebrar
con ãütenticidad su Eucaristia? 

••••••••••••••••••••• 

HOl'rlBRE'S 1VUEVOS 

Danos un corazón grande ;1t1r<1 amar. 
Danos un corazón fuerte jJartt lucl,ar. 

Hombres nuevos, creadofes li(· /J l1istoria, 
constructores de nueva hurria1zidad. 
Hombres 1;1uevos que viven la existerzcia 
Con10 riesgo de un largo caminar. 

Ho1rzbres rzueFrJs. luc·l1c11zdo e11 eS/Jeranzc,, 
c·arnina11tes sedierztos de i•c>rdad. 

• 

Ho,11brfs rll./evos, si11 .frl'll(JS 11i c·c1d('JlllS.

l101nbrc'S librfs C/lte e,xige11 libcrtad. 

flombres 11itevos,amando si,1 ji·orzteras. 
1>rJr enc·in1c1 de razas .,· lz./gar. 
Hombre.\ 11i1eros. ctl lado d(! /rJs /JC>bres, 
c·o111JJartie11do c'<J11 c,Jfos tfc'/1c> y 1>c1n. 

i 

' 

#arnn•"1:.•.a1•· tntft - -- t à, ri e:. 5v -

IGLESIA PEREGRINA. 

. Todos unidos fornzando i111 sóln c·uerpo, 
i111 pueblo que e11 la Pascua ,zac ió. 
1niembros de Cristo, en sa11gre redi1nidos, 
Jg/esia Peregri11a de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza dei EsJJi'ritu, 
que el Hijo desde el Padre enviá, 
E'l nos em/JUja, nos gi1 ,� a ;1 ali1r1e11ta 
!giesta Peregrina de Dias.

S01nos en la tierra semi/la de otro reino, 
somos testimonio de amor, 
paz para las guerras y luz entre las s01nbras, 
Iglesia Peregrina de Dios. 

Ri,gen tormentas y a veces nuestra barca 
parece que ha perdido el tiraón, 

20 

1niras con miedo, no tienes confianza, 
lglesia Peregrina de Dios. 

Una esperanza nos !lena de alegr(a, 
presenc·ia que el Seiíor prometió, 
vamos cantando, El viene con nosotros, 
lglesia Peregrina de Dias 

, 
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BIENVENIDOS, HE�ANOS EN CRISTO 

Bienvenidos, hermanos en Cristo 

a escuchar la palabra de Dios: 

el mensaje que da fortaleza 

que alimenta el alma y da gran valor. 

Ya no seas oyente olvidadizo 

al escuchar la palabra de Dios 

porque creo que eres responsable 

en el dia del juicio.tinal. 

La palabra de Dios es la semilla 

que una parte en camino cayó, 

la otra parte la ahogaron las espinas, 

la,qu� cayó entre piedras el sol.la secó. 

La otra parte cayó_en buena tierra 

y abundante cosecha dará, 

es la palabra sembrada en el hombre 

que tiene nueva vida por la redención. 

Los cabritos irán a la izquierda. 

en el dia del juicio final 

y las ovejas irán a la derecha 

a vivir eternamente con Cristo, el Senor. 

• 

\ 

CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES 

Cantemos al amor de los amores, 

cantemos al Senor. 

Dios está aqui; venid, adoradores, 

adoremos a Cristo Redentor. 

Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra 

bendecid al Senor. 

Honor y gloria a Ti, Rey de la gloria; 

amor por siempre a Ti, Dios del amor. 

Por nuestro amor oculta en el Sagrario 

su gloria y esplendor. 

Para nuestro bien se queda en el Santuario 

esperando a justo y pecador. 

jOh, gran prodigio del amor divino! 

Milagro sin igual. 

Prenda de amistad, banquete peregrino 

do se como el Cordero Celestial. 

. .  // . .

TIJ REINARAS 

jTú reinarás! éste es el grito 

que ardiente exnala nu�stra te. 

Tú reinarás, oh, Rey bendito, 

pues Tú dijiste: Reinará. 

Reine Jesús por siempre, reine su Corazón 

en nuestra patria, en nuestro suelo, 

que es de Maria, la nación. ( bis) 

Tú reinarás, dulce esperanza 

que el alma llena de placer; 

habrá por fin paz y bonanza, 

telicidad habrá doquier. 
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Tú reinarás en este suelo; 

te prometemos nuestro amor. 

Oh, buen Jesús, danos consuelo 

en este valle de dolor. 

Tú reinarás, reina ya ahora 

en esta tierra y población; 

ten compasión del que te implora 

y acude a ti en la atlicción. 

Tú reinarás, toda la vida 

trabajaremos con gran fe 

en realizar y ver cumplicia 

la gran promesa: Reinará. 
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CRISTO NOS DA LA tIBERTAD 

Cristo nos da la libertad, 
. 

Cristo nos da la salvaciôn, 

Cristo nos da la esperanza, 

Cristo nos da el amor. 

Cuando luche por la paz 
y la verdad, la encontraré. 

Cuando cargue con la cruz 

de los demás, me salvaré. 

Dame, Senor, tu Palabra. 
Oye, Senoí, mi oración. 

Cuando sepa perdonar 
de corazón, tendré perdón. 
Cuando siga los caminos 
del amor, veré al Senôr. 

Cuando siembre la alegria 
y la amistad, vendrá el amor. 

Cuando siga en comunión 
con los demás, seré de Dios. 

TE ADORO. Sf:(;RADA HOSTIA 

Te adoro, sagrada Hostia, 
Pan vivo y alimento de los ángeles. (bis) 

Bajaste del alto cielo, 
bajaste a nuestro altar, 
y en esa blanca Hostia 

escondido estás. 

Jesús, jSi en mi pecho ardiera 

el fuego que alienta en ti, 
para poder amarte 

como me amaste a mi! 

Ya vienes a nuestras almas, 

ya vamos a comulgar, 

Jesús, Jesús, jqué dicha! 
jContigo quiero estar! 

Jesús, que viniste al mundo 
sin casa donde nacer, 

ven a mi pobre pecho, 
ven y hallarás placer. 

�--,-� ......_ ,......__ ............ . ---,...., 
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OFRENDA DE AMOR 
• 

Por los . -n1nos 
• que emp1ezan la vida • 

Por los hombres sin techo ni hogar. 

Por los pueblos que sufren la guerra. 

Te ofrecemos el vino y el pan. 

Pan y vino sobre el altar 
son ofrenda de amor. 

Pan y vino serán después 
tu Cuerpo y Sangre, Senor. 

Por los hombres que viven unidos. 

Por los hombres que buscan la paz. 

Por los pueblos que no te conocen. 

Te ofrecemos el vino y el pan. 

Por aquellos a quienes queremos • 

Por nosotros y nuestra amistad. 
Por los vivos y por los difuntos. 

Te ofrecemos el vino y el pan. 

..// . .

�. BUEN JESUS 

Oh, Buen Jesús, yo creo firmemente 
que por mi bien estás en el altar, 
que das tu cuerpo y sangre juntamente 

.. 

al alma fiel en celestial manjar. (bis) 

Indigno soy, confieso avergonzado, 
de recibir la Santa Comunión; 

Jesús, que ves mi nada y mi pecado, 

prepara Tú mi pobre corazón. (bis) 

Pequé, Senor, ingrato te he ofendido, 
infiel te fui, confieso mi maldad; 
contrito ya, perdón, Senor, te pido; 
ere� mi Dios, apelo a tu bondad. (bis) 

Espero en ti piadoso, Jesús mio, 
oigo tu voz que dice: Ven a mi. 

Porque eres fiel, por eso en ti confio. 
Todo, Senor, espérolo de ti. (bis) 

..// . .

zh: .. , + A- --- • • ,-. + e.e,._h .J 
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• EL PEREGRINO DE EMAUS

lQué llevabas conversando? 

me dijiste, buen amigo, 

y me detuve asombrado 

a la vera del camino. 

lNo sabes lo que ha pasado 

allá en Jerusalén; 

de Jesús de Nazareth, 

a quien clavaron en Cruz?. 

Por eso me vuelvo triste 

a mi aldea de Emaús. 

Por la calzada de Emaús 

un peregrino iba conmigo. 

No le conoci al caminar, 

• 

ahora si, en la fracción del pan. 

Van tres dias que se ha muerto 

y se acaba mi esperanza. 

Dicen que algunas mujeres 

al sepulcro tueron de alba. 

Pedro, Juan y algunos otros 

hoy también allá buscaron,, 

más se acaba mi confianza, 

no encontraron a Jesús, 

por eso me vuelvo triste 

a mi aldea de Emaús. 

jOh, tardios corazones! 

jQué ignorancia a los Profetas! 

en la Ley ya se anunció 

que el Mesias padeciera 

y por !legar a su Gloria 

escogiera la aflicción, 

en la tarde de aquel dia 

yo senti que con Jesús 

nuestro corazón ardia 

a la vista de Emaús. 

Hizo de sena de seguir 

más allá de nuestra aldea, 

y a la luz del sol poniente 
. , . 

. parec10 que se mur1era. 

Quédate forastero, 

ponte a la mesa y bendice, 

y al destello de tu luz, 

en la bendición del pan, 
. . -

m1s oJos conoceran 

al amigo de Emaús. 

Hizo senas de seguir 

más allá de nuestra aldea. 

Y a la luz del sol poniente 
• • 

parecia que mur1era. 

Quédate, forastero 

ponte a la mesa y bendice 

y al destello de tu luz 

�n la bendición del pan 
. . , m1s oJos conoceran 

a mi amigo de Emaús • 

• 

• 
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TU REINO ES VIDA 

SALMO 72 

Tu reino es vida, tu reino es verdad. 

Tu reino es justicia, tu reino es paz. 

Tu reino es gracia, tu reino es amor. 

Venga a nosot ros, tu reino, Senor. < bis) 

Oios mio, da tu juicio al rey, 

tu justicia al hijo de reyes, 

para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud. 

Que los montes traigan la paz, 

que los collados traigan la justicia, 

1 

el defienda a los humildes del pueblo, 
• 

que 

que socorra a los hijos del pobre, 

que defienda a los humildes 

y quebrante al explotador. 

del pueblo 

Que dure tanto como el sol, 

como la luna de edad en edad, 

que baje como lluvia sobre el césped, 

como rocio que empapa la tierra, 

que en sus dias florezca la justicia 

y la paz hasta que falte la !una. 

Librará al pobre que suplica, 

_al aflijido que no tiene protector, 

se apiadará del humilde e indigente, 

y salvará la vida de los pobres, 

salvará de la violencia sus vidas, 

pues su sangre es preciosa ante sus ojos. 

CUANDO EL POBRE CREA EN EL POBRE 

Cuando el pobre crea en el pobre 

ya podremos cantar libertad. 

Cuando el pobre crea en el pobre 

construiremos la fraternidad. 

Hasta luego mis hermanos 

que la Misa terminó, 

ya escuchamos lo que Oios nos habló. 

Ahora si ya estamos claros, 

ya podemos caminar, 

la tarea tenemos que empezar. 

Todos nos comprometimos 

en la mesa del Senor 

a construir en este mundo el amor. 

Que al luchar por los hermanos 

se hace la comunidad, 

·Cristo vive en solidaridad.

Cuando el pobre busca al pobre 

' 

• 

.. ' 
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y nace la organización , 

ya comienza nuestra Liberación. 

Cuando el pobre anuncia al pobre 

la esperanza que El nos dio 

es que el reino entre nosotros nació. 

• 

\ 

l 
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Este folleto es un resumen de los temas fundamentales de 
la Buena Noticia de Jesús para ser unos buenos cristianos. 
Guárdalo y vuelve a él de vez en cuando, reflexionando so
bre todos los textos dei Evangelio. Puede servir para poste
riores reunlon_es de Comunidad como evangelización. 
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Periódico Popular 
Semana dei 18 ai 24 de Octubre de 1986. 
De la Rotonda Bello Horizonte 3 1/2 ai Sur. Casa A-111-21 
Apartado 447. Tel.: 60709. Managua, Nicaragua . 
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Discurso 
-. ,:-C•r" dai Comandanta 
• . � ,. �, Bayardo Arca
�"- '.1-..-.-.. an ar
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-Primar Congraso
dal Pansamianto

- Anfi-lmpariafista

,,_ Nlcaragua 
se Juega el Destlao 

ele· Am,rlca Latlaa'' 
' 



Nos toca clausurar este Primer Congreso dei Pensamiento 
Antimperialista, con el que cierra Ia Jornada Conmemorativa 
dei 50 Aniversario de Sandino. cuyo Comité Nacional nos tocó el 
honor de presidir. 

La Jornada Sandinista de 1984: "A 50 Aõos ... Sandino Vive" 
fue con su práctica de defensa, producción en guerra, luchas po
líticas electorales por la institucionalización de la Revolución, el 
mejor hQmenaje que nuestro pueblo pudo rendir ai General de 
Hombres Libres. 

Esa convulsa dinámica por la consolidación dei proyecto San
dinista obligó a postergar hasta hoy este Congreso, concebido 
dentro de la Jornada dei "50 Aniversario". 

Pero esa casualidad que retrasó la venida de ustedes, pensa
dores y Iuchadores antimperialistas que hoy nos honran y ani
man con su presencia, resalta también que mientras exista im
perialismo, la causa de Sandino vive, por encima de las efeméri
des. 

Nosotros ai conocer los análisis realizados ·por ustedes en el 
desarrollo dei Congreso, hemos trabajado con compaõeros dei 
DRI-FSLN, nuestra Cancillería, el INI�S }'.__otro� �anism� 
afines. algunas retlexiones sohre la relacion que encontramos en 
este momento histórico entre el peligro imperialista y el signifi
cado de la Roolución Popular Sandinista que quisiéramos nos 
permitan compartir con ustedes. 

NICARAGUA SANDINISTA ANTE 
LA CRlSIS INTERNACIONAL 

La Revolución Popular Sandinista triunfa en el momento en 
que la crisis internacional alcanza una profundidad semejante a 
Ia crisis de inicios dei siglo. En 1979 Ia Comisión Brandt desta
caba su "convencimiento de que las dos próximas décadas pue
den ser definitivas para la humanidad". No es para menos. ·En 
la crisis de 1914 a 1945, debemos recordar que se dieron dos 
grandes guerras mundiales, las Revoluciones Socialistas; la 
gran depresión de los aõos 30 que condujo a la bancarrota fi
nanciera, ai colapso productivo y el desempleo masivo de millo
nes; a la vez que el ascenso dei fascismo y el ulterior surgimiento 
de Ia hegemonía norteamericana. Unos 50 aiios antes, bacia 
1883, se había dado la otra grave crisis que permitió el ascenso 
dei capitalismo monopolista, la expansión dei imperialismo 
clásico y un renovado colonialismo sobre el Tercer Mundo. En 
Ia crisis actual, observamos convulsiones análogas, que van a 
determinar transformaciones de gran envergadura. No obstan
te, existe una gran diferencia con esta crisis y es que ésta se da en 
u. -.. nuclear, donde el peligro atómico puede convertir esta
cri� . la última de la humanidad.

En los períodos de crisis mundial históric�!"ente se han pro
ducido las �randes transformaciones estructurales. Por ejem
plo: con las llamadas guerras mundiales se definen las nuevas 
articulaciones dei orden y poder mundial. La difere'ncia de esta 
crisis es que si esto ahora se hace a través de una política de fuer
za, de una política de armamentismo, con una visión imperial 
de reconstruir Ia hegemonía de un país pretendiendo imponerla 
sobre el resto de la humanidad, esto puede producir una diná
mica tal de aconteci111ientos, que pueden ter�inar en una con
nagración nuclear. El mundo de hoy, no es el mundo de inicios 
de siglo. Estamos viviendo en un mundo de correlación de fuer
zas muy distinto ai de las crisis anteriores. Por eso, estamos fir
memente convencidos que Ia salida a esta crisis global no puede 
realizarse con el imperio de la fuerza, sino con el imperio de la 
razón, en la que lo primero y más fundamental es la defensa 
enérgica de Ia paz en el mundo, enfrentando con responsabili
dad, pragmatismo y nexibilidad, la búsqueda de soluciones jus
tas y dignas a Ias crisis y conmctos internacionales. 
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Desgraciadamente para nosotros, para Centroamérica y 
para el mundo, en Estados U1_1idos domina hoy una yi�ión impe
rial neo-monroísta, donde N1caragua y Centroamenca se pre
sentan, con menosprecio para nuestros pueblos y la conciencia 
universal, como una oportunidad para que Estados Unidos su
pere el síndrome de Vietnam y el derrotismo que habrían crea
do en Ia conciencia dei pueblo norteamericano, las últimas ad
ministraciones "débi/es" en Estados. Unidos. Este nucvo mon
roísmo no es sólo un peligro para Nicaragua, Centroamérica y 
América Latina, sino es también un peligro para los propios 
aliados de Estados Unidos, porque esta posición hegemonista, 
egoísta y revanchista en el mundo actual, es una a�en�z:' _para 
toda Ia humanidad en el mundo nuclear. La pazes md1ns1ble y 
no se puede obtener paz internacional provocando la guerra, o 
el terrorismo, por regiones. 

Afortunadamente existe otra visión alternativa, una visián 
surgida de Ia experiencia e historia dei Tercer Mundo, partic';'
larmente de América Latina y coincidente con los valores mas 
profundos de Ia humanidad frente ai nuevo monroísmo de Rea
gan y su grupo elitista. En este contexto, la Revolución Sandi
nista presenta una visión bolh'ariana y sandinista, para resolver 
Ia crisis en lo que afecta a Nicaragua que tambiéil puede ser útil 
para contribuir a la búsqueda de alternativas para enfrentarse 
a ta crisis mundial. Centroamérica y Nicaragua no son regiones 
sin futuro, como algunos han pretendido presentarnos, sino que 
somos un desafío constructivo e innovador para el futuro. Cen
troamérica y Ias posibilidades efectivas de solución a la crisis, 
pueden convertirla en un "nuevo término de refe�enci�". para
contribuir a Ia búsqueda dei futuro de paz, de conv1venc1a mter
nacional, que supere la confrontacián militar con una confron
tacián contra Ia miseria creciente y reproducida ampliadamen
te en más de dos terceras partes de la humanidad. 

Permítasenos aprovechar este foro para analizar con cierto 
detenimiento por qué Nicaragua y Centroamérica se han con
vertido en un desafio para América Latina, un desafío para Eu
ropa y un test para Ia paz,_para el derecho int_ernacion_al; un test
para los organismos mulhlaterales y las Nacmnes Umdas, y so
bre todo un desafio para la proyección futura de Estados Un_idos 
ante el mundo. Quisiéramos también analizar cuáles son las 
raíces domésticas en Estados Unidos de esa visión imperial 
monroísta para enfrentarse a la crisis internacional y exponer 
algunos enfoques sobre Ia crisis internacional, basados en la e�
periencia de este pueblo pequeno, pobre, subdesa�rollado, peri
férico en Ia crisis internacional, pero que a traves de una pro
funda y dramática historia de sufrimiento y de lucha, cree, con 
sencillez y humildad, que algo puede decir y aimr�ar a la co�'!
'nidad internacional en la búsqueda de una sahda Justa Y eqmh
brada, a la crisis actual. 

Estamos clausurando un aniversario de lucha sandinista que 
es a la vez bolivariana. Esa es la esencia de nuestras,raíces his
tóricas. Un profundo alineamiento latinoamericano. Desde el 
I 9 de J ulio no somos ya más, república ban�ner_a; no somos_ ya
más, traspatio de nadie; no somos parte de mn2un bloque, smo 
parte de una humanidad que busca _resolver un problema co
mún, en un mundo en profunda crisfs y además, en una era nu
clear. Somos parte de una humanidad que _Iu�ha por transf�r
mar Ias relaciones de dependencia y somet1m1ento, en rela�_io
nes de amistad y solidaridad, de respeto mutuo y cooperac1on, 
para salir dei subdesarrollo preservando Ia libertad. 

NICARAGUA V CENTROAMERICA, UN TEST 
PARA EL FUTURO DEL TERCER MUNDO 

Creemos que en Nicaragua y en Centroamérica se está jugan
do en gran parte el destino de América Latina, y ai mismo ti�m
po, poniéndose a prueba las posibilidades de encontrar sahdas 
razonables y durables a la crisis internacional. Por eso, los ac
tuales monroístas, que han com prendido que aquí hay algo nue
vo y esperanzador, intentan deslegitimarnotl, calumniarnos, 

deformando nuestra identidad para aislarnos y podemos aplas
tar a corto plazo. Posiblemente no se ha dado otro momento en 
la historia de Estados Unidos en que a un país tan pequeõo y 
subdesarrollado se te haya tratado cun tanta importancia y con 
tanta agresividarl. Casi nos hacen aparecer como una potencia, 
por los términos en que se refieren a nosotros, aunque si lo fué
ramos sería solamente desde un punto de vista moral. -EI presi
dente Reagan, el 27 de abril de I 983, en su discurso ante una se
sión conjunta dei Congreso dijo: ... "La seguridad nacional de 
todas las Américas está en juego en Centroamérica. Si no pode
mos defendernos allí, no podemos esperar prevalecer en ningu
na otra parte. Nuestra credibilidad colapsará y nuestras alian
zas se resquebrajarán ... " 

"Si los Estados Unidos no pueden responder a una amenaza 
cerca de sus propias fronteras, por qué los europeos y asiáticos 
han de creer que nosotros estamos seriamente preocupados con 
las amenazas contra ellos ... ? Si los soviéticos pueden presumir 
que nada que no sea un ataque real sobre los Estados Unidos ha
brá de provocar una respuesta norteamericana. ;,Qué aliado, 
qué amigo habrá de confiar en nosotros ... ?" 

El 9 de mayo de 1984 Reagan especilicaba esta amenaza acu
sando a nuestra revolución así: "fi:I sandinismo·es un reino dei te
rrÓr,comunista" y "lo que los sandinistas han hecho de Nicara
gua es una tragedia". 

En este mes de febrero, el presidente Reagan en su discurso 
sobre el estado de la Unián, concentrá la problemática interna
cional en este pequeno país, afirmando: "La dictadura sandi
nista en Nicaragua, que con pleno apoyo cubano y dei bloque so
viético, no sólo persigue a su pueblo, a la lglesia, y niega la liber
tad de prensa, sino que arma y proporciona bases para los te
rroristas comunistas que atacan a los Estados vecinos. EI apoyo 
a los combatientes de la libertad -agregá refiriéndose a los ex
guardias somocistas--, es actuar en defensa propia y en conso
nancia con las Cartas de la Organización de Estados America
nos y las Naciones Unidas. Es esencial que el Congreso continúe 
todas las facetas de nuestra asistencia a la América Central. De
seo colaborar con ustedes en apoyo a las fuerzas democráticas, 
cuya lucha está vinculada a nuestra propia seguridad". 

Desgraciadamente, esta no es una posicián pesonal dei presi
dente norteamericano, aunque te incremente peligrosidad su 
comprometimiento directo en la misma. EI informe Kissinger, 
que pretende ser un consenso bipartidista de la política nortea
mericana hacia la regián, mantiene que Centroamérica está "en 
Ia encrucijada geoestratégica dei mundo con dimensiones glo
bales, por eso Centroamérica es un test para la credibilidad nor
teamericana". 

, Poderosos grupos dei poder económico y político norteameri
cano están detrás de esta política bacia Nicaragua y Centroa
mérica. El Wall Street Journal, en su página editorial dei 15 de 
noviembre de I 984 insiste en la misma política, incluso con más 
agresividad, dicen: "Centroamérica es la prioridad número uno 
en la agenda de la política exterior. Ni el control de los arma
mentos, ni el misil MX, ni incluso la guerra de las galaxias y la 
estrategia de la defensa, çs más importante que el controlar la 
expansión totalitaria_ que está actualmente tomando lugar en 
Nkaragua. No puede haber paz en Centroamérica, hasta que 
los sandinistas sean eliminados". 

Más de ocho mil muertos y danos superiores a los mil rnfiiõnes 
de dólares en tres aõos acusa Nicaragua por este designio ffscis-
toide. 

La vigencia de las tesis 
dei Documento de Santa Fe 

Siri quere ser exhaustivo, sino recordar un conjunto repetido 
de planteamientos Ianzados contra Nicaragua ai más alto nível 

3 

de la administración norteamericana, me permito enfatizar Ia 
importancia que puede tener el llamado Mandato II, para Iide
rear y continuar esta "revolución" conservadora, o lo que se ha 
llamado la "Revolucián de Reagan". Este documento es Ia ac
tualización, para el segundo mandato Reagan, dei famoso docu
mento de Santa Fe, que sirvió de directriz básica a Ia política 
Reagan en su primer mandato, y dei cual Reagan dijo que te ha
bía suministrado "u·na especial y sustantiva ayuda.que nunca ol
vidaré". En este segundo mandato, ya no sólo se ve Nicaragua y 
el proceso de cambios en Centroamérica como una amenaza, 
sino como una oportunidad para que Estados Unidos supere el 
síndrome de Vietnam y el derrotismo que, se había creado en la 
conciencia norteamericana por la falta, según sus autores, de 
una política exterior fuerte. EI mandato li requiere una política 
"de insurgencia anti-marxista". Ya no se trata de contener con 
todos los medios "la amenaza comunista", sino de provocar una 
derrota (roll-back) de aquellos países que son visualizados como 
una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, como suce
diá en Granada, que para la administración Reagan ha servido 
de ejemplo de que "las revoluciones marxistas" también son re
versibles. 

· Debido a esta concepcián, los "intereses y seguridad nacio
nal" que invoca la administracián Reagan no se refieren en este 
caso a recursos materiales, ni económicos, ni a zonas maríti
mas, ni a bases militares o asesores soviéticos o de oiros países 
socialistas sino a que la libertad, autonomía y autodetermina
cián de los put!blos latinoamericanos son jncompatibles con la 
realidad de Estados Unidos como potencia mundial. Cualquier 
cambio en América Latina que no sea controlado por Estados 
Unidos se ve automáticamente como una ganancia para la 
Unián Soviética y, por lo tanto, tiene que ser destruído. 

;,Es "terrorismo comunista" lo que está sucediendo en Nica
ragua? ;,No será que la verdadera amenaza de lo que está pasan
do en l'!licaragua y Centroamérica es que estos pueblos peque
õos, pobres, subdesarrollados, están ofreciendo un nuevo tér
mino de referencia a todo el Tercer Mundo? ;,Cámo hacer los 
cambios sociales que dos tercios de la humanidad necesitan para 
poder alcanzar un mínimo nível de vida y sobrevivencia, y a la 
vez para recuperar la dignidad, el respeto y Ia autodetermina
ción que como naciones independientes, nuestros pueblos exi
gen ai final dei siglo XX?. EI pueblo de Nicaragua no se puede 
reconocer en esta presentación que se hace de la Revolucián 
Sandinista. La opinián internacional e incluso aliados cercanos 
a Estados Unidos no aceptan esta visián de Nicaragua y la Revo
lución Sandinista y por tanto se oponen cada vez en forma más 
enérgica a la política norteamericana bacia Nicaragua y Cen
troamérica. 
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Por eso conviene que analicemos cuáles son las raíces domés
ticas en Estados Unidos que permiten y apoyan esta política ex
terior norteamericana. ;,Es todo el pueblo norteamericano el 
que defiende esta posición, o es un grupo muy particular de inte
reses económicos y políticos que utilizan la crisis centroameri
cana y la Revolución Sandinista para defender sus intereses 
mundiales y reconquistar una hegemonía global perdida? 

Estas preguntas no son retóricas. Estas preguntas quieren le-
vantar una problemática, la que hemos llamado un desafio para 

Jos pueblos deCentroamé_!"ic�_y_América Lat_inatpara lospu�blos 
de Europa, para laComunidad lnternacionaly sus inshtucionesy 

-:-muy especíafmer,te-para el mismo pueblo norteamericano. Por 
eso, en diversas y repetidas ocasiones, representantes dei go
bierno y compaõeros de la Dirección Nacional, han procurado 
visitar Estados Unidos y presentar directamente ai pueblo nor
teamericano lo que nosotros, sandinistas, queremos hacer en 
Nicaragua. La mayoría de las veces·se nos han puesto obstácu
los para visitar Estados Unidos y ponernos en contacto con el 
pueblo norteamericano. Por nuestra parte hemos tenido abier
tas las fronteras de Nicaragua a todo el mundo, y en especial a 
1os norteamericanos, que no necesitan visa para visitar este 
país, para que comprueben con sus propios ojos el "totalitaris-



mo", Y la supuesta ainenaza que este pequeno y pobre país crea 
a la sociedad norteamericana. 

Nuestros mejores amigos en Estados Unidos son los que nos 
ha.n visitad? )'. han visto cuán ''amenaza" somos para su pueblo.
Miles de cnshanos norteamericanos, de sindicalistas, represen
tante.s de minorías y de grupos feministas, veteranos de guerra
de V1etnam, centenares de académicos y políticos norteamcri
canos, decenas de congresistas han estado acudiendo en un ílujo 
per�anente para ver la "amenaza terrorista", a la seguridad
nacwnal de Estados Unidos, provocada por este pequeno país. 
La pregunta que hay que responderse es: ;.Qué hay detrás de 
toda esta patología en relación con Nicaragua? · Quê se trata de 
ocultar detrás de todos estos mitos, de estas meirtiras oficiales ai 
,nás alto nível dei gobierno norteamericano que han llevado a 
contradicciones y a que el gobierno norteamericano protagoni
zara el ridículo ante la Comunidad Internacional como con la 
negativa oficial a su involucramiento en el minad� de nuestros 
puertos, que tuvo que reconocer días después, o con la creación 
de u? clima artificial de crisis internacional con la supuesta pre
sencia de MIGS en Nicaragua, ai día siguiente de las elecciones 
norteamericanas, o más gr�tescamente que lleve ai presidente 
de E!'.tados Unidos a vulgarear a Bolh·âr, o Lara�·ette ('orÍ1parán� 
dolos con burdos mercenarios genocidas? ;.Qué se trata de ocul
tar? 

Más gra\'e aún, ;,Por quê se boicotea cualquier intento de ne
gociación y de paz que se pretende establecer en la región, sea 
ésta Contadora, las propuestas de paz de Nicaragua de octubre 
dei 83, dei diálogo en EI Salvador, etc.? 

LAS RAICES DOMESTICAS DE LA POLITICA EXTERIOR 

NORTEAMERICANA HACIA CENTROAMERICA: 

Intentar responder a esas preguntas, nos ha llevado a estu
diar la historia norteamericana, la estructura dei poder nortea
mericano, a analizar las raíces estructurales dei nuevo proyecto 
de la "Revolución Reagan". su "America is Back". Ojalá la ad
ministración norteamericana, utilizando sus enormes recursos 
y expertos, intentasen también descubrir cuáles son las raíces 
estructurales de la crisis centroamericana y de la Revolución 
Sandinista. Porque para el informe Kissinger y para los princi
pales diseiiadores de la política exterior norteamericana hacia 
Centroamé_rica, la historia no existe. La comisión Kissinger fue
capaz de reinterpretar toda la historia de Centroamérica sin va
lorar que ésta es la tierra más invadida dei mundo, sin recordar 
la existencia_ de Sandino, Farabundo Martí, las peleas dei pue
blo panameno por el Canal, las constantes y permanentes insu
rrecciones indígenas y campesinas de los pueblos de Centroa
mérica desde el siglo pasado. 

Nosotros sin embargo, reconocemos que la nación norteame
ricana, una nación grande, tiene una historia importante, por 
sus grandes logros y también por sus dramáticas responsabili
dades para con la humanidad, y sobre todo en Centroamérica y 
América Latina. En la historia de esa nación, el fenómeno Rea
gan, es un fenómeno muy profundo, un acontecimiento con do
lorosas raíces asociadas con la historia dei pueblo norteameri
cano. 

La administración keagan pretende jugar ün -papel histórico," 
superando el síndr

i
me de Vietnam, la impotencia que según 

ella,. el pueblo !1orte i;nericano padeció con las últimas adminis
trac1ones considera as por Reagan como ''débiles". La derrota 
de Vietnam no fue sólo una derrota militar, sino que produjo 
una profunda polarización interna dentro de Estados Unidos y 
una falta de consen,so nacional, que ha pro,·ocado en Estados 
Unidos un debate permanente sobre su rumbo hacia el futuro. 
Por otru lado, el desacuerdu europeo en relación con la política 
norteamericana en Vietnam había provoc�do según algunos 
analistas tendencias neutralistas en Europa y una percepciórren 
Jtl_Tercer Mundo de que Estados Unidos no era un tigre de pa-

pel, pero tampoco el líder incuestionable para el munoo actua1, 
�i tam�oco un imperio irreversible. EI presidente Reagan y su
1mpreswnante _apara!o de propaganda pretenden recuger esa
supuesta neces1dad vital dei pueblo norteamerirnno de comen
zar a tener un destino preciso hacia el futuro. Reagan ofrece un 
"rearme _mora.1" a base de su interpretación de'l!n conjunto de 
valores como hbertad, democracia ) paz, y acompa1ia ese rear
me moral con un fuerte "rearme militar". l'n locutor de la tele
visión norteamericana después de que Reagan terminase su dis
curso sobre el estado de la Unic'in, lia mó a Reagan "EI Supermán 
de la Casa Bianca". Sin duda, esa nueva euforia norteamerica
na, es magistralmente comunicada a la opinic'in norteamerica
na_ Reagan, el mago de la comunicación, simholiza el espírito 
de "America is Back". EI mismo lo dijo en su último discurso 
ante el Co_ngreso: '.'Todo es posible en América si tenemos fe, de
terminación � coraje. "Rt'agan reprt'senta � hahla de la wguridad 
nacional norteamericana, que c·ombina la diplomacia dt'I gran 
poder con la contención militar dei "imperio dei mal". 

;,Por qué esta visión tan simplista de la crisis internacional , 
de la historia amenaza con lograr un consenso importante en 
Estados Unidos? 

Hu� · es necesario reem-dar que después de la lTisis dt' \'ielnam, 
se impuso en Estados Unidos una política trilateralista repre
sentada básicamente por el gran capital transnacional nortea
mericano, sobre el capital financiero representado por David 
Rockefeller, fundador de la trilateral. La trilateral procuraba 
ajustarse a los cambios en la correlación de fuerzas mundiales, 
propunía una participación de la hegemonía norteamericanà 
con Europa y el Japón, ai tiempo que procuraha asignar un nue
vo rol a las naciones intermedias que surgían en el Tercer Mun
do como Brasil, México, Argentina, lrán, Sudáfrica. 

El trilateralismo intentaba administrar la economía mundial 
y conjugar con nuevos enfoques los problemas dei Tercer Mun
do para evitar la inestabilidad dei mercado y evitar un grave de
terioro de la paz internacional. Era un proyecto de administrar 
la crisis, fomentando la interdependencia y proponiéndo�e 
cooptar a la Unión Soviética a base de una competencia econü
mica, más que de una contención militar agresiva propiamente 
dicha. Por eso favorecían la "detente" y el acuerdo de SAI.T, 
con el fin de frenar la carrera armamentista, para que disminu
yera el gasto militar y permitir que la ingente suma dei gasto mi
litar fuese destinada a producir otro "boom económico" como 
en los anos 60. L.a trilateral buscaba una supremada nurtearne
ricana compartida con sus principales aliados_ Sin embargo, 
esta posición no consiguió un consenso íntegro dentro de Esta
dos Unidos, ni un consenso con el bloque europeo y .iaponés de
bido a la cornpetencia intercapitalista; y los países dei Tercer 
Mundo continuarun luchando por su propia independencia na
cional. 

AI final de la adrninistracifÍn Carter ( 1979-1980) que simboli
zaba el proyecto trilateralista. se da el colapso dei Sha de lrán, 
el colapso de la dinastía Summ:a en Nicaragua, Ia pérdida de 
Grenada y a los pocos meses el l'onnicto de Afganistán. lrán. Ni
·:aragua, Grenada y Afganistán, fenómenos tau profundamente
diferentes, supusierun sin embargo, un colapso definith·o de Ia 
credibilidad de la política trilateral ante los círc:ulo, de podei 
norteamericano. Lo� últimos meses de Car�er, provocan) a una

�íÍcelación dei acuerdo SAI.T )' una política, más de conten

/ 
ón militar que de adrriinistración de la crisis internacional. 

r La combinación de la 
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ideología con el miedo 

Estu favoreció la , ictoria de Reagan que:_representaha una 
coalición difcrenttc de grupos de puder económico, pillitico e 
ideológilo eu Estados Unidos. Esta nueva alianza está represen
tada por la organización CPD (Committee on the Present Dan-

l 

ger) Comité sobre el Peligro �resente y The New Right (La Nue
va Derecha )_ Estos grupos de poder tienen sus raíces ideológicas 
en la �octrina Truman de los anos 40 y en el proyecto de política 
exterior basado en la contención militar. Esta alianza de CPD y 
los conservadores retoma la codificación de la política exterior 
dei documento de abril de 1950 dei Consejo Nacional de Seguri
dad Número 68, conocido en EE.UU. como el NSC 68. Esta po
lítica exterior promueve de nuevo una clara supremacía mun
dial basad� en el rearme moral y militar de EE.UU. Esta políti
ca es maneJada por un grupo exclusivo de élites, pero movilizan
do la opinión pública norteamericana, para lograr un consenso 
nacional suficiente que apoye esta política de recuperación de la 
�ege'!'�nía global. Para ello de manera privilegiada se juega 
1deolog1camente, usando los medios de comunicación. Se juega 
con :•1a magia" de un presidente que domina estas técnicas de la 
comunicación, combinando la ideología, cun el miedo, con el 
anti-comunismo, con la necesidad de superar el síndrome de 
Vietnam y encontrar un destino manifiesto para el tiempo pre
sente. La administración Reagan representa est_e pensamiento 
de 1�. 

nu�va �erech�, que ha financ��do con millopes de dólares a 
los Thmk íanks' de la revoluc1on reaganeana, la Heritage 
Foundation, el Hoover lnstitution, el Nationi,I Strategy Infor
mation Center, el Center for Strategical lnternational Studies · 
of Georgetuwn University y ai nuevo Instituto para el Estudio de 
la Religión, (el lnstitute for Religion and Democracy). A Ia vez, 
la CPD ha incluído a 46 de sus miembros en el grupo de asesores 
más importantes de Reagan ocupando 30 de ellos, las más altas 
posiciones dentro de esta administración.· La Kirkpatrick, Wi
lliam J. Casey, Director de la CIA, Richard Allen, quien fuera 
asistente dei presidente para los asuntos de Seguridad Nacional, 
Fred lkle, Sub-Secretario de Defensa, Eugene V. Rostow, Di
rector de l'a Agencia de Control de Armamento y Desarme, 
George Shultz, John Lehman (Secretario de la Marina), Paul 
Nitze (experto negociador de fuerzas nucleares), etc. , y el mis
mo Ronald Reagan, son miembros de la CPD. 

Es útil recordar también que en el primer gabinete de Rea
gan, a excépción dei Secretario dei Interior, Watt, y el Secreta
rio de Educación, T. H. Bell, todos los demás eran millonarios o 
se aproximaban a serio por sus vinculaciones. De la compaiiía 
Bechtel, salen Weinberger y Shultz; Haig trabajaba para la 
Union Technologies; William French Smith fue director de 
Crocker National Bank, Paullman, Pacific Lighting, Pacific Te
lephone y Telephone and Telegraph; John F. Lehman, Secreta
rio de la Marina, trahajó para una cumpanía consultora cuyos 
clientes eran Northrop, Boeing y Trw. Uno de los financiadores 
de grupos derechistas y vinculado a ritiembros dei gabinete de 
Reagan es Coors y los estrategas que en 1965 decidieron prepa
rar el caminu de Reagan hacia la presidencia fueron los millona
rios ultraconservadores Holmes Tuttle, vinculado a la Ford; 
Henr)' Salvatori, fundador de la Western Geophysical Compa
ny y A.C. Ruhel, presidente de la Union Oil. Después de su elec
ción en 1980. Reagan con cuarenta personas, forma su Comité 
de Asesores de negocios, compuesto por altos ejecutivos çle las 
siguientes companías: BENDIX, SPERRY, MORGAN STAN
LEY y Compaiiía, EL NEW YORK STOCK EXCHANGE, 
PRUDENTIAL, METROPOLIT AN LIFE, GOOD YEAR, 
PFIZER. MERRIL L YNCH, ALLED STORES, FLUOR. 
MONSANTO, WEYER HAUSER, PROCTER AND GAM
RLE, EI. CONTINENTAL GROUP y ESTEE LAUDER, _entre 
otras. 

Con esta sumaria c:itación de nombres y grupos, sólo quere
mos senalar que exislen profundas raíces en la historia y en los 
grupos de poder de Estados Unidos que explican la actual políti
ca reaganeana. keagan.no es d retléjo de una pi1lítica éxtcrior 
eslílo cow-boy, como a me1iudo se le ha caracterizado, sino que 
representa fuerzas de poder estructurales muy profundas den
tro de Estados l1nidos. 
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La Revolución Sandinista 
y la pugna interna norteamericana 

La victoria sandinista en julio de 1979, se da en el mome1 
la gran pugna interna en Estados Unidos entre los trilater1 
y la nueva derecha. La administración Carter visualizó a 1 
volución Sandinista básicamente como una Revolución ir__ 
na en Centroamérica, mientras que la nueva ideologia l'isuallza 
a la Revolución Sandinista como una avanzada dei comunismo 
internacional y una amenaza para la seguridad norteamerica
na. La política trilateralista estaba representada por el di�curso 
de Carte,- en la Universidad de Notre Dame "el conflicto con la 
Unión S�viétic:.1 es menos intenso. La gran amenaza para Ia paz 
ahora v1ene de un mundo donde una terccra parte son ricos y 
dos terceras partes son pobres". Para la nueva derecha nortea
mericana, los Derechos Humanos defendidos por Carter no son 
más que "Marxistas marchando bajo la bandera de Cristo" 

· como dijo Lefe,•er, uno de los asesores ideológicos de Reagan.
Los Derec:hos Humanos son sustituidos por los "Derechos Cor
porativos" de la empresa prhada )'de las trasnacionales nortea
mericanas. La magia dei mercado, el rearme moral en Estados
Unidos y el rearme militar para defender la segurirl· 1d nacional, 
son las bases de la nueva política exterior norteam� ·icana. Todo 
eso implicaba que la campana de Derechos Humanos y el con
trol de armamentos era pernicioso. La supremacfo nuclear era 
la forma de apoyar la política exterior y de confro,itar •·ai impe
rio dei mal", la llnión Soviética. La renaciente política arma
mentista huscaba desgastar económicamente a Ia Unión Soviéti
ca, declarando una guerra económica y técnica, que se manifes
tó inicialmente en la oposición ai proyecto de los 250 billones de 
dólares entre Europa y la Unión Soviética para construir el ga
soducto transiberiano. 

Las c:onsecuencias de esta nueva política exterior norteameri
cana se han manifestado también a nivel de la crisis económica. 
EI déficit presupuestario norteamericano, básicamente debido 
ai gran presupuesto militar, produjo una fuerte alza en las tasas 
de interés, que atrajo un ílujo gigante de capital mundial hacia 
Estados Unidos, descapitalizando Europa y los países árabes y 
manteniendo artificialmente la recuperación norteamerican'a 
. � 

, 

rmportando los dolares dei mundo y exporiando Ia inflación. 
Esta política no ha ayudado a la recuperación europea, ni mu
cho menos a superar Ia crisis dei Tercer Mundo que sigue pro
fundizándose. En relación con América Latina, las altas tasas 
de interés, la reducción dei financiamiento internacional a 
América Latina, que ha !legado a ser de balance negativo en los 
últimos a1ios, nu ha hechu m,ís que llevar a América Latina a 
una crisis económica, como no se había conocido ni siquiera en 
los anos 30. y que cada día amenaza más con dar lugar a estalli
dos políticos por las impusiciones anti-pueblos dei F .M.I. 

Esta política de hegemonía y contención militar, basada en 
una deliberada hiper-polarización dei conflicto Este-Oeste, 
"!arginaliza al?solutamente la conflictividad Norte-Sur, pospo
mendo cualqmer arreglo de Nuevo Orden Económico Interna
cional, nue,•o ac:uerdo financiéro internacional, Ia ley dei mar, 
la reconstitución de los organismos multilaterales, etc. La única 
política que concentra la atención de Estados Unidos es visuali
zada en términos de seguridad nacional, dei conflicto Este-Oes
te y de liderazgn mundial de Estados Unidos, porque sin este li
dcrazgo mundial, cn la opinión-de los pensadores conservadores 
norteamericanos, no se puede lograr la estabilidad económica, 
ni política mundial. "America is Back" representa todo este 
profundo �· complejo proceso ideológico. de alianzas económi
cas y polílicas dentro de Estados Unidos. A la vez, se funda Ia 
Internacional Conservadora·que se ha creado recientemente en 
Gran Bretaíia. La Internacional Negra como se le ha llamado, 
tiene ai Vice-Presidente Bush entre sus líderes máximos, movili
zandu apoyo internacional para este proyectu de la derecha 
mundial anticomunista. 



Es bueno aclarar que el proyecto trilateral era también y si
gue siendo un proyecto imperial; pero de un imperio que procu
raba acomodarse a la multipolaridad dei mundo, a la nueva co
rrelación de fuerzas, ai resurgimiento de sub-potencias en el 
Tercer Mundo y a una demanda acumulada de los países dei 
Tercer Mundo por tener una participación en el desarrollo 
mundial. Suponía, por otro lado, una posición de detente frente 
ai conflicto Este-Oeste para poder resolver lo que se veía, como 
el peligro más importante para la estabilidad mundial, la ten
síón Norte-Sur. 

Klsslnger confunde 
Centroamérlca con el Canal de Panamá 

En nuestra región dei mundo, esa política se vio ejemplifica
da por el acuerdo de los tratados dei Canal de Panamá, Torri
jos-Carter. La administración nÓrteamuicana los presentó 
como un "test" de la nueva era en las relaciones de Estados Uni
dos con América Latina y como un ejemplo de cómo resolver los 
conflictos entre el Norte y el Sur, también como un método ne
gociador para distensionar un conflicto. El grupo de la CPD y 
especialmente Reagan, sin embargo consideraban que se daba 
una amenaza soviética en el Canal de Panamá, ante un torrijis
mo ai que varias veces se acusó de comunista. Reagan y el sena
dor Helms fueron grandes enemigos de firmar los acuerdos dei 
Canal de Panamá, cuando se firmaron los tratados canaleros 
Reagan calificó aquellos tratados como una traición y una ren· 
dición de los derechos de Estados Unidos en Panamá. Los trata
dos dei Canal de Panamá, personalmente dirigidos por Kissin
ger, permitieron sin embargo a Estados Unidos mantener las 14 
bases militares en Panamá y acomodar el control imperial sobre 
esa via de tránsito, tan vital para Estados Unidos, hasta el ano 
2,000. En los tratados, por demás constantemente violados, es 
Importante recordar ahora que la nueva compaiiía dei Canal 
que se estableció tiene una mayoría de representantes nortea
mericanos. EI presidente de la compaiiía dei Canal es el Presi
dente de Estados Unidos con un director de la compaiiía dei Ca
nal de Panamá, que es también norteamericano. Es decir, ese 
fue el estilo de soberania que el imperialismo trilateral permitia 
ganar a Panamá sobre un pedazo dei territorio patrio que contó 
con todo el apoyo de América Latina y la aprobación de la 
O. E.A. Kissinger fue el mago de aquella acomodación dei lmpe
rio, que América Latina la aceptó como un gesto de la nueva era 
y como el máximo de lo que Estados Unidos podía conceder a las 

· aspiraciones latinoamericanas.

Pero el informe de la comisión Kissinger a-.lica ahora esa con
ceptualización que se usó sobre el Canal de Panamá, a toda el 
área centroamericana, como si el Istmo Centroamericano fuese
una propiedad norteamericana. Conviene recordar que la pro
puesta más práctica para manejar la crisis centroamericana en
el informe Kissinger, es la creación de la "Organización de De
sarrollo de América Central" (ODAC). La ODAC está abierta a 
todos los países de Centroamérica, incluyendo Panamá y tam
bién "a los Estados Unidos de América", com<, miembro asocia
do. También se permite la participación como miembros a otras
naciones de Europa, Canadá y Japón. Sin embargo, "el director
de la organización debería ser un ciudadano de los Estados Uni
dos con un Secretario Ejecutivo centroamericano". Pero más
aún, el control último de los fondos que manejaria la ODAC
"corresponderia siempre a los países donantes" y "los donantes
retendrían el derecho a veto". Este organismo supranacional
ODAC, dirigido por un ciudadano de los Estados Unidos, vela
ria por la gestión de gobierno en los diferentes países centroa
mericanos en todos sus aspectos, incluso los políticos, es decir,
proponen, otorgar a la ODAC atribuciones que competen a la
gestión soberana de cada nación. La propuesta de control que se
hizo sobre la propiedad que Estados Unidos consideraba como 
suya, el Canal ("Nosotros lo compramos, lo hicimos, es nues
tro"), se aplica a los países de Centroamérica en su conjunto,
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como si nos hubieran comprado, nos hubieran hecho y fuera
mos de ellos. Lo que la alianza para el Progreso jamás se atrevió' 
a presentar en 1960, Estados Unidos lo pretende hacer 20 anos 
después, no sobre una porción de territorio sobr� los cuales Es
tados Unidos tiene un reclamo jurídico de la época colonial, sino 
sobre todos los países de Centroamérica. Además, mantiene el 
informe Kissinger, en la ODAC, "la representación debería 
provenir principalmente dei sector privado", ai que virtual
mente convierte en único representante legítimo de los pueblos. 
Este es un ejemplo gráfico dei engendro de la nueva altanza en
tre la CPD y la nueva derecha conservadora norteamericana. 
Representan diferentes grupos de poder económico y político 
dentro de Estados Unidos y una ausencia de representación de
mocrática de las grandes mayorías norteamericanas en la defi
nición de esa política exterior. Las élites dei poder norteameri
cano se entrecruzan y se_ intercambian, pero la gran mayoría dei 
pueblo norteamericano, no está representado en esos intereses 
de élites aunque comparte sumisamente esa hegemonia dei capi
tal transnacional. 

Por eso mantenemos que existe una coincidencia entre los in
tereses de las grandes mayorías centroamericanas con la gran 
mayoría dei pueblo norteamericano. Consideramos que lo que 
es un problema imperial para los países de Centroamérica, dei 
Tercer Mundo y también para la Comunidad Internacional, es. 
también y sobre todo un grave problema para los sectores popu
lares de Estados Unidos. 

En 1932, Franklin D. Rooseveltfue electo presidente de Esta
dos Unidos en base ai programa político conocido como New 
Deal. En aquel programa se daba una participación en el bie
nestar social a la clase trabajadora, con un Estado que regulaba 
la vida política, la vida económica y la alianza social que sopor
taba el New Deal. Era una alianza de clases entre la gran bur
guesia internacional (financiera e industrial), la clase obrera y 
los grupos étnicos norteamericanos. Una alianza hegemonizada 
por el Partido Demócrata y por los intelectuales liberales de Es
tados Unidos. Suponía una cooptación de la clase obrera y los 
sectores populares norteamericanos dentro de una alianza he
gemonizada por la gran burguesia. Se ganó la adhesión de la 
clase obrera norteamericana a base de un anticomunismo y dei 
idealismo liberal de alguno de los líderes norteamericanos como 
John Kennedy. Se ofrecía ai pueblo norteamericano "Bread 
and Butter" (pan y mantequilla), a cambio de que los obreros y 
trabajadores norteamericanos cediesen su representación di
recta como clase en las élites liberales. Hoy, dentro de Estados 
Unidos, el New Deal está también destruído, se ha dado una po
larización entre ricos y pobres, esta polarización se mantiene en 
base a una frustración de la clase obrera. Sin embargo, Reagan,: 
que representa el fin de aquella alianza de clase, ha sido capaz, 
de crear un nuevo consenso y de captar a través de un proyecto 
ideológico utilizando los medios de comunicación social, la frus
tración de una gran mayoría dei pueblo norteamericano que ve 
que la administración Reagan presenta "A New Dream", un 
nuevo sueno que lleva consigo el que "America is Back". Rea-, 
gan, a base de un programa ideológico magistralmente comuni
cado a las masas norteamericanas, ha levantado el optimismo, 
principalment� de los grandes monopolios y det0m-.,s admitir 
que de algunos sectores dei pueblo norteamerican.1, jogando 
con el gran miedo nuclear, con el anti-comunismo y con la 
'"amenaza" a la seguridad nacional nortet acana. Con este 
paquete ideológico ha sido capaz de ir ava .:ando gradualmen
te, Reagan ha aprovechado la debilidad de la organización' ,1-
dical (un 35% de la clase obrera norteamericana estaba sind �a
lizada en 1960, pero sólo el 19% en 1980). La administración 
Reagan, marginando ai JS% de los más pobres de Estados Uni
dos, a través de su campana ideológica, ha sabido manipular Ia1 
desilusión y la angustia de una buena parte de las clases popula-� 
res en Estados Unidos, ante.e! fiasco de anteriores políticas im·; 
periales. La nueva agresivivdad reaganiana y su intento de con-.. 

se�uir cont�ol hegemónico sobre la globalídad dei sistema capi
tahsta, ha sido capaz de asegurar el respaldo suficiente para ob
tener un segundo mandato. ç-

La visión de Reagan 
es nihllista e imperial 

. Reagan y los intereses que representa, han promovido dema
,gógicamente los "New Dreams" (los nuevos suenos), en base a 
valores y concepciones tradicionales dei pueblo norteamericano 
sobre la libertad, la democracia y la paz. Sin embargo, los "New 
Dreams" de Reagan llevan un contenido nihilista, una visión 
imperialista que intenta a ultranza bipolarizar ai mundo entre 
el Este y el Oeste para recuperar la hegemonia global e implan
tar su imperialista "Way of Life". Toda esta cobertura ideológi
ca se acompana de un proyecto militar estratégico que implica 
fuerza, hegemonia y poder. Que se manifiesta recientemente en 
la SDI, la.iniciativa de defensa estratégica, que implica el apoyo 
militar y la fuerza nuclear como componente esencial para lle
var adelante esa visión imperial dei mundo. Hoy, a 40 anos de la 
victoria sobre el fascismo cabe recordar que estas visiones con 
un sustrato de valores nihilistas, dieron lugar ai nacimiento dei 
fascismo en Europa en la crisis de 1930. Sin embargo, el proble
ma hoy es más grave aún porque el peligro de este nuevo fascis
mo se da en una era nuclear, donde hacer estallar un conOicto 
atómico no supondría una guerra más en la historia de la huma
nidad, sino posiblemente la última. 

Por eso mantenemos que lo que está hoy aquí en juego no es 
solo un test para Nicaragua y Centroamérica, ni un test de nue
vas relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sino que 
es un test también para Europa y para la humanidad. Pero so
bre todo es un test para el mismo pueblo norteamericano. Con
sideramos que la crisis regional no es por contradicción entre los 
pueblos de Estados Unidos, Nicaragua, Centroamérica y Amé
rica Latina, sino entre unas élites norteamericanas que han mo
nopolizado la política exterior de su país, la han ideologizado y 
bipolarizado en un conOicto, agigantado artificial y engaõosa
mente como.entre el Este y el Oeste. Sin embargo, no podemos 
ignorar que se corre el peligro de que la intransigencia dei go
bi�rno norleamericano imponga este conOicto como una profe
cía autocumplida. Por eso, ante este nuevo monroísmo a escala 
mundial, Nicaragua y los pueblos de Centroamérica quieren 
presentar una visión alternativa desde América Latina, que 
también espera ser una propuesta ai mundo que permita una sa
lida conjunta, basada en intereses comunes para salir de la cri
sis económica, lograr la estabilidad y la paz. Soste-wmos que la 
crisis centroamericana puede ser resuelta por los mismos cen
troamericanos si se evitan las interferencias extrarregionales. 
EI problema es que los intentos de negociación, representados, 
por ejemplo, en Contadora, que expresó con el ACT A de sep
,1embre de 1984 un espírito bolivariano, son percibidos por esta 
visión monroísta como obstáculo y un peligro para la hegemo
nia norteamericana sobre su "patio trasero". Si Contadora fra
casa, fracasan los 4 países que tomaron la iniciativa y pondría 
en peligro esta visión bolivariana y posiblemente quedaría una 
OEA retrotraída a su vieja decrepitud. Por algo la Revolución 
Sandinista fue la primera en aceptar el Acta de Contadora sin 
ningún tipo de modificaciones. Porque a pesar de las dificulta
des y de las insuficiencias dei Acta de Contadora, el espírito bo
livariano dei Acta encajaba dentro dei proyecto de la Revolu
ción Nicaragüense. 

Recalcamos nuesta vocación bolivariana, porque la Revolu-
ción Sandinista está cumpliendo sus bodas de oro, con más de 50 
anos de experiencia. Pero también se aproxima a su sexto ano en 
el poder. Este es un tiempo más que suficiente para que no se 
pueda decir que la Revolución Sandinista todavia no se ha defi
nido. Hay demasiado evidencia histórica para que objetivamen
te la Revolución Sandinista pueda ser conocida por aquellos que 
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deseen conocerla. Como todo proceso, ha tenido su dialéctica de 
avances y retrocesos, de dudas, de encrucijadas, pero es indu
dable que en el proceso espiral en que camina la historia, hay 
una clara y definida línea tendencial de la Revolución Sandinis
ta que sólo aquellos que no quieren ver, no ven. 

. Con más de S a_nos de h�ber tomado el poder, derrotando a la 
dtctadura somoc1sta, hab1endo estado enfrentada militar, eco
nómica, política e ideológicamente como pocos procesos en el . 
mundo lo han estado, en plena crisis regional e internacional 
fre1_1t� a una_ agresión despiada�a de la mayor potencia mundial: 
seria 1mpos1ble que la Revoluc1ón Sandinista no se haya defini
do. Si hay dificultades para encajonarla en una de esas matrices 
históricas que intentan encerrar la historia ágil y salpicante de 
los pueblos, esa es parte de la definición y de la particularidad 
dei proceso, que se presenta como un fenómeno histórico inno
vador, expresión de la necesidad de realizar transformaciones 
sociales profundas en el Tercer Mundo, a través de un proceso 
democrático y un modelo económico dentro de los característi
cas de la pequenez, el subdesarrollo, y perificidad de la realidad 
nicaragüense y centroamericana. 

Cierto que la Revolución Sandinista no es sólo una Revolu
ción nacional porque se da en una región históricamente consi
derada el patio trasero dei imperio, su área preservada y por 
tanto, tiene también por su contexto geopolítico una implican-
cia regional e internacional. 

Realidades concretas reafirman 
los Principias dei proceso revolucionario 

Con '!'ás de s·aõos de intentar construir la nueva Nicaragua, 
son reahdes concretas las que reafirman los princípios y los va
lores que han dado el carácter a la Revolución Sandinista. Esta 
definición no es de escritorio, sino que se realiza en pleno campo 
de �atalla, ei:i un momento en que la escalada agresiva militar 
está tomando formas de creciente intervención; frente a una es
calada ideológica que presenta a Nicaragua como un "terroris
mo comunista amenazante" y como un proyecto que exporta 
Revolución e inestabilidad a toda la región. Ante semejante im
posición, la Revolución Sandinista ha de bido optar por una gue
rra dei pueblo frente a la agresión, reestructurar la economia de 
reconstrucción en una economía de resistencia y de sobreviven
cia nacional, ai mismo tiempo que convoca a la solidaridad in
ternacional que defiende cl derecho de la auto-determinación y 
de la soberanía de los pueblos, por pequeõos que éstos sean. Es 
decir, esta definición viene dada dentro dei parâmetro de una 
guerra, pero que ai mismo tiempo ofrece una propuesta de paz 
nacional, regional y de distensión internacional. 

La Revolución Sandinista triunfó en un momento donde la 
· crisis y las contradicciones dei sistema internacional habfan al
canzado uno de los momentos más álgidos dei siglo XX.

La Revolución Sandinista ha tenido que e11:perimentar la cri
sis centroamericana, la crisis inter-nacional y el proyecto de 
constr':1ir una nación ai mismo tiempo. Quizá la amplitud y la 
enorm1dad de estas tareas para un pueblo pequeno y joven, 
�aya dad� apariencias de que este proceso de aprendizaje colec
tlvo que vive nuestro pueblo, no tenga una definición precisa. 

zQuién puede tener definiciones precisas y acabadas en estas 
coyunturas tan cambiantes y dramáticas? Sin embargo, existe 
un proyecto C()n una clara tr�ectoria histórica hacio el futuro. 
Incluso, quisiéramos lanzar un reto a la Comunidad lnternaciP
nal, para que no se distraiga buscando precisiones ideológica,;
de un proceso tan complejo como el nuestro, sino que evalúe .) 
analice si la práctica de estos casi seis anos y los va•or·es y princí
pios que la sostienen, pueden ser tildados de "terrorismo comu
nista amenazante", o si !1º debería más bien, ser considerado 



nuestro proceso como un intento de asimilar las experiencias 
históricas de la humani_d� para,conseguir las trans�ormaciones
sociales y la democrac1� simultaneamente, aprendaendo de los 
errores y de los êxitos que la memoria colectiva de los pueblos 
nos han legado como su gran herencia. 

Consideramos que los princípios y los valores que sustenta la 
Revolución Sandinista, coinciden. con los valores fundamentales 
que defienden los pueblos de América Latina y dei Tercer �u�
do. AI mismo tiempo estamos seguros que estos valores y prmc1-
pios coinciden con aquellos valores más profundos y hu'!'anos 
de la democracia occidental, representada por las corr1entes 
más progresistas de Europa y sectores de los Estados Unidos. Es 

1 indudable también que la experiencia de los pueblos que opta
ron por el socialismo con sus múltiples e?'IN;riencias de revolu
ciones populares en el mundo, han contr1bu1do también en este 
largo proceso que modela las características propias dei pueblo 
de Sandino. 

1. EI proyecto sandinista de economía mixta! plura!i�mo _pol�ti
co, de genuino no-alineamiento y democracia partac1pat1va m
tenta r:esúmir y materializar en la realidad nicaragüe�se este 
aprendizaje colectivo de los pueblos dei mundo que han mtenta
do construir su auto-determinación, la justicia e igualdad para 
sus ciudadanos, y el respeto internacional. Plantear un �ro7ecto 
de economía mixta con un sector prh·ado y un sector soc1ahzado 
de propiedad estatal y con diversas formas cooperativas, �o he
mos hecho más que articular un balance de fuerzas s�1ales y 
económicas que estructuralmente favorecen la super�cmn de la 
desigualdad, de la injusticia y la falta de democracia. Esa es
tructura económica balanceada es la base sobre la que descansa 1 

el cónceptó dei pluralismo político en Nicaragua. No vemos la 
posibilidad de crear un pluralismo político .real si no existe tam
bién un pluralismo económico real, en el sentido de que ambos 
procesos son correspondientes con una me�or d_istribución de _la 
riqueza nacional. Ambas cosas, la econ?m1a '!'1xta y el l?l�ra!•s
mo polítjco, surgidos de una guerra de l)beracaón que re1�md_1�a 
princípios de soberanía, independencaa Y. au!odeter�mac1on 
real no pueden sino expresarse en e! ámb1to mternacaonal:�n 

�términos de un genuíno no alineam1ento. Para la revol�c1on 
sandinista unas genuínas relaciones de respeto mutuo, �m!st_ad 
y cooperación no están ('.n contradicción con !'uestr_os prmc1pms 
de No-Alineamiento, tal y como Reagan rnahntenc1onada111ente 
prentende hacerlo éreer a la comunidad internacional. 

Es la lógica de las mayorías, esta lógic� popular en una socie
dad extraordinariamente subdesarrollada, la que define las 
prioridades, y el ritmo de un proceso que sólo se poede entender 
desde su raíz popular. 

En este sentido consideramos que en la Revolución Sandinista
se podría estar jogando un nuevo término de referencia, �e rali
zación de los cambios sociales que el Tercer Mundo neces1ta. La 
Revolución Sandinista no pretende de ninguna manera ser ori
ginal, pero sí pretende haber aprendido de las experiencias vivi
das por otros pueblos en su transformación social. En el ca� de 
América Latina la Revolución Sandinista aprendió en pr1mer 
lugar de Bolívar' y muy especialmente de la gran revolución me
xicana de comienzos de siglo. 

No és por lo tanto una casualidad si S�'!dino sale de Méx_i�o 
para dar inicio a los primeros pasos dec1s1vos de l_a revoluc1on 
nicaragüense. Hemos, más cercanamente, a�r�n�ado de Cuba, 
una revolución acosada y bloqueada desde su 1mc10, amenazada_ 
e intervenida. Aprendimos dei aislamiento que tuvo que �ade
cer Cuba y que lo sigue padeciendo, porque A!"éric� Latma se 
iencontraba bajo la hegemonía de un proyecto 1mper1al como la 
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Alianza para el Progreso, que tuvo l_a capacidad de crear .'!n
consenso latinoamericano capaz de a1slar a Cuba, a excepcmn · 
de la valiente e independiente actitud de México. También la 
Revolución Sandinista aprendió dei modelo chileno de Allende, 
que intentó evitar los costos dei boicot y el aislamiento cuban?, 
realizando transformaciones sociales basadas en los procesos ' 
electorales y parlamentarios de 1� democraci� occi�ental. L_a 
violencia militarista de los lacayos internos dei 1mper10 y el bo1-
cot económico y político que se estableció sobre Chile, diero_n ai 
traste con un proceso que había levantado grandes expectativas 
en los pueblos de América\ Latina y de1 tercer mundo. 

La Revolución Popular Sandinista aprende de los procesos 
nacionalistas de la Panamá Torrijista y dei Perú de Velasco AI
varado, enfrentados también por la política imperial como una 
amenaza a sus intereses. 

La Revolución Popular Sandinista pretende haber asumido 
estas experiencias latinoamericanas, pretende también haber 
aprendido de las experiencias vividas por otros pueblos que en 
ot,ras partes dei mundo, sobre todo dei !ercer Mun�o, se en
frentaron a la tarea histórica de ganar su mdependencm real y a 
la creación de una sociedad nueva. EI Sandinismo considera boy 
que se pueden realizar transformaciones sociales-económicas Y 
políticas profundas ai mismo tiempo que se cr!an procesos de
mocráticos profundos con una clara hegemoma popular. Esta 
hegemonia popular no está reõida con las for�as de la �emo
cracia representativa. Profundiza la democracia,_ �daptandole 
a las condiciones dei subdesarrollo y a la construccton de una so
ciedad civil que décadas de dictadura, opresión, intervención y 
control extranjero no han permitido formar en nuestro pueblo 
ni en los pueblos de Centroamérica. 

Z.- La Revoiución Sandinista. la lucha por la paz 
y la integración regional) 

La Revolución Popular Sandinist� _fue la primera de u!' �on
junto de revoluciones sociall!S ! pohhca� larvadas_ en el ultimo 
siglo de la historia centroamer1cana. Fu1mos la pramera, como 
podríamos haber sido la última. La R.P.S. seguramente supo 
aprovechar las contradicciones y las coyunturas fa:vorables que 
se dieron, combinado con el largo proceso de lucha por la sobe
ranía dei pueblo nicaragüense. Sin embargo, la_ R.P .S. que no 
cree en voluntarismos históricos, no pretende, m puede, expor

·tarse.

AI fin de cuentas las revoluciones no se exportan, las hacen los
pueblos. Esta concepción se aplica en el hecho de que �o ha �a
bido país en Centroamérica que haya hecho tan repetidas e in
sistentes propuestas de paz como _Nicaragua. Pro�uest�s de paz
bilaterales regionales e internac1onales. No ha sido N1caragua
la que se ha negado a firmar ningún acuer,d� de paz. Ha sido
Honduras quien ha rechazado nuestras mulhples propuestas,
'fue Estados Unidos el que rechazó, incluso discutir, la propues
ta de paz de octubre de 1983, fueron los demás países de C':n·
troamérlca, presionados por Estados Unidos los que no tuvae
ron la autonomia para aceptar la propuesta de paz de Contado
ra fue Estados Unidos el que suspendió unilateralmente las ne
g�iaciones de Manzanillo. Nicaragua no ha rehuído nin�ún 
foro internacional para discutir los problemas centr?americ�
nos bilaterales y regionales, sean estos foros las N�c1ones Um
das el Consejo de Seguridad, la Corte Internac1onal de La
Ha;a, el GATT, la Unión Marítima Internacional.

Esta Revolución Sandinista, ha sido escudriiiada y revisada 
por todas las· organizaciones in�eri:iacionales de Derec�os Hu
manos, por las iglcsias, por los smd1cat�s, p_or todas las mterna
cionales políticas, por todas ias orgamzac1�:mes que defienden 
las minorías a la mujer a la juventud: Pos1blemente no ha ha
bido un proc�so electorai ai que se haya invitado con insistencia, 
incluso a nuestros más acervos enemigos, para que lo observen y 
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lo critiquen. No se cerró la puerta a nadie para que viese y anali
zasen el proceso electoral, el primero de la historia dei país y por 
tanto coa sus virtudes y limitaciones. 

Nicaragua en cualquier momento ofrece el Olivo de Paz a Es
tados Unidos y por supuesto a nuestros hermanos vecinos de 
Centroamérica, ai mismo tiempo que se ve obligada a una gue
rra dei pueblo (·ontra una agresión que lleva ya cuatro aiios. Nl
caragua ha ofn�ciclo repetidas veces la garantia de que en el país 
no se conslruirán ningtm tipo de bases milital'es extranjeras, he-. 
mos proclamado que Nicaragua, que nuestro país, no es ni será 
nunca base.militar de nadie, de que estamos dispuestos a retirar 
todos los asesores militares extranjeros y que estamos dispues
tos a entrar en un proceso de control de armamentos a nivel re
gional. Todo en forma equitativa y respetuosa de la dignidad y 
soberania de las naciones centroamericanas. 

Por otro lado, en medio de la crisis y polarizadô1_1 que vive 
Centroamérica, la R.P.S. considera que es posible iniciar un 
proceso de ·colaboración e integración regional de largo alcance.' 
Estamos convencidos de que existe una al'4!rnativa económica y 
política para Centroamérica basada en su historia común. En 
u�a base productiva estructural común, basada en productos
tradicionales de agroexportación como el azúcar, café, algodón, 
banano, carne, pescado, que significan un 70% dei producto re
gional de Centroamérica. Sin embargo, estos productos no tie
nen gran futuro en la economia internacional, son competitivos 
entre sí en benefico dei consumidor internacional y por tanto re
quieren formas regionales de complementaridad. Es posible un. 
salto económico y una convivencia política en Centroamérica, si 
a los centroamericanos se nos permite resolver nuestros proble
mas sin interferencia extranjera. Lamentablemente durante un 
siglo hemos tenido un polarizador permanente interfiriendo y 
agitando las tensiones y conflictos entre nuestros pueblos. La 
Revolución Sandinista nunca ha proclamado una receta para· 
Ccntroamérica. Defendemos _un pluralismo político que respete i 
rigurosamente los diversos niveles y formas de autodetermina-, 
ción poiítica y económica de cada uno de los Estados, que per
mita en medio de la diversidad, cstablecer una vinculación hori
zontal que cubra toda la región, superan<fo el proyecto vertical 
de un cordón umbilical económico y político que nos siga atando 
a la mctrópoli imperial, cordón umbilical económico y político 
recienlemente renovado en las propuestas de la iniciativa para 
la Cucnca dei Caribe y en el Informe Kissinger. 

EI sandinismo propone un proyecto de relaciones regionales 
más profundas y estrechas que las dei viejo y caduco Mercado 
Co1f\ún Cenlroamericano, pero a la vez, una diversificación de 
las relaciones internacionales de nuestros pequenos países. Es 
nccesario comenzar a visualizar unas nuevas formas de coope
ración e integración de los países de la Cuenca dei Caribe dentro 
de un proyecto de integración mayor latinoam.ericano. Hoy 
todo América Latina necesita un nuevo proyecto de integración 
J nuevos estilos de desarrollo que superen los errores y limita
clones dei desarrollismo dei pasado. Las nuevas posibiJidades 
de democracia en Brasil, Argentina, Uruguay y en el Cono Sur 
hacen que este suerio de la nueva integración latinoamericana 
sea una posibilidad que gobiernos y fuerzas políticas debamos 
comen:r.ar a discutir. 

Estt- pro� l"l"lo regional alternativo, democrátko, pluralista y 
, con un flll·rll' rnrácter popular, basado en la satisfacción de las 

necesidades h:ísirns de las grandes mayorías de la región coar-o 
base para un nuevo modelo de acumulación, ofrece �n po_tencial 
económico y político que puede tener un enorme mteres para 
oiros polos ecomímicos y políticos dei mundo. 

En espedal estamos pensando en Europa, en los países No
' Alineados, cn los Países Socialistas y el los países de la Cuenca 
dei Padlko �in que signifique excluir a los rnis.mos Estados Uni-1 
dos. Esta ("uem·a dl'I Caribe con ·sus casi 30 pai§4!s con represen-
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taclón polítka en la ONU y en los principales foros internacio
nales, con una poblaci1ín de más de 60 millones y un producto 
regional bruto de 70.000 millones de dólares, se puede convertir 
en un polo de atral-ción económico y polltico de interés Interna
cional. Frente a la iniciativa reaganiana de la Cuenca dei Caribe 
que pretende impqner un proyeclo de de�ndencia imperial, 
destruyendo todo proyecto horizontal y regional, es necesario 
que los puêblós de nuestra región de Centroamérica y dei Cari
be comiem:en a pensar en una alternativa propia, sin tener que 
esperar que las soluciones nos vengan desde afuera. Considera
mos que la crisis dramática que vive Centroamérica con todo y 
que es dolorosa está presentando esa oportunidad. 

l,a sallda democrática y pacífica a la crisis regional pue«le 
ayudar a establecer óuevas relaciones internacionales que di
versinquen la histórica dependencia de la región y evitar que es
talle un connlcto regional que pudiera tener conexiones fatales, 
también para oiros países dei mundo en un momento de guerra 
fría y amenaza nuclear. 

3.-: Una expn-iencla CODl'ergente ile"luêhas y valores 

En este esp,rttu es Importante que se analice y juzgue la expe
riencia política-Ideológica que vive la Revolución Sandinista. 
Esta experiencla puede presentarse como una convergencia en 
la lucha por la soberania, la independencia nacional y la autode
termlnación, de tres grandes corrientes históricas de la humani
dad. 

EI Nacionalismo, sobre todo un nacionalismo popular repre
sentado por las luchas tradiciorÍales dei pueblo nicaragüense y 
muy especialmente por la herencia programática antiimperia
lista y popular here«lada por Sandino, que asumió la esencia de 
las relvindicaclones dei pueblo nicaragüense por la soberania e 
independencla nacional. 

EI Cristianismo, representado en la religiosidad y la cultura po-
. pular mayoritaria de_l pueblo de Nlcaragua y en el aporte com

bativo ai proceso revolucionario realizado por un número masi
vo de cristlanos tanto en la guerra insurrecional como en el pro-·
ceso de e<1nsolidación de la Revolución. 

E/ Manismo y las experiencias rel'olucionarias, de otros pue
blos recogidas por el Frente Sandinista en el transcurso de su lu
cha contra la dlctadura. 

Ricardo Morales A vilés, pensador y dirigente mártir, escul
pió una frase que refleja cómo hemos entendido el estudio de 
esas e,i;perienclas: "Hay que estudiar nuestra historia y nuestra 
realldad como marxistas y estudiar el Marxismo como nlcara-
güenses... 

La convergencia en la lucha de estas tres grandes corrientes 
ideológicas 4e la iaumanidad, hacen que esta Revolución Sandi
nista sea diFícil de definir para aquellos que convierten el este
reotipo en una arma de descrédito y chantaje. EI pensamiento y 
la acción actual, absorbe e integra en 1� vida y acción de la na
clón a hombres con valores y princípios dei crtistianismo, dei 
nacionalismo popular y dei marxismo en flexible interacción, 
llevando adelante· un proyecto histórico que las nuevas expe
rient:ias revolucionarias seguramente no pasarán desapercibi
do. 

Esto 'pue«le parecer heterodoxo para algunos, blasfemos para 
otros y tácticos para los cortos de vistá. Esta realidad conver
gente crea 185 ·raíces sólidas de un auténtico pluralismo, que in
tegra y absorbe las mejores experiencias históricas. EI Sandinis-. 
mo lo hace en una forma crítica y muy nicaragüense. Trata de 
e�ltar la ldeologización de las ideologías, porque la historia en-• 
seiia que esta ideologización lleva ai dogmatismo. 
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EI Srmdini'>\110 se 1.;resenta con la frenté alta, y con la mirada cla
ra ante los qut> piden definiciones políticas e ideológicas. Son
m · de 50 anos de Sar,dinismo y más de 5 anos de Revolución 
Saurlinista. pal'a que se nos siga pidiendo que digamos lo que so
m,,s y lo que pensumos. La Revolución Sandinista recupera si
'i:m,ltàneamt'nte la rt-'volución social y económica, a la vez que la 
dcm<lcracia dentro de un marco más profundo de democracia 
p:trtidpativa. 

Ante la amenaza de un Monroísmo Internacional, ante la 
.. ml'naza de la polítka de la fuerza y de la diplomacia dei garro
,e, la Revulución Sandinista contrapone esta realidad política, 
idwlo;.;ica, fle:cible y original, que nos permite enfrentar y cons
trui'" .. 1 futuro �uperando los esquemas para aprender continua
m..:ntc de la memoria colectiva de los pueblos de la humanidad,
e.�fouándonos por interpretar y transformar la historia de 
uucstro pot'blv. No tenemos vergüenza ni necesidad de ocultar
r,m!!'.tra "peligro�a) terrorista" exfstencia sandinista. Nos senti
mo.� ogullosos dt> elia y la proclamamos ante el mundo, porque 
considcr:unos que los explotados de esta tierra, los hombres de 
buena volunt�td, los que quieren con_s_truir un l'ufuro de paz y
hermandad mundial, no tienen nada que temer de nosotros,
sintJ más bien, estrechar nuestra mano amiga para contribuir a
çonstruir una humanidad de paz y justicia. 

4.- La rn·olución ante la t·risis internacional y la amenaza de 
gu�rni nuc:Jear. 

Frente a la crisis económica internacional, frente a la crisis de 
nzlores y cl peligro de un nihilismo fascista de nuevo cufio que
germina tambíén en la crisis actual dei capitalismo, la Revolu
ci6,1 Sandinista se ,e forzada a visualizar y reforzar los princi
JJios ) , alores que puedan lograr la convivencia internacio·nal y
ftiful' la guern1 nuclear. Ante esta crisis internaciooal prolongada.
y profümla, en un mundo que reproduce el hanibre y la opre: 
siór, �u forma crcciente, ante dois diálogos atascados y bloquea
doi. por en nue,•o Monroismo como son el Norte-Sur y el Este
Oc�f.e <.>s importante visuali1.ar el papel de los pequenos países de 
la periferia dei siswma, de los países dei terc er mundo y los paí
St'� No-Almeados. La iniciativa de desarme nuclear enarbolada 
:!ctualmenie por México, Argentina, India, Suecia, Grecia y 
Tanzania así lo ate:.tiguan. Es importante también reconocer la
emergencia de más ): nue,·os sujetos históricos que están emer
gi1•ndo frente a la ·crisis global (los movimientos de paz, ecológi
cos, las iglesias. el nuevo papel de los sindicatos, de las mino
rías, dt'i movimiento negro, de las mujeres, de la juventud, 
etc.). fü, importante u�icar un ntÍ�vo papel para estos sujetos 
Snstódcos dentro de un proyecío �obal antimperialista. 

Debemos de superar la vieja solidaridad internacional para•
que sea más una convergencia de intereses comunes. Frente a la 
nueva ideologia imperial, frente a este nuevo Macartismo o
Monroísmo internacional, que tiene detrás el apoyo dei mayor
pre�upu.:sro militar en la historia y un proyecto de guerra de las
galaxias, es importante enfrentar este proyecto de muerte y con
tn1 poner un pmyecto de nueva solidaridad internacional, _un
pro)'ecto de lucha poi- la vida, con capacidad de crear un fuerte
consenso mundial, una convergencia y convocación de intereses
comunes compartidos por tas mayorías de la humanidad. 

, Es importante parar la producción dei hambre, miseria y 
amenaza guerrerista que en forma ampliada se está producien
do en el mundo. Es fundamental movilizar aquellos sujetos his
tóricos que rompan este arbitrario tensionamiento Este-Oeste 
que .limita las pw.ibilidades y liquida las esperanzas de resolver 
cl prob!ema fundameíltal Norte-Sur y Capital-Trabajo. La re
tup ración dei crecimiento económico, siempre ha dejado mar
l ·• ·•do a ur, 40-50% de la población dei mundo, provocando

n� ·o,1tradic.:ión mayor entre Norte y Sur ai concentrarse el
rec,miento cn un consumo e�uberante, en un gasto de�medido
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·de recursos naturales, en un presupuesto m1fitar mundial supe-
,rior a toda la deud11 dei tercer mundo. 

Esta cris;s adual no es súlo um; u :::ls económica, social y po
lítica, sino es tamhién ua11 rri�:s c11hural, de identidad expre
sión fundamental de b crisis dei cai,;talismo. La tensión Este
Oeste ha sido artifici-,hnente poh1rizaja j)ara relegar el proble
ma dei tercer mundo y la relal:ión Nc;i,·te y 1'1.1, en el basurero de
la_ historia. Es importante levantar un paradigma que dé iegíti
ml8ad, que sea capaz de movilizar a los sectores más sanos dei
mundo en busca de la paz, de la democracia, de la li�rtad y dei
desarrollo de las dos terceras partes de la humanidad. 
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Este no es SQlo un problema que concierne ai tercer mundo,
. _porq_ue se da también una "crisis" que se está profundizandÔ
dentro de fas sociedades -capitalistas más desarroiladas. Las tec
nologías alienantes, la ruptura dei balance ambiental, la pro
funda insatisfacción de consumo artificial y deshumano, está
provocando que los pueblos comiencen a buscar de nuevo las
raíces de su identidad ante la desesperación de no ver un futuro 
con sentido humano, sino más bien la amenaza nuclear. Algu
nos grupos recurren ai escapismo en el consumo de la drogadic
ción, otros desesperados recurren ai terrorismo, ai crimen,
otros ai fundamentalismo religioso o ideológico. Es importante
presentar un proyecto que despierte hoy la creatividad humana
y desate las fuerzas pop�lares contenidas a nível internadon;tl •. 

Posiblemente en esta tarea estos pequenos países dei tercer 
mundo, "estos condenados de la tierra" como diría Fanon, po
drían producir las chispas de creatividad que i!I mundo necesita 
para preservar su futuro. 

5.- Una Europa para enfrentar Ia paz y el desarrol/o dei tercer 
mundo. 

"La época dei viejo sistema Atlántico ha terminado" fue la
conclusión de cuatro institutos occidentales de política exterior
en Bruselas en 1981. Desde nuestra perspectiva, también el vie- ·
jo sistema Atlántico basado en el predomínio de Estados Unidos 
no tiene, ni debería tener sentido ni futuro en un mundo de cri
sis. La incapacidad que la supremacía y el liderazgo norteame
ricano ha demostrado en los últimos aiios para resolver los pro
blemas de la paz y dei desarrollo dei mundo, es cada día más pa
tente. También nos parece patente y creemos que los líderes y
dirigentes políticos responsables en Europa, comparten esta vi
sión, que la fuerza como panacea de los problemas es imposible 
en una era nuclear. La paz en indiv�ible. No se puede promover
la guerra para conseguir la paz en ninguna parte dei mundo. 

. Lmi tjempos han cambiado también para Europa, 511 ....
cléa DO es la misma que la dei período de destrucciôn post-lMll
ca, hropa supera hoy a Estados Unidos en un conjunto de los 
pricipales indicadores económicos. Precisamente la fuerza com
petitiva de Europa y de Japón es parte de la crisis económica ac
tual que asusta a Estados Unidos. Y es que la entrada en el poder 
económico y político mundial dei tercer mundo, que Estados 
tinidos ve como un peligro, para Europa representa Una com
plementaridad de recursos naturales y de mercado. No es casual 
que ai mismo tiempo que Europa ha est�(,io m�s �en_ proclive a
apoyar e} diálogo Norte-Sur, Estados Unidos ha rehusado
discutir este eje -fundamental de la crisis internacional. 

Hemos seguido con atención el conjunto de alternativas que
se han _producido en Europa recientemente. 

1983 y 84 han visto el creciente flujo de personalidades políti
cas y económicas y el creciente interés entre las dos Europ� de_
encontrar sus puntos de convergencia y sus intereses comunes. ·
Una polarización Este-Oeste es ciertamente un obst�cul� -�ara 
aosotros en el tercer mundo, pero vemos con satisfacción que
comienza a percibirse que esta polarización es un obstáculo
para Ia misma Europa. Los recursos naturales y los me��a�os 
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dei tercer mundo, ofrecen a una Europa desgastada en recursos 
naturales, una convergencia de intereses gue favorecería el de-·
sarrollo dei tercer mundo y la recomposición europea. · 

Pero a la vez· reforzaría todo el movimiento de no alineamien
to y la posibilldad-de abrir un nuevo ordey económico interna
cional que no tenga permanentemente que sufrir el veto de los
Estados Unidos para la implementación de las sugerencias polí
ticas y económicas que se hah dado en dichos encuentros. Por 
eso la Revolución Sandinista temprana y conscientemente ha 
promoyido las relaciones de nuestra región con Europa; no es 
una casualidad si nuestro país recibe de esa región dei mundo 
una importante cooperación económica y política; no es una ca
sualidad si desde Suecia hasta Espana contamos con amigos fir-·
mes, no es ciertamente un azar si somos el país centroamericano 
con mayores vinculaciones europeas. En fin tenemos la convic
ción que Europa tiene un lugar constructivo a jogar en la crisis 
de C.A. y con su cooperación contribuir a diversificar las rela
ciones de nuestros países y con ello contribuir ai relajamiento de 
la influencia monopólica de los Estados Unidos en la región. 

Los aliados europeos de los Estados Unidos tienen en C. A. un 
desafío para contribuir a la paz y la distensión internacional. 

6. - Una i-elaci6n estrecha y no alineada con los países socialistas. 

A partir de estas reflexiones siempre nos preguntan respecto 
de la naturaleza y fines de nuestras relaciones con los países so-

<cialistas_ 

EI No Allneamiento genuino 
se expresa en la amplitud de las relacion_es 

Los sandinistas respondemos que un genuíno no alineamiento
se puede implementar manteniendo una estrecha y amistosa re
lación con los países socialistas, como también se puede realizar 
manteniendo una estrecha amistad con el pueblo norteamerica
no. EI poder contar con el apoyo y la solidaridad de los países so
cialistas, sobre todo para los pequenos países de la periferia, es 
fundamental para poder caminar por este difícil y tortuoso pro
ceso de una independencia nacional que tienen que pasar nues
tros pueblos para conseguir su soberanía y la transformación 
social y democrática de sus viejas y caducas estructuras. La Re
volución Sandinista reafirma ante el mundo su ainistad con los 
países socialistas, expresión de su total independencia y no ali, Qeamiento con cualquier blogue internacional. Es indudable 
. que la Revolución Sandinista tiene que reconocer el apoyo y la 
generosidad de los países socialistas, que en mc;imentos en que
Nicaragua sigue Inchando por su sobrevivencia, han ofrecido su 
apoyo económico y humano sin pedir nada a cambio. Es muy di
fícil que el presidente Reagan pueda convencer a nuestro pueblo 
que esos maestros cubanos que han educado a sus hijos en los lu
gares más inhóspitos de nuestro país, son una amenaza terroris
ta. Es muy difícil que el presidente Reagan convenza a nuestro
pueblo, que esos doctores que han reducido la mortalidad infan
til de nuestro pueblo, que han ayudado a eliminar en las campa
nas de salud la poliomielitis, que han curado a los heridos y 
traumados por la agresión imperial, son una amenaza comunis
_ta. Es muy difícil que los miles de internacionalistas europeos, 
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norteaniericanos y latinoamericanos que han frabajado junto a
compaiieros soviéticos, búlgaros o vietnamitas, codo a codo en 
proyectos comunes en beneficio para el pueblo nicaragüense 
sean considerados incluso por ellos, europeus y norteameríca
nos que han vivido en nuestro país, una amenaz;i terrori;;ra. 

Quisiéramos ilustrar este aspecto controversial de nuestrns
relaciones internacionales, con lo que una vez dijimos de nu<'s.
tras relaciones con Cuba. Afirmamos categóricam.ente que so
mos los nicaragüenses quienes determinamos de mai,er-a ">Ohe
rana quiénes son nuestros amigos y que Cuba ocupa iln h!gl\r
privilegiado entre nuestros amigos. 

Podríà incluso presentarse el caso que nuestro Gobie1·1� no 
estimara necesario tanta cooperación de Cuba, podri:l �sta re
duc!rse e incl!-'so eliminar, pero NUNCA y JAMAS podría rc• 
duc1rse la am1stad con el pueblo de Cuba, con su gobit'rno, con
su partido. 

Se· nos podría ofrecer, incluso, todo el orn d,, \\' all Str-eel a
cambio de que cesemos la amistad con Cuba y respondemos que
nue!tra amistad no tiene precio y no es negociablt1. 

Pero la posición norteamericana está exigiendo a Nicaragua y 
a Centroamérica nada más y nada menos que un alineamie.tto
efectivo y una subordinación absoluta con la p-olítica imperial.
E;n otras palabras, lo que está en juego es la autodeterminación
de Nicaragua y de los pueblos de Centroamérlca y la dignidRd
de América Latina, dei Tercer Mundo. No podemos aceptar
que un problema nacional o a lo máximo regfonal, se pueda
transformar, según los intereses no,teamcricanos, e11 uri pro
blema global. Por eso el gobierno Reagan p1·et�n�e qlie deben 
destruirnos porque de ello depende la credibilidad de si1 impe-·
rio y de sus nuevos suénos. 

Debemos afirmar que no ha sido la Revolución Sandinist11. la 
que ha disminuido la credibilidad y debilitado.la Iegitimidad de 
Estados Unidos a nível internacio11al, sino gl!e el mal manejo de 
la política exterior norteamerlcana bacia Nicaragm1 y lá regVin.
ha sido la causa de esta pérdida de prestigio norte11mcrkan,J en
el mundo. E�tados Unidos se encuentra co11 fa responsabfüdad
de definir una política justa y adecuada y Qmlbkén de definir los
límites de su poder para implementar esa política en es�a con
vulsionada región. 

Expandiendo la crisis a todos los países de la región como
Honduras, Costa Rica, e incluso Panamá, E!dados Unidos está 
crearÍdo condiciones reales en Centroamérl� para que el con·
flicto regional pueda convertirse en un problema de seguridml
nacional para Estados Unidos. Estaría autoa,mpliendo P.sí su
propia profecía. 

Queremos concluir seíialando que para eosotros, mlllnte;ier 
esta posición de autodeterminación e ir.depende111cla e, exlrnor
dinariamente costoso; incluso, países amigoo presiooan Ili Nka
ragua para que sea más acomodaticia en Hte rcspcdo. Nloun
gua mantiene que este es un problem,.de i:,rlm:ipioo y qu� q�f
se está jogando mocho dei futuro de nuestros p1•eblos, a psl"?lr
de la identidad de la Revolución Sandinista, Debe ent.:11,k,"!.!:
entonces, por qué nuestro lema es: PATRIA LIBRE O MOR.lR.
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Du,:ante los átas.comprtlididos 
entre el 18.Y 20 i# febreto. se cefebró 

en ManagU4,1ií/!l,icartl,rua, '.ti PrJ,ner 
, Congreso dei Pen.t�'!"i-J\nti-, 
lmperialisla,,_al;,C,µJ/ cbncurrieron 

numerosdspel'$o� politic'as 
e intekclúqla dei continente. 

'\-

Cerr6 el Conm,so, à Cõma,idante 
Bayardo1Arce, qulen ofreci6 una 
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imqorta�te exposición, en la que 
4estaca la necesidad de plasmar la 
unidad latinoamericana sobre la base 
de la lógica de las mayorias, si_guiendo 
la guia trazada por Bolivar, Sandino 
y otros próceres latinoamericanos. 
La importancia dei documento llevó 
a Pensamiento Propio a imprimirlo 
com_o Separata dei Boletin. 



ú1fc.•n•rní• 

�A lil1c 

�lit·M•v,. re r· 'ri•
� f r i · 

, O .! d r b II i 
t,)!JV flf• e, f I H·# ú• , 

' 



• 

OBJETIV'OS 

RATITA 00 }'NC011f�!!Q 1ES�.ApUAI, :mE ...... !_0,YQê,_pü ff:STADQ, ml.,.§�:P Qo
F§/6/JLã.a _J?Jt1;em1BlLa. 

...aa.=:a � 

= Faz-er uma aná.1i,ae da reaJ.ida.deo 
= T:r:oca de e.xperiencia� a partir da açãoº 

= Possibilitar que os mi..litantes assumam e dewoub:ram o mov 
y 

cToO organizado como res:p�s·lía. a realiclade de vida dos JO 

vens Trabalhadoresº 

= Provocar um maior entrm:iamelljroo 

== AbertLU'a9apresentação 9a:provaç=o da �auta9distribuição de 
tarefa.se tempo 2 horaso

= l!'ol.ga 

= A- tarde Real:i dnda º 

2 co 

em grupo ler materiaJ� e levantar q_ues-tões o

= Plenário Colocação d.os Gr1.1.pos 

tempo 2g30.m.1ntso 

Tempo 200 Hora.a o

= A noite ver fil.me a debate ( H;í.sto Classe Operária) 

Em gru.po aprofundar questõesº 

= Plenário colocação dos a:profuudamentos o

'tempo 2 900 horasº 

= A tarde ReaJ.idade Juventude Tra1,alhadorao Teatroº 

·tempo 100 horao



• 

' 

t:rooa de experienciao 

= P.Lenário coJ.ocaç'·"' o de experiencias e selecionar questões >}

e organizaçã.o das cidades tempo 2 915 m.inta o

= Noite 
ca===:� 

= :Em. grupos ap.rof'tmde.r questões º

:,e empo 100 llorao

SEGUifni,_ FEIRA 
,;� caa 

HOEÁRIO = ...,., 

= Plenário colooação apro�undamento dos gru.pos o

tempo 1 9 30 mintso 

= História da JOCv Experien.cia 9 Intern.aciona19Hi.stÓrico da 
equipeº estad 

tempo 2 g 00 hora.s o

= Levantar exigencias para as cidades º

= Avaliação do encontroo T�mpo l g 30 mintso

= Celebração e encerramento 

7900 horas 
8pOO Uíll 

favantm'o 
!L'raba.1hoo

AD.ao 
João?d.nho o

Ed:u.o 
Gilbertoo 
Ma.1:'aiao 

SECRETATIA 
,�,...., ....... 

J(t 
REginaldoo 109 00 Cil 

l.2 9
00 ff' 

J.4 9 00 tr 

17s)OO rn 
19 000 � 

e .O 
v 

8.J.0o 

Almoço o
11rabalhoo 
Oa:féo 
Jantar" 
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A (' 
economia e U..'llla palavra mui to usada hoje mas qu.e na ! 

verdade está diata.nciiada dia após dia dos bolsos dos trabalhado 

A economia é o processo utilizado para fazer distribuiçljG. na i 

na.oi dos recursosº 

t o conjrurlio de irr'i:;eressea economicos do povo sob a 

proteção jurÍdica do estadoo E toda a riqueza que produzimosr o

dillb.eiro que entra rO dizlheiro que sa!ra distribuição desta q

quezaoÊ o dinb.ei:t o que ci:,:-cu.la no pa:Í:s através d.o l"llcro :produz�;� 

doo 

Instrumento de avaliação do padrão m.onetári'O da nação� 

ia riqueza de um pa!a pa.1�a poder sobrevi e� e ter segurança� 

E um. coujv.nto de medidas que vao cionduzu- o proce so ;:-;,. 

conomicoo-

.Q. QP! AS CIDADES� 

PEDREIRA. 8 Louga.s g
1aoladox�srp4asticos gelatinarmaqu.inas 1nd�� 

triais ilp:r·odutos i�í'ratári. ,, 

CAMPmAs í � , o pegas l' maquinas pesadas ( tozr.ao 
V 

vagÕ s, OaJZü.l hoes 

almentos 11maquinae eletrica.s r equiprun.t'r.rtos eletromcos �prod.u os 

QlA � Id.cos confecções f' téxteis p cwnstrução civil(!

�-0. ç�a d e o�a.rtefatos de cime:uto�téxtil frigorOSASCO 

tioos� too 

s CAETANO 8 Car--.i:os HsoessÓrios imaquinas materialde conatrt. -

SANTOS 
;, WWW 

so-ANDRt 
------

ça0 0mu.itas industrias de autoso 

8 9 Od ,. Z baD8ll8.o ?
.... 

8 P.roõ.ntos industrio.J.izados S) qurunioos de borracha P

t.Jxtil�eletrodomesticos 9 a;utolhbil.istioos, fertili

z�tea g pxoâl..1tos al.iinantÍcioso 
--· 

l!i: · geral essas ri(j_uezas sáo de produção indus r1.al· � "C· 

da isto :/1�itas nas l1lf!41,ti.nas i o �r·rcipal neste processo toao 



é o rabaJ.hadoro ( as vezes quaJ.ificado as vezes não )e na gr� 

d maioria os jovens, e as mulheresº Isto na indus:tria, na a�o 
"'-!" 

, • I) • pecuaria e comosroioo 

ssaa riquezas não são distribuídas com quem estp 

produção� Esta riqueza .está sendo dividida com uma minoria 

posta de indus1,-ria-i.s 1banquieoros 1i dol?.os à.e fábricao E o -trabalhã 

dor recebe o m:fn:jmo paraae manter vivo e trabaJ.haro Os trabcTua=· 

dores produzem muito 9 mas nem 16% desta produção é distr·b�id& 

para eleso

Toda esta situação de má distribuiç�o de renda a gente 

sente quando vemos as p�es:imas condições de trlda que n«?S t:t--aba=

lhadores estamos vivendog sa1ário pésa:i.\110,m� al.imentação!) pesa;: 

m transporte f e caro p ma:oginaj.izaç�o ideampregados jogados pel.as 

raas ,etc C) º

Nós jove:n.s sentimos mais ainda no di ertimento que não 
" Q podemos ter por causa do preço r quando estudamos � � a; qualidJ;. 

de do ensinoº no relacionrup.ento familiar e com outras pessoas o

DESEMPREGO 

(J O desemprego e causado 8 

Pelo recesso economico9 a crise do capitalismo e oom 

isso é o oper�io que está cada vez mais explora.doo Há su.:per J

produção e queda do poder aquisitivo 

.tr ganancia dos patr9ee que n�o querem assumir ose-;J1carB0s 

da crise e jogam em cima dos operáriosº 

u sistema cap talista que explora o ao m�:imo o povo�

e produz enor.mes lucros que fica nas � de poucos causando a 

O sesem.prego � causado tambem. :pelasuper produç�o º Te1 

muito opr�o fazendo mu.i·t!ssimas Horas Ertraew por necessidade 

de sala.rio e J;a:ran �o pardar o empregoº º' O trabalho f paz-a o 

homem. e não o homem para o traba1hOo r { JoPaulO II )o 

ú desenvol vim.ente da agricul·tura :fazendo que o poc"'!.o d:ç. 



I 

roça venha 1B,raa cidadeº 

A crise energética que está causanc10 1Dflaç�o,Fal.ta de 

competencia do nosso governoº 

Fizemos tambem aJ.guma.s constataç� � � ao deaempr

Ã Mercedes Banz já. demi·iiiu em são Bernardo do Campo

mais ou menos 50000 trabalhadoresº 

A Robert Boab. em 8ampinas com 70000 :funcionários dsm.i 

tiu ãe março paracá 20300 funcionárioao

A Volks em São Bernardo do Campo�� dispensou lo o o 

prãrios pinàu.zindos os a pedir conta� 

ED. Pedreir� está aJ.ar.mante,de dois meses para cá 50 

oprários sindicalizados foram demitidos sem contar os outros o

No fim j� tem militante.nte da Joc d sem.pregado a tant'o 

tempo que Já tá doido prá arranjar um emprego p � podei'" descan

saro 



.. 

Historico 61 a 80 
e=r= � 

Pol:Ít;j�oa é ·run tema mu.i to vasto e com.plexo e por esse motivo 

devemos ter tranquilidade :para não se dar uma inte:.rmpletação erronea 

do q_u.e se coloca a respeito 9:principaJ.me11te qu.a.nã.o vem.os fatos histo� 

:riCOSo 

Vivemos um. momento polÍticc, delicado que e:&.-:ige uma discussif, 

profunda para q_ue sejam.os capazes de nos situar conscientemente em. 

r�ação ao e,ssu11to i le-vamlo ein cnn'iia o momento his ·tÓricoo 

Nos Ú1 ·l;:iJnos 20 anos Ifl'..V.:i:ba cotk.sa aoonte ceu no cenário poJ..Í t_! 

oo bras:ila:i.ro 9 bas·ta cj.tar a revolução de 640-Mtutosdestes aoon:tecimen 

·tos não somos capazes ou nâ,o t·temos condj.çoes ainda de sa.bê=l:os mas.

a-través de pesquisa e ·trocas de idéirts deseobimos algun.s delesº

Sabemos-por exemplo que que após o golpe milita..r de64 8*

gu.ns pref'ei toa :foram cassados por seu posicj.onam.en-t;o po1i -tioo � invera 

d.aqueles que ·l;o1D.B.ram o :poderoiliás 9 a.té hoje temos cidades considera=

das de Segurança Nacinnal g,onde o :povo 11.ao pocle eleger mm.,'3 :prefeitos

sendo es·l:;es indicados peles gove:r:nac1ores º es:-taduo.is º

Houve ·tambem um tato q_ue acabou com todos osl :pa:-"·liidos exi� 

tentes 9 e o:c·ia:r.td.o a .A.ID.;WA e MDBgsendo 1..1m fÜf:? govamw e ou.tro pelas 

oposições o

Depois de u-.ma lon.ga c2miilhada o descontentamento do povo ,ai 

�umenta.ndo e a oposição vai fazeudofrente m:> gove1--nooA·mobilizaçãoJõ 

pular tambem cresce e vários .g-,.cu.pos p� a se organiza�º 

Er1tire 6Q e ?J.p o LTd.sil vive a.nos de terror devíi\do a uma 
. - -te:rriyeJ. re:p:ressao que os orgaos do governo :a.plicam em cima des:tes R 

grtt:pOSo, 

Tambem a Oposição Sindicais vem se desenvolvndo nestes ult1.;_ 

mos anor:3 e e .. 
01asse ü:peráxia lu-'Ga desesperadamen·te p21os seus direi<t

tosº v omo par-te desta organiaaçã.o operária podemos cj.ta..i:- as greves si 

dos :portu.ários de Santos 9 que resultou na cas�açâo de J.Íde::res e inte� 

YJa.:nção nos sin.di0a"tos pa�i greYeB dos :ro.em.aJ .. u:e��:i..coF.-1 di.> .A.BC� dos .1.1.odm.d.a.,,. 



rios e dos professores�Tam.bem. aconteceu o proteàto estu.dantil contra 
o modelo educacional em Satrlio Andréº

uom a abertura no gov-erno Ji'iguei:l'.'ef/io 9retorn.a.m ao Brasil a.l.= 
gu.ns exilados pol�ticos do golpe miJ.j_tar de 640-Tambem oom a abertu= 

ra kena e MDB são extintos com a. :r.e.formu.lação partidaria0abrindo e.@.

paçÕ para o pluripa.r
"'
'Ílda.rismo e divers�s tendencias pol!tioaa 0 que .2. 

cupara.m o espaço aberto pelos p rtidoso

0om uma p:ceaoupação de articular as massas 9 fazendo delas WNI 
po1:im para tomar o poder�baseados num.a análise irreal das necessidâ 
des do 1-ovo brasileiro as .1.,end.enoias atuam tambem nos movimentos p.R_ 
puJ..ai:-es e nos sindicatosº

Tendencias 
.,,,uãm...a:;;;.;;;.:;;..;.....,._, 

Seu principal veic�üa de contato com o povo são os orgãosm 

imprerula-o .AJ. 
Voz da miidade e Hora do Povoofrão artioualdores da chamada 

unidade sindical. o

O Trabalho repres1rta.w. libeluo

""'

Convergencia socialista 
Tribuna ele J.uta Üperáx·ia 
Com.pallhoiros 
:Em Tempoº 

viroje no B-J:'as:i.1 nos ·t-.arnos vários 1E,rtià.os i, uns com muita e 
outroscom pouca ou nenhtUi'.12� re:p:r·ese11·tativ:idade lJOpulaJ."o 

PDS- = Partido do Governo 
PMDB= 
PP = 

PDT = 
PT = 

Constit11ido dee seguidores d� extinta MDB 
O Chamado Partido dos B'a.nquei.ros9 e da b'a.rguesia º 
Partido de l'Vete V�gas º 

gerais é o que apresenta a melhor proposta9numa t.2,.N

tativa de f'a.zer um t--rabalho de base a

PJJ.t! = .fQ o partido de Leonel 1-.b:·izolao

Nesta. época os partidos começam a atuar mais pensando eM

eleiçÕes8 O P.D.I! tem atuado em Santo Anm.-é e em Osasoo m1de detem a 



prefeituraoO pds tem atuado em Janto And.J.�é atraves de�ett1daos� e o 

prefeito de Santo André é do PMDBo :Para 82 o PP ;já tem �ios CEJJ.1di= 

tatos a prefeitos e vereado�eso

Co� relação a atuaçãodestes partidos não é necessário faJ.ar

muita coiãap�tto pouco ou �uase nada tem feito pela Classe Taba,..,r 
lhadorao-

Partic�lê,Ção ,SQs Jov�:q.§_ Devido à confusão estabelecida entre as di= 

versas- propostas 1:a rtidm"'ias e as tenden.ciaa s, os jovens ainda não 

encontram muitas opertunidades de participarem da vida po1Ítica�limi 

tando-se enquanto à �iliação nos partidos e ativi.dades através dos 

núcleos de bairrosº Alguns lugares chegam a;t "e mesmo a não não ter 

nenhuma participaçãooA:pesaJ'." dj.sto algtms partidos possuem setores de 

joven.<s,como é o caso da Aia J"ovem. do Imdboem �uá e a juvntudedo PDS 

em Sant o André a

OBSERVACÃO 
m, zaw:ua D� 

Na pautaenviad.a. para as cidades uma p0rgun:ta ficou um. tanto 

vaga não permitindo muita claridade nas respostas é a pergunta n2 3 

,9!J.ais sã,9,.. suas prol?�
-2.

As respostas foram as segu.intess 

- Espera-se que toda essa movimentação pe-..rtu.dá:ria es1;efa �!

tada para a proteção do bem comumº 

= Que leve a muà.�a do sistema e não 8, mudança do regimeo 

�e leve ainda à uma democracia ideal. aospadrÕes brasile,! 

ros e que os partidos se interressem :pã& mais pelos "trã 

balhadoreso 

I/II/I/I////I//I//I////I/II/I/I////I/////I//I/I////II///I/////////// 
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- Como estamos � issão;r 
__ ,

A 1Tossa contilm.1.çao e lutar paraque I", He1uo ele. Deus ;:, :
ise e j'V sse, a�antecero 

E is to varo.os coni,eguir na m1.?d:i..cta da :nossa m.:111 tr;;nc. r, � 
no dia s. d.ias Cfl,'.i.w..do ·van'..os i,rall.s:fo:rru.a.rdo a nossa reaJ.id ide _ 

és da cone ent:L�;r,çs,o e mobilização ó.a CJ.asse TliabaJ.hadorG .... 
�1an.110 pro0'1x.comoo oi:·· antar à organizar o povo :pe:,ea . ,� 

realidade cru:-en-te de Jn 4 l r--: :parricipe..:nd a.o Movili:snto Opei .. á"!;'.':1, 
mov1men�os opGX':3:-''ios :popuJ.ares at-ue.n.do Jl08 �:poa '3� cr · -t 

J ; 

como JOG0 ast.oraJ. 0'pe.rc��iar OEBSo e, o 
Qv.ariêl.o co:nm.damos nossos com:pa:r!heiroa para par ·-ici:par" 

.i:azemoe visitas e.i-n. suas cass-s 1 divl�1jJAo� o q_ue -temos e ta...)e· · .. 
as ta:refas � refleti.mos os ,·,asurrtos de nossa Vida. e · ·abaJ , - .,ç 

i;;.�.w..i.�o um.a tr&.n.sf o:rmaçâo nosza e da eulidade es.�"' o _.._;.;.e 

1Dn testen..run:t.o vivo de uma li.da no l?.o

A nos�a cc:n.t:1.l:u.iç'ão se dá tan:�bem. qu.snrlo at1.1C1amos 11.a.f.l 
comunidi,.des � do';!.l'.ldo nos,:>os valo:r f.r.:"i e ca1)'acide.a.es :} oom:pondru lI!,, :i 
oa.s :pa.rt:.'.Ci:pa.ndo de mts.:-JeJ3 e outras ati·!ri.dtv1eso 

Levrmt-ando a situação d.e Vida ó.o po�Op&'Llas condições l�

vida e trabeJ.ho ?q� 1S�1(:., desem:p1-ego i!'moradia.pesaolaral.imentação 0 :.�.

vando a Ág.reja a :percebc:r a xeaJ.:i.d.ade de nosso povo e sua ·tH;e.o 
a! den'troo 

Nossa contribuiçao tambem se dá qundo reconhecemos q�� 

noese. contribuição ainda é pequena die.nte do dese..:fio que temos 9
porem séncera.o 

E quando :paramos :r:a- ra refl tir nossa ação e, 

sae falhas s, er.ros e. avanços oRetommido os ob;Jeti-.os :fundamon:a. "1.

de libertação da Classe Trabalhadora 4 de todo o povo oprimidoo 



a., come:rcio ,ho::.3pi t- is const: cao (

e.IDOS :rr..ats de 6U'ft· a e l ass�. 11;i: w,ba.U1.adol'8.n lfo�= 

s d · 'r �o.bel 10 sa.o pâss ·.ma, ,� 

j .  
''

t ...... nas �-º Jas e e "' ..... 

·,em se:mp,re é ê.et,erm:l.nado 9 não temos :i �t 

' 1 .,..ece1H::ID.OS hOl',-;J, eXt:rS,r,SOmos Ob:.J."it-':i;� 

- ·· i1 r, t�ux· eemp:re um. sorriso pf:J."a

,'.i'\rl;C Ho 'f· s·Jita:t':l t:"i·abalham.os em tu .. r--

l1 l 1 , ,., 1 , f' e,1 

b fü� .. ��!J.!;L._�J\ . .)! a si ;cu,,,ça nac e e · erente._. 01110s n r 1,.gaétu ·. 

fa lt.Ld:� ew x i.''tÃfltü de p:t·nd.uçs.o onm ·J t 1..1 , tes se 1.tpre de 1JJ bo. 

fr.1..) � ,".\l!1l.d.r., e. .l'.'l Üli ,:.1 ,:,E..Ild<> J1JOb 

r:u,. 1 n 1s dào �d;ençâ.o d,!;. r �

�U,a;'·ia_p c.,OID.A. :m í1Õ'- ,. ad '" 

..iu.t:r , eu.10· e· ,. •&1.0 

•· ' lv ·- _.,.._,. JJ 1,t,} ,l.L.1S -O 
-.• - :C.- -·--- -· •. -···-� '...J 
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UNOYFSLN 

.LA DIVISIÓN EN ESCENA 

"Los sandinistas están acabados. Tienen tensiones dentro dei ejército. Entre ellos, están divi
didos entre los cabezas calientes que no han entendido su derrota y sólo piensan en asonadas 

y en barricadas, y una minoría que quiere otra cosa, pero no sabe oi qué es lo que quiere. Den
tro de la misma Dirección Nacional hay divisiones. EI frentismo tiene los días contados. Es ya 

parte dei pasado". 

(Dirigente de la UNO cn Radio Corporación) 

� "EI gobierno de la UNO no es viable, es el más frágil que ha existido en la historia de Nicara
gua. Tumbarlo sería bien fácil. Tienen divisiones entre ellos, que cada vez se les complican 

más. l.En qué lugar dei mundo se ha visto tamaõa enemistad entre la Presidenta y el Vicepre
sidente de un país? Entre los ministros hay problemas, entre los dirigentes de los partidos 

hay problemas, en las bases tienen problemas. Es un desastre". 

(Dirigente sandinista en Radio Y A) 

"Hay tensiones y divisiones, pero tanto la UNO como el FSLN las superarán. Hay experiencia 
política en ambos bandos y la realidad los obliga. Lo más preocupante no es la división de los 

unos o de los otros. Lo más grave es la división de Nicaragua". 

(Analista político en Radio Istmo) 

POLARIZACION Y DESPOLARIZACION 
TENDENCIAS POST-ELECTORALES 

Los resultados electorales dei 25 de febrero no sólo 
sorprendieron a ganadores y a perdedores. Revelaron 
a unos y a otros, a todos, la profunda polarización del 
país: las dos fuerzas políticas antagónicas, la coalición 
UNO y el FSLN, consiguieron entre ambas el 95.5% de 
los votos y los partidos de centro no superaron el 3.2% 
de las preferencias dei electorado. 

Paradójicamente, la polarización expresada en los 
votos llevaba encerrada en su entraria la voluntad po
pular de que el país se despolarizara para alcanzar así 
la paz y una.mejoría económica. Una gran parte de los 
que votaron por el FSLN, además de reafirmar así una 
opción ideológica, estaban apostando por el fio de la 

guerra, convencidos de que la victoria sandinista en las 
urnas significaría el fin de la ayuda norteamericana a la 
contrarrevolución armada. Más aliá de la opción anti
sandinista y pro-norteamericana de un sector de la 
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población nicaragüense, una gran parte de los que vo
taron por Ia UNO juzgaron que eI fin de la guerra a 
corto plazo sólo estaba garantizado si llegaban ai go
bierno quienes eran amigos declarados de los nortea
mericanos. 

Esta paradoja polarización-despolarización se mani
festó nuevamente ante el Protocolo de Transición, fir
mado el 27 de marzo entre el gobierno entrante y el 
saliente. El actual Ministro de la Presideancia, Antonio 
Lacayo, y el General Humberto Ortega encabezaron las 
negociaciones que culminaron en ese acuerdo. Aunque 
este primer paso de entendimiento -y de despolariza
ción- es suficietemente claro en sus términos, tanto en 
lo que se refiere a los aspectos militares como a los 
aspectos civiles, en estas últimos deja abierto -quizá era 
inevitable en aguei momento- un amplio margen de 
interpretación y de acción para cada una de Ias dos 
partes. 

A pesar de su base de sensatez, el Protocolo fue 
duramente objetado por eI sector más derechista de la 
UNO y, desde un punto de vista totalmente opuesto -y 
con� mucha menor beligerancia- por algunos sectores 
revolucionarios, sandinistas o no. Se comenzaban ya a 
dibujar, más aliá de Ia polarizada confrontación UNO 
vs. FSLN que evidenciaron Ias elecciones, cuatro co

rrientes políticas en el país. Por un lado, Ias dos que, 
pese a sus visiones opuestas de la realidad nacional, 
llegaron a un concertación mínima en eI Protocolo. Y 
por otro, las dos que desde posiciones más extremas, 
tanto a la derecha como a la izquierda, se opusieron -o 
ai menos disintieron- dei Protocolo. Era ésta la nueva

forma en la que se expresaba en Nicaragua la unidad 

de contrarios y las contradicciones ante la unidad. 

EI fin de la guerra militar dio paso ai inicio de una 
aguda "guerra social", expresión dominante que ha to
mado hoy el conflicto de intereses siempre presente en 
el país. En sus primeras semanas, eI gobierno de Ia 
UNO lanzó una decidida y acelerada ofensiva contra el 
Poder Legislativo, contra eI Poder Judicial y contra el 
poder popular. Decretos inconstitucionales, presiones 
financieras -sobre la Asamblea Nacional y sobre el 
Poder Judicial para ampliar a su favor la Corte Supre
ma- y una política económica de corte monetarista, que 
golpeaba,en lo inmediato a la mayoría dei pueblo pobre 
sent&ndo las bases para eI desmantelamiento de los 
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logras estructurales de la revolución, fueron Ias líneas 
maestras de esta ofensiva. 

La reacción ante esta ofensiva gubernamental fue 
igualmente decidida y en los dos primeros meses de 
gobierno de la UNO, Nicaragua fue sacudida por dos 
poderosas huelgas. La primera paralizó las institucio
nes dei Estado y la segunda paralizó ai país. Las carac
terísticas de la segunda huelga -en julio- y la 
inflexibilidad mostrada por el gobierno, alentada por 
extremistas de derecha, colocó a la nación ai borde de 
una guerra civil. 

Más aliá de las negociaciones que acompaõaron es

tas dos huelgas y dei cumplimiento o incumplimiento 

de los acuerdos, lo ocorrido mostró que en la actual 

correlación de fuerzas existe una capacidad de veto dei 

gobierno sobre la actividad de las fuerzas populares. Y 

viceversa: también las fuerzas populares tienen la ca

pacidad de vetar los planes dei gobierno. 

LA UNO 

ENTRE LA UNIDAD Y LA DMSION 

El test de las barricadas, en la segunda huelga, hizo 
aparecer ya con nitidez en eI escenario político nacional 
a las cuatro corrientes políticas que habían comenzado 
a dibujarse con la inicial concertación que representó 
el Protocolo de Transición. 

En un extremo está el sector godoyista, en el que se 

agrupa la extrema derecha política, económica y social.

Para este sector, Nicaragua sólo será viable con la 
liquidación dei sandinismo. Defienden, por tanto, una 
salida violenta, anti-democrática y con características 
fascistas. EI Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), fuerza económica alineada en este sector, 
expresó esta posición en una carta de circulación inter
na que se hizo pública eI 23 de julio en el diario "Barri
cada". "Nosotros volvemos a insistir -decía eI COSEP
en lo que hemos aseverado en diferentes ocasiones 
pasadas. Mientras exista el sandinismo como fuerza 
política en Nicaragua, no habrá paz, tranquilidad, ni 
progreso económico. Tienen que ser eliminados total
mente". Por su parte, durante la huelga de julio los 
sindicatos blancos que se agrupan en eI Congreso Per
manente de los Trabajadores (CPT) revelaron su capa
cidad de actuar en esta dirección como esquiroles 
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armados y fuerzas de choque cuando, unidos a contras 
desmovilizados, guardias somocistas indultados y ele
mentos lumpen, constituyeron brigadas armadas en tor
no a las instalaciones de la Radio Corporación y en 
otros lugares de Managua. AI parecer, en el CPT está 
el embrión urbano de estas brigadas, que tendrían como 
objetivo la movilización de los sectores lumpen -carac
terística en la situación de descomposición social en la 
que nacen los movimientos fascistas-reforzándolos coo 
los conocimietos militares de ex-contras y ex-guardias. 
Distintas informaciones periodísticas -de las que no 
tenemos una exacta comprobación- insisten en que esta 
red paramilitar tiene apoyo en varias de las muchas 
alcaldías dei país que están en manos de políticos extre
mistas de la UNO. 

AI calor de la huelga de julio, tanto el COSEP como 
el CPT, como los políticos ultraderechistas de la UNO, 
se agruparon en el llamado Comité de Salvación Nacio
nal, que anunciá aquellos días quien lo preside, el Vi
cepre-sidente Virgilio Godoy. "Nos estamos preparando 
-dijo Godoy en los días posteriores a la huelga- para la
tercera huelga general, que está planeada para septiem
bre. Y la Presidenta Chamorro no nos tiene que dar
permiso para defender el orden constitucional. Y ya
que no quiere nuestro apoyo tenemos derecho a defen
demos. Si la inestabilidad cunde, los desmovilizados de
la contra se van a sentir amenazados y no se van a
quedar de brazos cruzados, van a armarse de nuevo".
Periodistas nacionales que han visitado la Región V,
donde la UNO obtuvo el 70% de los votos, informan
que soo algunos jefes contras quienes estarían forman
do en la zona estas Comités de Salvación Nacional.

EI otro sector de la UNO es el encabezado por la 

Presidenta Violeta de Chamorro y su Ministro de la 

Presidencia Antonio Lacayo. Impulsa este sector un 
proyecto político democrático-empresarial, basado en 
una política económica neo-liberal, que intentan imple
mentar en Nicaragua coo pragmatismo. El principal 
poder de este sector es que tiene en sus manos todas las 

palancas dei gobierno. La gran mayoría de los ministros 
-calificados como tecnócratas- pertenece a esta co
rriente, aunque esta no significa que no hayan existido
y continúen existiendo tensiones entre los miembros del
gabinete con cargos de mayor responsabilidad en la
ejecución de esa política neo-liberal.

El test de las barricadas reveló que la extrema pola
rización provocada por la huelga hizo coincidir coyun

turalmente a bastantes de los ministros-tecnócratas coo 
las posiciones dei Vicepresidente Godoy, dejando 
prácticametne solo ai Igeniero Antonio Lacayo. Aun
que esto fue así en aquellos momentos, desde una pers
pectiva más estructural -y aunque haya alguna 
excepción- los principales ministros dei gabinete res
ponden al proyecto democrático-empresarial de la Pre
sidenta Chamorro y no a la corriente fascista. 

En el ámbito social, el proyecto Chamorro-Lacayo 
cuenta con el respaldo de un gran número de empresa
rios, ansiosos de que se logre la estabilización dei país 
para poder implementar de forma coherente una polí
tica de libre empresa, que es la que propone el actual 
gobierno. Una debilidad de este sector de la burguesía 
es el no contar con una organización gremial propia que 
los represente y los diferencie de la politizada y dere
chizada cúpula dei COSEP. O ai menos, soo débiles por 
no contar coo suficiente fuerza como para alterar, des
de dentro dei COSEP, la actual estructura de ese orga
nismo empresarial. Es lógico que los empresarios que 
buscan un clima de paz que garantice el desarrollo 
económico no se sientan representados por quienes 
abogan por la inestabilidad y la eventual guerra civil que 
se derivaría dei intento de liquidación dei sandini&mo. 
Este sector empresarial no extremista, que vio coo sim
patía el nacimiento de CORDENIC •, es un punto de 
apoyo sólido ai proyecto gubernamental. 

Entre los sectores populares que votaron por la 
UNO, doíia Violeta de Chamorro goza en lo personal 
de gran simpatía. Este sector, que es el mayoritario 

• CORDENIC (Comisión para la Recuperación y el Desa"o//o de Nicaragua) fue fundada en abril de 1988, cuado el
proceso de Esquipulas estaba ya en marcha. Nació-según sus fundadores-para contribuir ai debate sobre la reconstrucción 
económica dei país en condiciones de paz. Sus miembros fundadores fueron: Enrique Dreyfus ( actual Cancil/er ), Antonio 
Lacayo (actual Ministro de la Presidencia), Francisco Rosales (actual Ministro de Trabajo), Francisco Mayorga (actual 
Presidente dei Banco Central) y Felipe Mántica, Pablo Ayón, Filadelfo Chamo"º y Carlos Reynaldo Lacayo, todos e/los 
empresarios. 
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entre los que simpatizan con la UNO, quiere paz "a 
cualquier precio" y por eso no vio con bueno's ojós las 
huelgas -y menos aún, las barricadas- coo las que los 
gremios pro-sandinistas han enfrentado la política eco
nómica dei gobierno, que también a ellos les afecta. 

Tampoco ve coo buenos ojos esta mayoría pro-UNO 
el surgimiento de grupos paramilitares urbanos o el 
coqueteo de los grupos extremistas de la UNO coo los 
contras en las zonas rurales. Es la "mayoría silenciosa", 
un sector SQcial que simpatizó coo el sandinismo y que 
votó por el FSLN en las elecciones de 1984 -cuando los 
sandinistas cosecharon los 2/3 de los votos- y ai que el 
desgaste de la guerra y de la crisis empujó a buscar una 
especie de refugio en la figura maternal que proycda la 
Presidenta. Todavía no se ha quebrado ni esta i,_..,lagen 
ni lá esperanza de bailar solución a sus problemas a 
través de ella. 

Existen ai interior dei gobierno y ai interiór de l��· 
alianza de partidos políticos que llevó ai poder a doõa 
Violeta diferencias importantes, a la par que importan
tes coincidencias. Los diferencia fundamentalm,,ute el 
camino a seguir para solucionar la crisis nacional: la vía 
fascista o la víà democrático-empresarial, la vía violen
ta, corto placista e impuesta a toda costa o la vía nego
ciada, de inás · largo plazo y lograda por consenso. La 
coincidencia fundamental que tienen ambos proyectos 
está en el objetivo de establecer en Nicaragua ·uu mo
delo de dominación burgués. Pero las diferencias ·1 !as 
formas, los ritmos y los métodos para alcann-· ,_. ·te 
objetivo no soo nada desdeõables. 

Ante la unidad en la contradicción -que existe aI 
interior de la alianza vencedora en las eleccion�s, Ir 
pregunta que mochos revolucionarios se hacen es: 
l.qué es lo más real, lo más decisivo, en la UNO? l.La 
unidad en la contradicción o las contradiccione!l ; � su 
unidad? Algunos sólo ven la unidad y reducen las 
evidentes contradicciones a meros accidentes, total
mente lógicos en la actual situación. Otros sólo ven las 
contradicciones y hacen de la unidad un dato ínargina!, 
por lo frágil que juzgan a la alianza. 

Un énfasis excesivo en cada uno de estos dos asi,e::
tos, ai ponto de hacer casi desaparecer ai· asp�o. 
contrario tiene consecuencias políticas importantes. 
Si se sobrestima el polo de un_idad, esto lleva· ll • '!,lla 

confrontación total contra el "modelo de dominación 
burguesa". Si se sobrevaloran las contradicciones, lle
va bacia una "negociación inteligente", que podría no 
ser más que un entreguismo oportunista camuflado de 
habilidad política. Creemos que la opción que saque 
adelante los intereses objetivos de los sectores popula
res en el actual contexto nacioal tiene que partir de que 
existe en la UNO una dialéctica de unidad y de contra
dicciones. Partir de esa evidencia no para "contemplar
ia" en mejores o peores análisis estáticos de salón o de 
fscritorio, sino para transformaria mediante una pra
xis política que vaya logrando que sea la contradicción 
el elemento dominante ai interior de los proyectos 
vigentes en esa alianza política. 

Fue la huelga de julio la que mejor evidenció la 
contradicción de fondo entre los dos más perfilados 
sectores de la UNO. Citando fuentes internacionales, 
"El Nuevo Diario" informó aquellos días que además de 
"la mano firme" -la represión-, Godoy había propuesto 
a la Presidenta el convocar ai pueblo a la Plaza de la 
República para recabar su apoyo y sustentar así una 
posición intransigente ante las demandas de los huel
guistas. Pero, según Godoy, "a Lacayo no le gustó la 
idea de recurrir ai pueblo porque le tiene miedo. Pero 
cuando quiera contar coo el apoyo popular ya no podrá, 
porqt� el pueblo considera que este gobierno ha sido 
flojo- 'ibil y se ha dejado atar las manos". En aquella 
crisis · · doy se consideró a sí mismo "la voz clara y firme 
de esk gobierno". En respuesta a estas posiciones ex
tremistas dei Vicepresidente, expresadas de ésta y otras 
maneras durante aquellos días, y coo su habitual sere
nidad, el Ingeniero Antonio Lacayo argumentó que 
conocía las opiniones de políticos que recomendaban 
"soluciones somocistas a los problemas. Es decir, que 
salga la guardia, agarre preso a todo el que se ponga 
enfrente y se acabó el problema". "Eso -seõaló- puede 
resultar no sólo en el derramamiento de sangre de 
ciudadanos nicaragüenses sino en el escalamiento de la 
tensión social. Los costos materiales de la, huelga se 
reponen coo trabajo, las vidas que se pierden no se 
reponen. Doõa Violeta impulsa una política de recon
ciliación nacional, pero hay personas, entre ellas el 
Doctor Godoy, que no comparten esa visión dei futuro 
de Nicaragua. Entonces, en la medida en que él se 
mantenga discrepando dei objetivo seõalado por Doõa 
Violeta, en esa medida él está fuera dei gobierno". 

L---------�--:,--------:---.:-··-·----·· 
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LA DIVISIÓN DE LA UNO DESDE DENTRO 

Declaraciones a envío dei lngeniero Agustín Jarquín, uno de los principales 
dirigentes de la Democracia Cristiana nicaragüense, miembro de la UNO 

''Hay que tomar en cue11ta la gé11esis y los compo11e11tes de la alia11za UNO, una alia11za que es muy plural, que 
está integrada por un espectro político muy amplio, desde grupos que tienen una identidad marxista 'de izquierda, 
hasta grupos que tienen una identidad bastante de derecha, de libre empresa, posando por los centros. Dêspués dei 
triunfo e/ectoral, la UNO, que era una alianza emi11entemente e/ectoral, que habia suscrito compromisos para e/ 
ejercicio posterior dei gobiemo, se encuentra con otro escenario, con otra realidad. Por un lado, se instala e/ 
Parlamento y por otro, se instala también lo que es e/ Gabinete. De manera que e/ Consejo Po/itico de la UNO 
comienza a tener una importancia relativizada por la acción parlamentaria y por la acció11 propiamente dicha dei 
Ejecutivo. 

Por unaniminidad, aunque hay diferentes matices o dif ere11tes ideas o visiones sobre cómo deberla continuar la 
alianza, nos hemos empenado en redisenar/a estructuralmente y se ha nombrado una comisión e11 la que están e/ 
Doctor Jaime Vega, liberal; Guillenno Putoy, socia/-demócrata y este servidor, democrata-cristiano, para elaborar 
propuestas y someterlas a lo interno dei Consejo Po/itico. 

Este proyecto tiene dos elementos fundamentales. Uno, establecer una rotació11 en la coordinación de la alianza 
y dos, establecer una mejor re/ación entre los diputados de la UNO, creándose mini-ba11cadas parlamentarias de 
cadâ uno de los 14 miembros, que se i11tegren como un pequeno consejo parlamentario con 14 integrantes, en e/ 
que e/los mismos elige11 un coordi11ador, que será también rotativo. 

E/ Doctor Godoy ejercia o ha ejercido hasta e/ mome11to la Preside11cia dei Consejo Po/itico, pero se considera 
adecuado e/ que exista mejor una rotación. Para una mejor relació11 entre la Vicepresidencia y la Presidencia dei 
pais es mejor que e/ Doctor Godoy deje la Presidencia dei Consejo PoUtico de la UNO, porque e/ Presidente dei 
Consejo Pol[(icp habla con la Presidenta dei pais prácticamente a un mismo nivel y la Vicepreside11cia debe estar 
subordinada a la Presidencia. De esta contradicción estructura/ no tiene nadie la culpa. Nosotros propusimos ai 
Doctor Godoy para la Presidencia dei Consejo PoUtico y creemas que ha hecho un buen papel, pero ya existen 
tensiones que se conocen públicamente. 

Las tensiones o criterios diferentes entre los miembros de esta a/ianza no se van a eliminar nunca. Precisamente, 
esas contradicciones son una parte rica dei proceso de intercambio dialéctico para poder ir escogiendo los mejores 
caminos, examinando diferentes opciones y sacando una sintesis que sea provechosa realmente para todos. Creo 
de todas maneras que entre nosotros -unos más, otros menos, pero todos- se está tomando conciencia de que se 
necesita una relación annónica y no un divorcio, que es lo que hubo en e/ pasado. Todo esto tiene que superarse 
porque es lesivo para e/ proceso democrático". 

Después de la buelga y basta boy este conflicto de 

fondo seba becbo sentir tanto en las bases de la UNO 

como en el Poder Legislativo, tanto en el Poder Judicial 

como en el mismo gobiemo central y entre los 14 
partidos que forman la alianza UNO. 

En la base se conoce de cooflictos en muchas alcal
días. Como los elegidos por el voto popular soo los 
concejales y éstos soo los que eligen después de entre 
ellos al alcaide, algunas alcaldías coo mayoría de con
cejales UNO han enfrentado confrontaciones muy se-
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rias, incluso con derivaciones violentas, en las que se 
expresan las diferencias entre partidos o tendencias. En 
agosto el más grave de estos conflictos fue el de Las 
Sabanas (Madriz), que dejó hasta 6 muertos. 

· Las contradicciones en el Poder Legislativo se dieron
sobre todo en torno al alza de salarios que demandaban
los diputados de la UNO. Pero el Ministerio de Finan
zas se negó a acceder a sus demandas. Muchos diputa
dos de la UNO califican su salario de "irrisorio" y de
"represalia dei poder ejecutivo". No hay que olvidar que
varios de los actuales diputados de la UNO fueron
dirigentes civiles de la contrarrevolución y gozaron de
sustanciales salarios que provenían de los fondos que
aprobaba el Congreso norteamericano. Otros fueron
"líderes cívicos" dentro de Nicaragua y tenían también
buenos ingresos, que financiaban instituciones de Esta
dos Unidos "para el desarrollo de la democracia". Otros
diputados de la UNO lo fueron también en tiempos de
Somoza y recuerdan las "regalías" de todo tipo que
completaban su salario nominal. Ante estos recuerdos,
esiógico que bastantes consideren insuficiente su actual
salario. Mientras formaban una comisión para analizar
el_problema y solicitaban la presencia en la Asamblea
dei Ministro de Finanzas para presentarle sus reclamos,
Alfredo Cesar, líder de los parlamentarios que respal
dan a la Presidenta Chamorro, intcntaba debilitar a los
inconformes y ganárselos ofreciéndoles otra's ventajas
materiales.

En el Poder Judicial, además de la pugnajentre el 
Ejecutivo y los magistrados de filiación sandinista, exis
te otra pugna entre los dos sectores de la UNO. El 
sector godoyista busca la ampliación de los magistrados 
de la Corte Suprema de 7 a 15 miembros para que la 
UNO, y especialmennte su sector, tenga clara mayoría. \ 
El otro sector de la UNO, el que controla el gobierno, 
presionó sobre el raquítico presupuesto dei Poder Ju
dicial -0.54% dei presupuesto nacional- y en negocia
ciones con los Sandinistas logró la ampJiación de la 
Corte de 7 a 9 miembros, 4 de los cuales -juramentados 
el 19 de agosto- responden al proyecto de la Presidenta. 
(Unos días después, la Presidenta, apoyándose en los 
artículos 162 y 163 de la Constitución, y tomando por 
sorpresa a los sandinistas, destituyó como Presidente de 
la Corte Suprema ai sandinista Rodrigo Reyes colocan
do en su lugar a Orlando Trejos, más cercano a las 
posiciones dei Ejecutivo). 
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Las contradicciones de la UNO se manifiestan tam
bién ai interior dei gobierno central y de sus entes
autónomos. Una muestra: el mismo día en que el go
bierno negociaba el fin de la segunnda huelga, compro
metiéndose entre otros acuerdos a cesar los despidos 
de empleados estatales, decenas- de foncionarios esta
ban siendo despedidos. En los 5 primeros días posterio
res a los acuerdos que pusieron fin a la huelga, 340 
trabajadores fueron desempleados, entre ellos 75 de la 
empresa estatal de transporte ENABUS y 117 de la 
Alcaldía de Managua. Aunque una política de desem
pleo masivo para reducir el gasto estatal es un elemento 
central dei actual plan económico, los despidos post
huelga respondieron más que a esta lógica económica 
al revanchismo de representantes en el gobierno de la 
corriente godoyista. Se demostró así que el proyecto 
democrático-empresarial dei Ejecutivo no sólo es mi
nado por las luchas populares sino también por la co
rriente fascista, que con sus actuaciones contribuye a 
darle ai descontento popular más razones y más calor. 

Las divergencias dentro de la alianza política UNO
se hicieron totalmente públicas a finales de julio. 6egún 
William Navarro, dei PLJ, en el Consejo Político de la 
UNO -instancia con representación de los 14 partidos, 
que liderea el Doctor Virgilio Godoy- se estaban discu
tiendo por un lado, una propuesta dei Partido Social 
Demócrata -el partido de César, leal a la Presidenta-, 
que planteaba la transformación de la UNO en una 
alianza parlamentaria de carácter consultivo con el go
bierno y por otro, otra propuesta, apoyada por Godoy, 
que condiciona el apoyo dei Consejo Político a la Pre
sidenta Chamorro ai "cumplimiento" dei Plan de Salva
ción Nacional, gestado durante la campana electoral 
por los 14 partidos de la alianza. 

Pese a todos estos connictos, y a otros más de dife

rentes dimensiones, el proyecto de la Presidenta Cba

morro ha ido ganando espacios muy importantes ai 

proyecto godoyista. El 20 de agosto el Consejo Político 
de la UNO decidió separar de la coordinación de este 
organismo a Godoy, inaugurando la fórmula de un 
coordinador rotativo, para dar así espacio a todos los 
partidos. La decisión, que fue un revés para el Vicepre
sidente y para los partidos que apoyan su línea, fue 
adaptada por los 14 partidos como la única fórmula 
para no romper la alianza, lo que les hubiera alejado 
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aún más de las esferas dei gobierno. De esta manera, de 
entre los 14 partidos de la alianza va siendo cada vez 
mayor el número de los que se han ido alineando con el 
proyecto democrático-empresarial. 

El espacio que ha ido ganando la corriente Chamo
rro-Lacayo se aprecia también ai interior de la Asam
blea Legislativa, donde las habilidosa labor de Alfredo 
César va rindiendo sus frutos. Incluso en la polémica 
votación secreta en torno ai indulto que la Presidenta 
solicitó para los asesinos de su esposo, se evidenció que 
ai menos 30 de los 51 diputados de la UNO apoya a la 
Presidenta. AI iniciarse el nuevo gobierno, los diputa
dos godoyistas eran mayoritarios. 

La administración dei gobierno central refleja tam
bién la consolidación de la línea de la Presidenta, aun
que existan conflictos internos entre algunos ministros. 
Durante la huelga de julio y en la etapa inmediatametne 
posterior a ésta, varios ministros dei gabinete económi
co -los más influyentes en el actual gobierno- coincidie
ron públicamente con las posiciones godoyistas, no 
tanto por razones político-ideológicas sino porque la 
rigidez tecnocrática que caracteriza el Plan Mayorga 
veía en los reclamos de los trabajadores el principal 
obstáculo para viabilizar rápidamente el plan económi
co. En ocasión de la huelga, Godoy declaró que su 
relación con todo el gabinete había mejorado, "a excep
ción de Lacayo". Pero, ya a comienzos de agosto la 
Presidenta pidió ai gabinete económico una reestructu
ración dei Plan Mayorga a causa de las tensiones socia
les que su aplicación estaba causando. Tras varios días 
de reuniones, y con el telón de fondo de todo tipo de 
especulaciones acerca dei debilitamiento de las posi
ciones de Mayorga, el asesor presidencial Haroldo 
Montealegre informó a mediados de agosto que el go
bierno tenía un nuevo plan de 36 meses para la estabi
lización y el ajuste estructural de la economía. 
Terminaba así "el mito de los 100 días" -plazo fijado por 
Mayorga desde la misma campaiia electoral-. Insistió 
Montealegre en que no se trataba de una continuación 
dei primer plan sino de un programa distinto. Dijo que 
el nuevo plan se asemejaba ai impulsado en México por 
Salinas de Gortari -basado en un pacto social en el que 
participan los trabajadores, los empresarios y el gobier
no- y que para sacarlo adelante la concertación era 
indispensable. 

envio 

La reestructuración dei plan económico era un im
plícito reconocimiento dei peso político y la capacidad 
de veto que sobre cualquier plan habían ganado los 
gremios sandinistas coo las dos huelgas. Pero era tam
bién un triunfo de las posiciones dei Ejecutivo, que 
había logrado así la homogeneización dei gabinete eco
nómico en tomo a las posiciones más Dexibles de An
tonio Lacayo. Era, sobre todo, otro revés para la 
corriente godoyista. Así, en medio de sus propios con
Oictos, y de los conflictos que les crearon las huelgas, 
el proyecto democrático-empresarial ganó espacios 
importantes ai proyecto fascista. 

i., Y los Estados Unidos? lHan desaparecido de la 
escena política nicaragüense? lA cuál de las dos co
rrientes de la UNO apoyan más? Hay que· tener en 
cuenta que a pesar de la sensible disminución dei perfil 
de Estados Unidos en Nicaragua después de los resul
tados electorales, que les fueron tan favorables, la con
tradicción de fondo de la nación sigue siendo la misn;ia: 
la que enfrenta ai pueblo revolucionario nicaragüense, 
encabezado por el FSLN, con el gobierno de Estados 
Unidos y su política imperial. 

El actual embajador norteamericano, Harry Shlaude
man -nombrado tras el triunfo de la UNO- cuenta con 
un margen de acción mucho mayor que el que tuvo 
cualquiera de los embajadores estadounidenses desde 
1979. Contando con esta obvia realidad, resulta difícil 
imaginar que ese más que experimentado diplomático 
hubiera aceptado dejar su retiro para venir a Managua 
a ser solamente una correa de trànsmisión de las órde
nes de Washington. 

Shlaudeman, diplomático en la República Domini
cana cuando el país fue invadido por Estados Unidos 
en 1965 y en Chile en 1973, cuando el Presidente Allende 
fue derrocado, es especialista en la desestabilización de 
procesos populares y está teniendo, naturalmente, un 
importante papel en la formulación de la política nor
teamericana para Nicaragua. Pero, como ya lo hizo en 
el pasado un embajador estadounidense ai ser interro
gado sobre si su gobierno apoyaba ai sector liberal o ai

sector conservador, Shlaudeman contestaría: "Se equi
vocan quienes creen que nosotros apoyamos los intere
ses de unos o de otros. Nosotros apoyamos nuestros 
propios intereses". 
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LAS CONTRADICCIONES DE LA UNO 

V CÓMO SE SUPERAN 
Declaraciories a envío dei Dr. oa·nilo Aguirre, diputado dei FSLN en la Asamblea 
Nacional 

"Todos esos repellos que /e quieren hacer ahora ai //amado Consejo Político de la UNO, las diferentes fonnas que 
quieren darse para tratar de encontrar una so/ución orgánica a los partidos políticos que unidos fueron a las 
elecciones, están destinados ai fracaso. 

lQué ha posado? Hábilmente, e/ senor Alfredo. César ha venido estrechando financieramente a la Asamblea. 
Hay que recordar que algunos de los miembros de esta Asamblea llegan a/lf después de disfrutar de la fuente 
inagotab/e de dólares que venfan dei exterior para hacer/e la gue"a ai Frente Sandinista. La mayorfa de e/los 
perteneció a organizaciones como las Madres dei 22 de Enero, la Organización de la Mujer, la Vía Cívica y un 
montón de grupos más que inventaron para la captación de dólares y que desaparecieron ai momento dei triunfo 
de la UNO. Llegan también a /aAsamblea Nacional creyendo que es como "la chanchera" somocista, donde tenfan 
salarios astronómicos. Ahora, nada de eso hay y entonces han comenzado una lucha, que es legítima en cuanto 
que los diputados tienen realmente que estar dotados de los recursos materia/es necesarios para tener una vida digna 
y poder representar fielmente e/ mandato que se. les dio. Conociendo esa debilidad, e/ senor César ha ido poco a 
poco captando gente dei grupo que reclama, coricediéndo/es asesorfas en e/ Ejecutivo. 

Por supuesto, e/ mensaje que en cada negativa dei Ministerio de Finanzas recibe la Presidenta de la Asamblea 
Dra. Argüello (de la lfnea godoyista) o en cadá carta -hasta i"espetuosa- que /e envían, /e mandan siempre e/ mismo 
mensaje. La Asamb/ea será de nuestro agrado cuando en ella estén las personas de nuestro agrado: eso !e mandan 
a decir. E/ mensaje ya lo han venido entendiendo algunos diputados y ya van recibiendo sus "premios". Asf vemos 
cómo la figura predominante dei Partido Democrãtico de Confianza Nacional va a un consulado a Estados Unidos 
y que otra de sus figuras va a un consulado a M�timi, y que los que han /legado como suplentes de éstos mantienen 
un discurso coherente con e/ discurso dei seiior César, es decir, · con e/ planteamiento dei Gobiemo. A la hora de 
pararse para e/ "otro lado" lo hácen a cambio de. un consulado, de un viceministerio, aunque 110 creo que 1/eguen a 
dar/es cargos decisivos. Estas contradicciones ·se están reso/viendo y se resue/ven única y exclusivamente con 
córdobas oro ... 

Hay en la Asamblea también quienes creen qiie e/ gobiemo actual deberfa ser mucho mas revanchista y pasarle 
la f actura de manera mucho mas finne a los sandínistas. 

E/ Doctor Godoy ha sido muy desafortunado en todas las posiciones que ha adoptado. En cada una de e/las ha 
experimentado amarguras muy grandes y no creo -lo conozco- que dé su brazo a torcer. Es muy orgulloso y no creo 
que aparezca de repente trabajando en una oficinita de la Casa de Gobiemo, como que ya se plegó a la Presidenta. 
Yo creo que e/ Doctor Godoy va a mantener su posición con los que lo acompaiien. Es u,1 hombre que ha manejado 
sus contradicciones de una manera muy enérgica y no creo que ai final se pliegue a otra posición". 

La pregunt� es entonces: lcuál de los dos sectores de 
la UNO garantiza mejor la salvaguarda de los intereses 
norteamericanos en Nicaragua? Los Estados Unidos, 
que siempre juegan a varias cartas a la vez para tener 

posibilidades de recambio si alguna falia, querrán segu
ramente conservar el apoyo a ambos sectores. La 0p
ción godoyista es una importante carta de recambio si 
fallan los pragmáticos. El test de las barricadas de julio 
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mostró que la embajada norteamericana apoyaba el 
surgimiento dei Comité de Salvación Nacional encabe
zado por Godoy, a la vez que el Pentágono movilizaba 
tropas de emerge.ncia hacia !as bases de Panamá. Adc
más, según una radio de Managua -generalmente bien 
informada-, Shlaudeman habría sugerido a la Presiden
ta Chamorro el pensar si no sería lo más conveniente el 
renunciar a la presidencia "por razones de salud". Si la 
huelga general hubiera evolucionado bacia una guerra 
civil -lo que estuvo a punto de suceder- los norteameri
canos hubieran presionado a la Presidenta para que 
cediera constitucionalmente su cargo ai Vice presidente 
Godoy, quien hubiera ordenado ai Ejército y a la Policía 
sandinistas el poner fin a la huelga por medios represi
vos. AI desobedecer éstos esa orden, Estados Unidos 
hubiera intervenido con sus tropas "en defensa de la 
democracia". La alta virulencia dei godoyismo durante 
la huelga baila una explicación más coherente si conta
ban con el respaldo norteamericano. Ese respaldo re
salta aún más la postura de "independencia ante un 
amigo" que tuvo aquellos días la Presidenta de la Repú
blica. 

D�spués de la crisis, la embajada ha vuelto a _iugar con 
la carta dei gobierno constitucional, buscando cómo 
afectar por su medio ai sandinismo, con el menor costo 
y la máxima ganancia. Para lograr este objetivo estraté
gico cuenta con el chantaje de la ayuda económica. Los 
$300 millones aprobados en el mes de mayo por el 
Congreso norteamericano no han llegado aún comple
tos a Nicaragua. Tras cada desembolso puede Estados 
Unidos ejercer su presión, de acuerdo con cada coyun
tura política. Es ante esta evidencia que los revolucio
narias deberán fortalecer una política que, ahondando 
las contradicciones entre los dos grandes sectores de la 
UNO, logre ir aislando y debilitanto ai sector godoyista 
hasta que a los norteamericanos no les sea ya conve
niente jugar con esa carta. 

ELFSLN 

ENTRE LA UNIDAD Y LA DMSION 

Pese a la existencia de dos corrientes ai interior de la 
UNO, la política que ha llevado adelante el sector 
pragmático en los tres primeros meses de gobierno era 
tan agresiva que no parecía necesitar dei apoyo dei 
sector fascista para desmantelar las conquistas revolu
cionarias e incluso ai mismo sandinismo. La política de 
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ajustes -el Mayorga-Schock, la avalancha de decretos 
inconstitucionales, el inicio de una contra-reforma 
agraria, la apertura dei proceso de devolución de sus 
-propie<lades a ios somocistas, el estilo confrontativo 
ante cualquier demanda de los trabajadores, el incum
plimiento de todo lo acordado con los sindicatos popu
lares, etc., eran realmente piezas de una calculada 
ofensiva anti-sandinista. Buscando aprovechar ai máxi
mo su "!una de miei" con el electorado que le dio el voto, 
el gobierno sobrevaloraba con esta política el apoyo 
popular qu� tenía, a la vez que infravolaraba la capaci
dad de respuesta de los sandinistas. 

Realmente, el partido FSLN daba pie a esta aprecia
ción dei gobierno. La derrota electoral fue un terremoto 
político y moral para los sandinistas, que nunca la espe
raron y para la que no estaban preparados en ningún 
terreno. Primero fue el dolor, el silencio y el desconcier
to. "Niii.os perdidos en la intcmpcrie",-como se calificó 
a sí mismo Eduardo Galeano ante la derrota sandinista. 
Después dei primer dolor, vino la incertidumbrc polel 
futuro individual. Temor ante posiblcs revanchas y has
ta atentados y la pregunta por el trabajo, por el salario, 

'1 

por el '111P. ha;:-f!-r y de qué vivi:- Cüda díâ. Con la incerti-
dumbre se enzarzaba la humillación y la vergüenza por 
la decisión mayoritaria dei pueblo de "pedir cacao" ai 
imperio, por la dignidad mancillada. Y mezclâdas a las 
preguntas personales, preguntas mayores sobre el sen
tido de la revolución, no sólo en Nicaragua sino en 
cualquier otro lugar, en profundas crisis también por 
muchas otras razones y siempre por las prepotencia de 
un imperio que es reado a emprender cualquier peres
troika. Después vino el enojo y la censura: cómo estuvi
mos tan equivocados, cómo no fuimos capaces de 
preveria, de impediria ... 

Y la búsqueda emocional de chivos i;xpiatorios: fue el 
proceso de Esquipulas, fue la campana electoral, fue el 
cambio de la política económica, fueron los errares dei 
ejército ... Y en la misma lógica emocional, el seiialar a 
culpables con su nombre y su apellido: Fulano que es 
un prepotente, Mengano que siempre iue un oportunis
ta, Zutano que se enriqueci6... Llegó finalmente la 
depresión, como una epidemia colectiva en la que _se 
constataba no sólo la dimensión de la derrota sino el 
cansando agotador para emprender una nueva y más 
difícil lucha con renovada energía. 
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EI partido FSLN enfrentaba la crisis dei fracaso. 

Aunque cada uno vive estos procesos de forma desor

denada, en realidad hay un orden dentro de la crisis. 

Ni en términos personales ni en términos sociales deja 

Ia crisis de tener su orden. Schock, miedo, vergüenza, 

enojo-censura y depresión soo los cinco estadios clási

cos que caracterizan la sicología personal y social 

coando se enfrenta un revés significativo. Soo etapas 

que hay que atravesar necesariamente para poder re

surgir, sabiendo que el tiempo es uno de los pocos 

amortiguadores que existen entre la herida y su cica

triz. Pero soo etapas también peligrosas si el individuo 

o la colectividad quedan rajados en alguna de ellas. Son
etapas que hay que recorrer pero que urge superar
pronto porque los Estados Unidos y la UNO más que
una crisis, buscan la muerte dei proyecto político san
dinista. Para impedirles que se salgan con la suya, hay
que asimilar los errores y extraer de ellos todas las
enseõanzas, pero superando la emocionalidad dei esta
da. de crisis. Sólo así las derrotas se transforman en
victorias. Las historias personales y las sociales están
llenas de ejemplos de que esto no es sólo posible sino
frecuente, dado lo contradictorio dei ser humano y dada
la importancia de la contradicción para hacer avanzar
y empujar la historia bacia adelante.

Con el gobierno en su !una de miei post-electoral y el 
partido FSLN en este complejo estado de crisis, fueron 
los gremios populares los primeros en reaccionar. EI 
FSLN apenas hacía cambios de oficinas y se reacomo
daba a sus nuevos locales cuando el gremio de la Unión 
Nacional de Empleados tenía ya paralizado ai gobierno, 
tomados los ministerios y silenciados los teléfonos dei 
país. Poco más de un mes después y mientras los "inte
lectuales dei partido" debatían sobre los aciertos o de
saciertos de aquella huelga, cinco poderosos sectores 
sociales ( obreros agrícolas, obreros industriales, estu
diantes, empleados públicos y pobladores de los ba
rrios) lograban hacer confluir huelgas motivadas por 
demandas sectoriales en una sola huelga general. 

"Una huelga general es el último recurso antes de una 
insurrección -opinaban los dizque intelectuales orgáni
cos de tendencias dizque "radicales" dei FSLN-. No 
están listas las condiciones, falta focalizar mejor las 
demandas, falta una retaguardia adecuada, falta ... " 
Mi entras ellos pensaban, a los gremios populares no les 
faltaban adoquines para cercar de barricadas a Mana-
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gua y paralizar el país, arrastrando así ai partido sandi
nista a su terreno y armándose para la eventualidad de 
una guerra civil. El pueblo revolucionario, el que nunca 
"pidió cacao", el que de tan precisado por el salario y el 
pan no tuvo más remedio que superar rápidamente las 
depresiones, renovó así, con esta agua fresca, el proyec
to popular sandinista. 

No se trata ni de idealizar las huelgas ni de ocultar sus 
limitaciones y errores. Se trata de entender que el pue
blo revolucionario alzó el dedo y seii.aló un camino, el 
camino de la lucha reivindicativa y beligerante. Sería 
lastimoso que cuando el dedo apunta a una estrella, 
alguien se quede mirando ai dedo. Muchos lo hicieron 
y aún están ahí, mirándolo. 

Cuando en 1978 estalló la insurrección en Monimbó 
no fueron pocos los que reaccionaron igual: lno era un 
error lanzar una insurrección local que sería fácilmente 
cercada por la guardia somocista, como en efecto lo 
fue? Y se quedaron viendo el dedo mientras.éste tena
laba la estrategia de la victoria. No se trata de equiparar 
situaciones. Monimbó se enmarcó en una luchainsu
rreccional de corto plazo para vencer ai somocismo y la 
huelga general de julio se enmarca en una lucha demo
crática de largo plazo para hacer de Nicaragua una 
patria socialista. Pero el carácter de anuncio de ambos 
acontecimientos sí puede ser comparado. 

Los revolucionarios que, sin mala voluntad, hacen 
una lectura de los resultados de la huelga analizando 
únicamente el texto firmado entre el gobierno y el FNT 
se comportan exactamente igual ai Director de Infor
macion y Prensa de la Presidencia que intentó con este 
análisis humillar a los trabajadores. Ciertamente, aun
que la lupa sobre el texto muestre que es verdad que el 
aumento salarial negociado es menor que el ritmo infla
cionario, más verdad es que la huelga detuvo el proceso 
acelerado de privatización en el agro, que gracias a esa 
lucha el proceso de revisión de las confiscaciones urba
nas marcha más lento, que la voracidad de los somocis
tas y su entusiasmo por invertir se ha enfriado, que se 
ha hecho evidente ai gabinete económico que ningún 
plan de reactivación podrá salir adelante sin la partici
pación activa -y nunca coo la sumisión pasiva- de los 
gremios populares, que la huelga acercó -y no dividió
al pueblo con su ejército y con su polida, que la huelga 
dividió -casi hasta la ruptura- a las fuerzas de la UNO. 
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Todos estas logras son momentâneos si se considera 
que la lucha es de largo plazo, pero fueron suficientes 
también para que el conjunto del sandinismo se repu
siera del síndrome de la derrota electoral y se morali
zara para la nueva etapa. 

Los gremios sindicales pro-sandinistas iniciaron su 
lucha y sus reclamos fieles al derecho que a la huelga 
les garantiza la Constitución y recurrieron a todas las 
vías legales antes de hacer uso de ese derecho. La 
primera huelga, declarada inicialmente "ilegal, ilícita e 
inexistente" por el Ministerio de Trabajo vio posterior
mente anulados estos calificativos por decisión de las 
autoridades del Poder Judicial, que lo determinaron asf 
en respuesta a la solicitud que les fue presentada por 
los sindicatos. La segunda huelga fue calificada de igual 
manera por el Ministerio del Trabajo y llevó a los 
sindicatos a recurrir de nuevo al Poder Judicial. Este 
estaba deliberando cuando la dinâmica de la huelga 
derivó hacia la estrategia de las barricadas, que trastocó 
el orden legal ... tanto como antes lo habían trastocado 
los decretos inconstitucionales, que fueron una de las 
causas de la huelga. 

En la Nicaragua posterior a las elecciones no se tra
tará nunca de legitimar lo no legal en base a la ilegalidad 
de la otra parte. Hoy, aunque existen deseos de ambas 
partes de ceiürse a la ley, no se logra aún que la relación 
entre el gobierno y la sociedad civil se desenvuelva 
dentro de un marco totalmente legal. Mucho menos se 
ha logrado alcanzar un acuerdo básico que lenga el 
consenso de la mayoría de la nación y que viabilice en 
la práctica diaria la marcha normal del país. Por esto el 
período es de gran inestabilidad. 

Mientras el partido sandinista vivia el síndrome 
post-electoral, los gremios pro-sandinistas, afectados 
directa y diariamente por las medidas gubernamenta
les, reaccionaron coo rapidez y marcaron un camino. 
Por su parte, el Ejército Popular Sandinista había 

hecho lo mismo: había reaccionado con rapidez y mar
caba un camino. lCaminos similares o caminos diver-

. gentes? 

Desde el comienzo del cambio de coyuntura, en el 
Protocolo de Transición, el ejército afianzó su inserción 
en el marco constitucional, consiguiendo del nuevo 
gobierno el respeto a su institucionalidad. El Protocolo 

envío 

estableció, y se consiguió en muy poco tiempo, la des
movilización de la contrarrevolución. Aunque esa des
movilización no garantiza todavía el desmantelamiento 
de la contrarrevolución -hay muchas armas embuzona
das y muchos contras concentrados en polos de desa
rrollo que podrían volver a reunirse para la guerra-, no 
se puede negar que la desmovilización total de la contra 
ha sido un paso trascendental en el largo camino bacia 
la paz. Esto es así también porque cada dia se hace más 
palpable que la dinámica de fa desmovilizaclón lleva a 

la dei desmantelamiento. A pesar de la derrota electo
ral, es un hecho que los sandinistas lograron quedar 
coo las armas y los contras terminaron desarmados. 

La Nicaragua del 90 no es el Chile del 73. 

Después de la desmovilización de los contras, se pro
dujo una sustancial reducción del ejército, al 50%, al 
eliminarse el servido militar y regresar los jóvenes que 
lo estaban cumpliendo a sus casas, factor que, más allá 
dei desgaste de su gobierno, explica en gran medida la 
popularidad personal de doiía Violeta, que había pro
metido insistentemente durante su campana la aboli
ción del servido. Además de este inicial recorte, y por 
acuerdo entre el EPS y el Ejecutivo, se seguirán hacien
do nuevas reducciones, mucho menores que la primera, 
y condicionadas a que se logre el "balance razonable de 
fuerzas en el área" acordado por los gobiernos de Cen
troamérica en el proceso de Esquipulas. Aceptando 
esta condición, el actual gobierno de Nicaragua cumple 
con esos compromisos regionales como antes el gobier
no sandinista cumplió con ellos. (Hasta el momento, los 
ejércitos de Guatemala, El Salvador y Honduras no han 
dado ninguna seõal de tener voluntad de reducir el 
número de sus efectivos. En el caso de Honduras, el J efe 
de sus Fuerzas Armadas, General Arnulfo Cantarero, 
declaró este mes en Managua que no era' disposición 
del gobierno hondureiío reducir su ejército, a la vez que 
negó que Costa Rica fuera "modelo" de desmilitariza
ción. "Tienen más hombres en armas que nosotros", 
dijo, cuestionando así su imagen de "país sin ejército"). 

Es en este contexto, y solamente en este contexto que 
se puede com prender -dicen algunos que se com prende 
pero que no se justifica- la requisa de armas en manos 
de civiles que desde el mes de julio vienen haciendo el 
ejército y la policía sandinistas. Con la contrarrevolu
ción desmovilizada y en un país muy polarizado, en el 
que las luchas deben encauzarse por el camino demo-
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crático y constitucional, esta recogida de armas es un 
medio para fortalecer la vía política como la más indi
cada para resolver los conflictos sociales. La requisa de 
armas afecta a civiles sandinistas, a campesinos de coo
perativas, pero también a los eventuales integrantes de 
las "brigadas de salvación nacional", lo que corta alas ai 
proyecto fascista. 

Pero, aunque esta medida contribuye a la paz interna, 
lno podría ser también una tentación para que el go
bierno norteamericano decidiera intervenir en Nicara
gua? Lo que disuadió a Reagan de esa intervención fue, 
más que el ejército profesional, la realidad de "un pue
blo en armas". En la Constitución queda bien claro que 
en caso de una intervención extranjera, los ciudadanos 
tienen el derecho de armarse para defender a la patria 
y corresponde ai Ejército Popular Sandinista, como 
heredero dei ejército de Sandino, "preparar, organizar 
y dirigir" ai pueblo (artículos 92 ai%). No faltarán en 
Nicaragua las organizaciones populares y los ciudada
nos_que desde nuevas barricadas ejercitarán este dere
cho y cumplirán con este deber si se presentara el caso. 

Pero los carninos que busca Nicaragua soo otros. La 
mejor victoria militar es la guerra que se evita, la agre
sión que no se produce. Y por eso, el mejo_r instrumento 
para evitar una nueva guerra de liberación nacional es 
el fortalecimiento de la vía democrática-constitucional. 
Por otra parte, ésta es la vía que siempre trató de 
potenciar el sandinismo cuando estaba en el gobierno, 
aunque el síndrome de la derrota electoral dificulte a 
algunos el recordarlo. Desde esta perspectiva, los pasos 
que ha dado el Ejército Popular Sandinista soo muy 
claros. El proclamado respeto y lealtad a la Presidenta 
de la República y a la Constitución y la decisión dei 
apartidismo ai interior dei ejército como institución; 
son pasos que fortalecen el camino de una democracia 
y una paz dentro de las cuales la sociedad civil pueda 
luchar y defender sus legítimos derechos y conquistas. 

Entrevistado el 3 de septiembre por envío, el Presi
dente dei COSEP, el Ingeniero Gilberto Cuadra, decla
raba que el EPS debía practicar una nueva y radical 
disminución de su personal, pero para evitar que los 
ex-militares quedaran en el desempleo, Cuadra propo
nía que durante un período pasaran a trabajar en un 
"ministerio productivo" mientras encontraban trabajo 
en estructuras no gubernamentales o aprendían un ofi-

12 

cio. Según el Ingeniero Cuadra, el presupuesto que se 
entregaha ai ejército debería trasladarse, proporcional
mentne, a esos ministerios productivos. 

Por nuestra parte, creemos que el ejército debe bus
car su "productividad", pero de otra manera. Ahora que 
se ha alcanzado la paz el ejército podría jugar un rol 
social de carácter productivo en beneficio de la nación 
y de todo el pueblo. Podrían construir viviendas unien
do sus esfuerzos ai de los sectores más empobrecidos 
dei campo y la ciudad, podrían llevar adelante campa
nas de vacunación en las zonas campesinas más alejadas 
y marginadas dei sistema de salud, podrían apoyar la 
construcción o reparación de carninos para que coope
rativas o campesinos individuales puedan comercializar 
sus cosechas. Esto haría productivo su salario en térmi
nos económicos y seguramente la disciplina en la que 
están formados los haría más eficaces y organizados que 
funcionarios de cualquier otro ministerio civil. 

Esta filosofia de mayor cercania ai pueblo tendría 
también que involucrar a los más altos oficiales nftcio
nales y regionales dei EPS. En fidelidad ai ideario de 
Augusto C. Sandino, no cabe bajo ningún pretexto, la 
reproducción ampliada de capital en la vida personal 
de los jefes militares dei EPS. De entrar por esa vía, se 
iría desvirtuando poco a poco el carácter dei ejército de 
Nicaragua, que se iría asirnilando a otros ejércitos 
anti-populares dei área. 

En síntesis, después de alcanzada la desmovilización 

de los contras que establecía el Protocolo de Transi

ción, el EPS ha ido dando pasos militares -junto coo la 

policia- para alejar la posibilidad de choques armados 

entre civiles, y pasos políticos para reforzar la estabi

lización democrática-constitucional. Ha ido así cons

truyendo un escudo político que sirva para evitar una 

guerra de liberación frente a un ejército extranjero y 
para garantizar, entre otras muchas cosas, que la al
ternabilidad en el poder mediante elecciones periódi
cas sea respetada en Nicaragua. 

Los gremios populares pro-sandinistas, golpeados 
por las medidas económicas dei gobierno, reacciona
ron coo rapidez marcando un camino. También el 
ejército reaccionó con rapidez y marcó un camino. 
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lCuál de estos dos era el camino dei sandinismo? lLa 
lucha beligerante o la hábil negociación? Con múlti
ples matices éste era el fondo dei problema que afecta
ba ai partido sandinista, con planteamientos y 
actitudes provenientes de dos sectores clave de la so
ciedad, el pueblo y el ejército. Ambos ponían sobre la 
mesa de discusión el tema de la unidad dei FSLN, 
representando a su vez dos dinámicas que surgían 
desde el partido en esas dos direcciones. 

Desde el primer número que envío publicó tras el 
cambio de gobierno, bicimos nuestra la opinión de un 
viejo y exp_!!rimentado dirigente agrícola que expresaba 
las tareas de la nueva situación en esta vieja consigna: 
"Pueblo, ejército, unidad: garantía de la victoria". Sien
do correcto, en lo fundamental, el camino de la Incha 
combativa que está recorriendo el pueblo revoluciona
rio, y siendo también correcto, en lo fundamental, el 
calJ!ino negociador recorrido por el ejército sandinis
ta, el problema a resolver por el partido era cómo 
realizar la síntesis de contrarios. Y logrando la sítesis, 
cónw articular los ritmos de ambas dinámicas. -En esto 
·se jugaba y se juega su unidad *. 

Las dificultades de armonizar las contradicciones de
la realidad se hacían y hacen aún mayores en la medida
en que persiste, bajo diversas formas, el efecto dei
schock post-electoral, tanto en el partido FSLN como
también en el mismo ejército y en los gremios popula
res, independientemente de que estos últimos fueran
capaces de reaccionar más rápida y acertadamente. La
permanencia dei schock hace que la búsqueda de una
estrategia y táctica coherentes, compleja de por sí, se
complique más por los colores emocionales que tiene
esta etapa. La pérdida de la estructura cohesionadora
que representaba el gobierno, la drástica reducción dei
personal profesional de las filas dei partido -tanto por

razones económicas como por buscar una reinserción 
de los militantes en la vida normal de la población-, 
dificultaban y dificultan la consolidación sandinista. 
También con la derrota se abrieron fisuras en el presti
gio de la Dirección Nacional y muchos de los que antes 
consideraban a los nueve Comandantes como dirigen
tes con "halo divino", hoy se van ai otro extremo de la 
inmadurez considerándolos hipercríticamente los ab
solutos responsables de todo. "Así e!i la vida -decía un 
anciano sandinista-, si hubéramos ganado las eleccio
nes, el proceso de Esquipulas y las concesiones unilate
ralcs que bicimos hubieran sido 'audacias', la seguridad 
y el MINT serían 'geniales' porque hubieran sabido 
tomar el pulso a la gente, las ofensivas dei EPS sobre la 
contra 'contundentes' ... Hoy todo es ai revés. Yo vengo 
de largo en la vida y he visto mucho: si uno anda pasado 
de tragos y es un vencedor, le dicen qµe anda 'alegre', 
pero si es un perdedor, le dicen 'borracho'. Todos 
tenemos que aprender de lo que ha pasado". 

Informadores nacionales e internacionales -de de�e
cha y de izquicrda- no han dejado de seõalar tensiones 
en las filas sandinistas. Unas veces veían las divisiopes 
que querían ver, otras veces seõalaban medias verdades· 
y algunas veces acertaban. Se ha hablado de las secuelas 
de las antiguas tres tendencias en las que estuvo dividi
do el FSLN, otros prefieren hablar de que la causa son 
tensiones entre instituciones creadas por la revolución 
en estos aõos. El menú es variado y para escoger: gpp 
vs. terceristas y proletarios, eps vs. mint, "negritos" vs. 
"cheles", civilcs vs. militares, ortegas contra borges, un 
ortega contra otro ortega, artistas vs. artistas, cuadros 
intermedios vs. cuadros dirigentes, bases vs. cuadros 
intermedios, duros contra blandos, socialdemócratas 
contra verdaderos revolucionarios ... Desde el punto de 
vista de la izquierda, la UNO debe ser vista como una 

· unidad contradictoria en la que hay que hacer de la
contradicción el factor dominante sobre el de la unidad.

• En este contexto se produjo e/ "caso Pichardo". E/ 8 de agosto e/ Coronel ]avier Pichardo fue removido de la jefatura
de la Fuerza Aérea Sandinista y pasó a la vida civil. E/ caso, muy controvertido, tuvo dos /ecturas fundamentales. La· 
primera afimiaba que habfa sido sustitufdo en su cargo por reiteradas indisciplinas. La segunda, que e/ cambio obedecia 
a razones políticas. Aunque la infomiación publicada es escasa y hasta contradictoria, todo indica que la combinación 
de ambas lecturas construye la verdad completa. La discusión política ai interior dei ejército no es de extraiiar dado e/ 
polémico contexto en que se encuentra e/ país. Y la indisciplina no seria más que una consecuencia ilegítima dei legítimo 
debate político. !avier Pichardo, doctor en ftsica y destacadfsimo combatiente, sigue en las filas dei FSLN. 
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Entendiéndose los revolucionarios con el sector prag
mático de la UNO, pueden aislar ai fascismo y ai mismo 
tiempo quitar cartas de la mano de Mr. Shlaudeman. La 
estrategia es transformar la unidad en la contradic-

. ción en contradicciones profundas en la unidad. Que 
la VNO sean dos, o más ... 

Pero esta estrategia se ve dificultada por las tensio
nes dentro dei mismo FSLN, tensiones que han hecho 
frotarse las manos a los miembros de la UNO. Y no sólo 
eso, tratan de aplicar a los sandinistas la misma receta 
de acentuar las contradicciones para quebrar la uni
dad: dividir ai pueblo revolucionario dei ejército revo
lucionario haciendo contradictorias sus dinámicas, 
enfrentar a los "vagos y terroristas que hacen huelgas" 
coo el "ejército profesional y democrático", enfrentar a 
los sandinistas "radicales" coo los "moderados", a los 
no concertadores coo los concertadores, a los que no 
quieren alianzas coo la socialdemocracia internacio-

. na1 coo los que aspiran ai ingreso en la Internacional 
Socialista ... Y en definitiva, a los que ponen en un 
primer plano la "unidad nacional" coo qulenes ponen 
en -ese primer plano la "unidad popular". 

EL IDEAL DE LA DERECHA 

UNIDAD NACIONAL VS UNIDAD POPULAR 
concertaci6n 
no huelgas 
socialdemocracia---
moderaci6n 

+ 

no concertaci6n 
huelgas 
vs. socialdemocracia 
radicalismo 

+ 
EPS ... FSLN. GREMIOS 

dividido POPULARES 

De la misma manera que la estrategia imperialista 
busca fomentar la unidad en la contradicci6n dentro de 
la UNO, presionando por medio de los sectores fascis
tas y negociando por medio de los sectores pragmáticos, 
la estrategia de los revolucionarios debe alcanzar la 
síntesis de contrarios. Augusto C. Sandino, líder nacio
nal y líder popular y clasista, sigue siendo, como dijo 
Carlos Fonseca, "el camino". No se puede separar estra
tégicamente -sino s6lo institucionalmente- "pueblo uni
do" de "pueblo armado". EI 19 de julio esa consigna se 
convirti6 en la atm6sfera que se respiraba: "iEI pueblo 
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unido jamás será vencido! iEI pueblo armado jamás 
será aplastado!". 

La huelga general de julio fue una prueba de fuego 
para el sandinismo. EI fascismo pedía ai "pueblo arma
do" que reprimiera ai "pueblo unido". Reconociéndose 
pueblo ambos, la mediaci6n dei partido fue clave para 
la unidad y para el éxito de la huelga. Es urgente encon
trar ahora soluciones donde se mantega la unidad y se 
avance con éxito, pero dentro de una estabilidad de 
largo plazo. Es urgente para los sectores populares y 
para la naci6n entera. 

Una concertaci6n adecuada -no cualquier concerta
ci6n- debe ser la síntesis de la contradicciones en el 
FSLN. El ejército ya realiz6 su concertaci6n con el 
sector pragmático dei gobierno, según quedó expresa
do en el Protocolo de Transici6n. Los gremios popula
res no la han realizado porque la embestida económica 
y política que ha realizado la UNO sobre la sociedad 
civil crea tensiones y obstáculos. Sin embargo, la êapa
cidad de veto que han demostrado los gremios pro-san
dinistas en las dos huelgas parecen haber demostrado 
ai gobierno que no será viable como tal a mediano y a 
largo plazo si no concierta con los trabajadores. Los 
gremios tendrán que poner sus cartas sobre la mesa. 
lQué cartas? Que se cumplan los acuerdos firmados; 
que se acuerde el alcance de la privatización, de cuya 
estrategia son parte los polémicos decretos 10-90 y 
11-90; que se fijen salarios, precios y empleos adecua
dos; que se resuelvan las presiones sobre la tierra y la
reactivación de la industria, etc. Hay temas de corto y
de largo plazo. No es claro que todos los temas tengan
que ser parte de una misma concertación, ni tampoco
que algunos de estos temas no puedan resolverse en
foros más políticos que económicos. Pero en lo esencial,
s61o la profundizaci6n dei Protocolo de Transici6n en
sus aspectos civiles traería una estabilidad concertada
a la nación.

Sobre la base de una concertación adecuada en el 
ámbito civil y el militar, el sandinismo en su conjunto 
habría logrado la síntesis entre "unidad popular" y 
"unidad nacional" y entre "pueblo unido" y "pueblo 
armado", tanto en el corto como en el largo plazo. 

La unidad dei sandinismo será sólida si sabe armoni
zar dialécticamente las contradicciones naturales que 
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surgen de la misma realidad. Sobre un marco político 
como el actual podrá haber discusiones en el sandinis
mo sobre los puntos específicos que deben ser negocia
dos en la concertación, pero es difícil pensar que la 
concertación produzca dircctamente una división. Si 
persisten tensiones en el sandinismo, éstas se deberían 
lógicamente a aspectos que no son fundamentales ni 
programáticos. Serían tensiones por cuotas de poder, 
por la impunidad de los que fueron corruptos y no están 
siendo castigados, etc. Las próximas semanas permiti
rán ir viendo cuáles son estas tensiones. 

Scgún Tomás Borge, hasta el momento, ante la recién 

creada Comisión de Etica del FSLN -que debe recoger 
quejas fundamentales contra militantes sandinistas de 
cualquier nivel- prácticamente no se han presentado 
acusaciones. Es difícil creer que cuando tanto y tan alto 
se ha hablado de corrupciones, matos manejos y con
ductas anti-éticas en miembros del FSLN, incluidos 
altos dirigentes, cuando es una realidad que hubo "pi
natas" antes y después de las elecciones, hasta ahora 
nadie acuse de nada a nadie. Más que una senal de que 
todo eran calumnias, este silencio parece un síntoma del 
temor que "los que saben y pueden hablar" sienten ante 
las presiones de "los que tienen poder y no quieren que 

NOS ESTAMOS PONIENDO DE ACUERDO 

Fragmentos dei discurso dei Comandante Tomás Borge en la Asamblea dei FSL� 
dei Distrito V de Managua 

� "En nuestras filas hay u,1 sa/udable clima de debate, que /levando una que otra i11tenci611, está contribuyendo a 
fonnar nuestra conciencia revolucionaria. Meses atrás decíamos que para encontrar e/ cami110 co"ecto habfa qu/ 
discutir a todos los niveles y entre todos los niveles. Criticar, mejor diclw autocriticarse. O criticar de manera sincera 
y oportuna en la instancia partidaria correspo11diente. Esto, en gran medida se ha logrado, empezando por la. 
Dirección Nacional dei Frente Sandinista, que ha estado en los últimos dias en sesión pennanente, discutiendo y 
/legando a acuerdos acerca de distintos problemas. 

Y /es digo aquí en esta importantísima asamblea que en lo fundamental y aun en lo secundario la Dirección 
Nacional ha /legado a plenos acuerdos acerca de la estrategia y tácticas de la revolución sa11dinista. 

Siempre cabe la pregunta: iqué significa ser revolucionario? En este nuevo contexto histórico, ise puede ser 
revo/ucionario ai margen de la realidad? ise puede ser revolucionario planteá11dose metas obviamente imposibles? 
Creo que para ser revolucionarios, sin abandonar jamás nuestros sueiios, debemos más que nunca tener los pies 
puestos sobre la tie"ª· 

La concertación de que se hab/a debe de tener a/gunos pre-requisitos básicos que conl/even e/ respeto a /às 
conquistas esenciales de la revolución. No puede haber cocertación si no hay un respeto a las conquistas básicas 
de la revo/ución o si se les regresan sus bienes a los antiguos explotadores, y sobre todo a la familia Somoza y a los 
somocistas. Es decir, tiene que haber un acuerdo de entendimiento polftico entre los sectores //amados más 
moderados dei gobiemo, porque hay otros sectores intratab/es dentro de ese Gobiemo. Implica esa concertación 
un gobiemo pragmático que se dé cuenta con realismo que sin entenderse en cuestiones fundam entales con e/ Frente 
Sandinista no puede de ningu11a manera sobrevivi,. Viéndolo desde esta perspectiva, la concertación debe ser 
levantada no como una concesión, como un acto de bla11de11gueria o de subordi11aci611, sino como una bandera 
revolucionaria, puesto que la concertación, e11 última i11stancia, puede beneficiar los intereses de nuestro pueb/o. 

Habrá algunos de mis conceptos que no endulcen el oído de todos, pero yo creo que no podemos ser demagogos 
y·tenemos que ver las perspectivas reales de este país. Y lo que aqui se plantea frente a nosotros es una crisis 
insalvab/e: más hambre, más desnudez, más desgracia para este pueb/o". 
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se hable" ... para no perder ese poder. La revolución y el 
pueblo, que sufrió escándalo por esas actitudes tan 
poco revolucionarias, exigen no una cacería de brujas 
pero sí castigos ejemplares, transparencia y honestidad. 
De esta decisión -y no sólo de una determinada estra
tegia poütica- depende en gran medida la futura credi
bilidad dei FSLN. 

Finalmente, un radicalismo que busque una concer
tación para que el país avance por una vía democráti
ca-constitucional -con la mayor cuota de poder posible 
para los sectores populares- se diferencia sustancial
mente de un radicalismo que no busca esa concertación 
o que pone condiciones irreales para llevarla a cabo. En
la realidad nicaragüense, ese extremismo de izquierda
no tiene proyecto. Se limita a la crítica, a veces brillante
y siempre fácil, de cualquiera de las corrientes que sí
tienen proyecto. El proyecto ideal de este tipo de extre
mistas, un socialismo totalitario, es tan imposible como
indeseable. "No hay nada que concertar, a nosotros nos
preocupa la actitud de la Dirección dei Frente Sandi
nista porque se está apartando dei camino revoluciona
rio y está concertando ... Entre trabajadores y
capitalistas no hay nada que conciliar. Nos están roban
do el salario, nos están mandando ai desempleo .y hay
que luchar contra eso. IAbajo la concertación!": ésta fue
la posición expresada por Bonifacio Miranda, dirigente
dei Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)
en el debate sobre la concertación celebrado el 31 de
agosto en la Universidad Nacional de Managua. Coo él
coinciden otros miembros de partidos de ultraizquierda
y algunos sandinistas. No tienen proyecto viable.

SINTESIS DE CONTRARIOS 
LA SOLUCION NACIONAL 

Estas soo, pues las cuatro corrientes que existen hoy 
en Nicaragua: la extrema derecha, impulsando un pro
yecto fascista que busca liquidar ai sandinismo; la ex
trema izquierda, buscando una salida irreal, radical y 
totalitario a la crisis, y, más ai centro, el sector de la 
UNO que impulsa un proyecto democrático-empresa
rial enfrentado ai sandinismo en su conjunto, que a 
través de la vía democrática-constitucional busca cons
truir a largo plazo un socialismo democrático. Soo estas 
dos últimas fuerzas las únicas que pueden hacer de 
Nicaragua "un país posible". 

16 

Pueden hacerlo posible y tienen ambas una mutua 
capacidad de veto. Por eso tienen que concertar. Visto 
desde posiciones extremas, el problema dei país radica 
en que, aunque la corriente bacia un socialismo totali
tario no tiene capacidad de veto, el proyecto fascista sí 
puede llegar a tenerlo en la medida en que la embajada 
norteamericana respalde estratégicamente a este sector 
y sólo tácticamene ai sector pragmático de la UNO. En 
las últimas semanas se han visto seõ.ales en esta peligro
sa dirección. Estados Unidos condicionaria el desem
bolso de gran parte de la ayuda ya aprobada y no 
entregada aún a que el gobierno cumpla lo que son los 
objetivos centrales dei proyecto fascista: la privatiza
ción total y acelerada de la propiedad social y el des
mantelamieto dei Ejército Popular Sandinista. Las 
diferencias entre la corriente fascista y la posición de 
Estados Unidos parecen estar únicamente en el ritmo 
con el que ejecutar estas condiciones. Estados Unidos 
no tiene tanta prisa: puede esperar un poco más, para 
no verse obligado a pagar el costo de una intervención. 

Teniendo en cuenta esta presión y la quiebra econó
mica en que se encuentra el país, la concertación tiene 
un objetivo adicional de gran importancia: llevar indi
rectamente a Estados Unidos a la::mesa de la cum.:crta
ción. Si esto se lograra, Nicaragua podría ser "un país 
posible" y los Estados Unidos habrían contribuido, por 
sus propios intereses, a estabilizar la región centroame
ricana. En una concertación así deberían establecerse 
bases estratégicas, duraderas hasta más aliá de las pró
ximas elecciones. Aspectos que sean repetados por 
cualquier partido que resulte electo en 1996. Si no, más 
temprano o más tarde se volverá a la vía armada como 
única salida para la resolución de los conflictos sociales 
pendientes. Y nicaragüenses y norteamericanos ten
drían que derramar nuevamente su sangre sobre la 
misma tierra, como ocurrió en los tiempos de Sandino. 

La crisis económica avanza a un ritmo más acelerado 
que las clarificaciones políticas de una parte y de otra. 
El hambre está corriendo más que el debate y podría 
generar las condiciones de un estallido social no con
trolable por ninguna de las fuerzas poüticas que se 
mueven en el país. El hambre ha entrado en escena 
antes que la concertación y no parece la mejor conseje
ra para este momento de crisis. 
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La problemática de fondo de la Nicaragua post-elec

toral tiene sus raíces en la historia dei país. Durante la 
época de la dictadura militar somocista, la burguesia 
nicaragüense estuvo dividida en dos fracciones: la es
trictamente somocista y la conservadora-opositora. 
Aunque divididos, siempre lograron mantenerse cohe
sionados. La forma de acumulación de capital de la 
fracción somocista -una especie de "acumulación pri
mitiva permanente"- agudizó esa división en la década 
de los aõos 70. Coando la dictadura asesinó a Pedro 
Joaquín Chamorro, el más destacado líder de la frac
ción de la burguesia opositora, se simbolizó la fractura 
radical entre los dos grupos. Como portavoz de los 
sectores populares, el FSLN bahia lanzado poco antes 
una serie de importantes acciones militares que evi
denciaban el ascenso dei movimiento popular en el 
escenario nacional. En ese ascenso, el sandinismo supo 
llegar a un acuerdo coo la burguesia opositora, bajo la 
consigna de "muerte ai somocismo". 

' 

El derrocamiento militar de la dictadura en 1979 llevó 
ai poder ai sandinismo, en alianza coo la burguesía 
opositora, en calidad de socio minoritario. Concreción 
de esta alianza fue la primera Junta de Gobierno, inte
grada por tres sandinistas y por dos miembros de la 
fracción empresarial opuesta a Somoza. Uno de ellos 
era Violeta de Chamorro, símbolo de la lucha anti-so-
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mocista de su esposo. El tiempo fue rompiendo la 
alianza, mientras Reagan trataba de recomponer ai 
conjunto de la antigua burguesía, asignándole las tareas 
militares a la fracción somocista y las tareas políticas a 
la burguesía opositora. Esta recomposición tuvo su ex
presión final en la Unión Nacional Opositora, en la 
UNO. Con doõa Violeta ai frente -imagen y recuerdo 
de Pedro Joaquín-, un pueblo cansado de la guerra no 
votó por el sandinismo que representaba Daniel Ortega 
pero tampoco votó por el somocismo, que ho se atrevió 
a dar la cara con ningún cadidato y se agazapó tras la 

· UNO.

La actual división de la UNO es la reedición de las 
pugnas estructurales de la burguesía nicaragüense. El 
proyecto fascista es la reencarnación dei somocismo, 
coo formas y personajes nuevos y el proyecto democrá
tico-empresarial es la nueva expresión de la burguesía 
opositora de los anos 70. Las contradicciones entre 
estas dos fracciones persisten en una estructura social 
donde unos fueron expropiados y huyeron dei país, y 

.\ 

otros se quedaron en él luchando y modernizando su 
mentalidad. Una concertación acertada por parte dei 
sandinismo consiste esencialmete en lograr un acuerdo 
de largo plazo coo el sector pragmático de la UNO 
-heredero de Pedro Joaquín-, que aisle ai proyecto
fascista. O lo que es lo mismo: que sepulte para siempre
ai somocismo.
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TERCER CONCURSO 

Los resultados dei Ili Concurso convocado por la revista envío han 
sido los siguientes: 

PRIMER PREMIO 

"Nos equivocamos para ganar. Wiwilí y EI Arenal: un sandinismo 
sin rostro campesino". 

Autor: René Mendoza 

SEGUNDO PREMIO 

11Diez afias de política exterior independiente". 

Autor: Augusto Zamora 

Hacemos mención especial de los trabajos de Raúl Marín, "EI 
chantaje de la contra: guerra, política y negociación" y de Sergio 
Ferrari, "Los desafios futuros dei sandinismo". 
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COSTOS DEL VERTICALISMO 

UN FSLN SIN ROSTRO CAMPESINO 

Los revolucionarios viveu un intenso tiempo de reflexión, discusión y revisión de proyec

tos y planteamientos: qué bicimos, qué hacer ahora. 

Son preguntas abarcadoras, anchas, largas y profundas. Hay que responderias de for
ma compleja, pero también de manera pontual, bien concreta y precisa. 

Eso pretende este trabajo de René Mendoza, ganador dei primer premio en el III Con
curso envío. Por su calidad en contenido y en forma y por todo lo que hay en él de realis

mo, de trabajo de base y de aporte concreto lo hemos premiado. 

La extensión, evidentemente, supera las dimensiones fijadas en las bases dei concurso. 
En realidad, el autor nos envió sólo la primera parte, la que abarca únicamente hasta la 
experiencia en EI Arenal. En posterior conversación con él le pedimos que completara el 
trabajo coo la sección de Wiwilí, que nos anunciaba en la primera parte, pues habría así 
una base más completa para la reflexión. Por distintas razones -también la de la seguri-

dad- algunos nombres propios se omiten o son ficticios. 

Cruzan este trabajo verdades-balazos o verdades-pedradas, sin mucho pulimiento. Y es
tá atravesado de razonamientos donde el matiz se esconde y hay que buscarlo. O aiiadir

lo. Por todo eso, y no a pesar de eso, creemos que es un trabajo importante para este 
tiempo.Un excelente material de reflexión. Y sobre todo, una guía para la acción. 

"A11tes éramos penosos, 110 podíamos ni hablar. 
Co11 la revoluci611 se nos despegó la le11gua. Eso les 
arrecha a los que siempre quisieron que nos quedáramos 
como galli11as amurrinadas. Ahora, si e/los no hace11 
11ada por cumplir lo que dijeron, estarán como el macho 
con el yugo encima. D01ia Violeta no debe olvidar que el 
pueblo as( como la puso la puede sacar. Ya sabe que 
quien ma11da es e/ pueblo". (Dirigente campesina de EI 
Arena/). 

"No era desmoche lo que estábamos jugando para 
perder. Nos equivocamos para ganar. Porque vamos a 
ga11ar la paz. No volveremos a oir un tiro y nada nos 
detendrá". (Campesino de Plan de Grama-Wiwilf). 

envío 

"Esta vez la racio11alizaci6n no tuvo razón. Fallaro11 
las encuestas, los teóricos y los estrategas. Hay inuchas 
cosas que sucedieron que no se pueden racionalizar. Por 
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eso, antes de analizar debemos escuchar y escuchar". 
(Trabajador social de E/ Arena/). 

"El pueblo nunca se equivoca" dice el estribillo 
como una ley inmutable. "Los pueblos se equivocan 
pero saben rectificar" dijo el Presidente Daniel Ortega 
el 27 de febrero. i,Y los dirigentes, se equivocan o no?. 
i,Se equivocó el pueblo? lSe equivocó o no el FSLN 
como partido? lEs o ya no es revolucionaria este pue
blo? i,Significa el voto menos antiimperialismo? i,Hacia 
dónde vamos? i,Se acabaron ya las revoluciones en el 
mundo? i,Qué es la revolución y qué es el socialismo? 
i, Tienen sentido estas preguntas para el campesinado 
después de 10 aiios de revolución? Las preguntas van 
naciendo solas, mientras un campesino sudoroso, con 
el machete en la mano y el fusil en el hombro, dice 
pausadamente "Nos equivocamos para ganar la paz". 

El pueblo recorrió muchos aiios, decenas de aiios, 
sacrificándose por una nueva sociedad, menos injusta e 
inhumana, pero la guerra y la estructura vertical parti
daria alejaron esta posibilidad. Los votos dei 25 de 
febrero fueron también un voto de castigo para el 
FSLN. Había que "cambiar suerte", no tanto optando 
por un proyecto contrarrevolucionario, sino para obli
gar ai Frente a cambiar, para recuperar ai Frente como 
partido revolucionaria y popular, de los pobres. Esta 
realidad nos obliga a paramos y a envolvemos con ella, 
mirando tanto bacia los aiios pasados como bacia el 
futuro. 

i,Se equivocó el FSLN en su política de negocia
ciones a nível nacional e internacional? En 1933 Sandi
no alcanzó la paz y ai final se equivocó. El precio de la 
paz, en aquel entonces, fueron ríos de sangre campesina 
en las montaiias y la posposición de las esperanzas de 
los pobres hasta 1979. Hoy hemos llegado a la paz, pero 
i,cuál es el precio? i,Es el revés dei 25 de febrero otra 
posposición de las esperanzas de los pobres? 

En el voto dei 25 de febrero de 1990 se sintetizaron 
10 anos de desgaste y muchas incertidumbres dei cora
zón. Nunca un pueblo pensó tanto para votar como lo 
hizo el pueblo de Nicaragua. Había muchas cosas de 
por media, se cruzaron cruces y fusiles, lágrimas y 
tierras, dinero y fiestas. Por eso, no basta con afirmar 
que la crisis económica y el servicio militar fueron las 
causas dei revés sandinista. 
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No basta tampoco decir que la guerra de haja 
intensidad triunfó. Eso cree el imperio. Pero está equi
vocado ai pensar que las esperanzas dei pueblo fueron 
no sólo pospuestas sino enterradas. También se equivo
caron los imperialistas romanos y los jerarcas religiosos 
cuando crucificaron a Jesús. Pero no podemos hacer
nos la ilusión de que veremos pasar el cadáver dei 
imperialismo y de que veremos bajar dei cielo la tierra 
prometida con la sola ausencia de la guerra y de la crisis 
económica. Necesitamos más que nunca el sandinismo 
dei artesano Sandino, el de su ejército de campesinos, 
y el movimiento popular de Carlos Fonseca. La verdad 
es que el partido FSLN perdió, que no ganó el imperio, 
que se conquistó la paz y que la revolución de Sandino 
se queda. 

No queremos negar el peso de la guerra y de su 
hija, la crisis económica, en los resultados electorales. 
El pueblo votó coo el plato vacío y una pistola en la 
frente. Pero el pueblo votó también experimentando 
una relación social adversa, sin sentirse representado 
por el Frente Sandinista, que en aras de la "unidad 
nacional" chineaba a la burguesía. Votó viendo sus 
estructuras violentadas por la guerra y también por los 
cuadros sandinistas. 

Este trabajo es el fruto de una reflexión colectiva 
que, muy modestamente, intenta cultivar, sobre los ras
trojos dei período post-electoral, algunas semillas que 
contribuyan ai desarrollo integral de nuestro país. Tam
bién pretendemos mostrar algo de la desnudez con que 
vivió la revolución en las comarcas campesinas. Lo 
hacemos porque no hay nada que esconder y porque la 
verdad siempre nos hará libres. Esta revolución no 
busca ni ser resucitada ni ser sepultada por las palabras, 
sino ser transparente en los hechos, alumbrar con su 
verdad y seguir viva. En estas días, mientras se nego
cian y se acuerdan aspectos de la política nacional y se 
inicia el proceso de revisión, reorganización y reestruc
turación dei FSLN, el pueblo se debate entre el temor 
y la esperanza, entre la crisis y el desafío. Muchos 
caminan afanados en defender su tierra, su puesto de 
trabajo, otros buscando garantizar hasta su misma vida. 
En media de esta realidad van saltando las preguntas. 
i,Dónde reside el poder real? i,En las armas? i,En las 
leyes? i,Es suficiente tener y crear mayores espacios en 
la sociedad civil? Y siempre una pregunta que vuelve: 
i,Por qué perdimos? i,Cuál es el camino a recorrer para 
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retomar el poder y alcanzar el desarrollo de nuestro 
pueblo? 

Quisiéramos ver todo esto desde los ojos de los 
campesinos de cuatro comarcas dei municipio de Ma
satepe -El Arenal, El Pochote, El Guarumo y Las Sa
banitas- y desde los de los campesinos dei municipio 
segoviano de Wiwilí -poblados y comarcas-. Desde una 
zona de "paz" y una de guerra. 

48HORAS 

ENTRE LA PENUMBRA Y LA ARRECHURA 

Las elecciones se desarrollaron libre, ordenada y 
honestamente. Sin embargo, el 26 de febrero, desde el 
primer canto de los gallos los campesinos revivieron los 
días dei somocismo. Miedo, hasta terror. Lágrimas, 
calles huérfanas, silencio, auto-encerramiento familiar. 
"i,Y vos, qué harás ahora?". Todos los minutos de ese 
díã fueron contados minuciosamente. Todos los pasos 
fueron dados cuidadosamente. La derrota electoral fue 
interpretada inicialmente por una parte dei pueblo co
mõ el regreso de la Guardia Nacional, de los Jueces de 
Mesta, de los orejas, de la guerra. La otra parte la 
interpretó como la repetición, ai revés, dei 19 de julio de 
1979. Tímida o escandalosamente tocaron las campanas 
de las ermitas: celebraban junto con lQs terratenientes 
la derrota dei Frente Sandinista. 

AI sentimiento de miedo se unió una crisis exist
encial. " i,Qué bago ahora? lMi familia? lMi tierra? i,La 
cooperativa?" Las palabras de Daniel en la madrugada 
de aquel día: -"Nos sentimos orgullosos de aportar un 
poco de dignidad en este mundo injusto, dividido entre 
poderosos y débiles ... Gradas, hermanos nicaragüen
ses ... "- llevaron más tristeza a muchos rastros, incluso 
a los de los "no perdedores". "Es como si todas las 
madres de Nicaragua se hubieran muerto", dijo uno. El 
27 de febrero el Presidente Ortega se dirigía nuevamen
te ai pueblo: "A gobemar desde abajo". 

En las comarcas de El Arenal los cuadros inter
medios se cerraron a la realidad. Después de la derrota 
no visitaron a nadie, ni a sus propios militantes. Se 
quedaron encerrados en sus casas, como niiios perdidos 
o huérfanos. Cuando por fin salieron fueron bacia Jino-
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tepe a participar en una asamblea regional. De aliá 
regresaron "bajando líneas". Fueron bacia lo nacional, 
pero no bacia lo local. A lo local sólo vienen con las 
"líneas". Siendo ellos de lo local no recogieron las "lí
neas" desde abajo para llevarlas a la asamblea de Jino
tepe, a lo nacional. El divorcio entre lo local y lo 
nacional ha sido patente en estos aiíos. Con este estilo 
de trabajo en la comarca, les de extraiíar el revés 
electoral en la comarca? Y después, cuando más la 
gente necesitaba hablar y ser escuchadá, los dirigentes 
siguieron cerrados a la comarca y abiertos a lo que era 
de fuera de la comarca. 

En Wiwilf, después de una maiíana sin amanecer, 
de unas horas de titubeos y confusión, los militantes de 
los poblados y de las comarcas fueron convocados por 
los dirigentes dei Frente de Wiwilí central. "No podía 
creer lo que oía, entonces fui temprano donde el Jefe 
de Territorio, él tampoco tenía nada que decirnos". AI 
atardecer dei 26, los militantes convocados, acompaõa
dos por gran parte de la población, bajaron en manifes
tación gritando contra los seguidores de la UNO. La 
imagen multiforme de la guerra -amenazas, secuestros, 
muertes- y el espíritu de Sandino, se paseaban en las 
mentes de los wiwileõos. Aunque muy determinados 
por lo nacional ellos habían encontrado en estos aiíos 
algunos espacios para lo local, gradas ai mayor lacto de 
los dirigentes campesinos. 

DIEZ AN'OS EN REVOLUCION 

DIEZ PREMISAS 

Los teóricos, casi por. tradición, hablan global
mente y dan respuestas también globales -crisis econó
mica, servido militar-. Por lo general, no alcanzan a 
tocar las experiencias vivenciales de la gente. 

Creemas, s� que fueron factores condicionantes 
-no determinantes- de la derrota electoral la crisis eco
nómica y la guerra. Ambos factores son el telón de
fondo. Ya lo fueron en 1984, cuando el FSLN ganó. Lo
serán siempre: Contra los países pobres dei Tercer
Mundo que intentan su liberación el imperio siempre
ha provocado crisis económicas y guerras. Y nada indi
ca que el imperio va a cambiar. Todo el proceso revo
lucionario -y no sólo el proceso electoral- fue
condicionado por la guerra y la crisis económica. Pero
no fue determinado. Sólo el poder dei pueblo·, el de los
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campesinos, el de los sectores populares, expresado en 
la lucha de clases, es el que determina una revolución. 

La guerra y la crisis económica han impactado 
atrozmente ai pueblo de Nicaragua. El voto contra la 
guerra, por la paz y por el bienestar económico, no es 
un voto contra la revolución, sino contra el imperialis
mo, pues la guerra y la pobreza no fueron un decreto 
dei Frente Sandinista, sino la voluntad dei imperio. Pero 
a la vez el voto expresa también que "no se debe pelear 
contra el grande". Ambos sentidos dei voto -beligeran
cia frente ai imperio, prudencia ante el imperio- expre
san nuestra realidad geopolítica y el instinto de 
sobrevivencia popular. Partiendo de eso debemos vis
lumbrar el espacio que tenemos que transformar crea
tiva y pragmáticamente para desarrollarnos en forma 
integral. De entrada vemos estas 10 premisas. 

1.- La dialéctica entre la estructura dei poder 

local y la estructura dei poder nacional constituye la 

columna vertebral de una revolución. Es la clave fun
damental para tejer y llevar a cabo la estrategia dei 
desarrollo económico y dei modelo político-militar. Es 
la clave para enfrentar el proceso de reorganización y 
rénovación dei movimiento popular. Es el medio para 
construir a1 hombre y a la mujer nuevos, como reales 
sujetos históricos. 

2.- La realidad nacional y la local se expresan a 
nivel de la comarca en dos discursos. U o discurso co
marcal que es comunitario, tiene el lenguaje local y 
aborda los problemas familiares, económicos, de traba
jo y de necesidades básicas -como el agua o la milpa-. 
A ese nivel todo es conciliable, la política no es obstá
culo. Es el espacio de la identidad campesina. Otro 
discurso es el nacional y el internacional. Es politizado 
y emplea un lenguaje no-local. En él se debaten las 
plataformas de los partidos políticos y se bahia "en el 
aire" dei militarismo, la religión o la liberación nacional. 
Es un discurso que mediatiza la lucha de clases y crea 
diferencias "casi" irreconciliables. Es un craso error 

mirar la realidad local a partir de la nacional. Y bablar 
en el ámbito local coo el lenguaje de lo nacional. 

3.- La concertación de poder a poder -de patrón a 
patrón-, una tradición ya histórica en el país, deja de 
lado los intereses de las mayorfas populares. Descono
ce el orden social, político y económico dei campesina-
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do y de las comarcas. Apostar por tal concertación, sin 
siquiera incluir en ella otros elementos creativos, con
ducirá siempre a la derrota dei proyecto revolucionario. 

4.- EI sandinismo es un "movimiento", no un "par

tido". Jesús, por predicar a los pobres "las buenas noti
cias de la liberación" no sólo perdió las elecciones, sino 
que fue crucificado por la jerarquía eclesiástica, por el 
gobernador dei imperio romano y por la parte dei 
pueblo que fue inducida por los jerarcas. Pero Jesús 
resucitó. El sandinismo no sólo no ha muerto, sino que 
está vivo, resucitando constantemente. Mucha gente 
que votó en contra dei Frente es sandinista. El Frente 
Sandinista, siendo un movimiento, actuó como un par
tido. Y perdió. A veces, la sobreprotección de la vida 
puede conducir a la muerte. Ni vanguardia tradicional, 
que no concierta con nadie. Ni partido-concertador. EI 
reto dei sandinismo es ser local y nacional, gremial y 
clasista. O dicho de otra forma: sin autonomía popular 
no hay vanguardia. Y más: hay que volver a ser un 
"movimiento". 

5.- La contrarrevolución es una creación dei impe
rialismo. Cuantitativamente llegó hasta el final coo el 
número de tropa que tuvo en sus mejores tiempos:Pero 
cualitativamente ya no era la misma: su herencia somo
cista -su lógica estructural-, Bermúdez y cientos de 
guardias, ya habían sido derrotados. El cordón umbili
cal con los que mataron a Sandino ya estaba roto. El 
somocismo ba muerto: a eso se llama derrota estraté

gica de la contrarrevolución. Quienes basta bace poco 
conformaban las fuerzas contrarrevolucionarias soo 
campesinos. Pese a los actos vandálicos, secuestros y 
muertes que hayan ocasionado, tienen una lógica dis
tinta a la dei somocismo. Sus errores son en gran parte 
producto de la misma guerra y de los errores políticos, 
militares y económicos dei Frente Sandinista. 

6.- Paradójicamente, la reconciliación nacional y 

la desmovilización de la contrarrevolución sólo eran 

posibles votando por los contrarrevolucionarios. El 
acoso dei imperio y la falta de una estrategia económica 
popular habrían imposibilitado el fin de la guerra y el 
inicio dei desarrollo económico si ganaban los sandinis
tas. Es por eso que un considerable porcentaje de cam
pesinos dicen: "Nos equivocamos para ganar la paz", lo 
que no impide mantener abierta la interrogante: "lpor 

qué perdimos?". 
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7.- La religión es para mochos sinónimo de de

pendencia. Históricamente, los funcionarias de la reli
gión han creado dependencia. La religión tiene fuerza 
local, nacional y universal. Es puro corazón y simbolis
mo. Y en nuestro país la política se respira con el 
corazón y se expresa en símbolos. En 10 aiios de revo
lución se construyeron más templos que escudas y 
centros de salud juntos. 

8.- "La UNO no es ninguno", pero dentro de la 
estructura religiosa lo es todo. EI principal partido de

oposición a la revolución, a prueba de toda perestroi

ka, es la religión dirigida por el Cardenal Miguel 

Obando y Bravo. 

9.- La dependencia campesino-patrón no fue com

batida por la revolución. AI contrario, el Estado buscó 
sustituir al patrón, conservando el mismo régimen ver
ticalista, para concertar desde allí con otros patrones, 
incluyendo al "patrón religioso". Esto influyó en la con
cêpción que los campesinos tuvieron de la revolución y 
en el mismo voto electoral. 

10.- EI desafio de los revolucionarios es cruzar de 

la sola conciencia dei problema de la dominación a la 

estructuración e implementación de los bilos que mi

nen el orden social basado en la dominación y constru

yan un modelo alternativo de sociedad, que parta de la 

dialéctica local-nacional. 

DESCAMPESINIZACION 

DE LA REVOLUCION 

La estrategia dei imperialismo contra Nicaragua, 
conocida como guerra de baja intensidad, ha triunfado 
a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo. La 
victoria ha sido láctica, no estratégica. El país está 
destruido económicamente. Más de 50 mil vidas -incluí
das las de los contrarrevolucionarios- segadas o heridas 
por la guerra. Miles de huérfanos. Familias divididas. 
Cientos de lisiados de guerra. Todos estas resultados 
son victorias dei imperialismo norteamericano, que en 
Nicaragua fue consecuente una vez más con su tradición 
histórica y coo la esencia de su "democracia". Paradóji
carnente, la estrategia político-militar, coo efectos psi
co-socio-económicos-, de la guerra de haja intensidad 
fue respondida por los sandinistas con una guerra de 
"alta intensidad". Cuando los enemigos enfilaban su 
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artillería contra el campesinado, la revolución dio las 
espaldas justamente al campesinado. Cuando los obje
tivos económicos eran el blanco de la guerra de haja 
intensidad la revolución buscó concertar con la minoría 
burguesa y estableció una relación cuadros-pueblo de 
carácter vertical, provocando con esto un fuerte y ad
verso impacto en los sectores populares. 

La revolución sandinista µació en el campo y se 
consolidó entre el sector informal de los barrios pobres 
de las ciudades. Sobre estas dos ejes -y no sólo el del 
sector urbano- se entretejió como tela de araiia la estra
tegia de la insurrección y se logró la victoria final en 
1979. Durante afias, los dirigentes sandinistas seguían 
esta dinámica: provenientes de la ciudad marcharon al 
campo o a los barrios pobres y allí se hacían clandesti
nos; tiempo después regresaban_ a la ciudad y enmara
fiándose en los barrios insurrectos, conquistaron gradas 
y se convirtieron en los héroes de la victoria, en los 
"hombres nuevos". Mientras tanto, los campesinos, que 
vivían en la clandestinidad de la historia, siguieron sien
do clandestinos y continuaron siendo los "hombres vie
jos". A la par de ésta, existía otra dinámica: como la 
realidad de la clandestinidad exigía conspirar contra el 
somocismo, la estrategia político-militar se fijaba a tra
vés de "líneas". El aparato generador de esas "líneas" se 
institucionalizó y ese estilo se mantuvo hasta nuestros 
días. En lo nacional y en los últimos cinco afias de 
gobierno revolucionaria, los campesinos y las masas 
urbanas fueron marginados de las decisiones político
económicas. El gobiemo sandinista priorizó las coope
rat ivas  dirigidas desde arr iba y los  grandes 
proyectos-agro-industriales, y combatió a los comer
ciantes pobres identificándolos como especuladores. 

Lo nacional determinó lo local. Antes de 1979 ya 
eran los representantes del mundo exterior a la comarca 
los que determinaban la vida de la comarca. La insu
rrección anti-somocista, de 19n a 1979, instauró, clan
destina y todavía relativamente una relación dialéctica 
horizontal entre la estructura de poder comarcal y la 
estructura de poder externa a la comarca. Relativa, 
porque en el fondo la insurrección oscureció el carácter 
clasista de la lucha local y nacional y la cuestión princi
pal era: todos contra la dictadura. En la escuela de lucha 
insurreccional, comarcas como El Arena} se proyecta
ron como un semillero de potenciales cuadros políticos. 
Después dei triunfo, esos cuadros-dirlgentes dei Frente 
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pertenecientes a la comarca terminaron siendo repre
sentantes dei poder exterior a la comarca. EI Frente 
como aparato se divorció de lo local. Los héroes sandi
nistas de la comarca, convertidos en representantes dei 
mundo exterior, se hicieron, una especie de "correos" 
que llevaban líneas emanadas desde arriba y las bajaban 
a las bases. La relación dirigente-pueblo se verticalizó, 
se institucionalizó e invirtió su carácter, ai no respon
der a los intereses propios de las comarcas. 

Aunque en lo nacional había horizontalidad, y en 
la misma Dirección Nacional se expresaba esta tenden
cia, en lo local la realidad era el verticalismo, que 
partía desde el Partido y desde el Estado, desde el 
MINT y desde el EPS. En lo local jugaron un papel 
decisivo los cuadros intermedios y el aparato que los 
originó, creando una muralla que separaba a los diri
gentes nacionales -Dirección Nacional, gobierno- dei 
pueblo. La misma política de concertación no fue sólo 
la obra de la Dirección Nacional dei FSLN, sino la suma 
de las acciones de miles de cuadros sandinistas. Pero 
las esperanzas políticas dei pueblo estaban en lo local. 
Para el campesinado, la política se expresa ante todo en 
el •desarrollo socio-econórnico de las comarcas. Y es 
ante ese desarrollo que tiene lugar otro desarrollo: el 
Je la conciencia política. Y esto no fue preocupación 
primaria de la revolución. Desde la perspectiva actual 
y desde lo ocurrido en los últimos cinco aiíos, los anos 
1979-1985 y el mismo período insurreccional (1977-
1979), se ven de otra manera. A la luz de un fracaso se 
ven mejor los errores que condujeron a él. Durante la 
lucha anti-somocista los cuadros dei FSLN usaron prác
ticamente las comarcas como espacios de protección 
personal, como cantera de guerrilleros, como escondite 
de armas. Para entonces, el Frente buscaba cuadros que 
dependieran de las líneas estratégicas para derrocar a 
la dictadura. Después dei triunfo, los mismos cuadros, 
junto a los que habían sido reclutados en la comarca, 
regresaron a ésta como "mandadores", con "líneas" ba
jadas de arriba como maná dei cielo. Ni ensenaron ni se 
preocuparon por la movilización y la organización de la 
comarca. Nunca convocaron a los campesinos a ser 
sujetos históricos. En el fondo, partían de considerar a 
los campesinos como "menores de edad". Ser un pueblo 
·dueno de su historia no es ser un nino que necesita
orientaciones para poder caminar y que lo espera y lo
recibe todo dei Partido o dei Estado. Las comarcas
-también los barrios, los movirnientos sociales, sindica-
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les y religiosos- necesitan construir su autonomía, factor 
imprescindible para poder construir una revolución. 
Ahora más que nunca necesitamos de esa autonomía y 
de la capacidad dei pueblo para organizarse y movili
zarse en torno ai desarrollo comarca! y ai ejercicio dei 
poder popular. 

EI campesinado rechazó la "concertación" pro
pugnada por el Frente Sandinista. Las clases populares 
sintieron que tenían muy poco que ganar en la eleccio
nes y sí mucho que perder. Aún durante la campana, los 
dirigentes sandinistas se reunían en Managua con la 
jerarquía católica y no con los pobres de las comunida
des de base, y en el campo se reunían con la burguesía 
y no con los campesinos pobres. Los pobres no fueron 
invitados a la fiesta donde se devolvían tierras -y se 
entregaban otras más- a los ricos. Todo esto se presen
taba a las clases populares como una necesidad en aras 
de cerrar filas en torno ai proyecto nacional dei FSLN. 
Lo local fue subestimado y ai final fue lo local lo que 
determinó los resultados electorales. Y en los lugares 
donde el Frente Sandinista triunfó -Wiwilí, por ejem
plo-esto obedeció a que allí se privilegió la lógica de lo 
local. Los campesinos no son ratones para "experimen
tar" con ellos "otra" lógica, la urbana. Sandino logró 
aglutinar a miles de campesinos porque partió de las 
contradicciones socio-económicas que se vivían en el 
campo, y no sólo porque los motivara con la conciencia 
antümperialista. La lógica de la clandestinidad y las 
lácticas de "golpear y huir" fueron tomadas por el "pe
queii.o ejército loco" de las mismas prácticas de lucha 
campesina. 

Pedro Altamirano sabía de eso: era contrabandis
ta de ganado y la guardia lo perseguía por vender 
cususa. Los Blandón, además de ser enemigos de los 
grandes ganaderos que amenazaban arrollarlos, eran 
productores y comercializadores de tabaco y tainbién 
la venta de tabaco era perseguida y castigada con la 
cárcel. Los Blandón y los Alatamirano tenían ya una 
experiencia de lucha que supo recoger el movimiento 
de Sandino. 

Los campesinos tienen una lógica productiva, 
unos métodos de lucha político-militar y una concep
ción dei mundo que tenemos que conocer y penetrar 
para juntamente con ellos transformar la realidad. La 
ciudad también tiene su lógica de vida y su lógica pro-
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ductiva, política y militar. Respetar cada mundo y acer
camos desde el nuestro ai de los otros es fundamental. 
Las "líneas", aunque pueden justificarse en la guerra, no 
pegan porque olvidan esto. Hoy vemos claramente que 
no había razón para tratar de determinar la vida de 
miles de campesinos coo las líneas de una lógica con
traria ai campesinado. 

LA "PATRIA" DE LOS CAMPESINOS 

TIENE SU LOGICA 

En la campaõa electoral unos se vistieron de Cha
yán y otros de virginal vestido blanco y muletas. Los 
resultados muestran que pudo más lo tradicional que lo 
moderno. La modernización -tecnificación- dei FSLN 
no es garantía para retomar el poder y continuar la 
revolución, aunque sí lo puede ser para continuar com
pitiendo en elecciones como cualquier otro partido 
socialdemócrata o socialcristiano. 

"' En estos 10 aõos la modernización fue dirigida 
desde arriba. La revolución, más que transformar vidas 
humanas y responder a ellas, se convirtió en un simple 
discurso que se aislaba cada vez más de los campesinos. 
La importancia de discutir los problemas reales no fue 
reconocida por los cuadros dei Frente. "Muchos cua
dros sandinistas aprendieron a hacer informes pero no 
a discutir problemas en el lugar de los hechos". Y 
muchos otros informes o estudios realizados por cien
tistas revolucionarios, que analizaban la realidad desde 
las mismas comarcas y que contenían propuestas de 
políticas que contribuirían a lo nacional desde lo local, 
no fueron tampoco atendidos por los cuadros dei Fren
te, absortos en lo nacional. Para determinar políticas e 
implementarias en el campo es fundamental conocer la 
realidad y golpear coo tacto el corazón dei problema. 
U n cuadro sandinista debe comprender ante todo las 
conti-adicciones, la estructura de poder y las formas 
organizativas que existen en las comarcas. 

En todos estos aõos se enfatizó en el lenguaje 
político la conciencia nacional, el antiimperialismo, la 
soberanía, la autodeterminación, la guerra con los "con
tras", el sandinismo, el patria libre o morir. Pero, triste 
o felizmente, el pueblo quiere vivir y después también

quiere una patria libre. No ai revés. No quiere la guerra

ni el hambre, que son una manera de morir. Y quiere

también, naturalmente, la Patria de Sandino. Para
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com prender esto no se necesitaban ni mucha inteligen
cia ni altos estudios. Es necesario entender que "la 
Patria", desde los ojos de los pobres, marginados por el 
mismo Frente, o no existe o suena como una invención 
más de los sandinistas. La patria de los pobres es distin
ta de la patria de los ricos. La patria de los pobres 

empieza en la comarca, en su historia y en su alimento. 

La burguesía es la más interesada en hablar sobre lo 
abstracto, en usar palabras vaciadas de contenido. En 
nombre de la patria, de la libertad y de Dios, apoyaron 
la política de agresión imperialista. Ante la lógica de la 
"concertación" que practicó el FSLN con esa burguesía 
los pobres sintieron aún más lcjana la patria. Todos 
estos temas político-ideológicos tienen en la comarca 
campesina una traducción muy distinta a la que tienen 
en la ciudad y muy distinta a la que tiene entre la 
pequeõa burguesía y la clase media "sandi-nice". Con 
fiestas y regalos no se supera este problema. AI 
contrario: se oculta la realidad. 

Dentro dei lenguaje partidario se habla mucho de 
"orientación". "No hay orientaciones", "Aún no han ba
jado líneas", suelen repetir los cuadros políticos. En 
estas frases se expresa el verticalismo. Los nifios nece
sitan "orientación", y están perdidos sin sus "orientado
res". El que está perdido y tiene carácter dependicnte 
necesita orientación. El mozo, y muchas veces también 
el mandador, no pueden hacer un plan de trabajo por 
iniciativa propia. El plan lo hace el patrón, el mandador 
espera su "orientación", la "haja" después a los mozos y 
a ellos sólo les corresponde aplicaria mecánicamente. 
En Wiwilí, en los aõos 79-85, la misma Alcaldía depen
día de los Secretarios Políticos, cuyas decisiones se 
llevaban a cabo sin objeción. Así, el partido se redujo a 
"orientadores" y "orientados". 

La relación patrón-mandador-mozo se repitió en 

el Frente. En esta relación, el obrero trabaja sin creati
vidad. Si trabaja en el café, todo lo hace parejo, olvida 
la complejidad de un cultivo -plantas de café en lugares 
planos, en faldas, variedades distintas- y aplica el gra
moxone por igual. Obedece a las "orientaciones". Algu
nos patrones dan mayor autonomia a sus mandadores 
para que éstos supervisen más de cerca las labores 
culturales y así tengan mayor control. En. el Frente 
Sandinista la estructura patrón-mandador-mozo es: Di
rección Nacional-Cuadros Intermedios-Pueblo. 
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ESTRUC'l'URA DE DEPEHDENCIA 

ESTRUC'l'URA SOCIAL FSLN 

Patrón Dirección 

i 
Nacional (DN) 

Jf 
Mandador Cuadro 

-1, Intermedio (CI) 
Mozos, �i 
campesinos pobres Pueblo 

El campesino va aplicando tecnologías coo mucha 
çreatividad. Está en el terreno, conoce los problemas, 
mira las diferencias y determina las soluciones a tomar. 
Conoce el problema en su conjunto y conoce las ten
qencias. La mayoría de los técnicos que se enviaron ai 
campo -por no decir todos- sólo hablaban el lenguaje 
de la tecnificación. Ante ese lenguaje, la lógica produc
tiva dei campesinado aparecía "atrasada". Por eso los 
ténicos introdujeron bombas de mochila y herbicidas 
para la limpia de los granas básicos. Las desventajas 
reales de esta tecnificación se cubrían coo subsídios, 
que ocultaban la realidad. Hoy en día aquellas bombas 
de mochila soo recuerdos colgados de los postes, sin 
ninguna utilidad. Lo mismo sucedió coo el tractor que 
vino a sustituir a los bueyes. Nuestros propios recursos 
y técnicas autóctonas fueron marginados por la "mod
ernización", que ai final resultó ser un fracaso. Y no es 
que la "tecnificación" sea negativa en sí, pero lo es 
absolutamente cuando no tiene en cuenta las realidades 
particulares de cada zona. 

lPor qué no aceptar la realidad de que el campe
sinado es quien conoce su zona mucho mejor que un 
cuadro estudiado en las mejores universidades? lPor 
qué no aceptar que tenemos un grado alarmante de 
subestimación bacia la capacidad dei campesinado? 
Así como para la poda, el recepo y la aplicación de 
fertilizantes es necesario conocer las plantas, el terreno, 
el clima y sus particularidades, hay que conocer tam-
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RELIGION FALSA CONCERTACION 

Dias DN-CI 

i
Patrón-Jerarquía 

l 
Jerarquía 

111 
Feligresía Pueblo-líderes 

(pueblo) naturales 

bién la realidad política, la realidad militar y la realidad 
espiritual dei campesinado para hacer una revolu«ión. 

No se trata oi de construir oi de inventar una nueva 
estructura de poder comarcal, oi tampoco de creai;,otro 
lenguaje o de elaborar otra estrategia de desarrollo 
comarcal. La estrategia económica ya existe, está en las 
comarcas -también en los barrios-, así como también 
existen la estructura de poder y el lenguaje comarcal. 
Los campesinos tienen una lógica de producción, cono
cen sus problemas, sus limitantes y sus potencialidades 
de desarrollo, tanto en función de la comarca como dei 
país en su conjunto. La tierra hace ai técnico, no ai 
revés. Pero todas estas verdades no exigen seguir pro
fundizando en el "aparatismo" dei partido. Sólo exigen 
una mayor inserción en las comarcas campesinas. 

EL mos DE LOS POBRES 
Y OTROS "DIOSES" 

América Latina es religiosa. Nicaragua en parti
cular es profundamente religiosa. Pero las comarcas de 
Masaya y de Wiwilí soo religiosamente religiosas. 

La contrarrevolución más activa dei país fue la 
jerarquía católica encabezada por el Cardenal Miguel 
Obando y Bravo. Demonizando ai sandinismo -peor 
que cuando Somoza llamaba "bandolero" ai General 
Sandino-, deslegitimando el proyecto de la revolución 
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y legitimando el de la contrarrevolución armada, apo
yando su fmanciamiento con los dólares dei Congreso 
norteamericano, no codenando jamás su violencia con
tra la población civil, negándose a la reconciliación con 
las comunidades eclesiales de base, negándose a inter
ceder por los que fueron secuestrados por la contrarre
volución, haciendo uso dei Papa y de la Biblia, la 
jerarquía logró efectos en un pueblo tan religioso, de
pendiente desde hace cinco siglos dei dominio de la 
religión. 

Los pobres dei campo y de la ciudad buscan a 
Dios, pero la ley de gravedad establecida por la jerar
quía eclesiástica les impide Uegar a él. Los intentos de 
llegar a Dios rebotan en las estructuras. Estas no dejan 
que los fieles accedan a Dios. Los protestantes y las 
sectas evangélicas sí ofrecen una "vía directa" bacia un 
Dios que, en la práctica, no es el Dios de los Pobres dei 
que habla la Biblia, sino simplemente el Dios "dei cielo" 
-"Más aliá dei sol yo tengo un lugar" -. Este acceso es otra 
1Danera de rebotar. Y la cuestión es que Dios está en los 
pobres. No en la jerarquía, no en los templos, no en el 
cielo, no "más aliá". "Te alabo, Padre, Seõor dei cielo y 
la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los 
sabios y a los inteligentes, y se las revelaste a la gente 
sencilla" (Luc.10,21). Esa gente sencilla vive en las co
marcas dei campo y en los barrios de la ciudad. 

Durante la gesta guerrillera, en las comarcas de EI 
Arenal, EI Pochote, Las Sabanitas, EI Guarumo y Cruz 
de Mayo, el factor religioso fue un elemento fundamen
tal para la toma de conciencia y para la lucha por la 
liberación nacional. Después dei triunfo revoluciona
rio, la jerarquía eclesiástica diseõó una estructura reli
giosa que ahogara el movimiento de los Delegados de 
la Palabra nacidos en los tiempos de la lucha contra el 
somocismo. Por otra parte, los Delegados de la Palabra 
que trabajaron en este movimiento hasta julio de 1979, 
dejaron de serio y fueron a ocupar funciones directivas 
o partidarias en el FSLN. Mientras, nacían los nuevos
Delegados de la Palabra, que dominaron completa
mente el mundo religioso. EI Frente Sandinista contri
buyó de distintas formas a la estrategia de la jerarquía
eclesiástica. Convocaba a los campesinos a reuniones
partidarias o comarcales justamente el domingo y en
horas de misa o de celebración religiosa. Esta confron
tación innecesaria y costosa redujo las bases dei Frente.
Los métodos de lucha fueron ingenuos y subestimaron

envío 

la religión con el argumento de que "el opio no es real". 
Yera real. 

No se trata de combalir la religión creando otra 
religión. Y comprender el carácter enajenante de la 
religión es muy distinto que saber enfrentar esa enaje
nación. Otros cuadros sandinistas buscaron borrar tan
to la religión de dependencia como las expresiones de 
una fe más liberadora, para construir .una nueva reli
gión, la dei FSLN. Huyendo de la dependencia de Dios 
cayeron en manos de otros "dioses" y en otra depend
encia, la de obedecer y bajar líneas. 

Mientras en las comarcas se desarrollaban los 
nuevos Delegados de la Palabra, a nivel nacional la 
jerarquía removia a algunos sacerdotes progresistas, 
expulsaba·del país -por métodos "eclesiásticos"- a varios 
sacerdotes y monjas, y sancionaba de diversas maneras 
a los que dejaba en sus lugares de trabajo. 

La verdad es que no se trataba de sustituir ni de 
chinear ai Cardenal Obando ni a la jerarquía. Se trata 
de combatir la dependencia en un espacio de debate sin 
"bajar üneas", aunque éstas vengan de sacerdotes pro
gresistas. 

También la Iglesia de los Pobres de Nicaragua, en 
vez de mirar la realidad de lo local, priorizó lo universal 
y lo abstracto y desde allí parpadeó mirando apenas la 
realidad local. Tampoco abordó en lo concreto los 
problemas locales de los barrios, salvo algunas excep
ciones. Los dirigentes de la Iglesia de los Pobres se 
dedicaron ai discurso nacional-universal, hablaron de 
los pobres, de la justicia y de la agresión imperialista y 
recibieron condecoraciones dei FSLN, pero no hahla
ron ni mucho menos se insertaron en los problemas dei 
agua, la salud, la educación y el desarrollo económico 
de los barrios, y mucho menos en los de las comarcas. 

Los teólogos de la Iglesia de los Pobres, en la 
práctica, viven en función dei pasado, haciendo una 
"re-lectura de la Biblia", de espaldas a la lectura de las 
realidades concretas, sin reconocer que Dios es Dios de 
los vivos y no de los muertos, lo que significa que sigue 
hablando en el presente, que Jesús sigue siendo cruci
ficado y que en los barrios y en las comarcas siguen 
escribiéndose muchas Biblias. Negando la �spirituali
dad tradicional-conservadora crearon una espirituali-
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dad más celestial aún, sin ningún asiento en la realidad 
local. Los teólogos de la liberación se dedican a orga
nizar congresos y a firmar pronunciarnientos a favor de 
los pobres, rnientras las comunidades de base terminan 
siendo aisladas o subsumidas por la jerarquía. Pasa en 
Nicaragua y pasa en todos los países de América Latina. 
Lo mismo sucedió con el protestantismo más progresis
la, cuya dirección fue politizada con un lenguaje bíblico 
de carácter universal y no local. 

En lo secular también se intentó crear otra religión 
y el discurso nacional se legitimaba en base a los márti
res, a "los muertos que nunca mueren". lNo giramos con 
esto bacia el pasado, creando una nueva dependencia y 
perdiendo la capacidad creativa de pensar en el presen
te y en el futuro? No significa esto que haya que negar 
a los mártires u olvidarnos de un pasado glorioso. Pero 
no podemos bacer culto a los muertos dando la espalda 
a los vivos. Si fuera así, estaríamos matando a nueslros 
mártires. No podemos "bajar üneas" en nombre de Car
los Fonseca ni de Sandino, cuyos sueiios trascendieron 
su propio presente bacia la construcción de una nueva 
sociedad. Ellos no dieroo su sangre por los muertos, 
sino por los vivos. Carlos y Sandino nos enseiíaroo un 
camino para los vivos, y es necesario asimilarlo y enri
queceria creativa y pragmáticamente analizando el pre
sente y en dirección al futuro. Los mártires vivirán si 
transformamos la realidad y conquistamos el futuro. 
Seguir concertando con la burguesía sin representar 
democráticamente a las clases populares, continuar mi
rando la realidad local desde lo nacional-universa� per
sistir en la lectura dei presente con consignas dei 
pasado, es ir asesinando poco a poco a nuestros márti-

res y béroes que dieron su vida por los pobres, por su 
causa, no por la causa ni los intereses de la burguesía. 

Para vivir la fe existe una estructura y un espacio 
organizativo que las mismas comarcas van creando. No 
bay que seguir el modelo patrón-mozo (Obando-feli
gresía, dirigentes-seguidores) y bay que aprovechar los 
espacios de la realidad para vivir la fe. Esos espacios en 
EI Arena! son, por ejemplo, la Cooperativa y el Proyec
to Pollos, EI primero ha ido rompiendo paulatinamente 
la dependencia y construyendo una estructura propia 
donde el pueblo vive y expresa su fe. EI segundo es otro 
espacio, donde las mujeres reflexionan junto con sus 
bombres sobre la realidad actual a la luz de la Biblia y 
a la luz de sus vidas de pobres. Los espacios los van 
creando y recreando los mismos campesinos. Es el 
espacio dei pueblo. En él no necesitan ni "üneas" ni 
templos. 

Jesús, que ni era un burgués ni "optó" por los 
pobres sino que era pobre y vivió con los pobres, cum
partía la noticia de la liberación en cada lugar. En los 
barrios y en las comarcas de entonces. Compartía el pan 
en el camino y con los pobres, no con los jerarcas ni éon 
las clases dominantes. Y sus milagros de vida respon
dían a realidades locales: sana a este y al otro enfermo, 
discute problemas, reivindica los derechos de los mar
ginados, leprosos, prostitutas ... Estabii en media de la 
gente, en contradicciones con el poder, en el carnino. 
Jesús no giraba en torno al templo. Necesitamos liberar 
a Jesús para que su práctica y la dei FSLN se conviertan 
en templos sin muros dentro de la dinâmica comarca! y 
barrial. 

ELARENAL HISTÓRICO: UN SIMBOLO NACIONAL 

Es evid nte que durante la campana electoral co
rrieron los dólares. "Una seii.ora andaba repartiendo 3 
dólares por p rsona en Venecia". Pero es más evidente 
que los dólares no constituyeron la principal y genera
lizada causa de la derrota electoral. Si el 55% fueron 
"vendid " la palabra "vendido" pierde su significado. 
R currir a lo de "vendidos" para explicar la derrota es 
( ·ultar la realidad. En menor grado lo es también afir
mar qu la gente ot6 coo su estômago• y en contra dei

28 

SMP -o la guerra-. Est dos factores on d grandes 
razones, pero no son t da . 

EL OTOLOCAL 

UN OTO POR L..\ VI A 



desde tres meses antes dei día de las elecciones hasta 
abriV90. Los miembros dei Comité de Acción Electoral 
-los CAE, antes Comités de Base- no hicieron absolu
tamente nada por resolver este problema. No es que
ellos tuvi�ran la solución, pero tenían como revolucio
narios, la misión de lograr una mínima coordinación,
movilización y organización de la gente para resolver
ése y otros problemas de la comarca. AI menos eso es
lo que quieren decir cuando se proclaman vanguardia.
No hicieron nada. Todos los días la gente tuvo que ir 3
ó 4 kms. en carreta, comprando y acarreando agua.
Todos los días la UNO, sin necesidad de hablar, tuvo
un argumento de primer orden a su favor. También
podemos entender ios votos dei 25 de íebrero como una
manera de castigar ai Frente Sandinista, pero para
recuperarlo, para recordarle que debe regresar a los
pobres, a los que pertenece.

Los campesinos con ninos en la escuela temían por 
lá'seguridad de la escuela después de que les robaron 
las persianas. Los miembros dei Frente no fueron capa
ces de enjuiciar a los ladrones, que fueron detenidos por 
la- polida, sino que hablaron en favor de la "unidad 
nacional". Y es que los ladrones eran parientes de una 
íamiíia poderosa economicamente, antes iigada ai so
mocismo y hoy activista de la UNO. Esta familia apare
ce inmune e invencible ante la comarca. Cuando se 
habla de temas como éstos, los dei Frente no quieren 
"bajar líneas", pero la gente critica ai Frente justamente 
por estas conductas. Se trata de cosas básicas, no com
plicadas: hay que proteger los centros de salud, las 
escuelas, el agua. Hay que defender lo que es dei 
pueblo. 

Ante la situación precaria de una campesina -Dul
ce María-, que se vio frente a la posibilidad de perder 
su tierra y su casa precisamente por las amenazas de 
esta poderosa familia, los dei Frente no lograron defen
deria ni acompanarla en su lucha. Los dirigentes dei 
Frente buscaron "concertación" coo el rico que la ame
nazaba sin "concertarse" coo la pobre Dulce María. Fue 
una gran contradicción: los pobres no eran oídos por 
los representantes dei Frente Sandinista en la comarca, 
pero sí io eran ios poderosos que desafiaban ia revolu
ción. Y como los pobres como Dulce Maria rechazan la 
concertación FSLN-ricos, lo demostraron coo su voto. 

envío 

También han tratado los dei Frente de ponerse a 
la cabeza de cualquier proyecto comarcal exitoso, sin 
haberles costado esfuerzo alguno, en forma oportunis
ta. Por ejemplo, ante el avance dei Proyecto Pollos de 
El Arenal los cuadros dei Frente buscaron afanosamen
te "controlarlo". "Nosotros somos la vanguardia y todo 
tiene que estar bajo nuestra dirección". Pero la politiza
ción "desde arriba" no funciona. Hay que envolverse en 
la realidad campesina y partir de ella. Las mujeres 
reaccionaron airadas ante "las líneas": "La política se 
mira, no necesitamos que nos abran los ojos cuando ya 
los tenemos abiertos", dijo Carmen. 

EI liderazgo no puede caer dei cielo, el liderazgo 

se bace, se conquista y es un fruto dei consenso comar

cal. Es por eso que los dirigentes y los miembros dei 
Proyecto Pollos se proyectan cada vez más tanto en la 
comarca como a nivel familiar, rompiendo así las cade
nas de la dependencia. Las mujeres comprometidas en 
el proyecto lucharon por el agua, se enfrentaron a los 
responsables dei problema, y obtuvieron el agua para 
toda la comarca en abriV90. Elias van reflexionando a 
partir de su problemática, que es la subsistencia econó
mica familiar y comarcal, sobre los clavos comunes que 
sufren como mujeres campesinas. Así van combatiendo 
poco a poco ia dependencia política, religiosa y machis
ta que el sistema promueve. Discuten sobre la cuestión 
local, sobre el Proyecto Pollos, reflexionan sobre los 
retos de la comunidad a partir de la Bíblia y lo hacen en 
ese mismo espacio que ellas han ido construyendo. Las 
mujeres de la comarca no necesitan que alguien las lleve 
de la mano. Elias mismas van apropiándose de su his
toria, siendo sujetos de su desarrollo, y van conquistan
do paulatinamente el liderazgo comarcal. Ejemplos 
como éste hay muchos. lPor qué entonces seguir "ba- · 
jando y recibiendo líneas" cuando es el pueblo el que 
quiere caminar por sí mismo y sabe por dónde hacerlo? 

OTRACLAVE 

LA PREPOTENCIA Y LA HUMILDAD 

Los campesinos participaron en la insurrección y 
la apoyaron por la humildad de quienes desde la ciudad 
vinieron a convivir y a luchar con ellos por una sociedad 
más justa. Los campesinos recuerdan a aquellos sandi
nistas como a seres desprendidos de sf, que huían de la 
guardia y reflexionaban sobre la revolución y la necesi-
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dad de combatir la injusticia. Hoy en día predomina la 
prepotencia en los cuadros dei FSLN en las comarcas. 

"La prepotencia y e/ personalismo nos han 
arruinado porque eso nos ais/a de la gente humil
de. Muchas veces llegaron militantes burgueses. 
Algunos eran amables, pero otros eran prepotentes. 
Y claro, uno sabe lo que pas6 en e/ pasado, que 
fuimos explotados. Entonces, si ahora sentimos 
indif erencia como e/ase -tal vez no como partido-, 
entonces sentimos que nos tratan de apartar y eso 
nos ª"echa, porque eso es prepotencia. Muchas 
otras veces, la gente llegaba a los zonales a buscar 
ayuda y se encontraban con la indiferencia de e/los. 
Entonces habfa que buscar otra mejorfa". (Dirigen
te comarca/ y miembro dei CAE de E/ Pochote). 

En la cultura campesina la humildad es funda

mental. Históricamente fueron pisoteados por la clase 
burguesa que venía de las ciudades. A pesar de todo, 
saben distinguir a la gente burguesa que lucha humilde
mente a favor de los pobres, aunque en muchos no ha 
desaparecido aún la imagen dei "patrón bueno". 

"Conocf a algunos burgueses que sf se iden
tificaban con nosotros. De uno me acuerdo, era 
sobri110 de dona Violeta, y en el 80 fue Secretario 
Político dei Frente en el Zonal de San Marcos. 
Venfa a la casa de noche, hablábamos y caminá
bamos animando a la gente. E/ tenfa toda la 
posibilidad de irse a Estados Unidos y vivir otra 
vida, pero preferia estar con nosotros, con humil
dad, no con prepotencia. Ento11ces, nosotros tam
bién nos sentíamos identificados a él". (Dirigente 
comarca/). 

Muchas veces los mejores cuadros dei Frente visi
taban sólo los Comités de Base y no las comarcas. Como 
representantes que venían dei exterior, podían haber 
establecido una relación más estrecha y realista con la 
comarca para fortalecer su autonomía y consolidar el 
movimiento campesino. No lo hicieron. 

EL PODER REAL 

Y LA TRAQICION FAMILIAR 

"Mi voto para el Frente ya lo había dado cuando 
mi hijo cayó; ahora di mi voto por la UNO porque no 
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quiero entregar otro hijo más". (Celia, Comarca de 
Pacayita). Hay cosas difíciles aún de explicar de las 
elecciones, porque estuvieron presentes factores viven
ciales, familiares y de tradición histórica. La política 
divide, sólo la comarca unifica. No hay una familia 
totalmente de un lado, todos están divididos. 

En la comarca, la dependencia de los terratenien

tes fue grande y siguió siendo así durante la revolución. 

Los Martínez lograron imponer una dependencia casi 
histórica. Los Sánchez, aunque abandonaron el lugar 
por la confiscación que sufrieron, dejaron como heren
cia el recuerdo de su "bondad" por haber "dado trabajo" 
a los campesinos. Los Gutiérrez lo mismo, aunque en 
menor grado.La familia López está bastante extendida 
en la comarca. Fueron mozos de los Sánchez antes de 
la revolución. Votaron por la UNO: queda en ellos la 
imagen dei "patrón bueno", dei patrón modelo. 

Reyes -cuiíado de Angelita-, Delegado de la 1¾.Ia
bra y activista de la UNO, es hoy canastero de Santiago 
Martínez. Dulce María, después de intentar enfrentarse 
sola coo los Martínez, decidió seguirles vendiendo-tor
tillas. i.Qué le quedaba? Mientras más pobres, más 
dependientes de los Martínez. Hay que aceptarlo sin 
otra alternativa. 

Los Martínez constituyen un poder real en la co
marca. Ellos poseen tierras tanto en El Arena) como a 
la entrada de Masatepe. Tienen transporte -único me
dio coo el que las mujeres llevan diariamente los cítricos 
ai Mercado Oriental-. Soo un "puterío caminante": el 
jefe de la familia tiene más de dos docenas de hijos en 
la comarca, "coo la misma pero coo distintas y decenas 
de mujeres" de la comarca. Recordemos que el cordón 
familiar es muchas veces más fuerte que el cordón 
ideológico y si es tan extendido contribuye a la imagen 
de "hombre fuerte". Por tener tierras y transporte, los 
Martínez soo fuente de empleo: tienen asalariados. Y 
soo líderes religiosos -Rosita Martínez es históricamen
te lidereza religiosa de la comarca, guarda las llaves de 
la ermita-. También soo líderes Jesús Martínez y San
tiago Martínez, jefes dei carismatismo en la comarca, 
que tienen sometido como canastero ai principal Dele
gado de la Palabra de la comarca, a Reyes. La revolu
ción no acabó coo la dependencia de los pobres bacia 
los Martínez. 
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Los que tienen poder no hablan de su poder. En 
cambio, los que no lo tienen sí hablan de su "poder". Los 
Martínez.no hablan de su poder y soo los que realmente 
tienen poder. Los cuadros dei Frente han hecho cere
monia de su poder, hablando en nombre de la sangre 
derramada en el pasado, pero sin llegar a la sangre viva 
de hoy. Y se quedaron en el olimpo, sin poder real. 

LARELIGION 
EN LA CAMPANA ELECTORAL 

Los que eran Delegados de la Palabra antes dei 
triunfo no ejercen ya esa fuocióo. Algunos fueron 
miembros dei CAE y hasta candidatos a concejales. En 
los anos de revolución algunos de estos ex-Delegados 
fueron absorbidos por la institucionalidad y se creyeron 
portadores de la verdad absoluta. Dispuestos a dar 
sermones, pero no a trabajar coo la gente a partir de sus 
sueiios. A este vacío de un trabajo religioso con mayor 
participación, dinamismo y convicción de fe, se sumó la 
fuerza alcanzada por los carismáticos, que hoy por hoy 
stm una fuerza real. 

La imagen de Obando es fuerte en las comarcas. 
I::a gente lo ha endiosado, arrastrada por la promoción 
que le hicieron durante estos anos algunos sacerdotes y 
la que se hizo el mismo Obando. Muchos contraponen 
la imagen de Obando a la dei sandinismo. 

EI 21 de febrero cerró oficialmente la campana 
electoral. Pero ese mismo día comenzó una campana 
electoral mucho más efectiva y decisiva promovida por 
la lglesia católica. 4 días y 4 noches de intensa campana 
electoral utilizando el arma más sensible ai campesina
do: la religión. A nivel nacional los carismáticos reali
zaron "vigilias" religiosas en todas las comarcas. En El 
Arenal estuvieron tres noches seguidas hasta amanecer 
el domingo, día de las elecciones. En estas celebracio
nes el discurso era: "Hermanos, nosotros estamos en 
contra de la guerra, del militarismo, así dice la Bíblia". 
"Sin fusiles, sin armas". El armamentismo era identifi
cado coo el sandinismo y el EPS, en ningún momento 
con la contrarrevolución. "Votaremos porque seamos 
hermanos y no nos matemos entre hermanos, porque 
entonces será el fio dei mundo". "Ya soo los últimos días, 
habrá hambre, hijos peleando contra sus padres". La 
amenaza dei apocalipsis -entendido como holocausto y 
no como revelación- era continua. 

envío 

En las vigilias se utilizaron todo tipo de manipula
ciones. La última noche de vigilia, algunos "salieron 
directo a cobrar los dólares y de ahí a votar". Otros 
salieron convencidos de que Dios estaba coo Obando y 
que éste estaba coo la UNO. O ai revés. El sacerdote 
que atiende el lugar dejó de cobrar por los bautizos, los 
casamientos y las misas de difuntos en las dos últimas 
semanas antes de las elecciones. Era sorprendente, 
porqúe cobran rigurosamente -dinero, gallioas, fru
tas- a los campesinos por cualquier "servido" religioso. 
Coo este gesto enviaban un mensaje coo el que obtener 
votos en favor de la UNO. En aquella semana murió un 
dirigente dei CAE de la comarca El Guarumo, y el 
sacerdote celebró una misa -cosa que siempre rechaza
ba; nunca quiso celebrar misas por el hijo mártir de la 
catequista Marcela-. No cobró, pero en su mensaje 
enfatizó que "la muerte era un castigo". "Morir es un 
castigo", repitió. lCastigo por qué? Evidentemente, por 
trabajar coo el Frente. Dicen, claro, que "no hacen 
política". Vivimos en un mundo de inversión de valores 
donde las imágenes, vaciadas de su auténtico conteni
do, hablan para confundir y hasta matar. 

El día siguiente de las elecciones, 26 de febrero, 
los carismáticos daban gradas a Dios por haber "gana
do". Siembre habían afirmado que no eran "políticos", 
pero estaban dando gradas por "su" triunfo político. 
Ese mismo día 26 un Delegado de la Palabra de los 
carismáticos, ai ver a un campesino coo un sombrero 
del Frente, le dijo: "Te vamos a quitar el sombrero coo 
todo y cabeza". 

Los cuadros dei Frente subestlmaron la religlosi
dad de la gente, lntentaron crear otra rellglosldad, 
pero no funcionó. Enfrentar el fuego coo fuego -religio-
sidad vs. religiosidad- es imposible. En una visióo pola
rizada de la situación -"los dei Frente" y "los de la UNO
el pueblo ya no se visualiza y hasta aparece "sin exist
encia". Esto pasa cuando no se parte dei pueblo oi se 
inserta uno en él. Esto impidió el poder crear una 
alternativa ai avance dei carismatismo, quedándose pa
sivos ante su campana electoral pro-UNO. lQué pasó 
con los antiguos Delegados de la Palabra, que conocían 
tan bien la tradición religiosa de la comarca? Abando
naron el campo. Llegaron entonces los carismáticos 
y sembraron la cizaíia que hoy va dando frutos. "EI 
sembrador vino a sembrar y se durmió, entonces vino 
otro quehizo nacer mala yerba", dice una c ampesina. 
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En las comarcas de El Arenal, El Guarumo y Las 
Sabanitas que votaron en la Escuela de El Arenal hubo 
variantes. Aunque los datos no nos permiten diferen
ciar, consideramos que El Guarumo es la comarca con 
mayor organización comarcal y con una fuerte presen
cia dei Proyecto Pollos y dei Proyecto Cerdos. En cam
bio, El Arenal, aunque tiene una fuerte presencia dei 
Proyecto Pollos y de la Cooperativa con destacados 
líderes naturales, tiene también la presencia casi omni
potente dei patrón tradicional y de cuadros sandinistas 
poco representativos de la comarca y no reconocidos 
como líderes. 

"EI liderazgo viene por inspiración pero también es 
aprendido. Todo el que dirige tiene que ser un político y 
para ser un político hay que documentarse y entender la 
realidad. Un dirigente hace conciencia junto con el resto 
de los socios y campesinos de la comarca. Ser líder cuesta 
mucho, uno tiene que renunciar a todo, hasta el licor, 
porque hay que ser ejemplo y no un tapudo, porque hay 

que tener autoridad para luego hablar como líder". (Pre
sidente de la Cooperativa). 

Finalmente, no hacemos énfasis en el reducido 
trabajo que los activistas de la UNO realizaron en la 
comarca. Sólo mencionar un aspecto: el responsable de 
la UNO en El Pochote mantuvo una constante en su 
discurso pidiendo el voto a la gente que visitaba casa 
por casa, prometiéndoles a cambio cosas locales y visi
bles. "Danos tu voto para la UNO y te vamos a dar 
reales. Miren, esa tierra que ocupa la Cooperativa, ésa 
se la vamos a repartir a ustedes, a los de esta parte. 
Ganamos y lueguito repartimos". En una comarca don
de el problema de tierras es apremiante, esta promesa 
los despertó. Y votaron por la UNO. El problema de 
tierras ha persistido después de las elecciones: las coo
perativas son amenazadas en forma constante por los 
activistas de la UNO, así como es permanente la defen
sa de ellas que ha asumido la comarca. 

WIWILI: UN HORIZONTE DE FUTURO 

Wiwili es capital municipal y cabecera central de 
84 comarcas. Poblados como Plan de Grama y El Car
men son cabeceras comarcales. El primero es vieja 
frontera agrícola, el lugar donde Sandino y sus hombres 
se establecieron en 1933-34. El segundo -especial Plan 
de Grama y Wamblán, que se hallan a 40 kms. dei 
poblado de Wiwili- es relativamente nuevo, data de 
hace 30 aiíos. 

En los poblados, asentamientos y comarcas cerca
nas a los poblados -15 lugares- el FSLN ganó con un 
promedio dei 68% de los votos. En las comarcas distan
tes de los poblados, de montaiía adentro, o en las que 
tienen fuerte presencia de campesinos ganaderos o 
cafetaleros ricos -29 lugares- el FSLN sólo obtuvo, co
mo promedio el 18% de los votos. 

Otros 27 lugares, pequeõos poblados y comarcas 
ubicados en zonas intermedias, fueron claros territorios 
en disputa. En esta zona de guerra hay tantas enseõan
zas que recoger como en El Arenal. 
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EL DESCONCIERTO 

ANTE LA POLITICA CAMPESINA 

Los campesinos de la zona no llaman a los contra
rrevolucionarios "contras", sino simplemente "la otra 
gente". &toda la frontera agrícola, desde Wiwili hasta 
Nueva Guinea, se escucha este apelativo. Durante mo
chos aiíos el FSLN buscó ganarse a los colaboradores y 
a los simpatizantes de "la otra gente". 

Aunque esta política tuvo algunos frutos, en gene
ral el impacto de esta "concertación" fue adverso a la 
revolución. En Wiwilí central es conocida la actitud dei 
gobierno, que "chineaba" a grandes repastadores-gana
deros como Simeón Galeano -familiar de "Franklin"-; a 
los Tinoco, a quienes les dieron 200 mzs. de tierra en 
Yacalwás; a gente de Zompopera, de El Jobo, de El 
Jicote -donde cayó "Caín"-, de Palo Prieto, a hombres 
que, a pesar de esto, nunca dejaron de colaborar con la 
contrarrevolución. Como dice don Matías, "no pudie
ron hacer reales con el somocismo, sí los hicieron con 
el sandinismo, y nunca dejaron de ser enemigos de la 
revolución". 
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Estos "chineados" son los mismos que se resintie
ron con la revolución desde los primeros anos. Don 
Matías recuerda que cuando en 1979 la ATC repartió 
algunos reales a la gente pobre, los ricos protestaron: 
"Están dando dinero en puta a los índios, ly quién va a 
chapear, a componer las cercas, a limpiar el café?". 
Nunca cambiaron esta mentalidad, se beneficiaron de 
la revolución, y nunca se divorciaron de "la otra gente". 
Siguieron colaborando con ellos y por fin terminaron 
votando por la UNO. Así dicen los campesinos pobres: 
"Ordeíiaron la vaca, se tomaron la leche, y ahora cele
bran contra la vaca". Los mismos militantes sandinistas 
resienten la actitud "patronal y paternalista" que tuvo 
con ellos el estado revolucionario. 

"Hombré, lpara qué nos vamos a enga
nar? Aunque /es baiíemos con oro a esos jodi
dos nunca se harán sandinistas. Y mientras 
tanto nuestra gente jodiéndose en las montanas. 
Montón de camiones se los han dado a los otros 

�Y a nosotros nada. l Qué pasó? 'Vamos a ganar, 
vos aguantate� nos respondian siempre". (Don 
Matfas). 

".A e/los no se /es cambiará de opinión 
mientras existan". (Mercedes, campesina de 
Plan de Grama). 

La insistencia en el "buen trato" que los dirigentes 
dei Frente tuvieron bacia los ricos de la zona, marginan
do a los sectores populares, causó un fuerte impacto en 
los campesinos pobres, pequenos ganaderos lecheros, 
caficultores. Sencillamente no se sintieron repre
sentados por el FSLN. "Tanto hemos trabajado para 
nada. Ni casa poseo. Vivo en la casa de mi padre. Pero 
a otros, a los de la UNO pues, incluso sin que tengan 
necesidad se les ha dado tierra". 

Mediante el Ministerio de Comercio Interior (MI
COIN), el Estado buscó controlar toda la producción 
dei campesinado. Y no en beneficio dei pueblo sino de 
algunos comerciantes. 

"Un dia me 1/amó Micoin y me exigió que 
mi papa vendiera a 2 comerciantes, yo no podia 
vender ai pueblo. Hombré, eso es una barbari
dad. Mirá, yo compré la semi/la, yo lo trabajé, 
nadie me rega/ó nada. Amigo, esto a mi me 
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cuesta puro sudor. lEntonces? Yo tengo derecho 
de vender a quien yo quiera, hasta de echtulo ai 
rio. Yo he visto cómo estos comerciantes en un 
ratito ganan más que uno, mientras que un pobre 
campesino se zafa meses trabajando. 1,/diay? 
iAhora viene Micoin y quiere obliganne a que /e 
dé a esos 2 jodidosr. 

Ei Estado decidió en función de los comerciantes 
y de espaldas a los productores. Esa ha sido la historia 
de Wiwili desde hace muchas décadas. Y los campesi
nos están cada vez más conscientes de esta situación. 

Similar análisis podemos hacer sobre el tipo de 
créditos otorgados en la zona, sobre la priorización de 
objetivos en la ganadería, sobre los costos de la infla
ción, etc. Sólo nos interesa destacar que los componen
tes de la política de concertación no lograron "cambiar" 
a la minoría y tuvieron un impacto adverso a la revolu
ción en los sectores con menos recursos económicos. 
Esta política de "concertación" desconcertó a los 

pobres. 

Los errores en las políticas económicas bacia el 
campesinado son visibles cuando percibimos la estruc
tura, el orden social en el campo, cuando conocemos lo 
que es la realidad y lo que son los sueíios campesinos. 
Quienes diseíiaron las políticas estatales bacia el cam
pesinado desconocían -o simplemente no quisieron co
nocer- la realidad dei campo. Los campesinos tienen 
muy clara su realidad, aunque esta realidad sea alienan
te. Una gran parte de las comarcas de Wiwilí, especial
mente las de Wiwilí Central, zonas despaladas, 
ganaderas y caf etaleras, son policlasistas. En estas co
marcas los campesinos pobres, incluídos los jornaleros 
y los medieros, miran ai campesino rico, ai patrón, como 
a su modelo económico. Es el espejo dei tiempo donde 
miran su futura imagen. Sueíian recorrer el camino que 
hizo el rico para ser algún día como es él -gran ganade
ro, gran caficultor:, "gran trabajador"-. El campesino 
rico es el fiador dei pobre, la fuente de trabajo, el 
compadre, el apoderado, aunque sea prepotente, abu
sivo y explotador. Los pobres saben que no tienen nada 
que ganar rebelándose contra el patrón, y sí mucbo que 
perder: el trabajo y la misma vida. lPor qué apostar 
entonces por una revolución cuyos cuadros "�chi
cbean" con los ricos y no con los pobres? 
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Tanto en el nivel nacional como en el comarca!, la 
gente tiene un modelo de cómo desarrollarse. En la 
comarca, ese modelo está en los ricos de la comarca, 
tanto por lo que ellos son -imagen- como por lo que 
producen. 

"Isabel Olivas, de la Ceiba, un hombre que 
ni sab(a /eer, sacaba 40 cerdos cada 6 meses, 500 
novillos anua/es. Y e/ Estado /e redujo. Redujo 
a los que producfan y metieron a gente que no 
producfa. Actua/mente, de ah( no safe ni un 
guineo, ni un pollo. Yo pensé que la revo/uci6n 
era sacar a los pobres, a los que están "pescando 
con /ombrices" para colocar/os en mejores tie"as 
y no sacar a los mejores para ponerlos en peores 
lugares" (Campesino con pequeno hato). 

• 

"Ese viejo con reales es arrecho, bien bravo con sus 
trabajadores. Los trata mal, pero siguen yendo con él, 
él nunca carece de mozos". En una zona donde hay poca 
oferta de mano de obra, el hombre rico tiene mozos 
permanentes. Esto es dependencia y es tener poder real 
de dominación. Frente a esta realidad se miran clara
mente erróneas la política de confiscaciones y la política 
de concertación, que fueron rechazadas por el campe
sino. EI campesino pobre se sintió golpeado cuando 
confiscaron ai patrón, a la vez que se sentia amenazado 
y huérfano en sus sueõos coando "chinearon" ai patróo. 
Los dos sentimieotos a la vez. La lógica político-militar 
de ganarse a los enemigos de espaldas a los pobres minó 
a la revolución y pensando teóricamente "beneficiar" a 
los pobres, se les empobreció aúo más. 

"Antes los campesinos vivían sin azúcar. Ganamos 
y les dimos azúcar. Luego, cuando la guerra, el azúcar 
se mermó más y más, entonces comenzaron a enojarse 
contra la revolución". El problema no es el azúcar sino 
la relación entre el dirigente y la gente para obtener el 
azúcar. "Las cosas que no cuestan no valen". No se trata 
de sustituir ai patrón por otro patrón con varias caras. 
Se trata de cambiar la relación de dependencia. Y la 
revolución hizo poco por lograr ese cambio. 

l Y cómo se decidió a quién confiscar? Se decidía
"arriba". Por eso los campesinos pobres se sintieron 
afectados, porque no fueron ellos los que resolvieron. 
La mayoría de las confiscaciones no fueron el producto 
de un movimiento campesino que avanzó hasta tomarse 
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las tierras, conscientes de que había que producir y 
demostrar mayor eficiencia que la burguesía. El Estado 
confiscaba y punto. Además, muchos campesinos que
rían tierras individuales y no integrarse en cooperativas. 
Algunos cooperativizados se fueron, otros se acostum
braron a los subsidios de "papá Estado" y a pelearse con 
el resto de la comarca. También ha habido problemas 
con los "asentados", productos de la guerra. En muchos 
casos se dedican a vender leiía despalando la montaiía, 
lo que expresaría que sienten su nueva situació como 
una realidad impuesta desde el exterior. Los asentados 
"no producen esa tierra como antes. Ya no se hallan 
aquellos frutales, ya no se mira ni el humo dei café 
caliente". 

Hasta la política de condonaciones de deudas 
campesinas fue decidida arriba. "Yo le llevaba el papel 
de condonación a los campesinos, se ponían alegres. 
Unos sacaban otro crédito más grande, porque sabían 
que volverían a condonarles. Entonces no trabajaban. 
Otros sacaban otro todavía más grande y se ibl\P a 
Honduras. Si el Estado les da, mal; si no les da, mal". 
Las condonaciones no estimularon la producción, sino 
que acentuaron la dependencia. Siempre la misma con
clusión: las "líneas" no sirven, hay que partir de la reali
dad de cada zona. 

Es importante partir de la realidad local para 
decidir las políticas a seguir y es importante que los 
cuadros, antes de servir de meros correos oigan a los 
campesinos y se compenetren con las contradicciones 
de cada zona y de cada comarca. Cuadros, no cuadra
dos. lDe qué sirve tener cuadros políticos en el campo 
si no entienden la lógica de la producción campesina o 
los aspectos socio-económicos de la zona, conocimien
tos que no necesitan ser aprendidos en las aulas de 
Moscú o de La Habana, sino entre los mismos campe
sinos? La tierra hace ai técnico, no el técnico a la tierra. 

Los cuadros dei Frente necesitan hablar el lengua
je de las comarcas: de los frijoles de apante en la 
cercanías de Kilambé, dei ganado vacuno y no vacuno, 
dei maíz de wintaka, dei invierno y dei verano. Los 
campesinos hablan y reflexionan sobre la producción, 
sobre sus problemas, y no están cerrados ai mundo 
como piensan algunos cuadros políticos. Soo ellos los 
que están cerrados ai mundo campesino. El lugar de los 
cuadros/dirigentes sandinistas está en el lugar de la 
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producción. Ser dirigente o cuadro político no es sen
tarse en un escritorio para "orientar" o para esperar 
"orientaciones" de la ciudad. Esta comodidad es tan 
bonita como un queque en el centro de una mesa. Un 
cuadro sandinista necesita meterse en las botas dei 
campesinado y apoyar el desarrollo comarca) aún cuan
do su participación y sus decisiones contradigan las 
"orientaciones" de la ciudad. La revolución no se hace 
en los escritorios, sino en cada milímetro dei territorio 
patrio, en cada comarca y en cada poblado. Y la revo
lución es fundamentalmente desarrollo económico, me
joría dei nivel de vida, felicidad y bienestar. 

Además dei orden social que existe en el campo, 
además de la realidad, están también los sueiios de los 
campesinos pobres, de los jornaleros y medieros. Sue
iíos de desarrollo económico, limitados y estancados 
por los partidos y las instituciones, también la religiosa. 
En el fondo de su conciencia el campesinado tiene 
alternativas de desarrollo. Soo estrategias más campe
sinistas. EI mismo pueblo, en la medida en que se logre 
una rtlación dialéctica entre lo local y lo nacional, es el 
más indicado para resolver los problemas de su zona. 
Conocen mejor que nadie limitaciones y potencialida
des. " 

"Aquf tenemos poca tie"a pero podemos 
vencer esto con un proyecto. Mirá aquellos ce
"ºs, mirá por dónde pasa e/ Rfo Coco y el Caiio 
Wiwil(: están fonnando la letra "Y" quedando 
adentro la comarca Cruz Laguna. E/ Rfo viene 
de arriba. Entonces, podemos impulsar con .la 
misma fuerza dei agua un sistema de riego para 
producir no só/o granos, sino también verduras, 
cebo/las, tomates, papas ... Podemos organizar
nos. Wiwil( se beneficiaria y nosotros también ".

"Aqui tenemos problemas de pasto en e/ 
verano, las vacas mennan la leche, se sienten 
agüevadas. Pero podrfamos conseguir concen
trados hechos por nosotros mismos. Mirá, tene
mos tusa de mafz, podrfamos sembrar media 
manzana de caiia piiia, comprarfamos entre 
15-20 campesinos un trapiche de hie"º· Por
último, uno de madera. Ah( sacamos melaza de
caiia. Esto, junto con la tusa y un poquito de
trigo en 4 a 5 pisos en una caja de 0.5 varas

cuadradas y ya tendrfamos e/ concentrado. En
tonces tendrfamos más leche". 

"En la montaiia hay tie"ª· Si esta guerra .
acabara, nós irfamos para aliá. Aqufandamos 
como chanchos, aco"a/ados, repitiendo lo mis
mo como /oras. Sin tiemi no podemos hacer 
nada, aqu( no hay ni f a/das para sembrar frijo/". 

Y los campesinos siguen soiiando. Hacer queso, 
recuperar el café abandonado; sembrar más frijol, con
seguir más tierras. Y con estos sueííos logrados vendría 
una mejoría en el consumo, variando la dieta. Coo ellos 
se va haciendo también la organización, la conciencia 
de lucha, la apropiación de la propia historia. 

Pero los sueííos no se pueden realizar coo cuadros 
como algunos Secretarios Políticos y Jefes de Territo
rio, que se cerraron a la realidad campesina y exigieron 
santidad siendo los más corruptos. 

"E/ Secretario Político no se preocup6 en 
absoluto por las organizaciones de masa, só/o 
por exigir trabajo. iCómo iba a preocuparse si 
andaba con cachimbo de mujeresl Más bien 
andaba ganándose enemigos cim las familias 
de las muchachas. Nunca se preocuparon por 
los colaboradores históricos. Ahora éstos están 
o en la contra, o muertos por la guardia, o
resentidos".

"La cor,upción nos jodió todo. Los jefes 
de territorio conviviendo por aquf y por aliá. 
1. Cómo podlamos ser ejemplo as(? Ypara peor:
e/los pedfan que para ser militantes habfa que
ser prácticamente santos. Hombré, l.cómo creés
vos? E/los pidiendo santidad, i.y con qué auto
ridad?".

Tantas cosas han sucedido que reducir las causas 
dei revés electoral a sólo la crisis económica y ai servido 
militar suena casi bordo. Como dice un campesino: "El 
trabajo nos entretiene, no nos da lugar a pensar en el 
odio que trae la guerra". Trabajo hubo demasiado, lo 
que faltó fue entrega y mística revolucionaria para en
cauzar el trabajo. Nuestro ideal pequeiio-burgués, por 
el que pretendemos ser los capacitadores, los -enseíía
dores, los sabios, es rídiculo frente a la compleja reali-
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dad dei campo. Tenemos dos oídos, para escuchar, más 
y una boca, para hablar menos. Los cuadros urbanos se 
precisan más en los barrios de las ciudades de donde 
provienen. En el campo hay líderes naturales que no 
necesariamente deben pasar por los aparatos de forma
ción "político-ideológica" del Partido. Sólo requieren 
de espacios para plantear sus sueõos, su estrategia eco
nómica. 

LAFUERZA 

DE LA RELIGION 

A partir de 1979 la actividad religiosa se intensificó 
en todo el país. "Comenzaron a construir templos por 
donde quiera". Se hicieron más templos en Nicaragua 
que escuelas y hospitales juntos, hay más alienación que 
salud y educación. "En medio de la aflicción y la crisis, 
la gente busca a Dios como su única salvación. Además, 
ai leer u oir la Biblia la gente se da cuenta que las seõales 
actuales ya estaban escritas en la Biblia y que se están 
-cumpliendo". (Pastor de Plan de Grama). El crecimien
to de la Iglesia católica-carismática se debió a los mis
mos mensajes, con la diferencia de que eran más 
politizados. 

Es un hecho que el protestantismo constituye una 
fuerza numéricamente muy fuerte en todo el municipio 
de Wiwil� y en especial en la zona de Plan de Grama 
(70% de la población), proporción tal vez superior a la 
de cualquier otra parte dei país. En todas estas zonas el 
protestantismo creció fundamentalmente a partir dei 
triunfo revolucion;trio. En los primeros aõos (1979-
1981) se presentó como una reacción ai sandinismo, 
pintado como el germen dei comunismo ateo, como el 

. preludio de "los últimos días". Sin embargo, es hasta 
1982-1985 que el protestantismo crece en forma exhu
berante. En 1982 los protestantes iniciaron su auge 
predicando la neutralidad y presentando a Dios como 
supremo valor y como la única puerta ante la trágica 
realidad de un pueblo amenazado por "dos tigres". Des
de 1985 han seguido creciendo, pero en forma menos 
sorprendente. 

En este incremento influyen tres factores: 1) la 
guerra, 2) la crisis económica vista como producto dei 
contrai estatal sobre el comercio, los precios, etc. 3) La 
"lupa" protestante usada para leer la Biblia: coo ella 
miran guerra y crisis como "cumplimiento de lo que la 
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Biblia dice". "Letra por letra se está cumpliendo, el 
hermano contra el hermano, el hijo contra su padre. Eso 
está pasando, pronto acabará el mundo y vendrá Jesús". 
Desde la realidad campesina, con el diario acoso de la 
muerte, esto tiene lógica. 

Los protestantes, a diferencia de los católicos, 
miran más lo local que lo universal. Aunque son más 
"celestiales", son también más "neutrales" políticamen
te, en el sentido de que no politizan tanto sus cultos, 
aunque muchos de los miembros de la comunidad sean 
militantes políticos. Pese a que siguen los mismos pa
trones de alienación de una religión que es refugio y 
colchón para crisis y desasosiegos, con mensajes y ora
ciones muchas veces "electrónicos", no están politizados 
en total confrontación coo la revolución. EI Dios de los 
protestantes no aparece parcializado por ninguno de 
los contendientes. Buscan patentizar su neutralidad y 
aunque se muevan en lo celestial, responden de una 
manera muy particular en lo local, donde hallan. su 
libertad. Este estilo contrasta coo la manipulación reli
giosa que hacen los sacerdotes católicos y sus Delega
dos de la Palabra carismáticos, que confrontan 
directamente a la revolución, deslegitimándola en base 
a falsedades, y satanizándola como enemiga de Dios. 

Durante la campaõa electoral, la UNO no se hizo 
presente en el municipio de Wiwilí. Estuvo presente a 
través de "la otra gente" y de la Iglesia Católica. En el 
período electoral, las dos únicas ocasiones en que se 
reunieron multitudes en Wiwili fue en ocasión de la 
visita de Sergio Rarnírez y en la inauguración dei nuevo 
templo católico en Wiwilí-Jinoteguita. Los sandinistas 
se manifestaron el 25 de enero. Días después se llevó a 
cabo la inauguración dei templo. El sacerdote se opuso 
a que sus fieles acudieran a la manifestación. Habló 
personalmente con ellos para que no fueran y a una 
mujer la presionó así: "Decidite: o por Dios o por el 
Estado". Cuando se llevó a cabo la inauguración dei 
templo, los feligreses equiparaban ambas conceJ}tracio
nes C()mo si ambas fuesen concentraciones políticas. 
"Ya ganamos, tenemos más gente que el 25 de enero", 
repetían. Esta comparación permitía concluir que la 
contrarrevolución es en realidad la Iglesia católica-ca
rismática y su ideología, y no el pueblo víctima de sus 
manipulaciones. 
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La UNO "es un costal sin huesos", pero en el 
campo es una fuerza política apoyándose en la Iglesia 
católica, donde están "sus huesos". En la zona estuvo 
dirigida por el sacerdote. "Había presión para votar por 
la UNO. Cuando estudiábamos la Biblia, ahí se bahia 
de injusticia. Entonces el padre aplicaba eso a.la reali
dad y nos decía: tienen una gran responsabilidad ante 
esto, no tengan miedo". (Ramona, miembro de la direc
tiva de la Iglesia Católica). El sábado 24 de febrero, un 
día antes de las elecciones, todos los delegados de la 
Palabra dei lugar tuvieron una reunión especial, y aun
que no nos fue posible conocer su contenido, es signifi
cativa la fecha elegida. 

En la comarca de El Triunfo -ubicada a 15 kms. de 
Plan de Grama- construyeron un templo católico en 
1989. Fue bendecido por el sacerdote. Con este nuevo 
templo, la zona cuenta ya con tres: el de Plan de Grama, 
el de Esperanza Los Nogales y el de El Triunfo. Todos 
los domingos se celebra la misa y desde enero se intesi
ficaton las vigilias. Hoy celebran vigilias, incluso los 
viernes, porque consideran que "Dios ha ganado". 

"A diferencia de los católicos, los protestantes, en 
general, sólo predicaron de vez en cuando el "respeto a 
las autoridades". Tienen pocas contradicciones prácti
cas con el gobierno, están en los asentamientos, en las 
cooperativas, son hasta militantes dei Frente. Algunos 
sí predicaron contra la revolución. Por ejemplo, los 
pentocostales de Wiwilí central. Pero prima su "apoliti
cidad". "Nosotros reconocemos ai gobierno dei Presi
dente Ortega la libertad de culto que ha vivido el país", 
dice el pastor Ildefonso. 

La tónica general, sin embargo, fue de asedio, y en 
este sentido, tanto la religión católica como la protes
tante bombardearon ideológicamente a los campesinos 
y los emboscaron en forma insistente y permanente. 

LA GUERRA 

Y LA NEUTRALIDAD CAMPESINA 

Mucho se habló de la contrarrevolución como una 
fuerza "merceoaria" y "asesina", pero fueron mochos los 
campes4tos que se involucraron en la contrarrevolución 
y en un gran porcentaje, de forma voluntaria. lPor qué 
se "alzaron" estos campesinos? Esbozar algunas res-
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puestas puede contribuir a entender el por qué votaron 
en contra dei Frente. 

La actitud "urbana" de los militares, coo poca 
comprensión bacia el campesinado -su cultura, sus pro
piedades, su economfa-, se tradujo a menudo en repre
sión y en una actitud prepotente que irrespetaba la 
manera de ser dei campesinado y violaba su histórica 
neutralidad. Hay que recordar que los campesinos de 
esta zona no participaron en la insurrección de 1979 y 
salvo en algunos lugares, como el Kilambé, no fueron 
violentados constante y directamente por la guardia 
somocista. El triunfo de la ·revolución significó la mili
tarización de toda la sociedad civil y esto tuvo un fuerte 
impacto en comarcas como éstas. Coo el inicio de la 
"guerra grande", los campesinos fueron afectados, tanto 
por el EPS como por la contrarrevolución. 

Refiriéndonos más a nuestra zona, tenemos, por 
ejemplo, el papel jogado por el Jefe de Seguridad de 
Plan de Grama durante 1980-81, y por el mismo batallón 
que operaba en esa zona. El Jefe de Seguridad era el 
terror de los campesinos, que temfan incluso bajar ai 
poblado para hacer sus compras, porque de inmediato '" 
eran interrogados por él en forma prepotente. Llegaba 
a la casa de los campesinos y siguiendo alguna "infor
mación" no confirmada actuaba en forma abusiva, tra
tando de sacar información sobre la contra o acusando 
a los campesinos de haberle dado comida a las fuerzas 
contrarrevolucionarias. Todos los campesinos recuer
dan con amargura a este Íniiitar. Lo mismo pasaba con 
el J efe dei Batallón. Pasaban por algún caserfo y exig{an 
información sobre la contra, y como los campesinos se 
ponfan nerviosos, el Jefe les "castigaba coo un cuchillo" 
y les "culateaba", llegando incluso a matar a algunos. 
"Como nos miraban en trapos y sin poder hablar, que
rfan limpiarse coo nosotros". (Campesino de Plan de 
Grama). 

, "El lo mandaba a uno ai otro lado o a la cárcel". 
Además, quitaba a los campesinos sus bienes -vacas, 
mulas-. Otros oficiales dei EPS, Jefes de Compaiifa, 
eran también as{, "trajinaban hasta chilillo". En esos 
aiios la política militar era confiscar los bienes y propie
dades a quienes se iban con la contrarrevolución. "Yo 
conocía a uno que se fue, luego también se fueroo sus 4 
hijos, y solo quedó la seõora. Le quitaron vacas y mulas 
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y la seiiora se quedó sin nada para mantener el resto de 
los hijos. Los chavalos soo la mayor fuerza de uno". 

La contrarrevolución Uegaba también a las comar
cas y actuaba de la misma manera. AI principio, cuando 
la contrarrevolución estaba conformada mayormente 
por guardias somocistas, hicieron gala de imponer una 
represión indiscriminada. Acusaban a los campesinos 
de "sandinistas", de ser miembros de la Seguridad dei 
Estado, de haberles dado comida a los "piris", etc. Se
cuestraron, torturaron y cometieron los más atroces 
crímenes en contra de los campesinos. 

"'La otra gente', ai ver a alguien que no 
simpatizaba con ellos, lo torturaban, lo humi
llaban. Ellos violaban a nuestras hijas, a nues
tras mujeres. Se llevaban nuestras vacas. Y 
luego que ellos pasaban, quedaban los "enla
ces". Entonces, si te comieron una vaca no hay 
que contar porque el "enlace" oye y en el olro 
pase de 'la otra gente' le pueden malar a uno. 
Cuando habfa combates, hufamos, porque 
ellos se comfan chanchos y reses. También los 
de "esta gente" aga"aban las vacas y se las 
comfan sin pagar". (Campesino asentado en 
Plan de Grama). 

Los "enlaces" eran campesinos que informaban 
sobre los movimientos dei EPS y de los campesinos que 
prestaban apoyo ai sandinismo. Además de la repre
sión, la contra realizaba también un trabajo político
ideológico en base a rumores y mentiras. La limitada 
formación dei campesino, prácticamene analfabeto, fue 
aprovechada por los contras. 

"La otra gente dice que ellos se llevan a los 
j6venes para que el comunismo no los lleve. 
'Los piris les van a quitar sus bienes, los piris 
comen a los ninos chiquitos, los piris hacen 
jab6n de los más viejos, les va11 a quitar a sus 
mujeres'. Asf nos metfan miedo para co11 esta 
gente". 

Las pr�piedades -cultivos y herramientas- soo fu
damentales para los campesinos como el aire acondi
cionado o la computadora lo son para el intelecutal. La 
propiedad, y los cultivos que hay en ella, fruto dei 
trabajo dei campesino, son una garantía para su sobre-

38 

vivencia. Afectarlos es atentar contra su vida. Las tropas 
dei EPS, ai pasar por un terreno que tenía cítricos, 
sacaban las naranjas, las mandarinas, y prácticamente 
dejaban arruinadas las plantas. Y no sólo las frutas. Los 
batallones conformados con gente de la ciudad también 
se les llevaban el radio o los trastes de cocina con el 
argumento de que "hay que joderlos porque de aquí se 
van a la contra". Los cercos quedaban destruídos o por 
los combates o por el paso de las tropas. "Con la bayo
neta dei AK arrancaban los alambres, y vieras qué caro 
está un rollo de alambre. Luego pagar transporte, ins
talar. Son muchos reales". "Un día me voló un poste, le 
reclamé y me apuntó con el AK. Si uno se enoja ya le 
quieren volar tiros". 

Estas actitudes revelan un desconocimiento de la 
sicología campesina, porque "el campesino es capaz de 
darte gratuitamente dos, tres plantas enteras de naran
jas, con tal de que se las pidás". Esto les garantiza que 
no se destruyan las plantas y, por lo tanto, la continuidad 
de la producción. De hecho, algunos BLI mostraton 
mayor comprensión: "Ellos me pidieron que les diera 
un pedazo de tierra para una base militar. Y o les dejé 
vacas lecheras para que agarraran leche con tal de que 
me cuidaran mis terneros. Así fue, me la mantuvieron 
bien, hasta le inyectaron vitaminas. Me los dejaron 
gorditos". Este mismo productor recuerda a las tropas 
dei General Sandino, que jamás daiiaban los cercos o 
agarraban leche a la fuerza. "Para entonces yo era un 
chavalito, vivíamos en Estelí, Mi papá tenía bastante 
ganado. Ahí llegaba Sandino coo su gente y jamás nos 
comieron una vaca. Nos pedían leche, gallinas, botas, y 
se los dábamos. Y o ordeiiaba 40 vacas paridas, y a veces 
hasta se tomaban todo. Y nosotros no nos molestába
mos porque nos pedían. Mi papá me decía: 'si pasa esa 
gente no les negués nada'. Así era". 

La cuestión de las propiedades y los cultivos se 
complicó aún más cuando la contrarrevolución comen
zó a poner minas debajo de los cítricos, los plátanos, la 
caiia, actitud que fue respondida por el EPS coo el 
mismo método. Los afectados fueron los campesinos. 
Dice un contra: "Nosotros Uevamos todo en la mochila, 
llevamos la cama, la comida, la familia, la finca, todo". 
Y responde un campesino: "Por eso los que sufrimos 
somos nosotros, los campesinos, que tenemos nuestra 
finca aquí, nuestra familia aquí y no andamos de arriba 
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para abajo". Los contras no tenían nada que perder, los 
campesinos no tenían nada que ganar. 

Todo se hacía bajo la lógica dei enfrentamiento 
militar, sin tener en cuenta la dei mundo campesino y 
la de la producción económica. En zonas de guerra 
como Wiwilí se formaron en las comarcas sistemas de 
autodefensa. Los campesinos participaron porque se 
trataba de empuiíar el fusil, defender el lugar y seguir 
produciendo. Pero después, la "ünea" dei EPS fue en
viar a los campesinos integrados en la autodefensa a 
otras zonas de combate. Los campesinos se resistieron. 
"Dejar mi milpa, mi familia, para ir a otro lado ... ino 
jodás hombre!". Y la "ünea" tuvo consecuencias graves: 
los campesinos optaron por irse coo la contra, porque 
así podrían estar más cerca de su familia. 

Todo esto tiene que ver coo la "neutralidad" cam
pesina. Durante la guerra, los campesinos fueron como 
un "venado ante dos tigres" o "un pez nadando en dos 
agpas". Por un lado estaba el EPS y por el otro la contra. 
Ambos castigaban a los campesinos y éstos, para pre
servar su vida, tendieron la mano a uno y ai otro. Mu
chísimos campesinos fueron secuestrados por la contra 
o fueron hechos presos por el EPS. Sus propiedades y
sus cultivos fueron danados por ambos. Todo esto su
cedía en 1980-1982. La guerra constituyó una absoluta
violentación de la estructura de poder local por un
poder exterior a las comarcas.

Las mismas expresiones de "la otra gente" y "esta 
gente" revelan la neutralidad campesina. EI campesino 
es neutral ante un poder exterior como es el de la 
guerra, pero no lo es ante la comarca. Esa es su política. 
Otra expresión de la neutralidad campesina está en su 
"conversión ai evangelio" -ai protestantismo- buscando 
una armadura coo la que guarecerse de la guerra, el 
anela de un Ser Superior coo el que experimentar la 
"paz interior". 

En la guerra, quien gana el punto de vista de la 
neutralidad campesina es quien obtiene el respaldo dei 
campesino. El Frente Sandinista, a través de sus instan
cias poüticas, militares y económicas, violó la neutrali
dad campesina más que la contrarrevolución. Esto lo 
confirman las elecciones dei 25 de febrero, cuando la 
mayoría campesina votó en contra dei Frente Sandinis
ta y en muchas comarcas, como El Triunfo (Plan de 
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Grama), San Jacinto (Wiwilí central) optaron casi to
talmente por la contrarrevolución. El revés electoral 
refleja que son neutrales pero no tolerantes. 

LA EVOLUCION DE LA GUERRA 
Y LA OPCION POR LA CONTRA 

Violentada su neutralidad, ai campesino le queda
roo dos opciones: 1) esperar la muerte en su finca o 2) 
colaborar coo uno de los bandos. Fue un proceso de 
decisión en el que pesaron muchos factores. 

"Es casi ya una herencia e/ que e/ campe
sino sea analfabeto, marginado, ais/ado. Por 
eso mismo, e/ campesino se deja atraer por lo 
que ve. La mayorla de los campesinos son 
'seguidores'. Entonces, si a vos te miran que 
andás con buen uniforme, un buen fusily andás 
bien equipado, eso a e/los /es atroe. Y si miran 
que vos andás con las botas rotas, hecho paste, 
e/los deciden: aquel anda bien annado, aquel 
es más fuerte que éste. Y /lega la contrarrevo/u
ción y /es dice: 'Mirá, nosotros andamos bien 
annados, nosotros somos una fuerza poderosa, 
tenemos la propia ayuda de los Estados Uni
dos, a nosotros no hay quien nos destruya, 
nosotros vamos a ganar en este ano, nosotros 
luchamos para cambiar esto, para que ustedes 
tengan tales y tales cosas. Todo eso hizo que e/ 
campesino se uniera a e/los. Por una serie de 
promesas e/ campesino se vio motivado y enga
nado y tomó la decisión de irse con e/los". 

Por muy infantil que parezca lo expresado, no es 
más que el famoso juego de imágenes aplicado a lo 
local. Por algo los contras vestían bien y llevaban per
trechos sofisticados. Los campesinos soo "seguidores" 
en el marco de la dependencia familiar, religiosa y 
patronal, que es el tejido social dei campo. Además de 
las imágenes de poder, el campesino evaluaba cuál 
bando sufría más muertes y cuál menos. Y en los aiíos 
81/83 todo indicaba que el EPS tenía más hajas que la 
contra. El campesino observaba también la láctica mi
litar seguida por la contra y el EPS. El estilo campesino 
es de "emboscada-huida" -enmontaiíarse y atacar-, tipo 
guerra de guerrillas. Desde esta visión, a los ojos dei 
campesino, el EPS -más si sus fuerzas estaban integra-
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das completamente por gente de las ciudades-, venía a 
caer directo en las emboscadas que la contra le tendía. 
De acuerdo a todos estas elementos, el campesino de
cidía. Y por lo general lo hizo en favor de la contrarre
volución. 

La opinión de hombres de peso, que tienen impac
to entre los campesinos, vale mucho. Si éstos aceptaban 
irse o colaborar coo la contrarrevolución, eso era una 
puerta que se abría para muchos otros campesinos. Lo 
mismo sucedía cuando ya un familiar estaba dentro de 
la contrarrevolución. Arrastraba a otros y terminaba 
convenciéndolos. O ai revés: muchos se fueron por el 
afán de proteger ai resto de la familia que quedaba. A 
todo ello hay que sumar la represión de la contra, que 
no daba tiempo para pensar mucho o para decidir 
libremente. 

"Los contras llegaban y les decían: 'Mirá, vámo
nos'. 'No, mirá que no, que yo me dedico a trabajar'. 
'Nada, te vas o te llevamos a la fuerza'. Entonces comen
zaron a secuestrar gente. Ante esa situación mucha 
gente también optó por decir: 'Yo me voy a ir coo 
Üstedes pero no se lleven a mi familia'. Así fue como se 
fue acrecentando la contrarrevolución, por temor a que 
los mataran, porque miraron que era una fuerza mayor 
por el equipo que andaban. Allí los campesinos no 
midieron la capacidad moral de las fuerzas dei Frente 
y las de la contrarrevolución, sino que sólo midieron la 
capacidad de armamento que andaban ellos". 

Fueron aiíos en los que los dos tigres eran feroces. 
No dejaban muchas alternativas a los campesinos. Y lo 
mismo que pasaba en estas comarcas sucedía en las 
comarcas pertenecientes a Wiwilí vieja frontera agríco
la -Palo Prieto, El Jobo, EI Jicote-, donde el EPS con
fiscaba ganado y tierras cuando alguien se "alzaba". Por 
todo esto, no es tan sencillo afirmar que la guerra de 
baja iotensidad desgastaba ai país, auoque en términos 
generales es correcta la afirmación. En el terreno, los 
hechos fueron mucho más complejos, y hubo desgastes 
de todo tipo. 

Un ejemplo más es bien ilustrativo. Desde un 
punto de vista nacional, la contrarrevolución aparece 
como el principal saboteador de la economía dei país y 
los "brigadistas" cortadores de café como los "ejemplos 
a seguir". Pero esto no es necesariamente así desde el 
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punto de vista dei campesinado. En los primeros aiíos 
de guerra la contra se declaró enemiga dei café: "A los 
cortadores -amenazaron- los dejaremos colgados en los 
paios de café", según recuerda doo Francisco, campe
sino de Laguna Verde, a 7 kms. de Plan de Grama. A la 
par se daba una contradicción campo-ciudad, porque 
de la ciudad llegaron los "brigadistas" cortadores de 
café, que más que cortar daiíaron los plantíos. "Perdí mi 
café porque vinieron aquellos y mirá, me lo sobaron 
todito". También el EPS, en el ciclo 82/83, ayudó a 
cortar "el rojito". Los brigadistas y los militares fueron 
vistos por el campesinado como los que venían a "robar
les el pan", pues los cortes de café constituyen la mejor 
época para "hacer reales". También los miraron los 
campesinos como quienes les comprometían ante "la 
otra gente". Por todo esto, la contrarrevolución, ai sa
botear los cortes de café, se constituyó, a los ojos de los 
campesinos, en el defensor de su economía. A esto se 
unía la propaganda de la contra sobre el destino dei 
café: "Cortan para los cubanos comunistas, no para el 
pueblo". � 

Todo esto provocó el abandono de más dei 50% 
de la tierras destinadas ai cultivo dei café, unas 10 mil 
manzanas, según cálculos de la UNAG en Wiwilí. Nadie 
quería cortar su café. Por razones similares se perdie
ron también grandes cantidades de cítricos, platanales 
y plantíos de caiía. 

En el período 1983-1986 se dio un viraje en las 

líneas político-militares bacia el campesinado. El Mi
oisterio dei Interior inició este proceso sustituyendo en 
Plan de Gra�a ai Jefe de la Seguridad por un nuevo 
Teniente. Hubo también cambias en el EPS. Con el 
cambio de oficiales se inició un lento proceso que per
mitió más tarde ampliar y consolidar una base campe
sina. En lo militar el cambio fue visible: no se confiscó 
más ganado oi tierras a los que se alzaban. Esto tuvo 
resultados disparejos: en algunas comarcas aumenta
roo los alzados y en otras disminuyeron. Pero, en gene
ral, aumentó la confianza entre las autoridades 
político-militares y el campesinado. Por otra parte, los 
militares comenzaron a respetar las propiedades y plan
tíos dei campesinado, y en caso de af ectarlas pagaban a 
los campesinos una suma aceptable. Los abusos y mal
tratos contra el campesinado se redujeron radicalmen
te. Se recurrió a métodos de convencimiento, en lugar 
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de la presión que da el poseer las armas. Pero el "alza
miento" de los campesinos continuó. La contra recurrió 
más a los secuestros obligando ai campesinado a defi
nirse con rapidez o a resignarse ai secuestro o, en el 
peor de los casos, a la muerte. 

"Después, a rafz de los secuestros, e/los 
prejirieron decir: 'Yo me voy con tal de que a mi 
familia no la toquen '. Entonces, si en una casa 
habfa 6 varones, se iban 1 6 2 y quedaban 4 en 
la familia. O si no, se iba una familia entera y 
sus propiedades no se las tocaba nadie. E/ Fren
te /legaba y resolvia que esa propiedad /e queda
se ai familiar. 'Que se haga cargo su tio'. E/ 
Frente no /e quitaba ese ganado, esa tie"ª· No 
tomaba ninguna medida. Entonces, i.qué suce
dia? 'Hombré -decían- yo me voy a luchar y me 
vale verga dejar todo esto porque va a quedar 
con mis familiares y de todas maneras ah( los 
tengo y sigo luchando'. Entonces no se tom6 

,...ninguna medida. Pero si hubieran tomado me
didas de que si detenninada persona se fue, vos 
metés las tropas y sacás las reses, /e quitás e/ zinc 

-a la casa y /e quitás la casa, si as( hubiese sido,
uno lo piensa más para irse. O si un familiar se
jue y vos tomás medidas y les decfs: 'Usted no
puede vivir aqu(, usted se me sale de aqui'. As(,
claro, muchos campesinos no se hubieran ido,
lo bubieran pensado y hubieran dicho: 'Si yo me
voy tengo que ver a mi familia porque si la dejo
la van a sacar de aqu(, me van a quitar mis
bienes que tengo, entonces no me voy'. No se
hubieran ido, aunque de todos modos hubieran
sido base social de e/los y hubieran quedado
trabajando con e/los, pero no se hubieran ido.
Pero como nosotros no mostramos eso, y e/los
no pensaron en eso, entonces se fueron: 'Yo me
voy, dejo mi familia y queda de a verga. A mi
mujer siempre me /e darán préstamo'. Y eso es
lo que ha sucedido aqui. i, Qué es lo que resulta?
Que hay muchos que están en la contra, pero a
sus mujeres e/ Frente Sandinista les asiste. As(

fue que la gente se alz6 masivamente".

La situación fue muy compleja. Pesaban muchos 
factores. A pesar de todo, el proceso de cambias entre 
las autoridades sandinistas benefició positivamente a El 
Triunfo. Por muchos aiios, y a pesar de las dificultades, 
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esta comarca se ha mantenido como la más destacada 
en la producción de granas básicos, café y ganado. En 
cuanto ai café es considerada la número 1 de todo el 
municipio de Wiwiü. 

En 1983, las autoridades de Plan de Grama, viendo 
que la comarca El Triunfo era una comarca muy pro
ductora, eficiente, "vanguardia", resolvieron no afectar
la.ni con el servido militar ni con el servido de reserva. 
"Quisimos estimularles a que siguieran produciendo". 
Y realmente siguieron siendo productores eficientes, 
aunque la mayoría de los campesinos de la comarca se 
"alzaron" con la contra. 

Esto tiene también su explicación. La contrarre
volución percibió pronto que la comarca El Triunfo era 
muy productiva y comenzó a mantener allí sus fuerzas 
en forma permanente. ("Franklin", jefe contrarrevolu
cionario, fue vecino de El Triunfo, en El Faro, donde 
junto con su hermano Marcelino tenían más de 6 mil 
mzs. de tierra como grandes productores de café. A 1 

principias de 1982, "Franklin" fue convencido por el jefe 
contra "Tigrillo" para que se integrara en la contra). A 
la presencia contra en la comarca contribuyó la colabo-
ración directa con la contrarrevolución dei fundador de 
la comarca y fuerte finquero de la zona. Cuando él, el 
"hombre más fuerte económicamente", cayó preso se 
violentó la estructura interna de la comarca, por más 
razón que hubiera en aplicarle la ley. La decisión fue 
adversa a la tevolución. Este finquero tiene una red 
familiar extensa y un peso religioso fuerte. Es también 
fucnte de trabajo. Es prácticamente un gran hacendado 
que ejerce el cacicazgo. La gente lo vio como una 
víctima dei FSLN, castigado a causa de su éxito econó
mico. 

Tres de los seis valles de la comarca Cerro dei 
Jocote, los Nogales y El Triunfo, son en su totalidad de 
campesinos contrarrevolucionarios. Sólo de estos tres 
valles salió todo un Comando Regional de 300 hombres 
que operó en esta misma comarca, lo que significa que 
allí el pez tuvo un agua cristalina y segura, con todo y 
alimentos. La contrarrevolución convivió alü con la 
población -que eran sus propias familias-, siendo aque
llo para el EPS sólo un "lugar de paso". 

En el caso dei café la contrarrevolución también 
revisó sus "orientaciones" ai percibir que estaban perju-
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clicando a su misma base social. En 1984-85 los campe
sinos afectados por las amenazas y actitudes de la con
trarrevolución les reclamaron a los contras: "iQué de a 
verga! Entonces, lcómo les vamos a dar comida si no 
quieren que cortemos nuestro café?", les dijeron. La 
contrarrevolución cambió de táctica: dejó de atacar a 
los campesinos cortadores de café y comenzó a atacar 
las instalaciones de Encaf é, después que el campesino 
ya le había entregado su café ai gobierno. Así afectaban 
ai Estado y no ai campesino. 

LA PROPAGANDA ARMADA 

DE "LA OTRA GENTE" 

No hay duda de que la fuerza militar de ambos 
contendientes pesó mucho en las elecciones. Fue ése 
uno de los lenguajes de mayor impacto. En los meses de 
la campana electoral se produjo un cambio en el méto
do de lucha de los "alzados". Formaron grupos de entre 
1 y 15 hombres armados que se dedicaron principal- '-

, mente a visitar a los campesinos y en menor grado a 
actividades militares. Estas sólo tuvieron un carácter de 
presencia y fueron una expresión tanto de poder como 

-de las posibilidades de continuar la guerra si ganaban
los sandinistas.

En las comarcas con presencia permanente -EI 
Triunfo, Las Quebradas, Los Chiles, Zompopera ... - los 
contras subdividieron su trabajo de visitas diferencian
do las casas. A las casas de sus familiares/colaboradores 
llegaron a indicarles cómo iban a votar, y a las casas de 
menor simpatía llegaron a advertirles claramente que 
votar por el Frente era como "firmar su sentencia de 
muerte". l Y cómo sabrían descubrir el voto si era secre
to? Les dijeron a los campesinos que "tenían un radio 
de comunicación en las mesas electorales con el que 
claramente sabrían si votaron por el Frente". Les insis
tían amenazadoramente: "Tenemos una maquinita que 
nos dirá por quién votaste". 

Las visitas a las casas eran acompaiiadas con la 
distribución de papeletas. Algunas llevaban como títu
lo: "EI No Hay de la Revolución": "No hay frijol, no hay 
aceite, no hay ... " En su mayoría los campesinos de esta 
zona no saben leer, no leen bien o sencillamente no 
tienen costumbrc de leer. Dependiendo de quién viene 
es suficiente para imaginarse el contenido de la pape
leta. "La otra gente" entrega papeletas más que para que 
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las Jean, como una "prueba" casi misteriosa de poder, 
conociendo el fuerte impacto que tiene lo escrito -aun
que ininteligible- entre los campesinos analfabetos. 

Otros grupos armados de la contra hicieron su 
trabajo en comarcas que soo "tierra de nadie", en las que 
tanto el EPS como ellos iban de paso, sin permanecer 
mucho tiempo. En estas comarcas -Flor de Pino, Lagu
na Verde, Yacalwás, La Llorona, La Bujona ... - su tra
bajo fue más político-electorero y de amenaza militar 
directa. Prometían a los campesinos que "con un gobier
no de la UNO las cosas no serán caras". Se conoció 
también que el mismo día de las elecciones, cuando los 
campesinos bajaban de la montaiia a depositar su voto, 
fueron amenazados de muerte por los "alzados" en caso 
de que no votasen por la UNO. "EI armado manda ai 
desarmado", dice un campesino. La contrarrevolución 
tuvo mucho éxito en este trabajo "electoral armado". 
Presentaron el acto de votar como de vida o muerte, lo 
que desde el punto de vista dei campesino, con tantos 
aiios de soportar la guerra, es bien eficaz. Evidentemen
te, esto significa también que los votos en contra dei 
Frente no se cocinaron sólo aiios atrás, sino que huvo 
votos decididos el mismo día de las elecciones. 

En estas comarcas y en algunas de las primera
mente citadas, el Frente Sandinista no tuvo mucho 
impacto con su trabajo político-electoral. La presencia 
de los activistas fue percibida por la gente de la montaõa 
como "amenaza sandinista". A otras comarcas los san
dinistas no pudieron "ni entrar de paso". En otras, las 
actividades militares dei EPS fueron vistas como una 
seiial de que la guerra continuaría si ganaba el Frente. 

Finalmente, en las comarcas y poblados con pre
sencia esporádica de los contras, y donde el Frente sí se 
mantuvo en forma permanente, tanto militar como po
líticamente -Wililí, Plan de Grama, EI Carmen, Wam
blán, Flor de Cana, Wamblancito ... - la 
contrarrevolución no tuvo mayor movimiento. En esos 
lugares están los asentamientos y, en general, la revolu
ción tuvo un impacto positivo entre los campesinos, 
fundamentalmente por los servidos de salud que pese 
a sus escasos recursos logró organizar para atender 
poblados y comarcas cercanas, donde la amenaza de la 
contrarrevolucón era menor. También tuvo una influen
cia importante el servido de agua potable instalado en 
el poblado de Wiwilí. 
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Más que discursos políticos los campesinos bebie
ron todos los días agua y resolvieron sus problemas de 
salud y esto fue lo determinante para e1 triunfo electoral 
de los sandinistas. 

Durante la carnpaõa, tuvieron un impacto negati
vo los regalos navideõos que el Frente hizo en los 
poblados y las comarcas. Los fusiles de juguete fueron 
vistos como una seõal de "alma guerrera", enemiga de 
Dios y también de los campesinos, que sufrían por la 
guerra. Las muíiecas de trapo, las casitas de barro y los 
carritos de madera, más neutrales, fueron violentados 
por otros juguetes urbanos. 

EI impacto psico-social de la guerra entre los cam
pesinos es aún irnpredecible. Las bombas, los morteros 
y los combates, además de los muertos con nombre y 
rostro concreto, han dejado sus hucllas en la polación. 
En las mujeres embarazadas -"Ay, mi hijo saltó cuando 
aquel bombardeo"-. En los niíios, tanto en los que que
daron huérfanos como en los que fueron secuestrados 
-o inducidos- por la contra. Incorporados a los 13-14
aiíos, apenas pueden cargar el fusil, apenas recuerdan
dó�de nacieron, no saben dónde viven sus padres ... Coo
3, 4 aiíos de participar en la guerra, lcuál es su irnagen
dei mundo? Se nace para hacer guerra: así piensan. La
guerra tendrá impactos diversos y sólo el tiempo los
revelará. Lo que ya está claro es que los campesinos no
se acostumbraron a la guerra, están hastiados de la
guerra y votaron contra la guerra.

DIALECTICA DIRIGENTES-PUEBW 

Y LIDERES NA TIJRALES 

lCómo se explica la excepción de Wiwilí, único 
lugar de la frontera agrícola donde ganó el Frente 
Sandinista? lPor qué esa victoria en una zona de gue
rra? lSólo por la vigencia de Sandino? Por un lado está 
e1 viraje dei FSLN en su trabajo político-militar a partir 
de 1983, lo que inició una mayor participación de los 
campesinos y los pobladores en los centros de decisión 
y un mayor respeto a las estructuras de poder local de 
las comarcas. Sin embargo, la victoria electoral se 
cosechó más entre la población urbana que entre la 
campesina. 

AI igual que en EI Arenal histórico, también en 
Wiwilí hay hombres con mucho peso dentro dei campe-
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sinado. La comarca que más hemos mencionado -EI 
Triunfo-, tuvo hace aíios dos líderes con mucho arras
tre. EI primero fue líder por preocuparse de los proble
mas de todos los pobladores -créditos, relación con las 
autoridades, producción, cuestiones familiares-. EI se
gundo es fundador de la comarca y líder por su posición 
tconómica -cafetalero, ganadero, criador de mulas-, 
por _ser fuente de trabajo, por ser dirigente religioso y 
por sus conocirnientos como agricultor. Incluso el nom
bre de la comarca, EI Triunfo, se debe ai nombre de su 
finca. Este dirigente se ligó desde muy temprano coo la 
contrarrevolución, por lo que fue a la cárcel, con un 
casto político para el Frente, porque "el gordo" gozaba 
de mucho respaldo. Por su parte, el otro dirigente fue 
amenazado de muerte por los contras y se marchó hacia 
Siuna. Después de que salió de la cárcel se quedó en la 
comarca, levantando su finca. 

EI liderazgo de una comarca es un elemento fun

damental para un proceso revolucionario. En primer 
lugar, el líder natural de una comarca es más impor

tante que el "cuadro político" enviado de fuera. En la 
zona de Plan de Grama se destacaron desde hace mu
chos aiíos dos líderes. Sin ser exhaustivos podemos 
caracterizar a este clase de líderes. Son los que están 
preocupados tanto por su finca como por la comarca y 
por su desarrollo económico, porque consideran a la 
comarca como una sola familia. Son los que atienden 
los problemas políticos, los que dan la cara ante las 
autoridades -muy distinto de lo que hacen los cuadros 
políticos- para solucionar los problemas de los campe
sinos (presos, citados a la polida, acusaciones). Son los 
que aconsejan cuando se presentan problemas familia
res (rencillas entre parejas, enfermedades). Son los 
jodedores, los chileros, los que van contando historias, 
experiencias vividas, relatos de sucesos y por eso están 
casi siempre rodeados de mucha gente. Soo personas 
honestas, trabajadoras y valientes. Soo los que conocen 
a la gente, a cada uno, los que conocen la historia 
comarca!, los que poseen las llaves de la comarca. Los 
campesinos soo seguidores, en el orden social, dei pa
trón, tal como ya hemos explicado. Y en sus sueiios, 
están ligados ai modelo de sus líderes naturales. Cuan
do tienen problemas acudcn a su líder natural e inde
pen dien temente de la respuesta, como éste les 
responde coo convencirniento -con lo concreto y no coo 
chagüites-, esto refuer7..a el que se miren en ellos como 
espejos. 
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LIDERAZGO NATURAL�<--__; CAMPESINOS

Cuando hablamos de líderes, no sólo hablamos de 
hombres y de mujeres aislados, sino de parejas. U n líder 
lo es, no desligado de su compaiíera. Y viceversa. Si él 
o ella atienden aspectos económicos, políticos, ella o él
atienden aspectos de salud, problemas familiares, etc.
Existe una mutua complementación. En EI Arenal pri-

- ma más el liderazgo femenino, y en Wiwilí el masculino.
Priman, pero no son excluyentes. Eso se debe también

_ ai carácter policlasista de comarcas como EI Arenal y
ai de campesinos de montaiía en lugares como Plan de
Grama o Wamblán.

En Plan de Grama los líderes naturales no fueron 
afcctados por la revolución, salvo en el período 79-82, 
ocasionando esto serios problemas. Tampoco fueron 
sustituidos por las autoridades militares, sino respeta
dos como líderes, e incluso llegaron a trabajar conjun
tamente en distintas comisiones de trabajo. 

Existen también los líderes temporales. Son los 
presidentes de cooperativas, dirigentes nominados por 
los campesinos para determinada labor. También son 
parte de la estructura local, han sido nominados desde 
lo local y representan lo local. Tanto los líderes natura
les como los temporales lo son porque representan los 
intereses de sus comarcas y no los dei exterior. 

Teniendo esto en cuenta es claro que pega muy 
duro cuando el cuadro político o el de la Seguridad dei 
Estado apresan a un líder natural o atemorizan a los 
campesinos con interrogatorios prepotentes y abusivos 
acerca de ellos. La gente de la zona de Plan de Grama 
y la de las 10 comarcas de alrededor no participaron en 
la insurrección -salvo dos, en alguna forma-, no tuvieron 
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muchos problemas con la guardia somocista -sólo per
seguidos por hacer cususa-. Después dei triunfo revo
lucionario, ser "agredidos" por los oficiales dei MINT y 
dei EPS, causó lógicamente un rechazo casi natural. 

lCómo percibir quiénes son líderes? No hay rece
tas. Si la búsqueda tiene fines electoreros uno pude 
confundirse. Si es para compenetrarse con la realidad 
campesina, o para impulsar el desarrollo comarcal, los 
líderes estarán presentes, sin necesidad de buscarlos. 
Pero no se trata de utilizarlos o de sacarlos de la comar
ca para darles cátedra política en una escuela de cua
dros. Por que las comarcas son universidades sin muros, 
un espacio geográfico donde se aprende casi todo sobre 
la lucha de dases, los sueiios truncados y los ríos de 
esperanza popular que los "sabelotodos" secretarios 
políticos,jefes de territorio o cuadros en general a veces 
olvidan. 

Hay que tener también en cuenta que, aunque 
sean seguidores, los campesinos -en especial desde êI 19 
de julio de 1979- han adquirido el derecho a rebelarse, 
a criticar abiertamente, a quejarse de las políticas dei 
gobierno. Es cierto que en la mayoría de las ocasi�nes 
sus críticas han sido más negativas que constructivas. Su 
voz, antes apagada por la lejanía de la montaiía y por el 
somocismo, apenas se inicia en los caminos de la crítica 
constructiva. Su crítica fue, sobre todo, una manera de 
defender su "neutralidad", que sentían pisoteada. Así, 
con errores y contradicciones, y a pesar de la guerra, 
han ido construyendo una cultura airada que va carac
terizando su identidad. 

ELPROLOGO 

DE UNA RELACION MAS HORIZONTAL 

Wiwilí es uno de los lugares de Nicaragua donde 
más se ha combatido a lo largo de este siglo: Sandino 
(1927-1934), la guerra de liberación contra Somoza y la 
guerra con la contra. Se ha ido gestando así una con
ciencia histórica de la lucha antiimperialista. La imagen 
de Sandino está viva en gran parte de los wiwileiíos, que 
conocieron o saben hablar de los soldados de Sandino. 
Las redes familiares de los Blandón, de los Altamirano 
o de los Cruz están extendidas en la zona. Aparte de
esta realidad, otro aspecto fundamental para la victo
ria electoral dei Frente es el proceso dialéctico que
paulatinamente fueron desarrollando algunos dirigen-
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tes -representantes dei exterior- con la población wiwi
leõa, lo que permitió hacer sentir ai pueblo las primicias 
de lo que es ser sujeto histórico, ser "tomados en cuen
ta". Hubo cinco factores en este proceso. 

1. La nominación de varias Comisiones, por co

marcas y zonas, encargadas de discutir y resolver los

problemas militares, económicos y políticos, que en

frentaban los campesinos. Las Comisiones estaban in
tegradas por los presidentes de cada cooperativa 
-líderes naturales y temporales-, el Jefe de la Seguri
dad, el J efe de Territorio y el Jefe dei Batallón. A través
de los aõos lograron construir un ambiente de amistad
y confianza que, aunque no llegó a se.r profundo, les
permitió llegar a acuerdos que se tradujeron en menor
dureza en la política a seguir con el campesinado. Un
problema constantemente discutido fue el dei servicio
militar, y aunque se logró mayor flexibilidad en su apli
cación, persistió siempre la concepción de que aunque
para la producción había diferencia en los tiempos, no
era- ésta una diferencia que influyera en la guerra.

2. La atención a los asentamientos de desplazados

de-guerra. En la zona hay varios, cón una directiva que 
tiene ai frente un líder temporal. Fueron los mas afec
tados en términos de mvvilización mi!itaí, pero Iüs más 
conscientes políticamente, aunque no se puede afirmar 
lo mismo en términos económicos. Trabajan individual 
y colectivamente la tierra, y en forma conjunta van 
resolviendo problemas como el de la vivienda. En cierta 
manera, pese a enfrentar problemas de tierra, son au
tosuficientes políticamente, pero dependientes en 
cuanto ai plan de trabajo y ai cultivo de diferentes 
rubros. 

3. La concepción dei trabajo de la Seguridad eo la

comarca. Su máximo dirigente local afirmaba que "co
laborar con la contrarrevolución siendo un familiar de 
algún alzado, no constituye delito, porque no se puede 
impedir que alguien ayude a su hermano o su tío". Se 
respetaron las redes familiares, tan importantes en el 
campo, aun cttando esto favorecía a la contrarrevolu
ción. "Mi trabajo es de convencimiento, yo voy donde 
ellos y les hablo que no se sigan equivocando, que yo sé 
!o que cstán haciendo, que piensen en sus hijos y en su
trabajo". Entre 1983 y 1989, sólo 2 campesinos cayeron
presos, un signo de lo positivo dei trabajo.

envío 

4. El papel de la Alcaldfa. A nivel general, en
Wiwilí ha sido importante para la solución de distintas 
problemáticas. Entre ellas, destaca la implemetación de 
la "municipalización de la salud", lo que significa que 
todo el plan de trabajo, e incluso los aspectos financie
ros, sean tratadÕs a ·nivel municipal. Así, uno de los 
sectores que más dinamicidad y frutos ha obtenido es 
precisamente el sector de la salud, que ha logrado, a 
pesar de sus limitaciones, niveles muy avanzados de 
organización en las comarcas: "movimiento de parte
ras", "brigadistas", campesinos a los que se les han im
partido algunos talleres con el fin de que enfrenten las 
enfermedades más constantes y sentidas en sus propias 
comarcas, calendarización de visitas a las comarcas por 
parte de los médicos, etc. 

5. La elección de los candidatos a concejales.

Fueron elegidos teniendo en cuenta la estructura dei 
poder comarcal y la de los poblados y se respetó y hasta 
se promovió a los líderes naturales de la zona. 

Son seõales, es el prólogo de un proceso dialéctico 
entre la estructura dei poder comarcal y el nacional, 
entre lo local y lo nacional, que se tradujo en victoria 
electoral para el Frente, y sobre todo, que ofrece pers
peciÍvélS de mc1yor Jesarrolio.

En la población de Wiwilí, vieja frontera agrícola, 
pesó mucho el trabajo de personas como el dei hoy 
ex-alcaide. Y en Plan de Grama, intermedia frontera 
agrícola, el trabajo dei Jefe de la Seguridad, conocedor 
de la zona, y el de los líderes naturales. A esto se suma 
el trabajo de los doctores que dirigen el hospital de 
Wiwilí, la instalación de agua potable, en la que parti
cipó toda la población junto a un técnico alemán, sím
bolo de solidaridad internacional. El alcaide, además 
de los hermanamientos que ha logrado con ciudades de 
otros países y de su labor en la alcaldía, atiende a los 
campesinos, los oye sin prepotencia. No necesitan ir a 
la oficina para resolver los problemas. "Lo importante 
es responder, dar una respuesta válida", dice. Los cam
pesinos sienten confianza en él, le platican sus proble
mas, ven en él la expresión del  sandinismo. 
"Aprendamos a resolver problemas, no a hacer infor
mes", suele repetir. 

Por su parte el Jefe de la Seguridad dei E�tado en 
Plan de Grama es persona de confianza de todo el 
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. mundo. Le ayudan en gran manera sus conocimientos 
como perito agrónomo, pero en especial su capacidad 
de escuchar y responder a los problemas. Se ha ganado 
al campesinado como representante dei exterior. 

"AI venir aquí lo primero que hay que hacer 
es entrar en contacto con la gente, hacer relación, 
aclaración de los problemas. Hay que ver tam
bién que no es lo mismo ir a convencer a una 
persona que ha cursado e/ sexto grado que a una 
persona que no sabe leer. No se llega con los 
mismos ténninos a convencer a las distintas 
personas. Entonces la relación con gente dei 
casco urbano es diferente que con la gente dei 
campo. Yo ya sé cómo tengo que tratar ai cam
pesino. A él tengo que hablarle con sus mismos 
ténninos, no voy a ir con palabras diflciles. Yo 
no /e voy a decir ai campesino "brother� sino 
"cuíiao". Y a la gente dei poblado no le voy a 
hablar con palabras como /e hablo ai campesi
no, sino confonne a la capacidad que tiene. 
Cuando vine, antes de iniciar mi trabajo, pedi 
que me dieran 6 meses só/o para relacionam1e 
con e/ campesinado. Asl fue. Luego de los 6 
meses ya comencé e/ trabajo, con confianza y 
amistad". 

Fruto de esa relación y dei trabajo de las Comisio
nes se lograron grandes soluciones, que son mentadas 
por todos. El camino que se logró rehabilitar en 1983, el 
Encafé de Plan de Grama -con el que se dio un golpe al 
sector comercio-, los créditos dei banco, la Tienda 
Campesina. También el trabajo de zanjeo de 7 kms. 
para meter una tubería bajo el Río Coco y tener agua 
en piletas en el propio poblado de Wiwiü, logro donde 
participaron todos los barrios, instituciones estatales y 
sectores sociales. Estos logros y la nueva relación que 
los hizo posibles perduran por sobre las barreras poü
tico-ideológicas y por encima de la crisis económica. 
También por encima dei revés electoral. 

DEL25AL25 

PRIMERAS REACCIONES 

Las consecuencias de un gobierno de empresarios 
como el actual las sufrirán principalmente los pobres de 
nuestro país. No tanto la clase media. No tanto la buro
cracia. Los pobres tendrán menor acceso a la educa-
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ción, a la salud y a trabajar la tierra disponiendo de 
tierra propia. Por esto las reacciones en las comarcas, 
tanto en las de El Arena! histórico como en las de Wiwilí 
están siendo muchas veces dramáticas. Las preguntas 
post-electorales muestran que está en juego la misma 
vida. lNos tirarán piedras en la casa? lNo habrá 
más crédito para los pobres? lHasta cuándo seguirá la 
guerra? 

La agitación y la tensión fueron intensas en las 
comarcas de El Arena!. Los rumores corrían de puerta 
en ventana. "Lueguito vamos a repartirnos el camión de 
la cooperativa, la tierra", "Vamos a cambiar a las maes
tras", "Vamos a quemarles las casas", decían los activis
tas de la UNO. "En las noches son laticiones de perro, 
ellos son UNO y dicen que andan vigilando". "Por de
lante de mi casa ningún sandinista debe pasar", gritan 
esos que andan vigilando. "Ay, yo no quisiera este go
bierno, no sé qué irá a pasar. Tengo pena también por 
las burlas que nos van haciendo. A ellos no se les ha 
acabado el rencor, más bien les va creciendo". "' 

AI mismo tiempo la gente va rememorando lo que 
fue el somocismo: "Antes usaban punteros y capata-ces, 
éstos ganaban más y mataban al resto. lAsí querrán que 
vuelva?" Después dei 25 de febrero, el pasado vuelve a 
la memoria y es tema de reflexión. En lo religioso 
también mucha gente quedó más que esclarecida de la 
propaganda política que hicieron los Delegados de la 
Palabra. 

En la nueva coyuntura abierta con el cambio de 
gobierno van revelándose otras cosas. La jerarquía ca
tólica continúa confrontada con el sandinismo y más 
cerca de la extrema derecha dei gobierno, liderizada 
por el Vice presidente Virgilio Godoy. Lo mismo sucede 
en las comarcas, donde los sacerdotes, desde el púlpito, 
califican de "ladrones" a los cooperativizados, presen
tando a los terratenientes como "santos" que están sien
do atacados por esos "ladrones", que lo que hacen es 
defender las tierras que les dio la revolución. Estos 
representantes de la Iglesia van sembrando cizaiia, si
guiendo el juego de la confrontación y hasta promovién
dola. Como fruto de esta cizaíia, los activistas de la 
UNO en Concepción (Carazo) se tomaron violenta
mente 10 cooperativas, con consecuencias graves, inclu-
yedo un campesino muerto. Según los religiosos, los que 
quieren apropiarse de las tierras de esas cooperativas 
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no son "ladrones". "Ladrones sólo los de la cooperativa", 
dicen. 

Los agentes pastorales de la "Iglesia Popular" no 
aparecen en estos escenarios. Y realmente no sería 
difícil llegar. Llegar y sembrar juntos. Los campesinos 
tienen sus proyectos, y éstos no son de confrontación 
sino de trabajo, de desarrollo comarca!. Han comenza
do a crecer en las comarcas grupos de reflexión cristia
na asentados en la realidad, con discusiones y vivencias 
de fe en las que se respira esperanza aún en medio del 
dolor que les causa la cada vez más creciente polariza
ción dirigida desde los mismos templos. 

También hay otras reacciones. Algunos de los 
mismos campesinos cooperativizados -no los de la coo
perativa Pikín Guerrero- consideran que las tierras que 
tienen "no les costaron nada". "Podemos devolverias si 
nos indemnizan las mejoras". Esto se oye en muchas 
partes y es alarmante. i.Cómo explicarse que después 
de �ntos aõos de lucha, de resistencia ai imperio, mu
chos de los mismos cooperativizados aún tengan esa 
estructura mental? Aún no saben que la misma Biblia 
habla de su derecho a la tierra. Los cuadros dei Frente 
pensaron que con "regalar" creaban más conciencia, y 
sucedió lo contrario. 

Otra reacción es irse preparando económicamen
te para cualquier sorpresa. La cooperativa Pikín Gue
rrero ha comprado el 50% de sus abonos para todo el 
ciclo 90/91. Buscan ser completamente autosuficientes 
y no depender en nada del banco. Por su parte, las amas 
de casa van "echando más gallinas". "Frijoles siempre 
tendremos, tortillas también. Si se pone bien mal el país, 
viviré comiendo mis gallinas", dice una. Contrasta esta 
actitud con la de la pequeõa burguesía y la clase media 
"sandi-nice": "Vamos a ver, ahora es la hora de hacer 
reales" "Va a ser interesante ver las huelgas", "Esas 
barricadas son una irresponsabilidad" ... 

En Wiwiü, otras reacciones. Semanas después dei 
revés electoral, el banco giró la orden de que se darían 
los créditos sólo con la presentación de los títulos de 
propiedad. Fue una bomba para los campesinos. "No 
queremos tufo a Somoza", dijeron. En los tiempos del 
somocismo había que presentar un fiador -persona con 
posesiones: los Pinel, los Herdocia, los Montenegro-pa
ra recibir el crédito. Los campesinos estaban expuestos 
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a ser expropiados de sus tierras si no cancelaban ai 
banco. El banco y los ricos de entonces eran la misma 
cosa. "Una vez ya nos engaiiaron, ahora ya no", comen
taban ahora. 

Muchos campesinos toman sus propias medidas. 
Van vendiendo sus vaquillas o algún medio de produc
ción para pagar sus deudas y no quedar debiendo. 
Alg1mos van cambiando sus cultivos par;t garantizarse 
su consumo. Cultivos que no impliquen créditos o com
pra de insecticidas, porque sus costos van aumentando. 
Incluso se observa mayor dedicación al ganado en su 
propósito lechero, mientras son los más grandes gana
deros los que aprovechan para comprar toretes y novi
llos con propósito de desarrollo-engorde. 

La propaganda armada que hizo la contrarrevolu
ción para las elecciones se va desnudando en su inten
ción. AI votar, los campesinos se fijaron si en la mesa 
había algún "aparatito" y "no miramos nada". Los que 
votaron por la UNO por las amenazas ya percibieron su 
error. Otro hecho que desengaiió a algunos fue que les 
habían prometido dólares, que debían recoger ai día 
siguiente. "Bajaron de las montaõas, pero no había 
nada, no les dieron nada". Poco a poco van descubrien
do las trampas en que cayeron. Otra promesa por la que 
los campesinos votaron fue la dei fin de la guerra. 
Formalmente, la guerra ya terminó, pero persiste el 
peligro de una guerra civil. l "Y cuando se va acabar 
esto? Si para que se acabe fue que votamos". Y es que 
en las montaõas la guerra puede continuar por muchí
simos aõos más. La guerra luvo su escenario en el 
campo, sus protagonistas fueron mayoritariamente 
campesinos, pero la paz se ha firmado en Managua. No 
será tan sencillo el llegar a la auténtica paz en el terren<:> 
de los hechos. 

La nueva coyuntura ha abierto aún más la ansie
dad por la tierra y por prevenirse de los "desmoviliza
dos". Existe tensión, inseguridad y apremio en la zona. 
Un tema diario es el mercado de tierras y el disparo de 
sus precios. Los campesinos van buscando cómo garan
tizarse un pedazo de tierra. "Porque no sabemos qué va 
venir ahora". Pero las montaiias están seml:!radas de 
minas y los campesinos necesitan enmontaõarse, obli
gados por esa necesidad de tierra. Unos compran ense

guida. Otros salen bacia el lado de Siuna, wna menos 
af ectada por la guerra. Igual urgencia con los títulos de 
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propiedad. La gente está apresurada. Los asentados no 
piensan -"ni loco estuviera"- regresar a trabajar a las 
tierras que dejaron en abandono en las montaiias, por
que terminarían muertos en el cerco de su potrero por 
las minas o matados por algún "correo". Buscan tierras 
en lugares donde nadie les conozca. 

"Yo sé quiénes de mi comarca han colabo
rado y combatido con la contra. Ellos también 
saben quiénes hemos combatido a los cotras. Es 
mentira que nos podamos chinear. La gue"a 
hizo odio y eso no va tenninar con só/o finnar. 
Necesitamos tie"as, pero las tenemos que con
seguir en otro lado". (Campesino asentado ). 

"Aunque uno no les hizo dano, por e/ mis
mo hecho de haber salido ya está marcado. 
Entrar de vuelta es casi ir a morir". (Conversa
ción de 3 campesinos). 

"Las montaiias de Ililliguás, Wina, Quininuwás, 
Ayapa� tienen buenos aguajes, tierras fértiles, pero son 
zonas minadas. Y ahí van a quedar embuzonadas las 

�armas y municiones de 'la otra gente'. Estas zonas tie-
nen 'camino de correos', únicas abras por donde se 
puede transitar, porque desviarse de ellas es poner la 
vida en un bilo. Los sitias favoritos donde están las 
minas es donde hay guineo, caõa, cítricos. Ahí la contra 
o el EPS, el que llegaba primero, ponía las minas para
que las tropas con hambre buscaran comida y encontra
ran la muerte. Hasta los animales se van alejando de
estas montaiias. Uhhh, la guerra tiene para largo aún".
(Conversación de 3 campesinos).

La realidad es dura. Por eso, Dama la atención que 
el Frente Sandinista haya retirado a sus cuadros de las 
zonas de guerra. La mayoría de ellos fueron trasladados 
a la capital. Pero el lugar de los cuadros, hoy más que 
nunca, está en el lugar de los hechos, cerca de los 
problemas, discutiéndolos. i.Regresarán los cuadros só
lo hasta cuando comience la campana electoral en 1995? 

. l.PARA DÓNDE VA ESTO? 
PERDIMOS PARA GANAR 

La pregunta retumba por doquier. "No sabemos 
para dónde va esto". "A saber lo que pasará" Lo más 
importante es que con su voto, el pueblo aceleró la hora 
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de la paz. La razón condujo a los campesinos a elegir lo 
más estratégico. 

Por estos lados los cuadros dei Frente dicen: "No 
vamos a hablar con los de la UNO hasta que fracase 
Violeta". También los de la UNO se resisten a conversar 
y a "reconciliarse". Prevalece un discurso político abs
tracto que deja de lado la particularidad de la comarca. 
Pese ai revés electoral, no se ve aún en las comarcas la 
corrección de los errores. No se trata de renunciar a 
principias sino simplemente de hablar con la gente 
pobre y de ponerse ai frente de los problemas, enten
diendo que en cualquier comunidad los asuntos locales 
son más importantes que los nacionales. Algunos san
dinistas sí se plantean desafíos de mayor cercanía ai 
campesinado respetando el espacio para que la UNO 
cumpla sus promesas. Los cuadros dei Frente en EI 
Pochote están más claros de su trabajo y respondiendo 
a lo local. 

"Podrán mejorar, pero no en bien de los 
pobres. Darán unos frijoles dos veces, /.pero 
tres ... ? No lo volverán a hacer. Entonces veremos 
cómo los va a ver la gente y cómo va a ver cuál es� 
el partido que defiende nuestros intereses. Noso
tros los sandinistas hemos luchado por todos, por 
nuestra clase. No deben miramos como tratando 
de ais/amos. Nosotros vamos a hablarles y en 
momentos de tensión para ellos y para nosotros 
tendremos que hablar. /. Quiénes son los mejores? 
Ahora lo veremos. Si no hay comida con reales 
en la bolsa, nada se hace. Ya están los mandado
res, son los que pelean por los te"atenientes. En 
esto habrá que buscar e/ apoyo de la comarca. Si 
tocan a una cooperativa, tocarán a todos. Enton
ces, como una sola organización, tenemos que 
defender y aplastar por donde resulte e/ peligro. 
Todo será mejor. E/ tiempo esclarecerá las dife
rencias políticas e ideológicas. Los militantes 
sandinistas trabajaremos desde las bases, con 
mucha más humildad". 

La revolución sandinista no puede limitarse a un 
partido, presentarse sólo como un movimiento nacio
nal poli-clasista. Así corre el riesgo de ser coop�da por 
el capitalismo. EI sandinismo es un movimiento, pero 
coo certificado de nacimiento: en, por y para el pueblo 
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pobre. Ser nacional y ser clasista no es contradictorio, 

es dialécticamente complementario. 

La revolución sandinista es lo mejor que la historia 
de nuestro pueblo haya producido. El sandinismo es el 
parto de los "sin historia". Pero hay que entender que la 
revolución de la conciencia es un proceso. En sólo diez 
aiios no es posible borrar siglos de explotación y aliena
ción. Pensar desde nosotros mismos es una tarea de 
siglos. Apenas hemos tenido una década. 

Hasta ahora todos los movimientos revoluciona
rios han sido utópicos, han empujado bacia la construc
ción de una sociedad más justa. Después de décadas de 
luchar contra el imperialismo, después de Sandino, 
Carlos, Camilo y miles de héroes y mártires, no es 
consecuente renunciar a eso y aspirar a convivir coo el 
imperialismo. Cuando el sandinismo deje de luchar 
contra el imperialismo dejará de ser sandinismo. No 
luchar contra el imperio es solo sobrevivir. Y hemos 

sobrev,ivido ya durante mochos siglos. l.Nos conforma

remos ahora coo más de lo mismo, coo sólo sobrevivir? 

Es posible ir más aliá dei sólo sobrevivir y desarro
llarnos muy a pesar dei imperialismo. Y esto sólo será 
posible si logramos mantener una relación dialéctica 
entre los dirigentes y el pueblo. "Los pobres no tienen 
partido, sólo necesidades", dijo Daniel Ortega ai entre
gar el gobierno el 25 de abril. Los pobres optan por la 
digna humildad y rechazan la prepotencia. Es necesario 
diseiiar a pulso de hormigas una estrategia económica 
desde los campesinos pobres hasta asaltar primero la 
ciudad y finalmente el imperio. Esta hora de derrota 
puede ser la oportunidad histórica para tejer una estra
tegia económica desde las mayorías populares de nues
tro país. 

Los campesinos están asimilando las consecuen
cias de haber ejercido el derecho a la crítica y ai castigo, 
y eso mismo es un fruto de la revolución. "No pensé que 
coo mi voto iba a cambiar ai Frente", dicen. Todas las 

reacciones indican que el sandinismo es un movimien

to, que ya cambió el curso de la historia y que, por eso, 

el pasado no volverá Jamás. A medida que pase el 
tiempo y se miren los actqs dei gobierno, los campesinos 
pro-UNO y los mismos desmovilizados se confrontarán 
coo la realidad. Su extracción social se impondrá a 
cualquier política partidaria, se impondrán sus necesi-

envío 

dades frente a la avalancha de la burguesía en contra de 
ellos, los pobres. A esa hora el FSLN debe estar ai lado 
de los pobres. 

Los dirigentes coo "tacto campesino"·ya miran el 
futuro combinando madurez y pragmatismo: 

"Tenemos que actuar de abajo hacia aniba. 
Como paltido de oposición vamos a luchar en 
fonna de que la seiiora Violeta cumpla lo que 
prometió. Como Frente Sandinista en ningún mo
mento nos estamos separando de lo que es nuestra 
estructura, de lo que es nuestro pueblo ni estamos 
dejando a nuestro pueblo. Por ejemplo, si E/ 
Triunfo votó por la UNO, ahora lque se vaya a 
otro lado? iNo! Es cuando más apoyo !e vamos a 
dar, porque sabemos que fue e/ lugar que más se 
equivocó. Entonces a ese lugar es que tenemos que 
ir y dar/e más apoyo. Nosotros en ningún momen
to pensamos ais/arfo, ai contrario. Vamos a ayu
dar/e porque nuestra lucha es por el pueblo". 

Esto requiere que el Frente Sandinista realice una 
autocrítica profunda y democrática. Pero no basta coo 
que esta autocrítica se lleve a cabo en las altas esferas 
dei partido y en Managua. Los errores cometidos los 
conocen los campesinos y es ante ellos que hay que 
revisar y reconocer "los chanchadales que se cometie
ron". 

"Muchos dirigentes, en vez de estar con las 
bases, se iban a vagar. En. vez de resolver proble
mas y beneficiar a los pobres miraron y chinearon 
a los ricos. En vez de trabajar con el pueblo se 
dedicaron a convocar desde su escritorio. Jefes de 
Tenitorio conuptos, pero que a la hora de infor
mar redactan bonito. Só/o aprendieron a hacer 
inf onnes, nunca a resolver problemas. Tantas 
cosas que tienen que ser dichas y co"egidas y 
hasta ahora nada. Más bien llamaron a algunos 
[(deres campesinos que colaboraron con los san
dinistas, para decirles: 'Ah, vos sos el chele que 
votó por la UNO, nos traicionaste junto con tu 
comarca'. Hombré, esto no puede seguir as{. Y la 
revisión de tantas cagadas no puede ser hecha en 
las alturas, porque de ali{ salieron las l{neas y 
perdimos las elecciones. No podemos quedamos 
con los brazos cruzados esperando que conijan 
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en las alturas y bajen otras lfneas, porque de no 
cambiar esto volveremos a perder. Ahora tene
mos que hacerlo desde abajo. No vemos ai Se
cretario Político revisando el trabajo pasado. EI 
está en Jinotega afim1ando que "la cagamos", 
pero eso hay que decirlo aqui con la gente donde 
"se cagó". No lo digamos arriba, digámoslo aba
jo". (Alcaide de Wiwilf). 

Por todo esto, las Asambleas y los Congresos -co
mo el que se programa para febrero/90- deben ser 
realizados fundamentalmente en el terreno de los he
chos, en las comarcas y los barrios, en medio de los 
movimientos sociales y políticos. Deben ser abordados 
con mayor creatividad los métodos de lucha de acuerdo 
a la realidad de cada sector social y lugar, campo o 
ciudad. La huelga es un recurso para la lucha, pero es 
un recurso urbano. La paralización de Managua en la 
segunda huelga Gulio/90) provocó que las familias cam
pesinas, en sólo dos días, quedaran sin reales, porque 

- sus ingresos constantes provienen de la venta de sus
productos en el mercado de Managua. Es sólo un ejem
plo. i.Qué es ser revolucionaria? i.Qué es la revolución?
Seguramente que no es el culto ai heroísmo a ai interés
común en abstracto. No es una nueva religión, una
doctrina para tener "conciencia", o vivir ilusoriamente
bajo líneas verticales considerándose sólo por esto
"hombres nuevos". No es tampoco el marco jurídico que
puede cambiar cada nuevo gobierno. No es la concer
tación de patrón revolucionaria a patrón no revolucio
naria. Y no es tampoco la idea de la revolución de los
60. Las definiciones pueden matar el proceso. El socia
lismo es aún un sueíio, y la revolución un bebé en
paíiales, entre el dolor dei parto y la voracidad dei
Dragón. La revolución es caminar juntos. Se hace cami
no y caminante ai andar, cambiando dialécticamente el
interés personal y el interés común, la estructura de
poder local y la estructura de poder nacional, las tareas
dei pueblo y las de sus dirigentes, la autonomía y la
vanguardia, la fe y las obras. Un proceso. Revolución es
una relación social cimentada en la autodeterminación,

la democracia, la soberanía y el antiimperialismo, tanto 
en términos de nación como en términos de individuo, 
de comarca, de barrio, de organización social. Los va
lores se van construyendo como se construye el amor: 
democracia dei amor, soberanía dei amor, amor an
tiimperialista -anti-machista-, como se construye la 
amistad, la comunidad, la producción. Revolución es la 
estrategia política, militar y económica que partiendo 
de los intereses de las mayorías populares busca cons
truir una nueva sociedad. Para ser revolucionaria y 
hacer revolución no basta con tener conciencia de la 
injusticia dei sistema capitalista, dei poder de domina
ción ideológico de la dependencia. Hay que pasar de la 
sola conciencia y dei solo conocimiento a saber comba
tir y a combalir realmente el poder de dominación. Sin 
crear otra religión. Se trata de problematizar lo eviden
te, lo que parece lógico -como es el poder de los patro
nos en las comarcas- para así descubrir los reales bilos 
de la dominación. Y se trata también de que el pueblo, 
como dueiio de su historia, ataque el corazón de las 
causas de la dominación, que son invisibles ante los-:õjos 
dei de fuera, pero bien reales en las comarcas, presen
tando e implementado alternativas de desarrollo socio
económico. Servir ai pueblo es más que demagogia y 
más que mera confrontación política y polarización 
ideológica. Nuestro pueblo decidió el 19 de julio y deci
dió el 25 de febrero. Ahora sabe que sabe decidir. 

El pueblo es sujeto. Tiene un espacio y un lenguaje 
común. Los campesinos -como los pobres de la ciudad
son sujetos, no simples objetos. Las comarcas -como los 
barrios- son espacios donde se teje la tela de araíia dei 
poder local. Cualquier proyecto económico erunarcado 
en la confrontación política tiene cavada su fosa. Cual
quier proyecto religioso, social, educativo, marcado por 
un cariz demagógico, politizado, coyuntural y con ca
rácter utilitario en función de intereses extraíios a la 
comarca, está condenado a la soledad. El antiimperia
lismo, la revolución, y todos los valores nacionales, sin 
un lenguaje que se traduzca a lo local y a los hechos 
concretos, no conseguirá resultados. 

ÊI dicho popular de que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana debe quedar custionado con 
una autocrítica radical de parte dei FSLN, de su militancia y sus simpatizantes. "Desde abajo", de tal manera que 
el revés electoral se convierta en una victoria estratégica. Los movimientos populares, las organizaciones campesinas 
y barriales están aún en paõales. Su falta de crecimiento es lo que amenaza a la revolución. Vivos aún una democracia 
lisiada de guerra y una soberania sin mocho pueblo. No podemos aceptar que el precio de la paz sea la revolución. 
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Tenemos 6 aõos para democratizar el FSLN, para regresar a los pobres, donde nacimos, y para iniciar a paso 
de hormigas una insurrección dei amor diseõando e implementando una estrategia económica desde abajo. Sin 
resucitar vanguardismo. Sin manipular la religión. Sin politizar panfletariamente a las comarcas y a los movimien
tos sociales, sino mirando lo nacional desde los problemas locales, correspondiendo a estos intereses, avanzando 
en la organización y movilización alrededor de los problemas locales, forjando la autosuficiencia y la autonomfa. 
Sin "bajar líneas", sino discutiendo y democratizando las estructuras de poder. sin corrupciones y oportunismos, 
porque la credibilidad de una organización es tan importante como la de cada uno de los dirigentes de esa 
organización. EI día que logremos esto habremos confirmado b.t irreversibilidad de la revolución. � revolución no 
es un medio para consolidar ai Frente Sandinista como fio. Construyamos el medio coo pinol y tortilla. Y lograremos 
el fin. Perdimos, pero para ganar un Frente Sandinista ai lado de los pobres. 

envío 

Testimonianze di 
monsignor Romero, J. Sobrino, rivista ''envio·', 

i. Ellacuria, P. Kolvenbach

a cura di Marco Cantarelli 
lntroduzione di Davide Maria Turoldo 

Acra - Mani Tese 

.. 
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A ORGANIZAÇÃO SINDICAL DEMOCRATICA 

Liberdade e autonomia sindical 

A mais ampla liberdade sindical em 

todos os locais de trabalho, em todas 

as instâncias, em todas as formas de 

relacionamento e so I idariedade a 

nível nacional e internacional, 

serão os princípios fundamentais 

do novo sindicalismo. 

Os trabalhadores serão soberanos 

em suas decisões, não permitindo 

intromissões da parte da classe 

patronal, do governo, dos partidos 

políticos, de concepções rei igiosas 

e filosóficas e outras instituições. 

(Do 19 Congresso Nacional da 

CUT, agosto de 1984.) 

No sindicalismo de classe, a estrutura 

é formada por organizações que se 

aglutinam segundo o ramo de 

produção e em base geográfica. 

A estrutura tem dois eixos: 

1. vertical ou profissional, segundo

o ramo de produção ou de serviço;

2. horizontal ou interprofissional,

adaptando-se à organização

territorial.

A estrutura profissional é composta 

pelas COMISSOES DE FABRICA, 

pelos SINDICATOS LOCAIS por 

ramo de produção ou serviço e pela 

FEDERAÇAO de ramo de produção 

ou servico a nível estadual ou 
' 

nacional. 

A estrutura interprofissional é

formada pelas !NTERSINDICAIS, 

ao nível municipal ou regional e 

estadual. 

O órgão máximo da organização 

sindical é a CENTRAL SINDICAL. 

Assim, temos como estrutura 

mínima da organização sindical: 

1. COMISSÃO DE FÁBRICA

organização de base.

2. SINDICATO LOCAL

por ramo de produção/

serviço.

3. INTERSINDICAL

estrutura intermediária

inter profissional.

4. FEDERAÇAO

estrutura intermediária

prof i ssiona 1.

5. CENTRAL SINDICAL

órgão de direção.

- O que é a comissão de fábrica?

É a base da estrutura sindical.

A comissão é formada por delegados



escolhidos em eleição direta, pelo 

voto secreto de todos os 

trabalhadores de uma mesma 

empresa. A Assembléia Geral dos 

trabalhadores é o seu órgão máximo 

de decisões. Divulga a imprensa 

sindical e é responsável pela fi I iação 

e cotizacão dos trabalhadores. 
• 

A comissão organiza os trabalhadores 

para a ação sindical, preparando 

convenções coletivas e acordos, 

fiscalizando sua aplicação, lutando 

pela melhoria das condições de 

trabalho, impondo as conquistas 

operárias gerais no terreno parti cu lar 

de cada empresa. 

- O que é o sindicato local?

O sindicato local por ramo de 

produção ou serviço é composto 

pelas várias comissões de fábrica de 

uma certa localidade (Município, 

região). Unifica as reivindicações 

específicas de um ramo de produção 

ou serviço. 

- O que é a intersindical?

É formada pelo conjunto dos 

sindicatos de todos os ramos de 

produção ou serviço existentes 

numa localidade (Município, 

região, Estado). Realiza uma política 

de classe unitária para todos os 

trabalhadores. 

- O que é a federação profissional?

A federação profissional é o 

conjunto dos sindicatos de todos os 

ramos de produção ou serviço, 

organizados estadua I e 

nacionalmente. A federação nacional 

profissional é responsável pela 

formulação da política profissional 

geral, pela coordenação das 

reivindicações e das ações sindicais 

no mesmo ramo de produção ou 

serviço. Negocia e assina convenções 

coletivas a nível nacional e controla 

sua aplicação. 

- O que é a central sindical?

A ação de um sindicalismo de massa 

e de classe não se restringe às lutas 

nas empresas, mas se estende ao 

quadro das relações sociais e do 

conjunto de problemas que afetam 

os trabalhadores. 

Nesse sentido, o papel da central é 

de coordenar todas as lutas que 

nasçam a nível dos ramos de 

produção, mas que têm extensão 

dentro da sociedade. 

Determina as orientações gerais e 

elabora as reivindicações globais 

para serem apresentadas ao governo 
.. 

e aos patroes. 

A central expressa a união de todos 

os trabalhadores da cidade e do 

campo. 



GRÁFICO DA ESTRUTURA SINDICAL DEMOCRÁTICA 
DOS DIVERSOS ÓRGÃOS SINDICAIS, A PARTIR DO EXEMPLO 
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A ORGANIZAÇÃO SINDICAL VERTICAL 

1. Estrutura Vertical

O sindicato existente no Brasil é 

atrelado ao Estado, controlado pelo 

Ministério do Trabalho e organizado 

verticalmente de cima para baixo. 

Para manter o movimento operário 

sob o controle, o governo brasileiro 

implantou, em 1930, uma 

organização burocrática dividida 

em quatro níveis: a) Na base do 

sistema está o sindicato, cuja 

jurisdição é geralmente o território 

de um Município. Se a jurisdição do 

sindicato é territorial, não existe 

sindicato único, como pretende o 

governo, mas milhares de organismos 

diferentes, separados entre si pela lei, 

dividindo e enfraquecendo os 

trabalhadores e impedindo que eles 

desenvolvam sua consciência de 

classe. b) A federação coordena os 

sindicatos·de uma categoria e tem 

como base territorial um Estado ou 

uma Região. Basta a associação de 

cinco sindicatos para formar uma 

federação. A sede das federações 

fica na capital de cada Estado. 

c) As confederações têm jurisdição

nacional, agrupando os sindicatos

de uma mesma categoria profissional. 

Elas podem ser formadas com um 

mínimo de três federacões. Sua sede 
• 

fica no Distrito Federal. d) Como no 

Brasil não existe Central Sindical, 

a cúpula do sistema é ocupada pelo 

Ministério do Trabalho, que de fato 

está presente dentro do sindicato 

e o dirige. 

2. Corporativismo

O sistema corporativo é uma forma 

de organização social do trabalho 

muito hierarquizada e autoritária, 

na qual os trabalhadores estão 

agrupados em categorias 

profissionais. O sindicato vertical 

reúne os trabalhadores em 

corporações de ofício. Trata-se de 

uma estrutura imóvel em que os 

traba I hadores são organizados 

isoladamente, segundo ramos de 

atividade, não havendo nenhuma 

possi bi I idade de vida i ntersi nd ical. 

Este tipo de organização suprime 

a noção de classe. Em lugar de 

sindicato de classe existe no Brasil 

sindicatos de categorias: metalúrgico, 

têxteis, bancários etc., separados e 

•



divididos, impedidos por lei de se 

unirem. 

3. Colaboração de Classes

A legislação do trabalho é muito 

clara quando estabelece que os 

sindicatos devem colaborar com 

os poderes públicos e os patrões 

para a solidariedade socia 1, 

promovendo a conci I iação e a 

cooperação de classe. Essa 

organização sustenta o sistema 

de colaboração de classes do 

popu I ismo e do pelegu ismo que 

existem desde Getú I io Vargas e 

continuam atualmente, porque dá 

algumas vantagens materiais aos 

trabalhadores: assistência social, 

férias, assistência médica, colônia 

de férias. 

4. Atrelamento ao

Ministério do Trabalho

O Ministério do Trabalho é 

legalmente investido do poder de: 

a) expedir carta de registro de

entidade sindical; b) promover o

enqL,adramento sindical; c} controlar

a gestão das diretorias de sindicatos,

federações e confederações;

d} controlar a conta bancária

das organizações sindicais;

e} supervisionar e dirigir as eleições

sindicais; f} intervir nos sindicatos,

destituindo suas direções ou

cassando a carta de reconhecimento 

da entidade. O pedido de 

reconhecimento dos sindicatos 

está I igado à apresentação obrigatória 

dos estatutos ao Ministério do 

Trabalho, de quem depende a 

aquisição de personalidade jur-ídica. 

Para conseguir o registro é preciso, 

primeiro, constituir- se em associação 

profissional, que deve também ser 

registrada. Somente as associações 

reconhecidas oficialmente podem 

pedir a sua transformação em 

sindicato e, para isto, devem 

depositar a ata de instalação, relação 

de associados, cópia dos estatutos, 

cuja única final idade é incorporá-las 

no aparelho do Estado. Podem 
� 

existir várias associações profissionais 

de uma mesma categoria, todas 

registradas, mas só uma delas se 

transformará em sindicato, 

recebendo a carta de reconhecimento 

do governo. As demais serão 

dissolvidas. 

5. Enquadramento Sindical

O enquadramento é realizado pela 

Comissão de Enquadramento 

Sindical do Ministério do Trabalho, 

que é presidida pelo Diretor Geral 

do Departamento Nacional do 

Trabalho e tem ainda dez outros 

membros, dentre os quais dois 

representam os trabalhadores. 

•
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Um.pouco d11 história 

COMUNA DE PARIS 
E AUTOGESiÃO 

Desde seu nascimento, a classe tra
balhadora tem lutado contra a explora
ção e vem elaborando urna proposta de 
sociedade sem dominações. Em torno 
dessa proposta aconteceram lutas gi
gantescas, que mobilizaram milhões de 
trabalhadores, em todos os continen
tes. Uma grande parte do debate e da lu
ta atual está relacionada com esta pro
posta Na medida em que o capitalismo 
é incapaz de conseguir bem-estar social 
e condena os trabalhadores a sofrer a 
miséria, a classe trabalhadora se volta 
para o socialismo corno única esperan
ça 

Tanto nos países centrais como nos 
periféricos, a classe trabalhadora cons
titui um universo amplo, composto por 
operários, lavradores, bancários, traba
lhadores do comércio, técnicos, cientis
tas etc., cuja ação política de conjunto 
reivindica, cada vez mais energicamen
te, o controle dos processos de produ
ção e o controle da distribuição dos 
bens produzidos. 

Desde 1871, os trabalhadores reuni
dos na Comuna de Paris afirmaram o po
der criador das massas em busca de su
peração do regime capitalista, o ·ga11i
zando, na prática, um governo de traba
lhadores que plantou as bases de uma 

qual o capitalismo ocupa posição domi
nante, submetendo a sociedade à sua 
vontade politica 

O regime de propriedade social e co
letiva e a democracia direta a participa
tiva instauradas na Comuna de Paris fo
ram as condições para a substituição da 
sociedade de classes por urna nova so
ciedade, sem classes. 

Com o desaparecimento das diferen
ças de classe, o Estado, como um apa
relho burocrático e repressivo,-desUM. 
do a manter os trabalhadores'hQa �f,;:, 
tes da sobrevivência, perdeu sue carãter 
polltico de instrumento de demlnação e 
foi neutralizado. 

A Comuna de Paris foi brutalmente 
estraçalhada pelas forças militares fran
cesas. Contudo, a luta dos companhei
ros, na época, continua acesa, assim, 
como continua presenté em nossa me
mória a luta dos companheiros de Chi
cago. 

Todas essas lutas da classe trabalha
dora voltam hoje à nossa memória para 
reforçar nossa consciência. Queremos e 
vamos conquistar álgum dia uma socie
dade · onde não existam patrões nem 
empregados, onde todos seremos 
iguais, onde todos seremos trabalhado
res. 

nova estrutura social, sem explorados;.--------------------, 
nem exploradores. 

Em I ugar da velha sociedade, nasceu 
uma associação de trabalhadores livres, 
que concentrava em suas maõs a pro
priedade, orientando a produção com 
vistas ao bem estar de cada um e de to
dos os cidadãos, e em função do livre 
desenvolvimento da sociedade. 

Assim, aboliram o trabalho assalaria
do, base da exploração e raiz dos anta
gonismos de classe. 

Em lugar do capital, nasceu uma as
sociação dos homens livres que des
truía as bases .da estrutura social na 

FRENTE NACIONAL 
. ros TRABALHAOORES 

Av.Ipiranga 1267 - 99 andar

Fones 22P-W99 e zzq-2031 (oll) 

Rio de Janeiro:
R.Quintino Bocaiúva 25 s/406
Nova Iguaçu 
Osasco: 
R.Minas Bogassian 109
Bahia:
R.Nilo Peçanlia 19? - Eunâpolis.
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HACEMANOS, 
UM MARCO HISTÓRICO' 

Em maio de 1889, quatro companhei
ros (Spies, Fischer, Engel e Parsons) f o
ram enforcados; um havia sido assassi
nado na prisão, e outrcstrês não aceita
vam qualquer liberdade q_ue não fosse 
incondicional. 

Aquele fato não está desligado de to 
da a história de luta da classe trabalha
dora, contra os patrões que exploram os 
trabalhadores, e em busca de uma so
ciedade socialista, onde não existam 
nem explorados nem exploradores. Vale 
dizer: em contrução de uma sociedade 
sem classes. 

Nos últimos cem anos, muitos e mui
tos companheiros foram assasinados 
pelos patrões. Cabe, apenas por exem
plo, recordar Sacco e VanzeUI, em Bo_s-

ton; as dezenas de companheiras, a 8 de 
março, em Cleveland; o companheiro 
Santo Dias da Silva, em 1979, em São 
Paulo; e as centenas de sindicalistas e 

. trabalhadores rurais, ao longo dos últi-' 
mos anos, por todo este Brasil. 

Torturas, assassinatos, prisões, fa
zem parte da repressão à classe traba
lhadora; fazem parte da sua história pela 
li�rtação polltica_econômica e social. 

A nossa luta começou no momento 
em que se estabeleceu a primeira rela-" 
ção de exploração; teve um marco ines
queclvel há cem anos; continua hoje; e 
acabará quando construirmos a SO
CIEDADE SOCIALISTA AUTOGESTIO
NÀRIA, Isto é, sociedade. sem classes. 

\,. .. ' � -



ALUTA·DOS 
TRABALHADORES, 

HOJE 
Diante do 1° de maio, a FRENTE 

NACIONAL DOS TRABALHADORES
F.N.T. considera: 

• A dura realidade imposta pelos pa
trões e seu governo, contra classe traba-; 
lhadora, com alto custo de vista e uma 
política de arrocho salarial; 

• O processo constituinte, profun
damente loteado pelos interess�s dos 
poderosos grupos econômicos, nacio
nais e estrangeiros .. -

• A política do governo da Nova. Re
pública sobre sobre a divida externa, ra
dicalmente comprometida com o F.M.1.-: 
Fundo Monetário Internacional, que nos 
está levando a uma recessão econômica 
e impondo desemprego pior do que já 
enfrentamos de 1981 a 1985; 

• O importante papel que deve ser as
sumido pelo movimento sindical brasi
leiro, frente a essa situação; lutar para 
organizar-se; inclusive superando as 
suas próprias limitações. 

Nessa perspectiva, compreendemos 
que a luta da classe trabalhadora, parti
cularmente no final de 1986 e inicio de 
1987, têm-se mostrado vigorosa, com 
perspectivas para o futuro. 

O governo, aproveitando-se de uma 
reivindicação dos trabalhadores, convo
cou, para este ano, um CONGRESSO 
Constituinte, com o objetivo muito claro 
de criar uma nuvem de fumaça que en- de nossas bandeiras, de nossas reivin
cobrisse nossas lutas. Contudo, nós, dicações. E vamos conquistando vitó
trabalhadores, revelamos na prática rias, principalmente vitórias ao nível or
uma clareza política poucas vezes ob- banizativo. 
servadas antes na história de nosso 
pais. Ocup�do, dentro de nossas pos . r Assim foi, importa lembrar, a greve
sibilidades, os espaços, dentro do Con geral de 12 de dezembro de 86, quando 
gresso Constituinte, não abrimos cnão, (segundo o próprio SNI), pelo menos, 10 
um momento sequer, de nossas lutas, milhões de trabalhadores cruzaram os 



braços. Isso significa 20% da chamada 
população económica ativa. Isso signi
fica a classe trabalhadora ingressando 
inuma luta política clara, contra o paga-
1mento da dlvlda externa, contra o arro
jcho aalarlai, contra o atrelamento sindi
.cal. 

Maia recentemente, oa trabalhadores 
bancários realizaram • maior greve de 

)>ancàrtoa nos 61Umos 25 anos. 700 mil1 bancários paralisaram o trabalho duran- 1 

te nove dias. E preparam-se, mais uma 
vez, para voltar à greve, no caso de ser 
mantida a intransigência tipica dos pa
lrões. 

Na área rural, os sindicatos dos traba
lhadores ganham cada vez mais força, e 
a violência de policia e jagunços come
ça a ser contida pela força própria da or
ganização dos trabalhadores rur, 
que querem e vão conquistar terra para 
quem nela trabalha, contra a especula
ção, contra o latifúndio e os latifundiá
rios. Contra, até mesmo, o arremedo de 
·reforma agrária· levado pelo governo,
com o objetivo último de acalmar o âni
mo da luta justa do$ lavradores.

Nas cidades, a luta pela reforma ur
bana do solo cresce, principalmente 'l
·partir das ocupações de terras feitas por
quem não tem onde morar.

No entanto, nós, trabalhadores, nos
,defrontamos com v�rios problemas, de
:ordem organizativa e de ordem politica.
Sentimos ainda um divórcio entra a rei
vindicação econômica imediata (seja ela
salarial, seja, de outro lado, a necessi
.dade de terra para morar ou para plantar)
e a luta política.

Inegável a dificuldade de se articular
uma ação mais contundente, por exem
plo, para forçar não pagamento da divi
da externa A importância de tal luta en
contra-se no fato de que somos explo
rados, diretamente, pelo nosso patrão
do dia-a-dia, e somos vi'lmente explofc$.
dos pelos banqueiros internacionais,
que sugam, com a complacência e con-
1cor dância do governo e dos 13atrões
'brasileiros, o nosso suor, através de ju
ros de taxas e risco sobre uma divida
que não fizemos.

Contudo, a nossa luta avança, o nos
so processo organizativo cresce, a nos
sa consciência evolui. Nós, trabalhado-.
res, temos, neste ano de 1987, até o pró
ximo 1° de maio, uma tarefa enorme: for
talecer a nossa classe, para avançar ru
mo a conquistas mais duradouras.



CONSTITUINTE SEM POVO 
�JAO CRIA NADADENOVO. 

Para a classe trabalhadora, uma As
sembléia Nacional Constituinte só pode 
ser soberana, com a livre e direta parti
cipação de todos os trabalhadores, en
quanto classe, através das suas várias 
formas de organização (associações de· 
moradores e posseiros, sindicatos, par
tidos políticos etc). Uma Constituinte li
vremente eleita pelos trabalhadores a. 
partir dos interesses de classe garanti-· 
ria o debate e a decisão das questões 
mais profundas diretamente ligadas aos
seus reais interesses em todo os níveis. 
da vida nacional (politica·fundiária, eco
nômica, salarial, educacional, cultural e 
de lazer, transporte coletivo, habitacio
nal, de saúde, de habitação, alimentação 
e industrialização etc). 

O que temos ai é um Congresso 
Constituinte, comprometido com os in
teresses dos grandes poderes econô
mico, nacional e estrangeiro. Para am
pliar esse quadro, o Congresso Coasti-· 
tuinte, Já funcionando há três meses, es-· 
tá sendo obrigad9 a trabalhar ao lado; 
das constantes ��ç9� ®S miHtares�

que não abrem mão de intervir nos as
suntos de ordem interna (como ocupar 
refinarias e embarcações onde os traba
lhadores estavam em greve). 

Contudo, apesar dos limites do Con
gresso Constituinte, depois de dois 
anos de luta persistente, as entidades 
que integram os Plenários Pró-partici
pação Popular na Constituinte obtive
ram uma vitória: foi incluída no Regi
mento Interno a INICIATIVA POPULAR. 

Esse dispositivo, pelo qual conjuntos 
de 30.000 pessoas poderão apresentar 
emenda· ao projeto de Constituição, 
começou a ser elaborado no Plenário de 
São Paulo em outubro de 1986. 

As emendas apresentadas sob a for
ma de INICIATIVA POPULAR poderão 
ser apresentadas até 1 9 /junho próxi
mo. Até esta data, nada imJ)ede que as 
propostas elaboradas sejam apresenta
das às comissões temáticas, antes de 
serem colhidas as 30.000 assinaturas 
que pennitirão que elas entrem como 
INICIA TIVA POPULAR na etapa de dis-
_cussão em Plenário da Constituinte. 



COMO ORGANIZAR A 
PARTICIPAÇÃO 

. . .  t. MUITO SIMPLES

Organize onde você mora, trabalha ou estuda, no sindicato, na Igreja, um 
grupo para se reunir e conversar sobre a constituinte. 
Está criado um "plenarinho constituinte''. 

O GRUPO VAI RECEBER: 

- informações sobre o que está acontecendo em Brasília.
- informações sobre as mobilizações que se organizam, às quais o grupo po-

derá se integrar.
- informações sobre as tendências e comportamentos dos constituintes

eleitos.

ASSIM SEU GRUPO PODE: 

1. Manter-se atualizado.

2. Fazer pressão para que os interesses do povo sejam defendidos:
- elaborando propostas para os constituintes
- Sugerindo mobilizações para motivar a comunidade local ou estadual

3. Ficar ligado e articulado com os demais plenarinhos e movimentos de
participação popular na constituinte, através do Plenário Pró-Participa
ção Popular na Constituinte.

4. Propor outras iniciativas.

COMO FUNCIONAR: 

- Marque com se({ plenarinho lugar e dias certos de reunião, na freqüência
que for possível.

- Envie para o Secretariado do Plenário Estadual o nome de um represen
tante do grupo, seu endereço e telefone para contato.

- Se necessário. chame alguém do Plenário Estadual para troca de exp&

riências.
- Mande sempre que possível alguém para participar das reuniões do Plená

rio Estadual.
- Divulgue, através de rádios, jornais, TV, boletins, etc ... , as atividades do

seu "plenarinho constituinte".
- Convide os constituintes de sua região para falar sobre o trabalho no

Congresso.
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A MINHA DEFESA E A VOSSA AC�SPl;ÃO! AS CAUSAS DOS

e.f-';;J, MEUS SUPOSTOS CRIMES SAO A VOSSA HISTORIA
t' August V. T.Spies, psrante o triblM,a/ q11t1 o condenou à morte. 
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• SEGUNDO ENCONTRO

LATINOAMERICANO.

FACATATIVA (COLOMIA)

24 A 31 DE AGOST0/87

• PROPOSTAS PARA

PARTICIPACAO

DOS LEIGOS NO SINODO

• A PRAXIS DE CRISTO

OS PEQUENOS GESTOS DESESTABILIZADOS DO SISTEMA 
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pa.Jt.a. que. o ai.e.gne. a.niinc.io da.6 anjo-& ac..ante.ça"

(Pe.Re.gina.ldo Ve.lo.60) 

O a.le.gJLe. a.núncio do.6 a.nja.6 a.conte.ce.u. a.o.6 pa..6tone..6 
também ponqu.e. houve. o .6im de. Ma.nLa. 
Ela di.6.6e. .6im e. na.6ce.u. Je..6u..6. 
O .6i.m que. a ge.n;te diz a pala.vna de. Ve.u.6 · t11.an.6 6 011.ma 
a 11.e.a.Udade, pall. e.le. o novo aconte.ce., a hi-0tôtia 
.6e. modi6,i.c.a. 
t polL ele qu.e. Je..6�.6 na.6c.e. no mundo. 

Ve..6e.ja.mo.6 a voe.e. ne..6te. ano novo 
um bom t1t.abalho de. CEB'.6 e 
e.vange.Uza.çã.o. 

A Redação. 

SalvadoJt., de.ze.mbJt.o de. 1981. 
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FRATERNIVAVE SACERVOTAL 

SEGUNVO ENCONTR� LATINOAMERICANO

FACATATIVÃ (Colômb.La.) 24 a 31 d .e. a.goli.to de 1987 

. nGRZTEMOS O E-VANGELH().__ COM TOV'A-A NOSSA VIVA" · 
============= =========�======= =========== 

Qu.e.11..idó.6 úr..mâo'.6 ·da..6 F1t.a..te.1t.n-lda.de..6 Sa.c.e.1t.do.ta.i.6 da. 
Amê1t..lc.-a. La.tina. é de .tódo.6 o.6 Con.t-lri.en.te..6: a. Pa.z do Se 
nhoA e..6.te.ja. c.om .todÔ.6. 

Com u.ma. glt.a.nae. a.le.gJt.-la. qu.e.1t.e.m0-.6 c.kegà.1t. a. to(j.o.6 VO 
cê.6 pa.Jr.,� lhe..6 c.o.n-ta.Jt.:.. tu.�o o qu.e. a.c.ont� C:eu. -�m no.6.6 o 2'1-
Enc.on..tlt.o do . .6· Re:-4 po n.6 a.v e..(..6 da..6 F 1t.a.le.1t.n,<.da.de.i, . Sa.c.e.1t.do.ta.-
,l.6 da. A • L • 

O E.6pZ.Jt.-l:to de. Ve.u..6 qu.e. a.ge. e.m. pM6u.nd.lda.de. quando 
6,a,.z em o.6 61t.a:te.1t.n,lda:de. e a.g oJt.a a.tu.a. n:·a. Jr..e.nov a.ção do ir..o.6 -
to da. IgJte.ja. em .6ua .ta.1t.e.6a· pela. c.on.6:t1t.u.ção da..6 Comu.n-l
da.dé.4 E c..i:e..6-la.,l.6 de. Ba..6 e, q u.i.6 1t.'e.u.ni1t.-n o.6 n e..6 .ta. q u.e.Jt.-ld·a. 
na.ção da. Colômbia., -ge..6.tado1t.a. de .tão g1t.a;nde..6 a.c.on.te.é..l
men.to.6 e.va.ngêUc.o.6-pa.Jt.a. a Ig1t.e.ja. La.tin.o.a.me.Jt.-lc.a.na.. Ba..6 
ta Jt.ec.01t.da.1t. qu.e. 6oi em Me.de.lUn qu.e. e.la. .6e c.�mp1t.ome.�e.ü 
a. ,tAa.ba.lh.a.Jr. plr..o 6 e.tic.41Y1en:te. a. pa.-'ltilt. da. opção pe.lo.6 ·'po
bit.e.li, a..6.6u.m-lndo de.4de , · · no.6.60 povo opJr..i..m-ldo e..xpto-= 

1t.a.do a. ve.1t.da.d.e.-l1t.a. ma.Jr..cha. de. u.ma t-i·be.Jr..ta.ção c.ti.6tã to
ta.l. Muito· c.a.minho l>e· andou., de.1,de. então, em no1>.60 Con 
tinente., e poJr.. de..6g1r..a.ca., nem .6e.mp1t.e a..6.6u.mido pelol> Jr.ei
pon1>âve.i.6 ma.i.6 di1t.e.to.6 de..6.ta. Pa..6toJr..a.l. Ma..6, o, Senho1t. -
qu.e. e.a.minha. na. H.i..6tÕJr..-la. .6 a.lvZ6ic.a. a.o la.·do dol> ma..l.6 hu. 
m.i..lde..6, não deixou. de. a.c.ompa.nfía.Jr.. c.om· ,6 u.a. gJt.a.ça. .. pa.Jt.ii 
que, lenta.mente. e. .6 em· e.6mollec.ime.n.to.6., .6U.a. o bit.a. não 6-l 
c.a..6.6e. abandona.da.. P1t.ova. dL.6.60 ê. a. .mu.ltidãó de h.omen.6 e
mu.lhe.1t.e..6 m.a.1tti.Jt.-l�a.do.6 poJt. c.a.u..6a. de Je.6u..6 e do Eva.nge -
lho. O .6a.ngu.e de. Vom Rome.Jto, Vom En1t.u.qu.e Angelei.U, Ãl 
va.lt.o Ulc.u.ê, J o..simo MoJta.i..6 T a.vallU, 1.Jtmã.o Ma.aJÚC;i.o, RÜ 
tZUo Gil.ande., . Jean Vona.va.n,. And1t.é. Ja.Jr..la.n, Cami.lo To".ii 
11.e..6, e.ntJr..e outlt.o.6, .t>ã.o te1>temunho1, de. vida. que. 1,egue.m
e.xig-lndo um c.ompllomi1>.60 ma.,U.vlta.l e· a.b.6oluto na. c.on.6-
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t1t.u.ç.ã.o do Reino de.... Ve.u..h ne..6tah :te.11.1t.ah . 
Ju.nto a e.le..6 há também ma.ih home.nh e mu.lhe.11.e.-0 que 

ca.da. did, junto a.o povo, numa. atltude. hu.milde. e. muita.J 
veze.6 ma.11.ginaliza.doh __ pela. pMto11.a.l, cont.lnu.a. .6e.ndo "Je.n 
tinelM de-0pe.11.ta..6 e cã.e.6 qu.e nã.o ca.la.m", na. ex.p1t.e..6-0ão -
do 1Jtmã.o Ca.Jtlo.6, e que no.6 compJtometem a. M�u.m.lJt u.m com 
pJtomi.64 o ma-l� enê.Jtgico na -ln.6 eJtç.ã.o com o povo. 

· -

A Jtazã.o de no44a. pJte4enç.a àqul ê de Jte4pondeJt ao de 
4«6io de 4eJt 4a.ceJtdote hoje,n�:A.�. Continente de gJta.n7

de4 e4peJta.nç.a.4, ma.4 ta.mbim--m.i.na.do d.e con6Uto4 qu.e de4a. 
6úlm no44« identidade 4 a.ceJtdo.ta..t. E4.ta.mo4 . · · con.6c.ientü� 
de que devemo4 cJte4ceJt numa E4piJti.tua.Uda.de qu.e no4 de4 
poje cada dia ma..i4 de nÔ.6 me4mo4 diante de Veu4, e i
pa.JtÜJt de.te, Jte4pondeJt me.thoJt ci4 exigênciu de no44o 
Continente.. Como d...i.44.e um Bi4 po AJtlentinô, 444 444ina.do 
poJt co11pJtometeJt-4 e com o4 eobJte4: T tJt um ouvido ã e4 cu 
.ta do Evangelho e a outJto a e4cuta do povon(AngelltlUT. 

Vo4 pa.l4e4 convidado4, paJt.ticipa.mo4 do Encon.tJto de 
legado4 da AJtgenüna., 8Jta.4i.t,Colômbia., Chi.te, Pa.Jta.gua.i: 
República. Vominicana. e Venezuela.. Se algo 4e pode a6iJt 
ma.Jt do bene6lc.io da.4 FJta.teJtnida.de4, ê .o cUma. de co1r..d.i.ã. 
lida.de e .t.lbeJtda.de com que v.lvemo4 de-h de o pJr..lme.lJto mõ 
menta do encontJto. CompaJtt.llha.m_o4 i_u.nto a EucaJr..l4t.la., ã. 
oJta.ç.ã.o do tempo p4e4ente, a a.doJta.ç.a.o diâ.Jr..la.; momento4 
de 4.llênc.lo e 1r..e6.tex.ã.o a.têm exten4a. agenda de pa.At.l.tha.Jt 
n0.6444 e1t.ât.lca.4 e p1t.eocu.pa�Õe4 na. bu.4C4 de U.ffl pe1t.6.l.i. ma 
.l4 genu-<-no de no.640 min.l4teJr..ló e de no4444 FJta.te1t.n.lda. 7
de4 6a.ce a.o4 de4a.�.lo4 ente4 menc.lonado4. Igualmente nã.o 
6a.Uou. a .ln601t.maçao, o _e4tudo teo.tôgico da E4p.lJr..ltua.t.l
dade, bem como momento4 de convivênc.ia. a..teg1t.e e de4con-
tJta1.da. 

1niciamo4 Jte4ponde.ndo a4 4eguinte.4 pe.Jtgunta.4: 

1- Qual a caminha.da. da F1t.ate1t.ni4a.de de4de. o 19 Encontlt.o
Lat.lno-Ame1t.ica.no, 1t.ea.l.lza.do em ja.ne.iJto de 1981 em
Ba.JtueJr..l (Sã.o Pau.to) a.tê e4te de Facatat.lvâ(Co.tômb.la.?

2- O que 4ign.i.6.i.ca. 4eJt pJte4blteJto hoje na AmêJt.lca. Lati
na?
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1- Caminhada. da. F1t.axe1t.nídadn d B "' \'... . e a.Jt.u. e/[_,Í_ a. F a.e.a.ta.li vá.,
1. 1- O que 60,i, Ba.11.ue.11.,i,:

V�
d
6,i,

d
n,i,11. como nô-0, p1t.e-0bZte11.o-0, ente.nde.mo-0 an-<- a e. 

- Apll.o�un�a� alguma.6 intuiç.Õe.-0 impo11.tante.-0 dagem -0p-<-1t.-<-tual do I11.. Ca.11.lo-0. 

F 11.a.te.Jt 

Men-0a-

- O documento de Ba.11.ue.11.i - - .. 
c,i,do· poll. i.6� 

na.o e .6U6-<-c-<-�ntemente. conhe
te vivido? 

o no-0 pe1t.gunta.mo-0: Je.11.a. Ju6ic-len.t.e.men
- C�mo 6aze.11. a. Revi-0ão de Vida. 0 me-, d-<-a. de de-001..to? 

, ,., de Na.za.11.ê, o 
- Como começ.a.1t. nova..6 F11.a.t.e1t.nidade-0?
- Há �o�co.6 p1t.e-0blte1t.o-0 comp11.ometido-0 atgu.n� vivemhoz-<-n oh, poucoh e-0tão nu.ma. F1t.a.te11.nida.de. 
- Sa.bemo-0 pouco un-0 do-0 out1t.o-0.
- S�ntimoh uma. ce1t.ta inde'ini�ão o - -

n-<-dade. 0 � em 1t.e�aç.ao a F1t.a.te11. 
- �á p�e-0bZte1t.o-0 que con6undem a F1t.ate1t.nidade -<-nh t-<-tuto Jt.elig,i,0-00 e poll. i-0-00 não ing1t.e.6-0e.m.

com 

-
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.6 a.no. 

1 • 4- Ava.nç.o.6 ·

Houve um c.4e.6c.i.mento: há novà.6 F4a.te4ni.da.de.6.
- Rea.lizou.-.6e o mê-6 de Naza.4 é em Sa.nto Vomi.ngo.6,A4ge�

tina. 84a..61.l, e ehtâ. pJtevi..6to no Chi le. 
Ac.ontec.e4a.m enc.ont4o.6 a.nu.a.1..6 em �a.da pa.1.6._ 

- Hã c.onttúo c.om qu.a..6e tod.o.6 o.6 pa.-<...6e.6 da. Ame4-<..c.a La
ti.na.. 
FoJta.m env-i.a.do.6 di.4etÕl[.io.6 e o· Bo let.i.m da. E.6pa.nha a·· 
muit.o.6 i.Junãa.6. _ . 
Se.ntimo-no.6 p![.o6unda.me.nte i.n.te.�Jt.a.do.6 no PJt.e.6bi.t.eJt.-<..�
Vi.oc.uano, abe.Jt..to.6 e c.ompJt.ome.t-<..do.6 c.om o .6e.u c.Jt.e.6c.�
mento
Vi.vendo e.m 6Jt.a.te.Jt.n-i.dade, c.Jt.i.amo.6 FJt.túe.Jt.ni.dade.

2 .  O que. 4,i.gn.i.6.lca. 4e.)[. P)[.e.4bZ.te.Jt.o hoje. na. AméJt.ica. La.tina?

2.1 No.6.6a. .6Ltuaç.ã.o: 

_ Vi.v emo.6 no.6.6 o mi.ni4.te.Jt.i.o no me..io de. gJt.a.nde..6 e.o n. ft i.
.to.1, num-a. m.l.6e.Jt.ia. CJt.e..6c.e.nte. de. no.6.6O povo ge.Jt.ada. 
poJt.' u.ma .  e.c.onom.la de. ex. poJt..ta.çã.o p<Vl.a. pa.ga.Jt a d1.v.lda
-éx .t e.Jt. na.
V.l.ve.mo.6 numa .6Ltua.çã.o de. inju.6.tú;.a. in.6.ti..t�uonai.1.-
za.da. qu.e. c.au..6a. uma. violê.nua. CJLe..6c.e.nte., alem do aJt

niame.nwmo. 
Vi.ve.mo.6 M me..lc de uma. CJLi..6 e molt.ti.. e de. uma. C.OJt.Jt.UE_
cã.o e.111 .todo.6 o.6 nlve.i.6, em me.ia a uma. pe.Jt.da. do.6 va
loJt.e..6 ê.tico.6 e da. de.6.tJt.uiçã.o da. cul.tuJt.a popula.Jt. 

- Todo.6 e.6te.6 c on6(.Lto.6 Jt.epe.)[.c.«.te.m na._vida. de no.6.6a.
1gJt.e.ja.. ·uma Ig1t.e.j� que., �m pa.1.te., nao .6u.pe.1t.ou. o m�
dei.o de. .CJt.i.6.tanda.de e a::te. e.6.ta. Jt.e..tJt.oc.ede.n.do. 
Vive.mo.6 um pi.u.1t.ali...6mo pM.toJt.al c.om Jt.a.d.lc.ali4mo.6 de.
e.JJqu.e.Jt.d a e. de. diJt.e.i.ta. 
Ex i4,.te. u.m au.me.n.to e p)[.ol i ó e.Jt.a.çã.o ag)[.e..6.6iv a da1i
.6e..i..ta..6. 
Mui.t-0.6 pJt.e..6b1..te.)[.o.6 e..6.tã.o compJt.ome.t.i.do.6 c om o.6 p�
bll.e..& n-a l u.ta. pel. a .6 ua li.. be.lda.ç ão.
E,4.tamo.6. un.ldo.6 a. no.6.6M Ig11.e.ja1i loc.aÁ..I> e. tJt.a.baf.ha.
mo.6 na ·pa.4to11.al de. e.o njun.to.
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2. 3

2. 4

Hã pou.c.o.6·_p1te.6bZt.e1tÓ.6, i.me.n.6a..6 pMÕ.qu.i.a.6 e p.olL i4 
.6 o .6 o b1t�c.�9 a de til.a baf. ho, c.an..6 aço pM:t.01.1..al, 61.iI 
C.O_ e p.6kQU.'-<..C.O que. i e.vam a u.m vazic, e..6pÁ.Jti.,.tuaf.. e

. .6 u.p·e.Jt óLúul'i.d ade.. • ., 
. 

. 
- Em algu.n.6 c.a..60.6 �a ?,.6tJt.u.tu.Jta. pa.1tvqu..i.at. d.i.'fric.ulta.

vi.veJt pe.Jtt'o do povo. '· ' . . :•. 
- Em . c.e.Jtto.6- 'a.mÉi.e.>áe.6· a opçã.o pe.i o.6. po bll.e.6 CJ.l.i.a. c.on

_ �-<.to na. pa.Jtoqu.ia. e. no· pJr.e..6 b.i.te.Jt.io. · -
H a .6 oi i.dã.o e.; i.6 a.e.. a.me.nto. · '. 

- Hã. �Jto f:i_e.ma..6 �e óalta. de. ma.tu"-,i.da.de �óe.�i.va.,.6exu.-
al e: no Jte.ia.c.-<.ona.men.to humano·· . -- ·-

- Mu.i.ta.-6 v�z�-6 . o-6 plLe.-6 ÉZ.te4o.6 nio enc.dri:t,uriio'.6 a.pai.o 
no PJt.e.-6 b-<...te.tuo poJL nao M.6u.m.i.lL uma. c.on ..6c..i..ê.nua. do 
me..6mo, ou. poll.. c.a.u..64 q,o pl.u.1Lal.i...6mo de. c.1t.i..te.1L-i.o.6,ou 
polL 6ci..ta. de. abe.Jt.tuJz.a., .61.nc.e.ll.ida.de e con6-i.a.nça. mú 
tu. a.. . -
No PILe.6 bite.lLi.o mu..i..:t M vez e..6 a.e.o nte e.e a c.omunhã.o 
pa.-6.toJr..al; ·ma..6 6ai.ta a c.oniu.nhã.o de. vi-da. . 

- Mui.to.ó p)[.e..6 bLte/to.6 qe.pe.ndem do e.ui to pa.Jta. pode.lL
.6ob�e.viveJL, e polt.. i...6-60 ·.6e 1Le6ug.i.a.m na. .6a.CJr..amfln.tali 
z a.e ac. 

Ve..6 a.6io.6 

- Hã. nec.e.6.6.i.da.de. de. e.ia. bolLalL u.ma nova.. E.6p.i.ll.i.tuaf.ida
de e uma. Teologi a. pa!La o.6 pll.e.6 b1..te.ll.o.6 na..6 qua.i..6 

-

Fe. e. Vida. e.1,t.e.j a.m u.nida..6.
- Ha. ne.c.e..6h.i.dade. de no.6 de..ix a!L. e.vàngel.izaJL pelo p�

�e-6, o qu� ex: i�e. uma. c.onve.ll..6 ã.o pe.lLmane.nte., uma
l.ibelLda.de -<..nte/t-<..OIL na t;tl �gil.ia e na e.1,peJi.ança..

- Ha ne.<:,e..6.6.i..da.�e.. de. U �bo�a.Jt uma e.6pi..Jt.i.tú.ali..dade. do
c.q_n ft-<..�O e.· da: CILúZ ! .. - . ' ..

- Ha. ne.�e.-6-6.ida.de 'de. 1Le6(:e.ti..1L .6obir.e. 'no.6-60 papel e.orno
P1e..6b-<..te.lL�.6 no plLoc.e..6_.6O de. t1Lan.6óo1Lmação pol1..ti.c.a..
H a ne c.e..6 .6-<.d a.de. de V elL., e.o mo- ,6.e_)[. pll.e.--6 e.nc a.· g Jt a.tu.-i..ta
e.ntlLe. o.6 p� blLe..6 numa luta pa.ll.a. mudaJt. M, e..6:tJtu..tu.ll.aJi .

Avanço.6

A.6 l u.ta.6 ao .{ ado do povo no.6 en.6.i. na.m tX;. e.o n-.6ide1t.a1t.
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a...s c.omun..i.da.de-0 não como objeto mM -0im como .6uje.i..to 
da. ev a.ng el.lz aç. ã.o. 
En.tendemo..s qu.e no.6-6 o rn.i.ni-0.te.Jt.i.o e. pelo Reino de Veu-6 
e. não -0Ô pa.Jta a. Ig1teja..

- A pall..t.llr. do V a.t.i.c.a.no II M-6um.i.mo.6 no-0-0a .tJt1.pt.i.c.e. mi-0
-6 ã.o: Pito óe..tic.a., Pa.-0to1tal e. Sa.c.e.1tdo.tal. _

- Se.Jt pito 6eta. e -0e.1t mini-0.t1to da. Paf. avJta.: anuncio da
Boa. Nova. e. denúnc..i.a. do pec.a.do.

- Se1t pat>toll., convoc.all. o povo, e um -0e1tvic o e. não um
podell.. t o -0e1tvic o da. unida.de dent1to da. Ig1teja..

- SeJr. Sa.c.e1tdote nã.o -0omen.te. c.eleb1t.a.1t um Jt.ito, ma.-0 06e-
1t.eceJt a. vida., M i uta..s da. Comun.lda.de como o 6e1t.ta. a. 
Veu..s. 

- Sabemo..s que. an.te..s de ..se.Jt. p1t.e...sblteJto-0 -0omo..s homen..s
CIL-Ú .t ã.o .6

e o N e L u s D E s
=================== 

No M. nal do E nco n.t1to ca.d a. um a.p1te-0 en.tou o que julgouma,U _.i.mpo-Jt.ta.n.te· paJta. no..s..s a. FJr.a.:teJt.nidad.e. Fize.mo..s -Ü-00
a pall..t.l.Jr. de tudo o que v.i.mo..s e apJr.o jund amo..s no..s dia..santeJL...lo1t.e..s. Mu..i.to no..s ajuda1ta.m ta.m be.m at> p af. e...st1ta.-0 ..s oMe o ei. eme.n.to 6undame ntal da. E-0 p.i.Jt..i.tual.i.d ade CJr..i..1tã.. -A ..sZnte...se. pe..s..soal de. cada. um 60.i. a.pJr.e-0e.ntad.a. e. c.omple.-.ta.da no pl e nã.Jt..lo--, do qual Jte...sultou o que. ..segue: 
1- Se.gu..i.me.n-to de. Juu..s

Je..&.u.6 ê o ce.n.to de. no..s..sa. óê e. e...sp.i.Jt..i.tual.i.da.de. CJr..i...S
tã. O ..segu..i.me.nto de. Je..su..s, -0e.gundo o .seu E..sp1.Jr..i.to ê
no..s..s a voe.a.e ã.o c.Jt..i...s.tã.. O Ev a.ng el ho nã.o ê pa.Jt.a o..s ou...t1t.o..s 
ma..s ante...s de tudo pall.a nô..s me...smo..s. Conhe.ce.Jt. a. Pe...s..soa. 
de. Je...su..s pall.a. amã.-.io e. ..se.gu.i.-.io: conhe ce.Jt. o que. Je..su...s' 
fp.i. e. nã.o ..s omen.te. o que. óe.z. t 6undame.n.tal -6 e.Jt. d.i...s c.Zpu 

lo de. Je..su..s pa.Jt.a. pode.Jt. -0e.1t. a.põ..s.to.io de. Je...su..s. 
-

2- Enca.Jt.nação na Realidade

A E..sp.úr.itualida.de. pall..te. da. vida. e .se. Jt.e.alizam na. v-<.
da.. Ve.u..s e...s.tã p1t.e...se.n.te no mundo e age na. Hi..stô1t.ia.. Te 
mo..s que de.-0cob.>t..i.1t. o Jr.o..s.to de. CJr..i...sto no Jto..sto do i1t.mã.o� 
plLincipal mente. no Jto..sto do e.mpo bJr.e.cido. O Ev a.ng el ho e. 
o po bit.e ..s ão o "po e o" de n-o ..s..s a. E..s p.l.Jr..i.tu ai. .i.d a.d e. t o iti
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ne.Jr:.all.-<.O do I1tmã.o Calli:0-0: po11:.que. -óe.guiu �e.6u-6 c.om 11:.a.dic._!! 
lida.de. c.onc.Jte..t.i.zoü e.m· .6ua. v-lda o .i..tineJr:.aJLio de. Je..6u.6: En 
c.aN1.a.ç.ãÕ-Vida de. NazaJtê.-Co ntemplaç.ão do Pai na vida do-6 Pob1r:.u -Ve. 
-6e.Jr:.to-ú.lti..mo fugaJt. 

3- "Bu..sca1r.. o Ui.ti.mo Lug a/l. 11 

No e.o n.tex .to l a.:t.i.no-ame.Jtic.a.no i-0-0 o .t11:.az. e� n-6 e.quên c.i
a.-6 mui.to exige.n..te...s e. a.:tuai-6. Some.n.te e.-0.ta. a..t-<..t.ude. _qll;e. 
ex cl..ui .toda 69:'Lma. de. pode.Jt :3-juda o-6 p� btr.e.-6 a -0e.1r:. -óuJe.-<.
.to-6 de. .6 ua. p-'l.o pJt.ia. li be.Jt.ta.cao. Re. r-unc.-<.all. ao pode.11:. p�a. 
de.vol v ê.-l o a.o-ó po bJte-6 ê . ma.i-6 impoJt.ta.n.te. que. ex e.�c.�n � -<.

-: de.Jtanc; a.. Bu-6 c.M o út :tirrw l u,g;aJL no-6 c.h�m� � um. m-<.n-<.-0.te.Jt-<. 
o, de. ac.ompa.nhame.nto: .6Úi p·Jr.e..6e.nç_a. .6-ol-<.�aJL-<.a,-6-<.mpl�.6 , _ e. 
61ta.:te.1tna na-0 lu.t.a-0 e. e.-0pe.11.a.nç_a..6 do-6 ma.-<...s e.mpo b1r:.e.c.-tdo-0. 

4- Convoc.a.Jt. paJLa. a Uni.da.d.e.

Se.Jt .te...s.temunh·a. e. e.o rr1.>.t1tu.to.1t de. unic(ade. no me.ia do-6 
e.o n 6l i.to ..s e. - p e.Jt� e.g uiç. õ e.-6 que. .6 u.11:.g.e.m � a. óid elida.d e. n� ..se. 
guime.n.to de. Je.-6u..S. �Q...Jn.e.Á...o_do,-6 · c.onól-<..to..s de.ve-..se. v-<.ve.Jr. 
a nã.o vi.olê.nc.ia. a.tiva., a bu-6c.a. da ve.1táa.de., a. d�ó�a. do� 
Eº 1te.6. 'Na.o ..se.1t ..se.n-:t.i.nela..6 a.d�11:.mec.iaM, t;,e.m �ae..s m!:!: 
aa---0" ... F1tat.e.!i.nidade Unive.11...so.,le. a c.or;c.1te.t.-5:za.ç_ao do. R��
no de Ve.u-ó e.m no..s-4O Continente.. Po11. -<.-6-6� h no..s-6a. m-<...SA.ap 
_E:j u dJUl.--a- c.aJ1...S..tll.u...i.11. M _e o muni d_g.d e...s E C'l; e...s-<;- a-<.� e B � e. , . a.
P oi a.1t. t.6-m-� V-<lrne l'.1-.tc ..s po pul_ aJr..e..6..;-e.--o..s .ti-<- . __ a..t� . a.u..te--n:t-<.. . -
eo..s. I..s�o e. pa�.te. e..s..se.nc.-<.al de. no..s..so m-<.n-<.-6.teuo p1te...sb�
fual. 

5- Re.i.no de. Ve.u-4_ e. Tg1t.e.ja.

Fomo..s ba.tiz a.do.ti paJLa. v..i.velt e.m Comunidade-Ig1te.i a. A I
g1te.ja. nã.o exi-6:t.e. paJLa -0i m�..s".'a, ma.6 pall.� c.on.6.t-:!u-<.IL o·
Reino. No..s-6a vida e. mini-6.te.Jr.-<.o de p11.�..sb-<..te1to..s e. e.m 6un 
cão do Reino e. não e.m ó�n�ão _d� IgJt�Ja. A e.n.tlt�g� a ..se.Jt. 
vi ç_ o d o R e.i no , l o ng e. d e. ..S-<.g n-<. ó-te. aJL �/til. e.-6 po n6 a. bil -<.d a.d e, 
inclui no..s..so c.ompll:.omi-ó-60 c.om a. IgAe.Ja (Povo de. Veu-6---
P1te.6bi.tê11:.io = Bi..spo), indu..sive. pa.Jta. 6a.ze.1t PM:.te. de. 
..sua c.onve.1t..são e. Jt.enova.cã.o, pall.a .toJr.naJt-no-6 m�..s poblLe..6, 
p1to6e..tic.o..s e..vangeliza.do..s e. pa..sc.ai..s 

- 08 -



6- 11tmão Urúve1tha.i

A 191te{a. � e.6.6encia,lmente mi-0-0ionáli.ia.. Polt �a.u.6a. de�
ta. dimen.6a.o .6omo.6 cha.ma.do.6 a. p1tocla.ma1t no.6.6a. óe em Je 
.6u..6 não homente dent1te de no.6.6M p1tóp1t.i.M ó1tonte.i.1tM, 
mM a todo o mundo. Reconhecemo.6 que a. Amê1t.i.ca. La.;t.i.na. 

tj 

tem algo de mui.to eh p-e.c.i.al pa1t.a. pa1t.t-i1.ha1t. c.om o mundo. 

�
t1tavê.6 de JuM p1tâ.t..lca.6: CEB'-6, M.i.n.i.J.tê1t.i.o.6 ..te..lgo-6, hl,!! 
ehe en-t1te Fê-Ju4.t..lca-L..lbe1t.tacão com o h  poblr.e-6, eh.ta
o-6 p1tepa1tado.6 pa.Aa ,6e/t m..ln.i..6.tJto4 em ou.t.Jto,6 paüe-6 do 

T eJtceÁJW Mundo. ú.tu avanç.04 noh com�ometeni c.om a evange.Uzaç.ão 
de. ou.tJt04 palbu do Te1tCUJto Mundo, já que n04 id.ut-tl6.i.camo.6 · c.om 
u.ta vocação dtl. mú4.i.oná,u.Q4 e pll,i.nclpabne.n.te. poJt c.aL&.4a de. n044a 
JLe.lação c.om a u�e do 1Jtmão Ca..tl.o4, o 1Junão Unlveual. 

1_ lla.t.tluo 

O ,6egu...i.men.to de. Je.4u.4 .tJLaz c.omo·.-coll.6e.quinc..ia a. po4.6..l 
bil..ida.de do ,ra,,t,tllu.o. A 6..ldel...ldade. a Je..t.u4 e. ao Re...lnã l � ex..lg� cae.JLinc..ia e. compli.om..l.64 o de.. vi.da. a..tê. .o 6..lm. A Amê
Jt.i.c.a L4.tina, n44 Úl.timM dê.ca.d44, 4e. conve.JL.teu em um
.al..taJL de má.u.lltu. E.6.te.4 au.tin.t..leo.6 e. qual.i6.Lc.ado.6 .te.4 
.te.mun.ko,.6 de Je.u..6 .no.6 quutionam e. ump.ul .. .6.iona.m .toda a 
I.9·1u.j.a. 

I _ 0,ta.çio. e _Con.te.mplC1çi.o .

A oJLaç.ão 1t.e.cebe.u o impa.c.to do h e.c.ut all.i.l,mo e dd6 mu
danç.M pa.6.to�w na 1 gJL-e.ja a pa/L.Ü.JL do V a..t.ic.ano· 11 e Me 

,U.ln.. Vevi.do a.o lr.i..t.ual.ihmo, a.o e.6pill..i..tual..i.hmo, ii 01ta.<;ãõ 
d�i.gada. da 'Li.da e do c.omp1t<!_m.i. h ho, houve uma. de.&val 01t.i. 
�a.�a.c -da ·oll.a.ç M. A Jl.e.cu.pe1ta.<; ao · do _ef.emen..to o.1ta.n.te, g1ta.;tü 
Uo e. c.on.te1npl at..i.vo de no.64 a fi,pi.Jt.Uu.ai..ida.de deve .6 ei 
,e..Ua a- .paJLi:.J.JL de.6.:t�.6 po n.to.6: 

a.} OJt41t a paJt.:ti.h. de Je..6u6. E a pa.Jl.ti.lt do Evangelho que 
a.pJt.�n.de.mo..6 a. p1t.â.:Uc.a da. 01ta.çã.o de Juu..6. f4ta. ê a. d.i. 
m�nli.ão e:va.n_9el.i.c.a ou "lu.gaJt teológ.i.c.o"· da. 01ta.çã.o. 

bJ Olf..<Jlt. a p� da Vi.·da.. No.6-60 mi.n.ü.tê.Jt.i.o e a. vi.da. do.6 
p�blt.e..4 de.ve.. .6·elt ,ni.1,..t.'é.1t.i.c de no.,ua 01t.acã.o. E a di.men
i,ao enc4'U1�4 ou "t.ug41t 4oc..la,l." da. oJt.atão. 

09 

9- A.t.q,.g�a.. e E.6Re1ta.nça._

São d--!:rnen.6 õ eli d a. vi.da ev a.ng êe. .i.ca que. te.mo-6 qu.e Jr.ec.u
peJr.M. Na.o_ .6e t1c.a.;ta. _de_aleg1t.i.a. �Jr.g_ue.6a. da. po.6.6e e BE. 
zo dM co..t� M. A a.utent..tca. al egJr...ta. e vi.vi.da. pel 01, po 
btc.e.6, p�Jr. _..<.li.60 deve lieJt 1tecu.pe'1.a.da. na. .6.i.mpl.i.c.i.da.de e po 
bJr.ez� v-<..v..tda. eoJr. el e.6. No1,1, a. E.6p.i.Jti.tuQ/...i.da.de, no.6.6·a. LZ 
tuJr.g-<..a. e 01c.a.ça.o e.o"! o povo devem .6eJr. 6e.6.tiva..6 e pMca.i"J, 
geJr.a.�oJtM de. oi. e.glr...ta. e ehpeJr.a.nça. no m�i.o do.6 con6f.Uo.6 
·.6oóM.men.to.õ; e � utM p aJt.a. .6 o b1teviv e.Jr.. A ai. eglti.a. e a. e.6 � 
pe1ta.nç a no� l..tv1r.a.rn do . temoJc. do.6 Jr.i.6 co.6 e.o n.6 equ.en.t.e.6 de 
no.6.6M opçoe..6 pa..6to1tcu..6. O medo pa.Jtt-i.i.ha.do c.om o-6 
b1te.1, éonve.lt-t:e-.6e <Lm a.udâ.c.ia. e e.6pe1ta.nça.. 

po-

10- A F1ta.te1tnida.de Sa.c.e1tdo.ta.i

. tum me.i.� que no.6 ajuda. a v.i.ve.Jt o Evangelho no ehpl
Jt-<..,to_d� 1Jtm.a.o Ca.JLl�.6. A FJr.a.teJc.n.i.da.de ê uma. ex.i.gênc..i.a. e
va.ngd,tca. •. 1!.6u.6 v-<..veu e agiu em equipe com .6eu.6 apÓ-6.to 
lo.6. 01, _d-<...6c..tpu.lo.6 �Jc.a.m env.i.a.do-0 de doi.6 em do.ih pa.Aa 
eva.ngel,tza.Jt, e d�p�..t-0 1te.t0Jc.na:vam pMa. .6e enc.on-tJta.A com 
Je.6u.6, óa.zelt Jl.ev.wa.o, conv.i.veJc. e compa.A.t.le. h a!L. 

a.) A f.1t.a.te.Jr.n�da.de q��� .6elt um e.&pa.ço �e a.ju.da. mútua. pa. 
Jt.a. que .6.eJa.mo.6 6-<..e.u a. no.6.6a. voc.a.ça.o humana, e1t.úta 
e .6a.�e1tdo.tal. t _u� e.6pa.ço de ccn ó.i.a.nça. onde cada. um. 
pa.1r;.t.U.ha. .6u�.6 d..t ó..tcu.lda.�e.6 e .6o óJr.imento.6 e Jtecebe a. 
po..t�a1t.1te.9 a.-l o.6 Q.. .6 upelta.-l o.6. E um e.6 paço de qu.e.6.t[õ 
na.men.to 9Jr.�.te�no pa.Aa. �a..i.Jt d� ind.i.v.i.dual..i.6mo,1,u.peJr.aJi 
a. l>�pe.16,tc...tal..tda.de, a -<..ncoeJr.enc.i.a., a med.i.oc1t.i.da.de, o
6a1t.w a,umo.
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b) A F1ta:te.1tnida.de nQI.> in.te.91ta. mai.6 no P1te.-.6 b,l.tê.JtiQ e. na. 
Ig1te.ja Vioee1.>ana. e. no.6 ajuda. a vive.Jt.. a. c.o.l e.gialida.de. 
e. a eJte.1.> c.e.Jt na unida.de. de. ..e. inhM pa,.1.>.toJtaÁ..6 e. a,. ,e.o nc.1te.
tiz alt .6 emplte ma.iJ.i a. o pç. ão pe..l o� po bJt..e.:6. 

-

e.) 01.> me.io1.> da F1t.a.te.1tnida.de.(e.ncon.tJto.6 6Jt�que.n.te.1.>, Jte.vi-
1.>ão de. vida., dia de. de.J.ie.Jtto, mê:6 de. Na.zaJtê, adoJta,.ç.ã.o 
e.uc.aJtl1.> tica., e.te.) quando vividoJ.i c.om !,ide.lida.de. pJto
duze.m 01.> 61tu:toJ.i que. de.:6c.Jte.ve.mo.6 an:teJtioJtmen:te.. t ne. 
c.eJ.iJ.iâ1tio inve.ntaJt também outJto:6 me.io.6 :6imple..6 e. pJtâ 
üco.6 que. in.te.n.6�6iquem no1.>.6a vida. 61ta..te.1tna : c.aJt.tM,
tete.6 one.ma:6, v,üi.ta.6, pa1t.t.i.i.ha de. .le.LtuJt.M e. idê.iM,a 

união na oJtaç.ão diâJri a, pltinc.ipalme.nte. n a EucaJtiJ.i.tia 
e. e.n.tJte.-ajuda. na..6 a.t.ivida.de..6 pM.toJr..ai..ll.

d) No.6.6a a.u:te.nticida.de e.va.ngêlica ê o melh-0A convite. a.o.6
no.6.60ll i1tmã.o.6-p1te..6b1te.Jtol> qu.e vive.m_úo.la.do.6, n a .60��
dão, com p1toble.ma..6 de :toda. 01tde.m. Na.o deve.mal> .6e.Jt .ta.�
d.i..bc.1te..to1>, que. o.6 ou.tito.ó ne.m 1.>a.J..ba.m. qu.e. pe.Jt.te.nce.mol.> a.
F1ta:te..1t.nida.d�. Com 1.>implieida.de., amizade. e 6.-i..Jtme.za de.
vemo...6 a.pJte..6 e.ntaJt e.1.>.te. caminho, te.ndo e.m e.o n..ta. .6 e.mpJte. 
4ue não ê. o único.

e.) Em Jtei. a.ç.ã.o a.01:i me.mbJto.6 mui.to .l60.la.do1.>1 da. F1ta.te.1tni.da.de. 
1.>uge.4e.-1.>e. o 1.>e.guin.te.: 
- Que. e.1.>.te.ja. liga.do a. u.ma. F1ta..te.1tnida.de.. _
- Que. envie. 1.>u.a. 1te.v.lllã.o de vida. 1te.1:ipon1.>a.vel da. F1ta..te.1t

nidade. ou. ao pll..e..6b1.:t.e.Jto de. 1.>u.a. ma...i.oJt. con6ia.nç.a. 
- Que 1.>e e.ncontJte. pe..lo me.noh u.ma vez poJt ano com a 

FJta..te.1tnid a.de..
- Qu.e. 1.>e.ja. v,üi.:t.a.do pei.o 1te.1.>pon1.>ã.vel 1.>e. hou.ve.lL po.6.6i-

bilida.de..-À- {�)
Não pode.mal.> e.o nd u.ilL a. pJtel.> ente. I.> e.m dei.x aJt de. a.gJta-

dec.e.Jt a. tan.ta:6 pe.1.>1.>oa.J.J que. .toJtnaJta.m po.6.61.ve..l e.1.>te. En 
eo n.:t.Jto e. que. .f.. he. de.1ta.m um h a. bolL de. vive.Jt em 6a.mU ia.. 
A FJta.te.Jtnidade. In.:t.e.1tna.c.ional que. no.6 ajudou a. ve.nce.lL 
a.1.> di1.>.:t.ânc.ia1.> c.u1.>.:t.e.ando ai.> de1.>pe.6a..6 da. viagem e. da. 
hol.> pe.da.9 e.m. Ag1tade.ce.1t a. Vie.g o e. 1.>ua. e..6 pol.> a. Ang ela .to
da 1.>ua. d�ic.ade.za, �� 1.>impa.tia., iiua. bondade. e. 1.>ua. 
p11.eocupaç.ao paJta que.:ç-J.>�,<,J.il.>e.mo.6 bem, como em i.. no1.>.6a.
p11.Õp1tia. c.aJ.ia.. Ag�a.dece.Jt a.o Pe..Migu.el Je.a.nne. que 1.>e 
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pJte.oc.upou e. u.f.._timou e.ada de.tal, he. pa!La. que pudê..6.6e:Ino.6 no1:, e.n.co�-tJt.aJç. aqu-t. A911,ade.ce.1t. a..o Bi.t>po de Fa.ca.ta.t-Lvã., Mon11. 
Ga bJt,<,e..l Rome.Jto, qu.e. 1.> e ap11..oxhnou. da g e.nte. pa1ta no.6 btt.in
daJt 1.>e.� a6e.to d� pa,.i. Que.Jte.mo.6 agJtade.c.e.lL também de. u.m mo do mu,<,�O e.J.i p e. C.,<..al a.o p e., C �Ili� .6 _ Af be.Jt.to Cal de.Jz..Ô n, .te.Õl O 90eo.t o m b,<, a.no, p 011. .6 u a. e.o n:lll.,<, bu,<,ç. a.o p a.Jta uma v i.6 ã.o ma.ih e. n c.�r:a.da. de. no�.6 a EJ.ipiltitu.alidade.. 1gu.alme.n.te. M IJz.mâ.6 Au x. il,<,a.�oJta..6 _ e. M I.> e.nho1ta..6 e.nca1t1te.ga.da.ó de. .no.6.6 o .6u.6.te.n:tom a.te.1ua.t vao no.ó_� O.ó_ a.g1r.ade.eime.11to.6. Não pode.mo.ô de.,éx. (l.JLde a.g ll.a.� e. e.e.Ir. ao .,<..11,ma.o d e. J e..6 u..õ , E Wtiq /.L e. o " V a.g a.bundo" que. e.nJr.,<,que.c.e.u com -0ua.. pll..e..õenç.a. .o n.0.6.60 Enc.ontll.o. 

. Com a. ale.gil.ia. de. paJttilhM u.ta. e.x.pe.1tiênc..i.a. que. con-J.i,<..de.11.amoJ.i �ma. Te.o6a�ia. que e.x.igi1r.á uma. c.on..6.ta.n:te. 1te.vi.&ão de. n.�-0-0 a. v,<,da.. pll.e..6 b.,<..;te.11.al, e. �.6 pe.Jta.ndo, .6 a.be.11. .6 e.u po n;t.o de. v,<..J.i.ta. �e.J.i.6
_
oal _a. e.ó.te. 1te..6pe.,<,;t.o,-0a.uda.mo-.lo.6 com mulio a plt.e.ç.o, u.n,<,dO.ó a. Je..6u.6, o I1tmã.o Un.ive.11.1:,al. Rezem p.oJt nÔ.6-.Fa.Jte.mo.6 o me.t>mo poll. você4. 

Gun:th e.ll. L e.nb1ta.dl ( R e.-0 po n4 ã.v el Ge.Jt.al }

Ed-0on. Va.m,la.n (Bll.M..U} 
Jo.6ê B.lzon (Bll.Mil. l 
An:ton,lo de 0-tive..llLa ( Bll.MU) 
Aldo M.a.ll.tini (A1t.ge.n:tina.l 
e ei.J.i o G,lme.ne.z ( PMa.gua.iJ 
Mâ.Jt..lo Ga1t6ia.-0 (Chile.) 
JÜi.io Tu.1r.dy ( Ve.nezue.l a.J

Pe.d1r.o He.M.lqu.e.z ( R. Vominicana.J 
M.igud Jeanne. (Colômbia.) 
E.6 te ba.n Adamn. { e o.e. ôm b.la J 
Be.1r..:t.o Chi.k..6 o n 
Ãl V a/LO F 11.a.rk fj 

( Co.l ôm bia l 
( Co.l ôm bia.) 

Edu.a.1tdo Rod1tigue.z (Colômbia.} 
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COMO POVEMOS FORTALECER 

AS FRATERNIVAVES NA AMERICA LATINA 

Como Última. divida.de do Enc.on.tJto dM F1tde1tnidade:.6 
a.pito óu.nda.mo:.6· e e.o nc.Jte.tiz a.mo:.6 ai.. gu.n:.6 elemento.ti qu.e no:.6 
a.ju.da.m a. óoJr.tal ec.e/t a. me.tima. na. Amênic.a. La.tina.. 

,, 
1) RESPONSÃVEL PARA A AMERICA LATINA

Chegou.-:.6e a.o a.c.ondo -0ob1te a. impoJt.tânc.ia. de u.m Re:.6pon
-0âvel dM F1tde1tnida.de a. n.1.vel .f.. d.ln.o-a.me/ti e.ano. Foi e-X 
c.olhido � Pe.Ed.tion Va.mia.n IB1tMil). E.ti.ta. 1te.6pon.tia.ble.iáã. 
de e.6.tMa. em c.01t1tel a.ti.vida.de de Jte.6 po n1., a.bi.f.. ida.de-0 neg[õ 
nw, a. ..sa.beJt: A1tgentina.,Chile,U1tu.gu.a..i.. t. Pe.1tu., c.u.jo 1te"X 
pon-0âvel .6eJc.á o Pe.Mãlt.io GMóiM (Chile); Região B1ta.-0a-; 
Pa.Jtagu.a.i e Bo.f.. Ivia., ./te..6 po n:.6 âv el Pe. Ed.t> o n V a.mi a.n; Regi ã.o 
Col ôm bla., Ve.nezu.el a., R. Vominic.a.na. e Equ.a.doll. a. c.Mg o do 
do Pe.Edu.Mdo Rodnigu.ez (Colômbia.) 

2) BOLETIM LATINO-AMERICANO

Conc.lu.iu.-..se qu.e u.ma. dM ma.ne.iJta..6 pa.Jt.a. u.ma. mel..hon in
.teg./taçéio e e.o nhec.ime.n.to da.:.6 F1tde.1tnida.de..6 .6 e.Jtia. a..tna 
ve.6 de u.m Bol e..tim La..tino-Ame.Jtic.ano. Te.Jtia. a..6 :.6e.gu.in,,t:,e"X 
c..Ma.de.�.6.tic.M: 

Vua..6 ve.ze.6 a.o a.no lma.1tco e ..se.tembJto). 
InóoJtma.tivo dM vivênc.ia.:.6 e expe.Jtiência..6 da..6 FJta.te.Jt
n.i.dade.:.6(hou.ve. c.omp1tomi.6.60 de. e.nvia.Jt no.tZc..iM de e.a.
da pa.l..s). 
Pu.blic.a.cã.o de aJt.t.lgo.6 J.iobJte E-0p.lll..l.tu.al.lda.de P1t.e.J.ib.l.te. 
Jtal La.tino-a.me/tic.a.na.. 

-

Pufi.ic.a.cã.o de blfi.iog/ta.-ó-ia. :.6ob/te. .te.ma..& da. E-0pi1ti.tu.a.
l-ida.de do Inmã.o Ca.1!1.01:i. 

- O Re:.6pon.&â.ve1. de e.a.da. pa.I.& .6e enc.MJLega. de pol ic.opi
a.Jt o Bol e..tim e. di-6.t!Ú bu1-l o,

- 1Jt o/tga.niza.ndo u.m Mqu.ivo c.om .todo o mde./Úai, .. d.a..6
FJi..de.nnida.de..6 La.tino-a.meJc.ic.a.na..&,

- Re.6 po n..6 áv el pel o Bol e.tim: Pe.. Al do Ma.tini
San MMtin, 633 

356.0 - RECONQUISTA(Santa: Fé) ARGENTINA 
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- Pe. At-do MMtin. -'l.e.c.e.be.Jt.â. todo o- ma.:tu,ial pa.Jta.. pu.bti
c.a.Jt. n.o Bol e.tim,

-

- A F1c.a;te.1c.n.idade. In.tennac.ional c.u.:.6tea.1t.ã M p!t.ime.lll.M
pu. fi. ic..a.ç.Õ e-6. Com o tempo, M Fna;tennidade La..tin.o- ame
Jc.ic.a.nM de.ve1t.ã.o .6u..6ten.ta.n e.6te Bol etim.

3) F1 NANÇAS

O Pe. Gu.n..th en -ln. ó o li.mo u. -n. o.6 q u.e a F Jr.a.t e1r.n.i da.de 1 n.te Jr.-

n a. c.i o n. a.l .tem u.m óu.ndo pa.ll.a c.ob/i.Á..li. o:.6 diveMo .6 ga..6
to.6 dec.01r.1r.en..tu da a.tenç.ão e de:.6en.vo.tvimento da-X
F1r.ate1r.n.idade-0 do.6 diven.60.6 Continente-0:
Uma c.aixa. n.o.6 EEUU (via.gen..6 do Pe.Jim)
Uma. c.a.ixa. n.à Alema.n.ha.lvia.ge.n.:.6 e bole.tin:.6)
Uma. c..a.ixa na F1r.a.n.ç.a. lviagen.:.6 do Pe.Mic.heL Pin.c.hon)
Uma c.a.ixa. no Cana.dá
Foi e..6 c.olhido o Pe, Gu.n:t.he1t pana. .qu.e. c.on.tin.u..e m.a.n.
:t. e n. do e. o n.:t. a;t o e. om a..6. li.e ó eli.Á.. da..6 e. a.ix a.:.6 • Man.i ó e.6 t o-u-=

-6 e. a. plteoc.u.pa.ç.ão de·pode1t:.· 01t:.ganiza4 a. pltpp/tia. eco-
nomia. de no.6:.60 Continente�

4) PLANOS VAS FRATERNIVAVES VE CAVA PAtS .
-· 

. 
. 

--------------==============p===:==== 

ARGENTINA 

- 0Jc.ga.n.iza.ção ·do.mi.6 de Na.za:1titó�veJ1..ei1to de. 1988)
- E n e. o n.tlt:. o d e. R u p o n..& ã. v e.i.6 pa.1r.a. a..6 .6-umiJt a.-6 d e-c.ú:i õ,e.6

de F a c.a:ta.:ti v a..
BRASIL 

- Mi.6 de. Naza.1t:.i(ja.nei1to de 7989)em S.Lou�e.nço de Fi
Uma, Mato G1to.6.60.

- En.c.ont1r.o Na.cional (22 a. 28 de Ja:nu.Jt.o de 1988),em
Ali.li.o za...f., Volta. Redonda. c.om o Bi.6 po Vom Va:ldi1t:. Ca. 
lhei1to.6.

COLÔMBIA 

Enc.on.t/to Nac.iona.l em Medel-lin ( 7 a 11 de. ja.n.e.i1t:.o 
de 19 8 8) .
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PARAGUAI 

- Enc.on.tJto no d.i..a. 16 de .6e.temb1to, p1tec.ed.i..do pei.o dia de
ctes.6 eJt.to, 

- Enc.on.tJto .6emei.ha.n:te, em dezembll.o, em ou..tJtM JtegiÕe.6 
do pa.1.6 •

- PM.tic.ipa.c;.ã.o do Enc.on:tJto Nacional do BJtMil (ja. neiJto
de 198 8 )

• 

REPUBLICA VOMINICANA 
- Enc.on.tJto Na.c.ionat 130/11 a. lQ/12) em S,Vomingo,. 
- Enc.on.tJto pMa. pJtepM.aJt. a. A.6.6emblêia. GeJtal 127 a. 29 de

jui.ho de 1988 l, em San VidoJt. 
- Mê.6 de N a.z Me. em 198 9,

VENEZUELA

- Enc.on:t11.o eMa. divul.9aJt. M c.onc.lu..6Õe..6 do Enc.on:tJto de
Fa.c.a..tat.lva, 

5- RECOMENVAÇOES

A e.o n.6 el h a.-.6 e a. l eUu.Jta. dM .6 u.g e.6 .tõ e.6 ei. a. boJt a.da..6 em
Fa.c.a.:ta:Uvá �obJte o Mê.6 de Na.zMê, Rev.i..-0ão de Vida. e ou.
.tJto.6 me.lo.6 qu.e Qa.zem a v.lda. da. F1ta.te1tnida.de. to Jte.6ui.
.ta.do de u.m a. eqc.u .. pi de .t11.a.bal ho. Com al gumM c.01t1tec;.Õe.6 
601ta.m a.pJT...ova..dM na. .6u.a. .to.talidade. 

6- CARTA ÃS FRATERNTVAVES

F ci.. Jte.al. iz a.d a. e a.p11.o v a.da. .6 u. a. l e.i...tu.Jta. de-6 .i..n.i...t.i..v a. c..o mo
u.m mateJt.i..a.l Ü.ti.i. p<Vl.a. a. vida. in.teJtna da..6 F1ta.:te1tnida.de.6. 

7- ASSEMBLtIA GERAL VE SANTO VOMINGOl14 a. 31 de a.go.6.to
de 1988 ) 

Re.6 po ndendo â.6 .i.ndi c.a.c;.õ e.6 do ViJte;tÕM.o, a e.ada .6W ano.6 ,
1teal.lza.--0e CLma. A-0-0embe.ê.ia. GeJtai.. dM FJta.teJtn.lda.de.6. Na. 
me.6ma. .6eJtá dei.to o novo Re.6pon.6âvei.. O n.Ú.meJto de pa.ll..t.i..
c...i.pa.n:te.6 .6eJtâ de 50 pe.6.60M. A Amê.Jtic.a La.t.i.n.a. en.v.i..all.â -
8 ll.e.pJz.e.6enta.n:te.6, CLm de e.a.da. pa.1.6: A1t9e.n..t.i..n.a., Bll.Mil, 
Chile, Repú.bl.lc..a Vom.i..n.i..c.a.na. _, Colômb.i..a., PaJt.a.gu.a..i..,Méx.i..c.o e 
o Pe. Edl)on Vam.i..a.n, Jte.6pon1>âvef. da A. L. 
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Eéitamo.6 e.o r,.vencido.6 .60 bll.e a, impo1ttâ.n.c.i� dei.t� a.�1r�

c..imen.to que deve .6 e.Jt p11...ep Ma.do em
A 

e.a.d.�º e�-6

.Í 1 O a.º7� de
t 

· al v a.i pll.e.pa.JtaJt e.-6.ta. .6.6 em ut.. e-<..a. In. eJtn.a.c..-<..on. 1987) n.çi I!Lla.nda.. A.6 de.6pe.6a..6 e.cm v.i..a.ge.n� e 
n.o vem bJto d e. - M .6 u.mido .6 pela. F Jta.t e.Jt n.id a.de. 1 n.ieJtn.a.c..-<..o - .
ho.6pe.dagem .!) 

e��o 
Ã qu.e. n.ã.o nu.de.Jte.m 6a.z ê-l o a.tJt.a.v e..6 do .6 e.11 

n.al pC(.ll.Çt a.qu.u.. e,., r 
pa-<...6. 

8- SUGESTOES VE NOSSO ENCONTRO PARA A ASSEMBLt1A

Fo1ta.m o.6 .6egu.inte.6 o.6 te.mM -0u.9e1tido.6:

- CompJtomi.6.60, 
A.6 RegiÕe.6. 

l"m-a.o c- .. oo .. a. pa.Jtt.i..Ji de no.6.6a. Reali-
- Rei. e.i.tu.11. a. d o ,.. WIÃ- ,., 

da.de. · 
d 

_ SolidaJt.ie.c;í,a.de da..6 f Jt.a.:te1tnida.de. do 1 'l Mu.n. o c.om a..6
do 3Q Mu.ndo 
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PROPOSTAS PARA A PARTICIPAÇÃO DOS 
LEIGOS NO S!NODO 

A - Que os representantes d os 1 e i g os .. no Si n o d o se j a m c o .m 
prometidos e envolvidos com as bases,não somente com 
pastorais especificas. Que essas pessoas sejam fiiis 
as propostas apresentadas. 

8- Que o CNL seja á instância para indicar os leigos
que irão ao Sinodo.

C- Que a escolha seja feita pelo CNL e CNBB.

D- Que a escolha seja feita neste Encontro.

E- Que tenha mulher entre os leigos participantes no Si
nodo com voz e vez.

F- Que tenha dois. representantes para o Sínodo.

G- Que as CEB 1 s possam participar da preparação da pro
postae· tambim na sua realização atravis de alguns de
seus animadores.

H- Que todos as propostas enviadas ao Sino.do pelo Bra
sil sejam conhecidas pelos leigos e haja retorno no
sentido de uma resposta.

I- Que .um Bispo leve um manifest� do Encontro protestan
do contra a forma como foram ·escolhidos os delegados
a-0 Slnodo, a nível inte-r-nacio-nal.

01-

02-

03-

04-

05-

06-

07-

ENCONTRO NAC·IONAL DE LEIGOS-� .. 
KARIÃPOL rs 7 ,Ã· DE AG.OSJO DE 1987 

PROPOSTAS-- PARA O S!N'OOO 

Que os trabalhos do Sínodo sejam iniciados com re
flexão sobre a eclesiologia do Concilio Vaticano 
II. Como iluminação necessiria i classificação da
identidade, função e missão dos leigos.
Que o poder de autoridade na Igreja se transforme 
em serviço, tornando a todos servidores igualitirl 
os e fraternos do Reino. 
Valorização do leigo como membro do povo de Deus. 
Que as organizações, de leigos não tenham !penas 
cariter de serviço ou consultivo, mas tambem de de 
cisão na Igreja nos seus diversos nfveis evidenci� 
ando a participação do jovem e da mulher. 
Que os leigos tenha� voz ativa nas resbluções da 
Igreja, tais como eleições e·ctesign�ção de bispos, 
padres, e agentes pastorais� de acordo com a neces 
sidade das comunidàdei. 
Que a escolha dos bispos. possa passar pela indita
ção das comunidades pois sempre hã sacerdot�s cap! 
·zes e com condições de assumir dentro da propria
realidade e que se tenha o direito de se influir
na escolha.
Abrir sem tardar o debate sobre a participaçio da
mulher, considerando inclusive a regra nos diferen
tes niveis de serviço, de minist�rios, inclusi�e -
sacerdotal e de representação dentro da -1-greja, com

igualdade de poder decisório.

08- Participação efetiva do jovem em todos os momento.s..
e níveis, considerando suas caracteris.ticas e v--alo
res.

09- Valorização da atuação transformadora e evang�li�!
dora nos ambientes de trabalho.
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10- Valorização .da militância política dos leigos voca
cionados para essa-irea.

11- Aos bispos e padres� para que d�em um acompanhamen
to pastoral efetivo ãgueles cristãos das bases que
assumem a luta parti�aria,inclusive em cargos efeti
vos, a fim de que permaneçam ligados ã comunidade -
eclesial, inclusive em suas funções, e ao mesmo tem
po levem para dentro dos partidos o fermento do E�
vangelho, respeitando sempre a posição supra parti
dãria da Igreja.

12- Se 1

1 0 trabalho é a chave da questão social" a evan
gelização deve ti-lo como ponto central de sua ação.
Existe hoje uma forte perplexidade dentre os cris
tãos engajados na vida política� e social ,devido a

ambiguidade de algumas orientações da Igreja sobre
esses campos de atuação. Particularmente na questão
da RELAÇÃO CAPITAL E TRABALHO, os documentos da I
greja reconhece e explicita as profundas injustiças
do Sistema Capitalista; estimula trabalhadores a as
s.umirem seu papel de agentes de _transfonnações,visan
do acabar com todo e qualquer sistema de exploraçã�
e opressão, assim como, construir uma nova socieda
de pa�ticipativa� igualitãria, solidãria e justa,ba
seada no amor. Por outro lado condena a 11luta de
c 1 as-ses II de· forma genera 1 i zada e co 1 ocando numa mes
ma Õtica as virias �oncepções dessa luta e com iss�
des�stimulando i participação anunciada.Urge a Igre
ja avançar neste campo, como apoio fundamental ã
participação dos leigos� elaborando uma formulação
da questão da 1

1luta de classes 11 dentro de um concei
to evangilico libertador, quebrando assim o forte
t�bú anti-maxista que não constrõi.

13- Os cristãos leigos atuam no mund-0 e nesse mundo fer
vi 1 h a a c o r:1 t r adi ç ão .entre c Q pi tal e t r aba 1 h o ( 1 u tas
de classe), que a Igreja defina claramente sua pos!
ção nesse conflito.

14- Que o espaço conquistado pelos leigos a partir do
C.V:II seja garantido e amplia�o pelo Sínodo.

15- Igualdade e participação sejàrn pilares da decisão
comunitãria.

- 19. -

lG- que i questão administrativa_ seja desvinculada do 
trabalho pastoral .. 
Que o pastor seja de fato an�nciador da Palavra, e 
q�e o leigo assuma a questão �dministrativa. 

17- Estudar maneiras de estimular mais o comprometimen
to do clero e leigos com as causas sociais.

18- Dando presença, incentivo e moti�açãb ao leigo,con
fiando e acreditando na sua potencialidade.(veja
doe. CNBB 5 1

1 ·ieigos 11
). 

19- o��a autonomia_do l!igo conte com� planejament�
prõprio em suas instancias de decisao, como tambem
na criação, formação e celebração.

20- Que haja autonomia na escolha dos representantes e
assessores le-igos,

21- Que.haja mais €$paço para a formação dos leigos ne_!
ta dimensão que ê libertada e libertadora.

22- Que seja reconhecida a responsabilidade que o lei
go tem para assuntos de convenios com entidades es
trange}ras: Ex.Miseiior

23- Que o Sínodo dê seu julgamento sobre o real confli
.to Hierarquia-Laicato e aponte caminhos para 11 uma

24-
25-
26-

27-

relação real entre ambas.
Que haja autonomia _dos movimentos leigos,
Reconhecimento e apoio aos movimentos de Igreja.
Que a visão eclesiolÕgica enfoque a djmensão _de
comunhão e participação com· a· trindade como fosp,r!
ção , ao invéz do modelo hierãrquico.Que a conce.!!__
tração de poder do clero seja revista e_que na Igr!
ja toda possa haver realmente a fratern1dade e a
partilha como na Igreja primitiva .. '
Aos bispos e padres, religiosã-s·, teõlogos(as) ,para
que assumam a caminhada do povo oprimido e f�vore-
çam sem ambiguidades o novo mod� de ser IgreJa,_s!
gundo o modelo da Trindade que e a melhor Comun1da
de.
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28- Que a Igreja incentive um espírito fraterno que ex
clua do seu interior a discriminação de leigos, mu
lher,negro,indio,menor e padre-casado.

2 9 - Q u e a I g r e j a i n v i s t a m a i s . e c r ;"J- me c a n i s m os d e f o r 
mação do leigo em ordem de-formação a: - maior con� 
ciencia de s�a missão� maior consciincia critica pi 
ra sua atuaçao; - maior capacitação para articular
homens e mulheres para ser Igreja no coração do mun 
do, como agentes de transformação da histõria. 

30- Que a Igreja favoreça a formação da consciência cri
ti:a e pol�t�c� d? leig9,_acompanhando os que se e�
gaJ�m �a �1l1tanc1a pol1t1ca, movimentos populares 
e s1nd1ca1s.

31- Que a metodologia tenha como ponto de partida um le
vantamento da realidade e suas n�ces§id�des ilumini
dos po_r um.a refl ex.ãQ bI_b l t��.. · .

' -

32- Reconhece�- as �eãl!dades popular�s e:meios pedagõgi
cos de evangel1z�çao. -

33- Que seja revista e ampliada a função, das escolas e
uni�ersidades catõlicas comprometendo-as com a for�
maçao dos leigos, sobretudo nos países do Terceiro
Mundo.

34- Igreja ter um projeto de educação religiosa na for
mação de leigos. ·

35� Re�peitar ! !ormaçio humana_e• primeiro lugar e de 
po1s a !el�g,osa e sacramental, a partir da base, -
ngs paroquias. 

36- Reavaliar a formação pastoral dos semina�istas le
vando em conta a realidade sõcio-et6nõmica-politici
e cultural do local.

37- Que a fo�mação dos �eminaristas se di a partir da
persp�fti�a do pobre o que torna indisp�nsãvel a
consc1enc1a com as camadas popular&s.

38- Que� formação sacerdotal seja repensada e que ela
�e de dentro da reali�ade das comunidades, de forma
integradas "estudo-pratica".

39- Que�nã� haja disti�ção e discrim�nação do negro e
do 1nd10 na fo�maçao do cjero e das lideranças. 

21 

40- Que se recomende ãs_dio�eses recursos materiais ad!
quados i formação especifica para leigos e dirigi
das por leigos. Que se insista mais e mais, para
por em. prãtica a. Evangelização·do Povo de Deus a
partir da releitura dos documentos conciliares e d!
mais-documentos da Igreja. O leigo assim evangeliza
do terã maior responsabilidade ao receber os Sacra�
mentos e maior motivação para servir·.

41- Que o Sinodo denuncie a opressão e a dominação capi
talista sobre o Terceiro Mundo, denunciando também
a questão da dívida externa.·

42- Que se olhe a Igreja da América Lat_ina de um modo
e.speci a l .

43- Que o poder n-a Igreja seja desc�ntralizado; e as de
cisões sobre a realidade latino americana sejam· tõ
madas aqui e não em Roma ..

44- Que o Vaticano res�eite os padres . e teõlogos compro
metidos com o novo jeito de ser Igreja e a pregaçãõ
da Teologia da Libertação.

45- A toda a Igreja, e particularmente ãs CEBs para que
assumam um compromisso de solidariedade com tod-0s
os países irmãos da América Centr.al .. Por ocasião da
celebração dos 500 anps de-evangelização da América
Latina, recuperem a m&mõria histõrica das vítimas
da �olonização, índios,negros e·outros oprimidos,em
função de uma nova e corajosa E�angelização liberta
dora no Continente. -

46- Que a Igreja da América Latina seja mais respeitada
pelo Vaticano, na sua atuação porque ela conhece me

47-

48-

lhor a sua realidade.
Que o Vaticano se pronuncie quanto i arrogincia do
imperialismo internacional.
Que as decisões do Sínodo leve em  con-sideração a re
alida?e dos leigos d� Amêriça Latin·ai.

49- Estabilizar ou incentivar um intercâmbio entre 1 ·a
hierarquia,leigos e teõlogos dos países ricos � com
os mais pobres, para denunciar a realidade resultan
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te da exploração d�q�eles sobre o Terceiro Mundo. 

50- Que o Sinodo dos Bispos faça a opção concreta pelospobres e pelos jovens a nivel mundial.

51- Que o Sinodo garanta� mais expressiva conquista a
tu�l de significado da pastoral latino americana,ou
seJ�, construçao do Reino·, a partir da opção da I
greJa pelos pobres_ na luta pela sua libertação.

52- Que todos os bens da Igreja sejam colocados de fato
a_s�rviço dos mais_necessitados como na Igreja pri
m1t1va, dando o primeiro passo na di·stribuição dos
bens aos mais necessitados.

53- Que o pobre, "lascadq mesmo" seja acolhido e ajuda
d o a s e r -�g r e j a d e · f a to . P o r _ex em p l o : a p r os t i tu t a ,
o sem--casa, sem terra, sem pao. 

54- Q�e Medellin e Pue�la sejam assumidos pela Igreja U
niversal e a questao do pobre não seja tr-0tada ape
nas como um problema do terceiro mundo, mas sim cõ
mo fundamental de toda ela. Assumir concretamente -
a opção preferencial pelos pobres a exemplo de São

Francisco tornando-se pobre com o pobre.
55- Que se :econheça os carismas ·prõprios do lugar lati

no americano de pastoral cuja caracteristica miximi
hoje e consti tuida pelas CEBs.

56- Que seja aberta a possibilidade de serem ordenados

p�d�es aqueles co-0rdenador�s dé CEBs que tenham con
diçoes de exercer o Ninisterio Presbiteral no imbi=
to das suas comunidades.
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A PRAXIS DE CRISTO 
OS PEQUENOS GESTOS DESESTABILIZADOS DO SISTEMA 

( P e • N i e o 1 a u Mas i ) 

PREMISSA - Uma das maior�s ingenuidades i pensar· que 
nõs som.o-s fi lhos das ·nossas ideia.s. Nõs somos 
mais filhos das nossas ações. Elas nos plas 
mam,- nos �motivam-,_nos reforçam. O mundo nãõ 
muda com discu-r:sos ou palavras bonita�; o mun 
do muda atuando-�m cima dele. A exceçao üniti 
poderia ser o homem, que repr�senta o �u�do

da liberdade. Nele tem-pe�-0 �o a força fis1co 
quimica,como também o conjunto do mundo estrT 
tãmente espiritual, como ideias,motivaçõ-es, 
planejamento, em fim o futuro e a sua força 
de atração. O Homem e liberdade. Dentro de 
uma cela de cãrcere ele guaPda a sua liberda
de. Ele pode de certa forma, ser mai.s liv re 
q u e s e r c a r c e r e i r o . I s to em h i p õ te s e . De·' - fato , 
nõs todos vivemos como que massifica� os, ob je
to constante de uma manipulação interesseira 
d a m ã q u i n a c e-1 os s a 1 d o poder . . . _ ?

Como se libertar desta imensa pr1sao. 
Qual e o caminho certo? 
Qual foi o caminho enveredado por Cristo? 

O SENTIDO DA PRAXIS

No mundo deterministicamente oriefltado

o homem e a üni'ca voz discordante. Par
te do universo, ele pode desvincula,r -
dele e criar o universo a sua imagem e
semelhança. Esta e a grandeza da liber
dade, que não aceita o jã, o õbvio õ
normal; mas decide alcançar o � ovo, o i
nedito. Não, certamente, atravesde uma

palavra criadora ,mas através da impre�
são de uma força que atinge fisicamen
te o mundo real o obriga a mudar, a t�
mar outro rumo. A violencia selvagem
de um rio Tocantins pode ser embrulha-
da e obrigada a se disciplinar e a se
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transformar em energia elétrica a total serviço do 
homem. Mais ainda, a força incalculãvel de 1! uma. 
-massa "humana" pode ser atingida e modificada. _ 1 

O que vai modificã-la, ainda �ma vez, nao
1

serã tan!o o �iscurso, a idéia. Serã a ação. Desta 
voz, porem, nao se trata de uma massa amorfa, sem,in 
teligência, mas de um conjunto de forças ' "conscien 
tes" que podem aceitar ou se rebelar.Ora, que tip� 
de ação eu tenho i disposição para plasmar o mundo
humano ã minha imagem e semelhança, em outras pala
vras, segundo o meu projeto? 
Poderiamas distinguir três tipos de ações: 
a) Atividade, melhor, ativismo - que em definitivo,

tra·balha dentro de um sistema e reforça o sistema.
O poder faz de tudo para que os homens �e tornem
um exército de formigas operãrias·, a quem multi
plica as ilusões de liberdade, para que, na reali
dade, trabalhem em favor do sistema, sem reclamar
aliãs felizes e em boa consciência por estar tra
balhando para o -bem da sociedade:

b) Prãxis moral é a resposta que o homem consciente-
m:nte d� mais_a si mesmo que ã s�çj�dade em que 
vive. Ele esta preocupado de sui boa consciência 
da SUQ conversão pessoal, e não se dã conta d� 
força esmagadora do mal organizado penetrado en 
tre todas as junturas da sociedade L Trata-se di 
um.a prãxis real, mas ingênua que visa mais o cora 
ção e a conversão dos individuos d�·que a derrubã 
da das estruturas que aprisionam o homem e o mas� 
sificam. 

c) Prixis politica i aquela que, não satisfeita do
�sforço_moral do individuo, se di conta do peso
1�press1onante das estruturas e das relações soei
a,s. Neste caso o homem tenta agir "inteligente�
mente", consciente da realidade dr�mitica e con
flitiva em que vive, e atuando, não com .uma ativT
dad! qualq�er, mas com uma erixis que atinja o c;
raçao do sistema. O que sera importante não serã
!an�o !ªz�r ou fazer �uitas coisas (ativismo dos
ute1s 1ngenuos). A praxis politica se qualifica
essencialmente pela sua.capacidade de desestabili 
zar o siste-ma o de inau___gurarprâticas diferentes-:-
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E1â·.nã·o::â.�_redita-na e·f1cãciad_e uma prãxis so mo: 
ral ,._ nein_. acredita qué possa existir pr.ãxis móral
poli.t.icamente neutra:: (Veja J.B.METZ, a fé em His 
tõria e So�iedade, Estud6s �ir� uma teologia fun 
damental prãtica, EP 198l;C.Boff,Teologia e PrãtT 

· ca, t��logia do pplitico e s�as mediações, Voies-
1982.) ..

2� SENTtDO'E FINALIDADE OA PRAitS DE CRISTO 

Devemos fazer uma afir
mação fundamental: todo 
o Cristo ê em função do
Reino. Aliãs, nele o 
Reino toma,a sua mãxima
densidade.O homem é cha
mado a continuar não sõ 
um projeto similar, mas 
o_ mesmo ,erojeto, nume.r_! 
camente unico. Ora, o 
homem, como ó Cristo,de 
v� estar interessado sõ 
na con-trução do Rei��; 

saber p·ortanto qual ê a realida-de que se quer mu 
dar e as regras objetivas da mu�anç�; se dar conti 
da dialética entre -0 momento ut5pico/profêtico e o 
momento pritico/politico. O que opera a . mudança 
nio são tanto a� idéias quanto a prãtica diferente. 
E não uma prãtica qualquer, preenchendo, por exem
plo, o prõprio dia do trabalho, mas uma pritica 
desestabilizadora db sistema. 

2.2-Cristo aparece nio como um fenõmeno isolado, mas 
dentro de um cont�xto mais amplo: Ele é a resposta 
histõrica, concreta �o Pai ao clamor do povo opri
mido (v.Josi COMBLIN, O clamor do5 oprimidos, o 
clamor de Deus, Vozes 1984). 
O Deus da Bi-blia ê·, o Deus das grandes mudanças 
histõricas . E o realizador do "projeto Liberdade". 
( o Deus que "vi, escuta e desce para libertar"(Ex
3,7). Ele tem uma sensibilidade ünica ao grito do
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do povo oprimido. Sõ que ele devolve este clamor do 
povo, que se torna portanto como a espinha dorsal 
de toda a Bíblia, a homens livres que procuram ter 
a mesma sensibilidade de Deus. Os profetas, e, de 
maneira Gnica, o Cri�to,recebem este apelo de Deus 
e do povo e partem p·ara mudança. Seriá interessante 
ver os gestos dos profetas dese�tabilizadores do po 
der opressor e inicadores do mundo novo. Por enquan 
to vamos parar na prãxis de Cristo, referencial GnT 
co também da prãxis da Igreja de hoje: 

-

2.3-Marcos conta que Jesus e os apôstolos eram continua 
mente oprimi�os pelas multidões e que eles eram as� 
sim.ocupados - nem tinham timpo para comer(cf�3,20; 

:.1 .. --6,31). Ativism.o? Ou ges-tos·bem escolhi!dos capazes 
de operar uma ruptura e: iniciar uma· .praxis nova? 
Sem duv·ida .Cristo não se. pou·para.Ele sentia' lfma pe 
na ·profunda do povo faminto,. cansado, sem 'pastor 
(Mc.6,3 4). ' -
O prôprio relacionamento· intenso c-ôm o Pai , devia 

- ser quase que arranca d o ã s horas no t u·r nas ( M c 1 , 3 5 ) .
O d i a to d o e r a um s e r v i ç o a o s p o -b r e s . C r fs t o .:P o ré m ; 
se achava frente ao "po�é�" e se interrogava, com 
certeza, qual seria sua at,tude. Cristo não se con 
tenta em trabalhar para os pobres, ele percebe qui 
os pobres ficarão eternamente pobres se não vai ã 
raiz, procurando a causa que gera opressão. Precisa 
agir, com gestos bem calculados, capazes de quebrar 
um determinado equilíbrio para iniciar outro. Os E 
vangelhos nos ·oferecem pistas interessantíssimas.Vã 
rias· vêzes Cristo é ameaçado de morte. Per que? Qui 
gesto "criminoso ele fez para merecer tanto? 
Querendo analisar os fatos parece atê inacreditãvel 
a fraqueza de motivações aduzidã pelos a-dversãrios: 
se trata da cura de um doente em dia de sãbado{Mc.3, 
6); de um levante furioso dos .Nazaretanos:, porque.: 
Cristo não quis operar milagres em sua prôpria cida 
de{Lc 4,29); de uma reação explosiva ã limpeza dos 
vendilhões do templo (Lc 19,47). 
O segredo estâ justamente na carga revolucionãria 
de gestos aparentemente inocentes, mas na realidade 
carregados de significado. Eles têm uma carga amea
çadora. Não são uma resposta qualquer ao clamor do 
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oprimido. Não são ·uma resposta emotiva, assistenci
al, paternalistica, ingênua. Trata-se antes de uma 
resposta critica e política, em vista de derrubar a 
causa das situações de opressão. Portanto se trata 
de gestos que implicam numa visão clara, num posici 
onamento corajoso e numa política e estratégia ela� 
ri videntes. 

3- OS PEQUENOS GESTOS CONCRETOS OE CRISTO

3.1 - O LEPROSO·:._ (Mt 8, 1-4)- Ao pedido de ajuda do
doente Jesus "estendeu a mão, e, tocando-o, 
disse: Eu quero, sê purificado".O fato 1mpres 
sionou tanto São Francisco de Assis que eli 
quis a�raçar um leproso.Mas o caso não é o 
mesmo. Franci$CO fez um gesto de amor que pa
rava no dqente.Cristo, alãm disso, desafiou u 
ma· l�i desumana,que marginalizava·o leproso.
Tocar um impu�o era. um gesto proibido que tor 
nava impuro e ilegal o transgressor. -
Cristo com um gesto sõ, bem ;calculado e desa
fiador,se fez solidãrio com o leproso e ,: ao 
mesmo tempo,aceita se tornar im1fo·ro(teria si
do mais "prudente"curar o leproso d� longe! e 
de sef considerado excomungado, obrigado a fi 
car em quarentena. 

3.2 - O DOENTE DA MAO S�CA - O fato� relatado por 
Mateus(l2,9-14),Marcos(3·,1-6) e Lu.cas (6,6-11 
Jesus cura um doente em dia de sãbado na sina 
9º2ª· Parece uma coisa insignificante,mas nãõ 
o e. Cristo podia ·curar o doente fora da sina
goga e numa sexta-feira. A ocasião e .formida
vel por Cristo que, com um sô gesto:
- mostra o seu amor a Um irmão necessitado;
- proclama que não hã verdadeiro culto a Deus

se esquece do homem. A lei, a mais sagrada,
sô !em o sen�ido de serviço ao homem(o sãba
do e para o hom�m).

- o homem, sobretudo o marginalizado por leis
humanas, é recolocado no centro. Todos co
nhecem o rígido esquema piramidal da sinagõ
g a . O 1 i v r o sagra.d o no e entro , d e p oi s : os
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a�ciã?s, os homens, �s mulheres e as crianças,os mar-' 
ginalizados. Estes nao tinham direito nenhum. Cristo 

� chama um deles para que pule as divisõrias e se colo 
que no_meio, no lugar da Bíblia Sagrada. Era Demais!
A reaçao por esta teimosia, que quebrava todds os es 
quemas· da sociedade, foi imediata e g·eral". "Fariseus 
e herodia�os imediatamente conspiraram contra ele so 
bre como o matariam" (Me 3,6). 

3. 3-A SAMARITANA - (Joãq 4,l·-42). 

" · E Jm .verdadei,r�o fato 'revoluci onãri o con-tra todo o tipo _df dé_scri,�_"inação. Çom Lin ges·to:· be-� ca.lculado, Crist o , . ; . ? 1, em d e u.m e 11,c.o n t .r.o, ·p e s s. o a 1. e o m um s e r hum a n o se,çl���tf rde .amor: e� -�e��carí;nho_, de,rrub�a r -C.On,temporaneamente.? ,qua_t:,ro. ,barre":iras._ A Samaritana era mulher estran-=geJra, pecadora,· h .. erege. Conhecemos a atitude machista, nacionalista, intoleran.t-e- dos hebreus. Estes ta�us d�viam �er tão rígidos_ e esmagadores que o prõ.pr10 Cristo nao se sentia tomar uma. atitude contrãriã.
T�n!o assim, que quando pela pri�ejra vez, Cristo decid1u quebrar estas correntes, os apõstolos · ficaramescandalizados (Jo 4,27). 
Um homem não podia impunemente, falar a sõs com umamulher, alim do mais de mã fama, sem prejudicar a suahonra; Com o gesto simples de falar a uma mulher,Cris to �e coloca �o�tra todas as discriminações machistas,racistas, religiosas. Um gesto que podia lhe custarcarol Gest� comprometidor e explosivo. Dorava��e Cristo nao .tera medo de mostrar a sua atitude diferentef�e-nte ã mulher: cf. � adúltera (João 8,1-1 1): a pr-ost�t�ta na casa de Simao (Lc· 7,36-50); as mulheres ad mitidas na sua turma, inclusive Maria Madalena, de quem �inha expulso sete demônios; (Lc 8, 1-2), Marta e Maria (lc 10, 38-42; João 11,ss� 12,1-8) .. 
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3. 4- A MESA COM OS RICOS - S.ão c·onh�c, das_ as afirmações
de guerra de Cristo c6ntra as riquezas. Elas são i� 
red�tiveis a Deus e ao Reino(cf.Lc 6,24;16,13;12,33-
34; Mt.6,24; 1 9,-21-26). 
Mas ... e os ricos? Qual i Q comportamento de Cristo 
com eles? Com certeza Cristo deve ter-se posto o pro 
blema. Como penetrar no coração deles sem amolecer -
�a .sua luta contra o ídolo das riquezas? Como amar 
os homens e condenar as suas injustiças? 
De novo os gestos de tristo 
não são inocentes. Eles Car 
regam uma força ã primeira
vista invisivel ,m-as que ·a 
tinge inexorav�lmente o al-=
vo almejado. Então, recusar 
o con�ite dos ricos? f Atei 
tar? -
No primeiro caso o perigo 
ã perder o contato; no se-. 
gundo i de ser facilmente 
instrumentalizado. Cristo 
vai, mas cumpre gestos que 
tiram qualquer duvida a res 
peito da intenção dele. 
r iQteressante o fato narrado por Lucas(ll ,33-54). 
Cristo i convidado i mes.a, e vai, mas decidido a fa
zer .um gesto desafiado�. Ele sentarã i mesa sem fa 
zeras abluções rituais. S�_r:-ia como se um padre, co!!_ 
vidado, se recusasse a rezar ou benzer, acrescentan
do- para q_uem manif�\stasse ressentimento: "Não I vou 
benzer comi da roubada.: 
- A afronta do Cristo foi considerada tamanha . que
"quando ele saiu �e lã, os escribas e os fariseus c� 
meçaram a persegui-lo terrivelmente e a cerca-lo de 
interrogatõrios a respeito de muitas coisas, armand� 
lhe tidades para surpreenderem uma palavra se sua bo 
ca 11 (Lc 11,53-54). 
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3.5- A BRIGA ESCANDALOSA NO TEMPLO - Imaginemos que um 
11 exaltado 11 qualquer entre num santuario num dia de 
festa e comece a desarrumar tudo, chamando a todos 
de "ladrões". O efei·to de Cristo quan�o revirou as 
mesas dos cambistas deve ter sido o mesmo. 
Lucas diz claramente que Cristo, depois de ter pr� 
gado e agido na Galileia, decide· atacar o poder on 
de ele estava .concentrado, em Jerusalem(Lc9,ll-.. -:-
11ele tomou resolutamente o caminho -de Jerusalém"). 
Os esforços de Jesus para falar ao coração da cida
de 11 santa 11

, da sua Patria, não tiveram efeito ne 
nhum. 11Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos
como a ga.linha recolhe·os seus pintinhos debaixo das 
suas asas, mas não quiseste! 11 (Lcl3,34) .Frente a es 
ta insensibilidade da sua cidade Jesljs··chorou 11 (Lc-:-
19_,41).
Mas Jesus não se contenta sõ com um choro estêri l. 
O amor de Cristo não pode ser sentimentalismo. Ele 
se torna ação. Portanto decide golpear o pecado de 
Jerusalém no seu coração, no Templo, o verdadeiro 
�entr� do poder p�litico econômico, a que a religi
ao muitas vezes so dava cobertura e legitimação.Foi 
uma verdad�ira briga (Lc. 19,45-46) 
Os fariseus ficaram furiosos: "Com que autoridade faz 
estas coisas, ou quem é que te concedeu esta autori 
dade?n (Lc. 20, 2). Jesus não entra na armadilha: so 
respondera depois deles se manifestarem em dizer- com 
que autoridade agia João Batista. A ira é tal que 
os escribas procuraram fazê-lo perecer,bem como os 
chefes do povo" (Lc.19,47). 
Mas eles não co�seguem tapar a boca de Jesus que a 
crescenta a parabola dos vinhateiros homicidas (Lc-:-
20,9-19). Saibam eles que "a pedra que eles estão 
rejeitando se tornara pedra angular" (Lc20,17). 11A
quele que cair sobre essa pedra vai se quebrar to 
do, e aquele sobre quem ela cair, ela o esmagara" -
(Lc.20,18). "Os escribas e os sumos sacerdotes pro
curavam deitar as mãoi sobre ele naquela mesma hora. 
Tinham percebido que ele contara esta paribola a 
respeito deles"(Lc.20,19). Sõ não fizeram nada por 
medo do povo. Mas procuram lhe preparar uma armadi
lha. "Começaram a vigiâ-lo. Pagaram alguns homens e 
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os mandaram fazer pergVntas a �esus. Eles deviam fi�
gir que eram sinceros e procurar pegar Jesus em co�
tr::adição. Teriam assim motivo para prender e -= entre
gar �-as m.ãos do g·o:v�rnador"(�c.20,20). _ 
"Entao se deve ou nao pa-ga·r impostos a Cesar?(Lc. 20,
22). Se responde 11SJM u :ele serã apresentado. ao �ovo
como um traidor vendido aos romanos;se responde NAO
ele serã acusado ao governador como um subversivo:�!
sus -co�segue ainda_ uma vez se sair, a!irmando, alias
uma voz, incompatibilidad! entre o Reino e o Poder.
Mas a horas· de ·e ris to es tao contadas. Quem se rebe 1 a
ao sistema deve p/e�er�
ÇQIÇ�Y�l2i 

A pra x i s d e e d s to não ê q.u-t n t i ta ti v a . E 1 a ê ma i s 
qualitativa. Ctisto· .. não esta.va interês�ado em fazer 
"muitas" coisas, mas coisas significativas!;•questi!
nadoras�, "eKplosiias". �-tlaro que o pr6xi�o deve 
ser amado em si mésmo e n.ão·instrumentalizado.De fa-
to, ning,uêm-amou como Jesus. • 
Mas, amando, e 1 e es co 1 h.e- gestos "des af i ado.r_es ,dese_!,
tabilizadores" do sistema. Cristo era "inteligente ". 
Podendo mostrar a um doente o se��carinho em duas
manei r-as diferentes, e 1 e es co 1 he a que 1 a_ que mais · _.!
tingia o mal na sua -�aiz: des�rul� a lepra (gesto o
tico� e mais, destruia a margina1izaçao em que o 1!
pro�o estava mergulhado (gesto polftico). Ele aceita
o convite dos ricos, não corta o contato com eles {,!
titude êtica), ma! se.comporta cri�icamenteJd�sposto
a questionar e ate_çriar casos (at1tude pol1t1ca). 
tle chor� sobre a sua cidade, mas não para na chora-
deira. Ele parte para a aç�o. . _ . 
A Igreja ê chamada a ser sinal e continuaçao de Cri!
to e das suas atitu�es. Ela trabalhou e trabalha. Po
de atê ser acusada ãs vezes de superativismo. 
Mas ela deve se interrogar qual_ê a sua pra�is: Ela
reforça ou quebra o ativismo? Poe gestos1 nao 1mpor
ta se pequenos,mas �arregados de conversao P!ra o
mundo novo, questionado�es_do mundo ve �ho? F1car C�!
sado pelo muito faze�"!º e tudo, p�ec,sa se 9uest1!
nar que tipo de prax1s e a nossa. So uma prax�s sem!
lhante ã de Cristo pode mudar o mundo e encam1nhar a
realização do REINO. 
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ATENç·Ao: Encontro- Nacional da Fraternidade 

de 22 a 28 de" janei re> __ df? 1988 

Em Arrozal - Volta ie.d,q.nda · 

Com a presença de íl.Valdi-r Calheiros. 

Respon-sãveis por r.egião, no Brasil 

Região Norte � Jayme de Moura Pereira 

Rua Major Cornelio, 568 

68786 - Santo Antonio do Tauã - Parã 

Região Nordeste: Pe.Antonio de Oliveira 

Pça.da -Revolução, 49 - Periperi 

40000 - Salvador - Bahia 

Região Centro - Pe.Jose Bizon 
'• 

Rua Mariazinha Vicen-zot'o, 41

Região Su� - Pe.Edson Damian 

Casa ·Paroquial 

97210 � Formigueiro - R.S 

Tesoure-1 ro - Pe. Freddy Goven 

·Rua Dr. Manoel Vitori-no, 369

48100 - Alagoinhas - BA
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LA PAZ 

"LA PAZ QUE AQUI PREDICAMOS ES LA PAZ DE CRISTO 
DE LA QUE EL DUO QUE SIEMBRA DIVISION" 
(Homilía 3er. Domingo de Pascua, 9.4.78) 

Los cristianos hacemos campafías de oración por la paz. Podero
sos y oprimidos hablan de paz. Existen organizaciones que lu
chan por la paz, pero L Qué es la paz? L Cómo se está negando en 
la práctica? LCuál es la reconciliación entre los hombres que 
traiga la paz? LPuede la paz ser el resultado de un tipo de violen
cia? LCuáles son las tareas de los cristianos por esta noble causa? 
LQuiénes tendrán la última palabra en la historia: los que propi
cian la gue"a o quienes luchan por la paz? 

E/ objeto de este cuademito es encontrar algunas pistas de res
puesta a estas y otras inte"ogantes, en la palabra dei Obispo 
Mártir, asesinado, mientras celebraba la Eucaristía, el 24 de 
marzo de 1980, precisamente cuando acababa de decir: "Que 
este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres, 
nos alimenten para dar justicia y paz a nuestro pueblo ". 



;,QUE ES LA PAZ SEGUN MONSENOR ROMERO? 

" 
"La alegría dinámica de un Dios de Paz, que precisamente por ser 

r un Dios de paz construye, se despa"ama -diríamos- en bondades,
realiza la pluriforme maravilla de la creación" ( 2). 

Es por tanto acción, construir algo nuevo, colaborar con Dios en 
continuar su obra creadora de un mundo que merezca que El lo 
bendiga, es decir que diga que está bien hecho. 

;,CUANDO NO SE PUEDE HABLAR DE PAZ? 

j "No es el equilibrio dei te"º'· no es silencio de los cementerios, 
no es producto de violencia y de represión que cal/a" ( 2.5. 7). 

Paz no existe cuando a un pueblo atropellado en sus derechos, 
marginado de la política y del gobiemo de su nación, se le reduce 
al silencio y a la pasividad por media de la violencia instituciona
lizada. 

;,CUAL ES LA RECONCILIACION QUE TRAE LA PAZ? 

"Que quienes no tienen sentimientos de paz porque tienen mucho 
egoísmo en su corazón, se conviertan ai amor; quienes están lejos 
de la paz porque tienen sus manos manchadas de sangre y de crí
menes, se laven en el arrepentimiento y sientan también que para 
los pecadores y criminales hay paz cuando hay ª"epentimiento 
y amor" ( 3). 

Reconciliación no es el abrazo de paz entre explotadores y explo
tados, -si antes no se renuncia de parte de los poderosos a seguir 
oprimiendo y explotando a los pobres. 

i, QUE TRAERIA ESTA RECONCILIACION PARA LOS POBRES? 

"Que se haga efectivo un nuevo modo de vivir, respetando los de
rechos dei hombre: derecho natural a participar en la política y en 
el gobierno de los pueblos, para trabajar por el bien común " ( 4. 7 ). 

Las riquezas y el poder político tendrían que repartirse entre to
dos, para que no estén al servido de unos pocos privilegiados, sino 
de todos. 

4 

i, COMO TENEMOS QUE RESPONDER LOS CRISTIANOS PARA 
SER CONSTRUCTORES DE UN MUNDO DE PAZ? 

"Aquel que reclame contra la injusticia dei sistema actual, contra 

" los atropellos de una autoridad abusiva, contra los desórdenes
f"'\ de los hombres, explotando a los hombres, todo aquel que luche 

desde la resu"ección dei gran Libertador, só/o ese es auténtico 
cristiano" ( 5). 

No es suficiente promover campafias de oración por la paz. Es ne
cesario fortalecer la organización de obreros, campesinos y de to
dos los sectores del pueblo para que su lucha sea efectiva. 

5 



iPUEDE LA VIOLENCIA PRODUCIR LA PAZ? 

"La lg/esia cree en la paz; pero sabe muy bien que la paz no es ni 
ausencia de violencia, ni se consigue con la violencia represiva" 
(6). 

Los poderosos llaman violencia el levantarse de los pobres en con
tra de siglas de opresión, explotación y represión violenta. 

l CU ANDO ES LEGITIMA LA VIOLENCIA DE LOS POBRES?

"Sus juicios (/os de la lglesia) sobre la violencia que turba la paz, 
no pueden desatender los postulados de la justicia. Sus juicios son 
diferentes segú,n las diferentes formas de violencia, de tal manera 
que la /glesia no puede afirmar en forma simplista, que condena 
todo tipo de la violencia"(9). 

La violencia de los pobres no puede condenarse cuando se hace 
en legítima defensa para salvar muchísimas vidas amenazadas por 
un sistema de muerte para las mayorías. 

iESTAN DADAS LAS CONDICIONES PARA QUE �A VIOLEN
CIA DE LOS POBRES SEA LEGITIMA? 

"Cuando una dictadura atenta gravemente contra los derechos y e/ 
bien común de la nación, cuando se toma insoportable y se cie"an 
los canales, dei diálogo, el entendimiento, la racionalidad, cuandó 
esto ocu"e, entonces la lglesia habla de legítimo derecho a la vio
lencia insu"eccional" ( 1 O). 

Los pobres han probado todos los medios legales y pacíficos: mar
chas, manif estaciones, huelgas, ayunos, diálogo y a todo se les 
responde con la violencia represiva. · 

iQUE PROVECTO TENDRA LA ULTIMA PALABRA EN LA 
HISTORIA: EL DE LA VIDA O EL DE LA MUERTE? 

"La lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene 
perspectiva. La paz de los cementerios no la puede obtener la oli
garqu{a frente a un pueblo como el nuestro" ( 1 O). 

6 

�. I 
' 1 

La fe no admite como desenlace final el triunfo del mal, del odio, 
del desamor, del pecado, en contra de aquellos a quienes Jesús de
claró poseedores del Reino. 

;,QUE TENEMOS QUE HACER, ENTONCES? 

''Es tan útil para los cristianos EN COMUN el trabajar por la digni
dad humana, por la promoción de la paz en la justicia, la aplica
ción social dei Evangelio . . .  " ( 4). 

La fuerza invencible de los pequenos por la vida está en su lucha 
EN COMUN, es decir organizados y motivados por la fuerza de la 
Buena Noticia de su liberación traída por Cristo. 

EL 'PADRE NUESTRO' NO SE HA REZADO EN BALDE. 
CUANDO A LA PAR SE LUCHA POR ALCANZAR LA PAZ. 

"Vendrá ese Reino de Justicia, vendrá ese Reino de paz, no nos 
desanimemos, aún cuando e/ horizonte de la historia como que se 
oscurece y se cie"ª· y como si las realidades humanas hicieran im
posible la realización de los proyectos de Dios" ( 1 ). 

Tener fe en Jesús es tener fe en la fuerza de los pobres en donde 
El está presente y a quienes ha entregado su Espíritu de fortaleza 
como fruto de su muerte y resurrección. 

Los extractos sobre "la paz" fueron tomados de: 

1. Homilía de la Vigilia de Navidad, 24.12.77.
2. Homilía Celebración de Fin de Afio, 31.12.77.
3. Homilía de la Epifanía, 6,1.78.
4. Homilía dei 3er. Domingo dei Tiempo Ordinario, 22.1.78.
5. Homilía dei 3er. Domingo de Cuaresma; 26.2.78.
6. Homilía dei 2o. Domingo de Pascoa, 2.3'.78.
7. Homilía dei 3er. Domingo de Pascua, 9 .4.78,
8. Homilía dei 2o. Domingo de Resurrección,.26.3.78.
9. Cuarta Carta Pastoral, 6.8.79.

10. Entrevista a Prensa Latina, 15.1.80.
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LA SOLIDARIDAD 

"Para devolver a los pobres su dignidad y animarles a que ellos 
sean autores de su propio destino" (17). 

Para Monsenor Romero la soli�aridad está fin,cada e�, el �mor,
que para los cristianos está cristali�a�o en J�sus, �ue q.uzso se�
precisamente el ejemplo de un oprimido, baJo un impeno p�de 

roso bajo una clase dirigente de su pueblo, que lo despedazo en
su f �ma y en su honor y lo curcificó" ( 9 ). 

El O bispo Mártir no sólo predicó desde su tribuna de Pastor de 

la Arquidiócesis de San Salvador; su T�st!monio de ofren�ar su
sangre en este ser solidaria hasta sus ultimas consecuencias, l?
hizo sobrepasar las fronteras para convertirse en el Profeta a ni-
vel latinoamericano y mundial.

De la riqueza de sus pronunciamientos públicos entresa�amos
también fíneas de respuestas a las interrogantes de ;,que es la

l·d ·d d ? ·Qué cualidades debe tener? ;,Cómo se concretiza ,so z arz a . G 
d l Z-d .d d ntre 

en la práctica? ;,Quiénes son los e�emig?s e a so z a�z a e 

los pobres? ;, Quiénes son sus destznatarws? Y otras mas. 

Dejemos, pues, que su palabra ilumine las tinieblas de un mundo 

dividido.

;, QUE ES LA SOLIDARIDAD SEGUN MONSENOR ROMERO?

"Es acercarse a los problemas, angustias y alegrías de los demás.
Dar ánimo, orientación, esperanza y una palabra de Conversión.
Es comprometerse en la defensa de los pobres. Es construir un
Reino de Dios que sea sólido, íntimo, santo, en el seno de una co
munidad" ( 1. 4.17 ).

Solidaridad no es paternalismo, es no pretender "suplantar el nece
sario esfuerzo de la razón humana en buscar soluciones concretas y 
viables a nuestros graves problemas" (1.2). 

;,COMO DEBE SER ESTA SOLIDARIDAD DEL CRISTIANO? 

''No está oondicionada a determinadas organizaciones, llámense 

cristianas o no, estén protegidas legal o realmente por el gobierno
u opuestas a él. Sólo interesa que el objetivo de la lucha sea justo 

para apoyarlo desde la fuerza dei Evangelio " ( 6).

El Cristiano no puede ser sectario en la práctica de su solidaridad 
porque "los intentos libertarios de los hombres y de los grupos aun 
sin profesarse cristianos son impulsados por el Espíritu de Jesús" 
(6). 

;,ES LA SOLIBARIDAD UNA TAREA SIEMPRE AGRADABLE? 

"Tengo el deber para con las organizaciones políticas populares
aun cuando ellas desconfíen de mí. Mi deber es defender su dere
cho de organización, apoyar todo lo justo de sus reivindicaciones"
(16). 

"Algunos sólo juzgan por fuera una ocupación del templo. Es cier
tamente molesta, pero cuando uno mira por dentro comprende
mos que la lglesia necesita vivir siempre en emergencia" ( 18). 

9 



lCOMO SOMOS SOLIDARIOS EN LA PRACTICA?

"Exige una mayor inserción entre lo� pobres, hasta en sus riesgos y
en su destino de persecución. 
Las Comunidades Eclesiales de Base son un media pastoral muy
eficaz en esta inserción evangélica de la Jglesia en nuestro pue-
blo" (15). 

"Hay que superar la indiferencia entre muchos que se colocan co

mo meros espectadores ante la terrible situación sobre todo el

campo" (1 O). 

l QUIENES IMPIDEN LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS POBRES ?

"Las organizaciones que representan una voz discordante a la dei
gobiemo, encausada a través de organizaciones gremiales o campe
sinas se ven, de hecho, dificultadas o simplemente imposibilitadas
de ejercer su derecho de organizarse legalmente, a trabajar por sus
objetivos" ( 16).

Pero también hay enemigos de fuera que bajo la piel de la solidari

dad esconden sus propósitos de destruir las esperanzas del pueblo.

A ellos se dirigió Monsefior Romero: "si de verdad quiere defender

los derechos humanos, prohiba se dé ayuda militar al gobiemo sal-

vadorefio" (18).

CUIDADO CON CAER EN LA TRAMPA DE QUIENES DES
PRESTIGIAN A LOS QUE LUCHAN POR LA JUSTICIA

"Tengamos oídos con esta ética de discemimiento dei amor para 
saber oír en la voz dei campesino que se muere de hambre, no un 
terrorista sino un hermano que está necesitando la voz, la ayuda 
dei que puede dar" ( 19 ). 

"Los fallos están no en que sean subversivos o maleantes o resenti
dos sociales, los fallos están en que son perseguidos, masacrados, 
dificultados en sus intentos de ampliar sus relaciones con otros 
grupos democráticos" (19). 

lQUIENES DEBEN SER LOS DESTINATARIOS DE NUESTRA 
SOLIDARIDAD? 

"El enfermo que parece un inútil !)ara la sociedad, los hambrien-
10 

tos, los más [!Obres, débi/es ,Y '!'°'rginados, el más desvalido de
aquellos que sm la ley son mas facilmente presa de los poderosos" 
( 6. 7.). 

Lo� Pº?res son débil�� si están solos. Su fuerza es la organización.
Solidandad es, pues, proteger a los débiles razón principal de las 
leyes y de la organización" ( 6). 

' 

l QUE HACER ANTE EL RETO DE UN MUNDO INJUSTO DES
IGUAL, EN DONDE DOMINAN LAS FUERZAS DEL MAL?

"Hay que luchar por las justas reivindicaciones pero mientras no 
!lega ese mundo mejor, saber que ya se es redentor si se ofrece
desde el fon.�o dei corazón por la conversión de las injuscias, por
la construcczon de un mundo como el que Cristo sofí.ó" ( 13). 

"Qué hermo�o sería el mundo el día en que los hombres pusieran 
toda la plemtud de su desarrollo, toda la grandeza de sus ideales 
cn darse a los demás" (14 ). 

Los extractos sobre la solidaridad fueron tomados de: 

1. Homilía enAguilares, 19 .5.77.
2. 2a. Carta Pastoral, 6.8.77.
3. Homilía 3er. Domingo de Adviento 11 12 77
4. Homilía 4o. Domingo de Adviento

1

18 i2 77 ·
5. Homilía en San José Quezaltepequ�, 19 .1 Í.77.
6. 3a. Carta Pastoral, 6.8.78.
7. Homilía 3er. Domingo de Cuaresma 12.2 78 
8. Homilía 4o. Domingo de Cuaresma '19 3 78 ·
9. Homilía 2o. Domingo de Resurrección °26 3°78

10. Homilía 2o. Domingo de Pascua, 2.3.78. · · 
11. Homilía 60. Domingo de Pascua 30 4 78 
12. Homilía dei Jueves Santo, 12.4.79. · · ·
13. Homilía dei Viemes Santo, 13.4.79.
14. Homilía 2o. Domingo de Pascua, 20.5.79.
15. Cuarta.Carta Pastoral, 6.8.79.
16. Homilía dei 16.12.79. 
17. Dis�urso con motivo dei doctorado Honoris Causa conferido por la Uni-

versidad de Lovaina, 2.2.80. 
18. Homilía dei 60. Domingo dei tiempo ordinario 17.2 80
19. Homilía dei 23.2.80.

' · · 

20. Ultima homilía en el aniversario de la muerte de la Sra. Pinto, 24.3.80.





''A nossa voz é embargada por aqueles que se dizem dirigentes 
desse grande Pais. Eu deixo aqui o meu apelo, apelo de 200 mil 
indígenas que habitam e lutam pela sua sobrevivência nesse Pais 

tão grande· e tão pequeno para nós': 

Marçal Tupã-y 

' 
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GLJATEMALA;;. 

Masacre d� la Emba.]· ,::>d= d� E -. o::::::;;c c;;c;,  ....... -.::;;a- spa, ,a 

Vicente Menchú. 
63 anos.

Catequista indigena. 

1 

31 DE ENERO OE 1980. 

1 

Y demãs compafieros mártires. 

Desde hacía 4 anos, los indígenas de Chajul, Nebaj.· 
San Pablo el Baldío, Chimel. Uspantán, Cotzal y otras 
aldeas de El Quichê, venian soportRndo la ocupación 
militar de sus comunidades. El ejército perseguia a 
sus líderes. a muchos los secuestraba, torturaba y 
desaparecia, a sus rnujeres. ninas y ancianas las violaba 
y asesinaba, sus casas y miipas eran quemadas. sus 
títulos de propiedad robados... Ellos sôlo reclamaban 
el derecho a la vida y a la tierra y el ejérci to les 
respond1a con la represión y la mu�ite. 

Para der.unciar esta situacíón en que v1.v1.an. se 
organizaron varios campesinos, bajaron a la capital 
de Guatemala. llamaron a las puertas del Congreso. 
los Ministerios, Organismos de Derechos HUIJ.lí:}nos. El 
gobierno los amenazaba con no .tolerar más denuncias 
y los acusaba de subversivos y comunistas. 

El 31 de enero de 1980, los campesinos entraron 
pacificamente a la Embajada de Espafia, acornpa�ados 
por algunos obreros y estudiantes. Querían pedirle 
al Embajador que intercediera ante el Gobierno de Guate
mala para que terminara la represión que sufrian. 

El Embajador aceptó mediar con el Gobierno y se 
comunico con las autoridades para tratarlo en forma 
pacifica. Poco después 600 hombres de las fuerzas arma
das rodearon el edifício y lanzaron bombas al jnterior 
de la Embajada. Doce minutos bastaron para ahogar en 
cenizas la ,voz del pueblo. 

Ese dia murieron ventiún indígenas representantes 
de sus comunidades, obreros, estudiantes y funcionarias 
de la Embajada. 

Sólo el Embajador pudo salvarse y uno de los campe
sinos, que fue l levado al hospital. . pero esa misma 
noche fue asesinado y apareci6 su cadáver al otro día. 

Con sus compafieros, la mayoria cristianos, murieron 
aquel dia Vicente Menchú, catequista indígena de Chimel, 
padre de once hijos y de una familia mártir, Maria 
Ramirez Anay y Gaspar Vivi. también catequistas Y lucha
dores por la justicia. 

2 
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EL SALVADOR: 

Monser'lor Dscar Arnulfo Romero. 

Arzobispo. 
63 anos. 

24 de marzo de 1980. 

Oscar Ron•3ro nació el 15 de agosto de 1917 en 
Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. 

Su padre, Santos Romero, era telegrafista y su 
madre Guadalupe de Jesús, una santa. 

La primera educación fue con los Padres Claretia
nos. Los estudios eclesiásticos los concluyó en Roma, 
en la Universidad Gregoriana, habiendo sido alumno 
del Colegio Pío Latino Americano. 

Ordenado el dia 4 de abri 1 de 1942, ejerció su 
ministerio en el pais, como párroco, rector de la Cate
dral, Director de Seminarios, Obispo Auxiliar de Mons. 
Luís González y Chávez, a quien susti tuyó en la sede 
Metropolitana de El Salvador el 22 de febrero de 1977. 

El dia 24 de marzo de 1980, muerto y resucitado, 
baleado mortalmente en el altar de la capilla de la 
Divina Providencia. 

Amigo, hermano y padre para el pueblo más pobre 
y marginado, sabe recoger su dolor y su esperanza como 
nadie. El pueblo escucha cada domingo su predicación 
de la Buena Nueva y su denuncia de todo pecado personal 
y social. Aprovecha el reconocimiento internacional 
para denunciar a.nte el mundo la situación de su pueblo. 
Es esta denuncia que le cuesta la vida, en su última 
homilía del domingo 23, exhorta a las fuerzas represivas 
"Ningún soldado está obligado a obedecer una orden 
contra la ley de Dios que dice: No matarás ... Les supli
co, les ruego, .les ordenó en nombre de Dios: Cese la 
represión". 

El mismo Arzobispo lo habia previsto por lo que 
habfa dicho dias antes: ''pueden matarrne, pero quede 
bien claro que la voz de la justicia nadie la puede 
hacer cal lar... Si me matan, RESUCITARE EN LA LUCHA 

DEL PUEBLO". 

Asi, el Obispo Casaldáliga dedica a Monse�or Romero 
pastor y mãrtir un bello trozo literario en que concluye 

"San Romero de América, pastor y mártir nuestro, 
nadie harã callar tu última homilia! 

4 



HONDURAS: 

MASACRE DE LOS HDRCDNES. 

MARIA ELENA AlEJANOR:l 

. 

OSCAR OVIOIO MAXIMO 

. ,. 

. . \ ' 

� f1�R� JUA� ENITO 

Jerónimo Cypher 
Sacerdote Franciscano. 
35 af\os. 

Bernardo'Rivera 
Maria Elena Bolivar 
Roque Andrade 
Arnulfo Gómez 
Alejandro Figueroa 
Lincoln Coleman 

25 de junio de 1975 
Olancho. 
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UARTIRES 

PUEBLO 

25 DE JUNCO DE 1975. 

F. iVAl'i LINCOLN 

FAUSTO ARl\!ULFO RUTH 

ROOUE RAMON 

Iván Betancourt 
Sacerdote Diocesano 
30 anos. 

Oscar O. Ortiz 
Francisco Colindres 
Juan B. Montoya 
Máximo Aguilera 
Ruth García 

El Padre Iván, sacerdote colombiano llegó a Olancho 
para trabajar con los campesinos que sufrían grandes 
di f icul tades e injt.sticias. Era incans3.ble y alegre 
en su trabajo pastoral, de oración profunda y capaz 
de dar la vida en su lucha por la justicia. 

El Padre Jerónimo, Michel "Casimiro� era un sacer
dote franciscano, venido de . los Estados Unidos. Fue 
a trabaj�r a una región distante de todo centro político 
estaba siempre ayudando a los otros, daba un testimonio 
grande de pobreza y entrega. 

Ambos sacerdotes eran apoyados por el Obispo Anto
nio, que también tenia un compromiso con los pobres. 
El testimonio de Iván y Casimiro con el t:rabajo de

conscientización que se realizaba a través del Instituto 
'' 18 de Febrero" y de la Unión Nacional de Campesinos, 
resulta intolerable par� los terratenientes, que quieren 
mantener sus privilegios a costa del hambre y miseria 
de los campesinos. 

En el ano 75 se estaban dando diversas represiones 
de la policia y el ejérci to, se había suspendido una 
"Marcha de Hambre" y reprimido hasta con la muerte 
a los responsables de su preparación. 

El 25 de junio el Padre Jerónimo había ido a la 
ciudad de Olancho a comprar remédio para un campesino 
enfermo, fue agarrado por los terratenientes que estaban 
tramando venganza contra la Iglesia, el Obispo y los 
Padres, por estar al lado de los pobres. 

La masacre, preparada hasta en sus <letal les, fue 
dirigida por un terrateniente y miembros del ejército. 
Los dos padres y 12 laicos más son llevados a la hacien
da "Los Horcones" y alli asesinados uno por uno, con 
disparos en la cabeza y sus cuerpos enterrados a 29

metros de profundidad, un un pozo, que fue destruído 
enseguida por bombas y rellenado por un tractor. 

La familia de un campesino fue a avisar al arzobis
po de Tegucigalpa, que llegó con un grupo de defensores 
de · 1os derechos humanos y la policia y encontró el 
lugar exacto donde estaban los cuerpos enterrados. 

Los cristianos de Olancho en recuerdo de sus márti
res levantaron una cruz, la cual fue derribada varias 
veces, pero el recuerdo de los que dieron su vida por 
amor a los campesinos, perdura en la memoria de todo 
el pueblo hondureno. 
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NICARAGUA: 

Gaspar Garcia La viana -

Sacerdote. 
37 afíos. 

11 de diciembre de 1978. 

El 11 de diciembre de 1978 Gaspar cayó en combate, 
siendo miembro del Estado Mayor del Frente Sur. 

Nactó en 1941 en Asturias, Espafia, hijo de un 
minero. Se ordenó sacerdote. en la orden del Sagrado 
Corazón. En Madrid fue sacerdote obrero, trabajando 
en una carpintería de barrio. 

Cuando su Congregación pidió voluntarios para 
ir a Nicaragua, él fue el primero en ofrecerse y fue 
destinado a la parroquia de San Juan del Sur. Le tocó 
-dice él- una parroquia de 600 km: "Todos analfabetas,
sin escuelas, sin comida, sin casas, sin nada, ivamos!

Le duele el sufrimiento del campesino y a él dedica 
varios poemas, como el siguiente fragmento, que es 
un grito de denuncia. 

Me hieren 
tus mortajas 
prematuras 
de hambre 
serena ... 

Me hieren 
tus ojos 
humilladas 
hendiendo 
la tierra ... 

Me hieren 
tus plantas 
desnudas 
cuando pisan 
las piedras ... 

Durante su trabajo pastoral, lucha constantemente 
contra la explotación en que vive su pueblo de adopción. 
Expulsado dos veces del país. La última vez, en julio 
de 1978, su estancia en Espana le sirve para madurar 
su decisión de incorporarse al Frente como combatiente. 
Ingresa clandestinamente a Nicaragua, escribe una carta 
a sus feligreses y otra a los religiosos y sacerdotes, 
explicando las causas de su opción. 

Desde entonces, es el "Comandante Martin", aprecia
disimo en el campamento por su alegria, por ser el 
primero en el combate y el último en la retirada. 
Sacerdote hasta el final, sus superiores nunca lo pusie
ron en la disyuntiva de elegir entre el sacerdocio 
y la lucha armada por la liberación de su pueblo. 

"En mi vida he encontrado dos comunidades bien 
distintas, pero ambas apasionantes: la religiosa, donde 
siento que me quieren y me respetan; y la sandinista, 
donde tengo amigazos del alma, donde lo compartimos 
todo, donde nos jugamos la vida a diario." 

/ 8 
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PANAMA. 

Héctor Gallego. 

Sacerdote. 
34 af\os. 

9 de junio de 1971. 

-:;, 

-�-
. 

" 

Héctor Gallego de nacionalidad colombiana, llegó 
a Panamá en 1966, trabajando como diácono en San Fran
cisco. Fue ordenado sacerdote en Medel 1 in en 196 'l 
Y algunos meses después, fue nombrado primer pârroco 
residente de Santa Fe, donde comienza un trabajo · de 
evangelización visitando comunidades. impartiendo cursi
llos, donde su compromiso con los campesinos, su testi
monio Y su trabajo de concientización, le empezaron 
a ganar la sospecha y antipatia de los poderosos. 

Vive en un rancho construiào por cuatro palos 
y techo de penca, trabaja constantemen.te durante 4 
anos, organizando 64 comunidades de base, que visita 
asiduamente caminando entre las montanas o en una mula, 
que sólo la usa cuané:.o se siente enfermo, pues dice 
que es muy lenta y él necesita caminar de prisa. 

Una vez al mes celebra Misa de todas las comunida
des, i más de 1,000 campesinos que vienen de todas partes
celebran asi su fe, descubren la opresión y se van 
haciendo solidarios en la lucha. 

Héctor 
campesinos, 
Progressio" 

nombre. 

cree en la capacidad organizativa de los 
organiza cursillos basados en la "Populorum 
y una Cooperativa que después llevarâ su 

El dia 23 de mayo de 1971 quemaron su casa mientras 
dormia, se salvó por milagro. Pasõ entonces a vivir 
en casa de un campesino amigo, Jacinto. Una noche, 
supuestos Guardias Nacionales lo secuestran, las autori
dades nunca esclarecen el hecho. Un diario de Bogotá 
afirmó que fue torturado hasta morir y arrojado al mar. 

Monsefior Legarra, Obispo de Veragua, escribe sobre 
el Padre Héctor: "No es nuevo lo que sucede. El profeta 
no puede morir en la cama. Durante su vida tiene que 

ser apedreaào, despedido, olvidado ... Ante todo Panamá 
queremos demostrar que el Padre Hêctor fue un autêntico 

testigo del Evangelio". 

y sus seguidores, los campesinos pobres de Santa· 
Fe de Veraguas continúan baciendo vida la frase que 
él usó en su vida: 

"Si desaparezco, ·no me busquen,. sigan la lucha". 

10 
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COSTA RICA. 

Victor Sanabria. 

Arzobispo. 
15 de junio de 1952_ 

Arzcbispo de San José. De origen campesino, mues
tra en sus rasgos físicos su ascendencia indígena. 
Historiador renombrado, pastor ejemplar y hábil pol1tico 
fueron sus objetivos principales la lucha por esclarecer 
consti tL!cionalmente las garantías sociales y el apoyo 
2. la -::>rganizac1on y formación o.brera_ En relación 
con ello ? logra hacer coincidir a la Iglesia y al Parti
do Comunista local en la polémica "al ianza increíble", 
cuyô fin es buscar un mét�do común de acción y un común 
objetivo, en con8:reta relación con la transformaci.ón 
soc.ial. Funda la Acclón Católica, insistiendo en la 
2.yuda a o.breros y campes.tnos. Desde sus primeros docu
mentos la ncuestj_ón social" engloba "las cuestiones 
funàamenta.les de justicia, de caridad y de equidad 
cristlana". 
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POSICIONAMENTO DOS MOVIMENTOS E SERVIÇOS DE IGREJA 
LIGADOS AO MUNDO DO TRABALHO A RESPEITO DA 

PRESENÇA DOS CRISTÃOS NO MOVIMENTO SINDICAL E DA CLAT 

Nós, os movimentos e serviços 
de Igreja ligados ao mundo cjo tra
balho, preocupados com os proble
mas surgidos em torno do processo 
de implantação de uma outra ten
dência sindical no Brasil - CLA T: 
Central Latino Americana de Traba
lhadores - através de nossos repre
sentantes, sindicalistas e ativistas do 
movimento popular, demos conti
nuidade a um processo de reflexão, 
cujos frutos passamos a expor. 

Este documento destina-se a 
informar nossos militantes de base, 
bem como o conjunto da Igreja e 
do movimento social, a respeito das 
preocupações que estes fatos nos 
suscitam. 

Com toda a clareza poss1'vel, 
queremos desde já afirmar que, em 
relação à C LA T, não se trata de 
mover nenhum tipo de processo in
quisitório ou de julgar intenções 
pessoais; nem mesmo desejamos dar 
a esta questão uma dimensão maior 
do que realmente merece. Temos 
clareza de que hoje, em nosso Pais, 
qualquer tendência sindical tem di-
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reito de implantação e crescimento. 
Essa mesma liberdade nos confere o 
direito - e, no caso, o dever - de 
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apresentarmos nossa aprec,açao ou 
cr1'tica por razões que procuramos 
deixar claro neste texto. E o faze
mos com a mesma liberdade com 

, . ' 

que apresentamos cri t,cas as outras 
tendências sindicais que atuam no 
movimento sindical brasileiro. 

Temos ainda a convicção de 
que os problemas aqui levantados 
devem ser encarados como obstácu
los a se superar. É preciso ir além da 
cr1'tica e do lamento. A cr1'tica é um 
dos momentos do processo de cons
trução de um movimento sindical 

. , . . ,,., 

un1tar10 que, como cr,staos, pensa-
mos estar contribuindo com o con
junto do movimento dos trabalha
dores. 

IMPLANTACAO DA 
• 

CLAT NO BRASIL 

ão é nova a tentativa da 
CLAT de estabelecer-se no Brasil. 
Já antes mesmo de 1964, ela manti
nha vinculação com algumas federa-
ções e entidades sindicais no país, 
bem como com os Círculos Oper• 
rios Católicos e sua Confederaçlo 
(Confederacão Brasileira dos Traba-

• 

lhadores Cristãos). Por ocasião do 
golpe militar de 1964, a CLAT des
filia os Círculos Operários, pelo fa
to destes terem apoiado o golpe. 

A partir de 1981, a CLAT vol
ta a investir no Brasil criando, como 
forma de sua existência legal no 
país, o IPROS (Instituto de Promo
ção Social), um centro de formação 
com sede em São Paulo. 

Mais recentemente, a CLAT 
retoma com novo empenho seu pro-

-

cesso de implantação, dando-se con
ta da importância do País no Conti
nente, do processo de renovação 
que ocorre dentro do movimento 
sindical e, sobretudo, observando a 
forte participação da Igreja e dos 
militantes cristãos nesse processo. 

Como fatos relevantes do seu 
modo de atuar, é preciso destacar a 
crescente intervencão de membros 

• 

do IP ROS em visitas a sindicatos e 
organizações da Igreja, das mais di
versas regiões do País, promovendo 
seminários de formação e viagens de 
intercâmbio. 

Três acontecimentos recentes 
merecem destaque: 

1. A realizacão da Conferência inti-
• 

tulada ''Ensino Social da Igreja e
o Mundo do Trabalho na Améri
ca Latina dos anos 80'#, numa

· promoção da CLAT com ó patro
cínio do CE LAM, nos d ias 28 de
janeiro a 19 de fevereiro de 1985,
na Venezuela. Esta conferência
reuniu 21 bispos (4 do Brasil), 20
padres e peritos, 55 dirigentes
sindicais.

2. A realização, no Rio de Janeiro,
em dezembro de 1985, da 111

... 

Conferência Latino-Americana
de Trabalhadores.

3. O conselho dessa conferência de
cidiu criar a COORDENAÇÃO
AUTÔNOMA DOS TRABALHA
DORES (CAT) com o objetivo,
explicitado pelos próprios diri
gentes da C LA T de atuar em b lo
co, como tendência, dentro das
duas principais centrais sind;crus
existentes no Brasil, com ênfase



especial na atuação dentro da 
CUT (Central Única dos Traba
lhadores). 

OBJETIVOS, PRATICAS E 
PERSPECTIVAS 

IDEOLÓGICAS DA CLAT 

egundo textos e declarações 
d e seus dirigentes, a C LA T pretende 
ser ''um projeto e uma alternativa'' 
para o sindicalismo latino-america� 
.no. E la tem os seguintes objetivos: 

1. Construir um espaço novo para a
realizacão de um sindicalismo li-

• 

vre, autônomo e democrático.
Ê bom notar que estes princípios
fazem parte do discurso de toda e
qualquer central sindical. Desse
modo, a CLAT não diz nada de
novo e extraordinário.

2. Criar espaço - desconhecendo o
espaço natural criado pelos pró
prios trabalhadores cristãos atra
vés de seus movimentos e pasto
ra is - para a articulação dos cris
tãos envolvidos no movimento
social. Este espaço deveria servir
para capacitar e articular a ação
destes cristãos, tendo como base
de referência a Doutrina Social
da Igreja. A CLAT faz uma inter
pretação bastante restrita (na li
n·ha da tendência da Democracia
Cristã) da Doutrina Social da
Igreja, pretendendo que essa
• ,._, • , •  A 

1nterpretaçao seJa a un1ca auten-
tica.

No nosso modo de ver, a 
CLAT se limita a denunciar e la
mentar, mais por palavras, a expio-

3 

ração e opressão na América Latina, 
sem chegar a analisar na devida pro
fundidade as causas estruturais 
dessa situação. Por não querer ir 
a fundo nas contradições econômi
cas e a luta entre classes dentro da 
sociedade capitalista, a CLAT de
senvolve mais, na sua análise, a do
minacão cultural . 

• 

Portanto, a CLAT não tem 
perspectivas de soluções precisas e 

. , . 

muito menos uma estrateg1a concre-
ta de luta. Acredita mais nas solu
ções negociadas entre cúpulas (pol í
ticas, econômicas e religiosas) do 
que nas lutas cotidianas dos traba
lhadores. Enquanto ela defende, 
teoricamente, a unidade sindical, na 
prática, a CLAT chega a multiplicar 
em todos os níveis e setores (jovens, 
camponeses, bairros, Defesa dos 
Direitos Humanos, sindicatos, etc.) 
estruturas paralelas que dividem e 
enfraquecem o movimento sindical 
e popular. Assim, constatamos que 
a CLAT tem, de fato (não em dis
curso), uma prática divisionista. 
Sem bases reais, essas suas estr�tu-

. - . 

ras, mu 1tas vezes, sao vazias. 
Em seu discurso, a CLAT faz 

propostas aparentemente avançadas 
e até radicais que, num primeiro 
momento, podem atrair algumas 
pessoas. Assim, alguns dirigentes da 
CLAT, usando como pretexto os 
valores cristãos do povo latino-ame
ricano, propõem como alternativa, 
política e social, um certo ''Socialis-

, . . , . ,, mo democrat1co auto-gest1onar10 . 
- ,. 

Mas, ela recusa a atuaçao, a estrate-
gia e os meios para lá chegar. Na sua 
prática, a C LA T parece mais empe
nhada numa luta contra a ''penetra-
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ção'' - diz ela - do marxismo e do 
comunismo na América Latina, do 
que contra a opressão capitalista. 
Em muitos casos, a C LA T chega a 
fazer o jogo dos poderes estabeleci
dos, como veremos adiante. 

AS TATICAS DE AÇÃO 
DESENVOLVIDAS PELA CLAT 

ara analisar a tática de ação 
desenvolvida pelos representantes 
da CLAT no Brasil e na América 
Latina, baseamo-nos em inúmeros 
depoimentos de sindicalistas brasi
leiros, de toda nossa confiança, 
muitos dos quais já tiveram algum 
nível de contato com esta organi
zação. Outra fonte de informação, 
são os documentos de fontes insus
peitas, como a PAX CHRISTI 
INTERNAZIONALE, o SECRETA
RIADO OUEBEC-AMERICA LA
TINA e a própria CENTRAL 
OBRERA BOLIVIANA (COB), 
uma das mais combativas centrais 
da América Latina. Deixamos de 
levar em conta documentos elabora
dos por entidades que, de alguma 
maneira, disputam espaço de atua
cão com a C LA T no movimento 
• 

sindical, embora tais documentos, 
de forma alguma, sejam desprez í-

• 

veis. 

Os elementos principais de sua 
, . -

tat1ca sao: 

a) a busca de aproximação com pes
soas e entidades do movimento
sindical, popular e eclesial;

b) a oferta de assessoria (cursos,
acompanhamentos, seminários de
estudos);

c) oferta de apoio financeiro (salá
rios relativamente· altos para pes
soas que se I iberem, ou financia
mento à própria entidade e ofer
ta de viagens de intercâmbio 
sindical para o exterior). 

Elementos contraditórios 
d esta tática: 

1 . Esta busca de contato visava, 
num primeiro momento, sobre
tudo entidades representativas e 
de tradição como: a ACO (Ação 
Católica Operária}, a F NT ( Fren
te Nacional dos Trabalhadores) e 
outras. Diante das dificuldades 
de entendimentos e da rejeição 
de acordo por parte destas enti
dades, elementos da C LAT-
-1 P ROS têm buscado, preferen
cialmente, o contato com sindi
calistas jovens ou com entidades
sindicais que ainda não se posi
cionaram entre os dois grandes
blocos existentes no movimento
sindical, CUT ou CONCLAT.

Uma das características marcan
tes desse processo de aproxima
ção, em relação a entidades e pes
soas, é a falta de clareza quanto 
aos objetivos últimos que são vi
sados. Como demonstrativo 
disso, temos inúmeros casos de 
pessoas e entidades que, aceitan
do algum convite para participar 
de suas atividades, viram seus 
nomes depois envolvidos como 
signatários de apoio à' iniciativa 
da CLAT: caso de um membro 
da ACO do Rio de Janeiro. ·ou
tro caso, de pouca transparência, 
ocorreu em São Pau lo onde os 
nomes do sindicalista Waldemar 



Rossi e da Pastoral Operária fo
ram utilizados, sem prévia con
sulta dos mesmos, pelos IPROS 
para um projeto financeiro envia
do à Europa, sob pretexto de 

• 

• 

ressarcimento de uma ajuda que 
o IP AOS oferecera à oposição
metalúrgica de São Paulo no ano
de 1981 (declarações gravadas de
alto dirigente do IPROS).

2. Para se instalar, a C LAT tem
procurado contatos e buscado
apoio de entidades e pessoas da
Igreja, nos mais diversos níveis'

desde movimentos de base até a
CNBB e o CELAM. Neste pro
cesso se estabelece muitas vezes
uma confusão entre o papel do
movimento sindical e/ou da Igre
ja (sindical ismo confessional não
explicitado).

3. Outro estranho elemento de sua
tática de crescimento e implanta
ção é a aproximação da CLA T
com setores do movimento sindi
cal .que desenvolvem práticas cla
ramente reacionárias e anti-ope-

, . rar1as, sem que a postura crítica,
frente a tais entidades e pessoas,
seja claramente manifesta. Den
tro desse quadro, a CLAT hoje
reatou relações· com a Confede
ração Brasileira dos Trabalhado
res Cristãos (Círculos Operários
Católicos) a quem desfiliara em 
1964, como já dissemos, passa a 
financiar um boletim de circula
ção mensal, editada pela mesma 
federação, e a apoiar o funciona
mento de centros de formacão . 

• 

4. Finalmente, outro elemento de
contradição é a criação da CAT

5 

{Coordenação Autônoma dos 
Trabalhadores) já mencionada, 
embora os representantes da 
C L� T sigam afirmand9 que não 
deseJam criar, no Brasil, outra 
estrutura sindical. Esta tática de 
criação de uma Coordenação pa
ra chegar a uma Central Sindical 
já foi desenvolvida em outros 
países da ·América Latina, pela 
própria CLAT. 

CONSEaueNCIAS DESTA 

TATICA E DESTA 

PERSPECTIVA IDEOLÓGICA 

. .  

ambigüidade fundamental das 
posições ideológicas da C LA T, ao 
lado do distanciamento entre o dis
curso e a prática (externa e inter
na), levam a conseqüências muito 
claras: 

1. O nítido favorecimento da manu
tenção das atuais estruturas (ape
sar de todo discurso de denún
cias ... ) traduzido num anti-co
mu nismo, repetidas vezes mani
festo nos posicionamentos a res
peito da Nicarágua e Cuba: Dr.
Hélio Bicudo e o sindicalista João
Paulo Pires de Vasconcelos foram
protagonistas de um episódio em
que se tentava passar numa con
ferência da CLAT um documen
to contrário ao processo revolu-

. , . . c1onar10 n 1caraguense. Ao mesmo
tempo, se observa uma cordial
tolerância e ambíguo silêncio em
relação aos governos de política
conservadora democrata-cristãos
da América Central.
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A CTN (ligada a CLAT) sem
pre manteve distância em relação 
às Forças Revolucionárias. De
pois de julho de 1979, a distância 
se transformou em resistência 
aberta ... 

A ação da direção da CTN nos 
parece ditada por um anti-mar
x ismo que lhe impede de perce
ber os atuais problemas sociais. 

A intransigência ideológica é o 
resultado de uma má preparação 
dos quadros da CTN em relação à 
revolução: 

Vemos aqui uma pesada res
ponsabilidade dos órgãos dirigen
tes da CLAT. 

Da mesma forma, desde muitos 
anos_ a própria CLAT põe acento 
na luta contra o marxismo ... 

A lista de reivindicações da 
CTN atesta o relatório PAX 
C H RI ST 1 - parece-se, estranho, 
a do COSEP (órgão patronal). A 
CTN se identifica mais com os in
teresses do setor privado ... são 
raras as exigências em favor dos 
trabalhadores e, geralmente, pau-

, 
. . -

co compat1ve1s com a s1tuaçao 
econômica do país. 

2. Outras conseqüências palpáveis
são o mascaramento da consciên
cia de clase (falta de combativi
dade demonstrada pelas alianças
no· Brasi 1) e, como já vimos, a
prática do divisionismo atrayés
da criação de estruturas paralelas
que, sem dúvida, enfraquecem o
movimento dos trabalhadores.

3. É preciso ressaltar, também, que,
ao interpretar. de maneira unila
teral e reducionista (sob o enfo-

que democrata�ristão) a Doutri
na Sacia I da Igreja e, ao arvorar
se como legítima e única repre
sentante dos cristãos (uma espé
cie de ''braço-sindical'' da Igreja 
numa visão de neo-cristandade 
no movimento sindical) a CLAT 
estabelece uma perigosa divisão 
entre esses cristãos engajados - e 
entre cristãos e não cristãos - o 
que significa, no limite, um grave 
perigo para o avanço da luta dos 
trabalhadores. 

REVENDO A HISTÓRIA DA 
PRESENCA DOS CRISTÃOS • 

NO MOVIMENTO SINDICAL 
BRASILEIRO 

orno tem sido demonstrado his
toricamente, os cristãos têm tido 
papel decisivo no processo de reno
vação do movimento sindical e po
pular no Brasil. 

Basta revermos o desenvolvimen
to das oposições sindica is, o riascer 
do chamado ''sindicalismo autênti
co'' e o fecundo movimento articu
lado de� e os encontros de João 
Monlevade, São Bernardo e Vitó
ria, até a realização da CONC LAT e 
depois a fundação da CUT, para nos 
darmos conta da importância fu n
damenta I que uma significativa par
cela de militantes cristãos teve neste 
processo, ao lado de todos os seto
res, combativos e autênticos, do 
movimento sindical. 

Na realidade, é fácil constatar 
que este espaço de articulação dos 
cristãos está criado há muito tempo 
e, criado não de fora para dentro, 



----

7 
-------------------------------

ou como decisão de gabinete, mas 
através do combate difícil dentro 
das fábricas e nos campos, assim co
mo nos sindicatos, nas ruas e en
frentando a mais dura repressão. 
Foi a partir do testemunho sofrido 
de muitos cristãos que este espaço 
foi sendo construí do e firmado, ba
seado em princípios bastante claros: 

- Os militantes cristãos, apoiados
em seus movimentos ou serviços
pastorais e nas CEBs, têm estado
presentes dentro das lutas do mo
vimento dos trabalhadores, den
tro dos processos de reflexão, co
mo fermento e sal, levando seu
testemunho e a mensagem evan
gélica para essa elaboração práti
ca do Projeto, que é do conjunto
da classe trabalhadora brasileira.

- Na prática tem ficado claro que,
. ... ... 

como cr1staos, nao queremos
construir entidades paralelas de
organização (sindicatos ou parti
dos cristãos) fechadas sobre si
mesmas e concorrendo em ter
mos de poder com os outros mo
vimentos. Nem tampouco quere
mos criar modelos sócio-pol íti
cos-cu ltu ra is apenas nossos. E n
tendemos que a fé inspira e ani-
ma toda a nossa ação. Os mode
los políticos e históricos devem
ser criados dentro da própria luta
e junto com o nosso povo, den
tro de suas organizações e não
apenas� partir de princípios.

- Os cristãos, baseados nesta con
viccão e fundamentados na men-
sagem do Evangelho, na história
da caminhada do povo de Deus e
na própria história da classe tra-

balhadora, têm ajudado muito o 
movimento sindical a desenvolver 
uma prática que seja democráti
ca, que respeite a evolução das 
pessoas (contra a cooptação e 
doutrinarismo dogmático), que 
ajude a pessoa a crescer e se de
senvolver integralmente em todas 
as suas dimensões. Os cristãos 
contribuem ainda para que este 
sindicalismo novo seja combati
vo, desenvolva uma correta con
cepção de classe operária e desen
volva uma prática coerente com 

. , . 
seus pr1nc1p1os. 

- Esta contribuição tem sido reali
mentada permanentemente, num
verdadeiro processo de ir e vir, em
que o militante engajado, tendo
sua comunidade de fé no seu servi
ço ou movimento, revisa e planeja

. . ...
seu engaJamento: sao os grupos
de base, aos milhares, são os cur
sos de formação e capacitação
em todas as áreas e níveis, são as
assembléias, os retiros, as celebra
ções que, na prática, viabilizam a
construção deste espaço de reali
mentação da militância.

- Toda esta caminhada, este teste
munho, que é patrimônio da
Igreja e de todos, não pode ser
ignorado· nesta hora, nem troca
do pelo canto de sereia de quem,
de dentro dos gabinetes interna
cionais e, praticamente, ausentes
de toda essa caminhada, se arvora
em construtor de espaços de arti
culação dos cristãos ... Entende
mos que o processo da implanta-.
ção da CLAT no Brasil, pelo me-

•
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nos como até agora tem se pro
cessado, é um desrespeito e uma 
violência a toda a comunidade 
comum aos cristãos brasileiros. 

CONCLUSÃO 

ueremos, para concluir, reafir
mar, enquanto movimentos e servi
ços de Igreja ligados ao mundo do 
trabalho: 

1. Nossa convicção de que é funda
mental que o conjunto da Igreja,
ratificando posições assumidas
tantas vezes pela CNBB, apoie,
franca e decididamente, o movi
mento sindical e popular, respei
tando-o em sua autonomia, re
conhecendo a representatividade
de classe de suas instâncias e
vendo neste movimento um
instrumento real de construção
do Reino de Deus entre nós.

2. Reafirmamos ainda que, no esp1'
rito do texto das Diretrizes Ge
rias da Ação Pastoral da Igreja no
Brasil (documento 28), os traba
lhos pastorais devem contribuir
para a unidade e o crescimento
da consciência de classe de nosso
povo.

• , 

3. Entendemos que cabe à Igreja
ajudar o nosso povo a desenvol
ver seu senso cr1'tico frente a to
das. as instâncias· do movimento
sindical e polftico. Da mesma
forma, entendemos que não cabe
à Igreja apoiar ou identificar-se
com uma ou outra destas tendên
cias. Neste sentido, estranhamos
o fato de que uma pessoa tenha
sido convidada, explicitamente
em nome da CLA T, a participar
do S1'nodo dos Bispos em Roma,
na qualidade de ouvinte, como
representante dos trabalhadores
da América Latina.

4. Finalmente, queremos reafirmar
nossa pertença à Igreja, nossa
adesão ao conjunto do povo de
Deus. Compreendemos nesse mo
mento que é da mais fundamen
tal importância uma verdadeira e
direta articula cão entre nós e
nossos pastores - sacerdotes e
bispos - através de canais de co
municação constantes. Desta for
ma, poderemos assumir, de modo

. . , . . ,.., 

con1unto e m1tar10, pos,çoes 
diante dos desafios mais variados 
que a realidade nos coloca. 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1986 

Coordenações: Animação dos Cristãos no Meio Rural (ACR) 
Ação Católica Operária (ACO) 

Juventude Operária Católica (JOC) 

Comissão de Pastoral da Terra (CPT) 
Comissão da Pastoral Operária ( CPO) 

•
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DA PASTORAL OPERÁRIA - CAMPINAS - SP. 
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·o DIA DE LUTA DO .TRABALHADOR

1886 -1987 

A LUTA CONTINUA 
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• 1Ao celebra1rmosi-
·O ce:ni.ê. : ·�1a,· conc:ietizaçao do Reino 

simo primeiro. '·aniv·érsá'i..:ío -t,,, 4ànunciado por Jesus.
do marc:;O1 l.ibertador da cla2_ Esta situação de misé-
se operári·a - 10 DE MAIO: ria econômica, marginaliz� 
DIA DE LUTA DO TRABALHADOR ção social e dominação po-
A Pastoral Operária dirige lítica e cultural do povo' 
esta mensagem aos trabalh� trabalhador tem os seus be 
dores da cidade e do campo neficiários na elite domi= 
e a todos os homens e mu- nante do país e nos capit� 
lheres solidários com a' listas dos países ricos. 
classe trabalhadora. 

A Igreja, povo de Deus 
peregrino na história, con 
tinua e prolonga no tempo' 
a missão de Jesus Cristo , 
sendo luz, sal e fermento' 
no mundo. 

Na missão de Jesus Cris 
to o Mundo do Trabalho nãÕ 
lhe foi estranho, bem como 
todo o humano e terreno lhe 
ecoou fundo na consciência 
libertadora. Mas o traba
lho humano mereceu no Fi
lho de Deus, predileção e2_ 
pecial- fez-se ele próprio 
um operário na oficina de 
carpintaria. Jesus é nosso 
companheiro de classe e sua 
palavra- Evangelho de Tra
balho, Boa Notícia aos tr� 
balhadores: os pobres des
te mundo. 

E de fato, vivendo e' 
compartilhando da sorte dos 
dois terços da população' 
brasileira condenados à mi 

# • -Tseria e por conseguinte a 
doenças e todas as formas' 
de degradação humana,cujos 
filhos, 36 milhões de menQ 
res carentes, ansiamos pe-

Lembramos que a explo-
ração de uma classe sobre' 
a outra é própria do Modo' 
de Produção Capitalista.Só 
para exemplificar,entre nós 
61,3% dos jovens que trab� 
lham recebem de 0,5 a 1 s� 
lário mínimo. 

Salário este que é si
tuado entre os menores do 
mundo, valendo atualmente' 
a metade da quantia paga no 
Paraguay e 20 vezes menor' 
que nos países ricos onde 
situam as matrizes das in
dústrias e bancos multina-
cionais. 

A inominável e secular 
opressão que sofremos, a' 
Igreja tem denunciado, mo� 
trando o. caráter essencial 
mente pecaminoso deste si� 
tema que desenvolve às cu� 
tas da exclusão da maioria; 
os bispos da América Lati
na qualificam-no de "Inju� 
tiça Institucionalizada"ou 
ainda, na palavra do Papa' 
João Paulo II -"ricos cada 
vez mais ricos ás custas de 
pobres cada vez mais po
bres". 



,--------CONTINUAÇÃO---------

A chave dessa injusti-· 
ça social planejada e exé
cutada permanentemente pe 
los capitalistas numa lutã 
encoberta, mas cruel, desu 
mana e desigual, se encon= 

tra na exploração do traba 
·lho humano (CF. L.E.nQ 4)�

O mundo como o traba
lho está organizado entre' 
nós, contraria o plano de 
Deus. As relações que se es 
tabelecem entre os homensT 

e o que ele produz, e dos/ 
homens entre si, são dis
torcidas , injustas e desu
manas, impedem a realiza
ção livre do homem diante' 
da criação, e diante do seu 
semelhante. Não é possível 
construir fraternidade a
través de relações injus
tas. 

E é diante desta reali 
dade que o povo de Deus é' 
interpelado a atualizar a' 
Boa Noticia de Jesus. 

b- promovendo a forma
ção e capacitação de traba 
lhadores em vistas da par= 

ticipação popular na trans 
formação sócio-econômica e
política deste pais. 

' 

c- participar e apoiar
todas as iniciativas pro
postas para: - promover a' 
união e solidariedade dos' 
trabalhadores (sindicatos 

. -
. 

' 

associaçoes, partidos,etc). 
- defesa da'

dignidade e dos direitos / 
humanos 

salários e 
compatível 
humana 

- assegurar /
aposentadoria·' 

com a dignidade 

- direitos ao
trabalho decente e salário 
desemprego suficiente ao-' 
trabalhador e sua familia 

_ participa� 
çao de todos nas decisões 

- necessárias
mudanças ·estruturais na so 
ciedade. 

No compromisso perma-
nente de lutar pela justi- No firme propósito de' 
ça e construir a fraterni- sermos fiéis companheiros' 
dade, colocamos a nós nes e companheiras ·ao Carpin
te ano, os seguintes com- teiro de Nazaré, queremos' 
promissos: fazer nossas as alegrias. é 

a- promov�r a urgente' as esperanças, as triste-,. 
participação popular na' zas e as angústias dos ho
constituinte animando ou mens, mulheres e menores/ 
propiciando debates e enca de hoje, sobretudo traba� 
minhando propostas de Emen lhaçores e trabalhadoras/ 
da ao Projeto de Constitui da cidade e do campo e com 
cão através de mais de 30T alegr;ia celebramos esta da 
mil abaixo-assinados e ou- ta· 

� 

tros mecanismos que se fi- -Past Operária de Campinas.
zerem necessários. ½ampinas 10 de Maio de 1987 



,__ ___ CONSTITUINTE:----� 

AS CLASSES POPULARES E A CONSTITUINTE 

1. A. DECAD�NCIA DO REGIME

o regime militar -i�
plantado no Brasil em 64 ' 
começou a esgotar-se em' 
meados da década de 70. V�
mos, então, surgir lenta ' 
mas firmemente urna pressão
das forças populares no '
sentido de uma mudança no
modelo econômico vigente:' 
Movimento Contra a Care�
tia, Anistia, Greves, Movi
mentos de Favelados. Além' 
disso, sindicalistas au
tênticos vão derrubando li
deranças sindicais coliga
das ao regime. 

As classes dominantes
enxergam a ascensão das 1�
tas populares e vê7m n?.��
me Militar um perigo Ja 
que, quanto mais fechado,' 
maior a pressão. Desta foE
ma a Burguesia também ela
bora o seu projeto de mu
dança. 

Em grandes momentos,' 
para o observador menos' 
consciente, as classes P2
pulares e a Burguesia_c�m4
nham juntas contra o inim�
go comum. Entretanto, as' 

A questão das Diretas
Ja e um exemplo. Enquanto?
milhões aclamam nas ruas 
a Campanha das Diretas, �classe dominante, nos gab�
netes e nos conchavos, 
tabelecia a eleição de 
credo Neves. Torna-se evi
dente o uso das classes P2
pulares em benefício da mi
noria poderosa. 

Entra em cena, então' 
a chamada "Nova República"
que é o projeto das clas
ses dominantes surtindo e
feito. Este nada mais é do
que a continuidade do regi
me anterior apenas tornado
civil na aparência, e de' 
certa forma mais civiliza
do. Mantêm-se todos os in�
trumentos de opressão vi
gentes durante o período 
ditatorial: Lei de Greve,' 
Decurso de Prazo, Dec.Leis
pacotes econômicos,Lei de
Segurança Nacional, apare
lhos de repressão, etc. 

Primeiras vêem no regime a · 
� --�-;\ . � 

d 1 
•J 

� .. li: � 1, / \ ser derrubado a causa a 
�,. .. - ,. o· k·-�.. •.::.'. . grande opressão e empobre- ·,- ����cü<A''/ ���;-� cimento que sofreram, qua_!! i.,_ �' h: ��i'�t.:'\,'I. ,\ 
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CONTINUAÇÃO-------

2. A CONSTITUINTE
t no processo da Cons 

tituinte, entretánto, que7

se manifesta mais claramen 
te a diferança dos dois T

projetos. 
Para as classes popu

lares e suas lideranças, a 
Constituinte: 
a) deve ser livre e sobera
na, ou seja, deve traba=

lhar sem os chamados entu
lhos do autoritarismo, ci=

tados anteriormente;
b) deve ser eleita como As
sembléia Constituinte com
a única t�refa de elaborar
a Constituição, evitando '
que os constituintes legis
lem em causa própria;

-

c) o povo deve ter ampla '
participação na mesma.

AS classes dominantes 
por seu lado, vêem o avan
ço das lutas p.opulares e' 
temem uma constituinte li
vre. o projeto de tais ' 
classes não é mudar o re
gime mas mantê-lo com face 
mais humana. Assim, para ' 
elas, um Congresso Consti
tuinte é mais cômodo e me
no.s perigoso. 

A luta por esses dois 
proces�os de Constituinte' 
termina com a vitória da' 
Burguesia. Estabelece-se o 
Congresso Constituinte que 
a) é eleito em conjunto '
com eleições majoritárias
para governadores, o que
vem a desviar a atenção da
população dos temas consti
tucionais.

-Pa-s 

b) 23 senadores, eleitos '
em 82 e, portanto,não cons
titu'intes, passam a sê-10-;
sem terem passado por pro
cesso eleitoral;
c) é eleita na eleição
mais cara da história do '
Brasil, fazendo com que o
poder econômico seja fator
preponderante.Ex.tempo nas
TVs e Radios.

3.0 PERFIL DA tONSTITUINTE 
Jogando com as cartas 

previamente marcadas, te
mos então uma Constituinte 
bem ao gosto das classes ' 
dominantes e seus represen 
tantes. Assim: 

-

a) ideologicamente temos '
os constituintes divididos
em:

- 52 de esquerda
-126 de centro-esquerda
-181 de centro
-131 de centro-direita
- 69 de direita

Os dados fornecidos '
pela "Folha de São Paulo"' 
podem ser bastante questio 
náveis, já que não se sabe 
qµe critérios foram usados 
para tal classificação. 
b) com relação à atuação '
profissional temos-

- 1/3 (171) dos consti
tuintes é de advogados.
-existem 120empresários
- médicos, engenheiros,
e economistas são em nú
mero.de 119
- apenas 6 sindicalis
tas, 6 .funcionários pú
blicos, 15 professores�



,----------- CONTINUAÇÃO-------------._ 

4.A LUTA PELO REGIMENTO

Se a constituinte tal 
-

'como se nos apresenta e 
contrária aos interesses ' 
das classes populares, re
presentantes destas não se 
deixam abater, e partem p� 
ra a luta. 
- A primeira batalha foi '
pela Soberania da Consti
tuinte. O resultado dessa'
luta é contraditório, já '
que se a Soberania n�o.fo�
conseguida, quem decidiu 
isso foi a própria Consti
tuinte. Portanto, pode-se' 
dizer que ela foi soberana 
ao não se declarar sobera
na. 
- A segunda batalha foi a
do regimento. E foi nesse
momento que o PLENÃRIO'
PRÓ PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA CONSTITUINTE, orgão que
luta pelo projeto popular'
da Constituinte, abriu a
primeira brecha.

O PLENÃRIO consegue ' 
colocar no regimento um e� 
paço onde 30.000 assinatu
ras em um projeto fazem ' 
com que ele seja analisado 
pela respectiva comissão. 
Embora cada brasileiro pos 
sa assinar apenas 3 proje= 

tos, e�tretanto essa bre
cha é muito importante pa
ra as classes populares. 

Com muita mobilização 
não desperdiçando assinat� 
ras, poderemos fazer com ' 
que a Constituinte possa ' 
direcionar-se· mais em dire 
ção dos interesses das T 

classes populares. 

Com relação aos proje 
tos pelos quais deveremosT 

nos mobilizar, o PLENÃRIO' 
PRÔ PARTICIPAÇÃO POPULAR 
NA CONSTITUINTE já os está 
elaborando. De nossa parte 
cabe analisá-los e se de .a 

. Tcordo, partir para uma 
grande coleta de assinaru
ras. 
************************** 
*Eleitor, seja consti�uig*
*te, ande com o s�u titu-*
*lo eleitoral e assine
*seu projeto das 30.000
*assinaturas.
**************************
Texto da Comissão de Consti

tuinte da Paróquia Cura d'Ars.

CONSTITUINTE PARA MUDAR. 

TEMOS QUE PARTICIPAR: 

·�. ' 



------- 12 DE MAIO------

CELEBRACÃO CLAS SISTA DO l° DE MAIO 
Esteio D ia Universal da Consciência de L uta da 

Classe Trabalhadora. . �� 
VAMOS TO D OS PARTICIPA 'R�� 

-manhã- 8:30hs -Missa do Trabalhador-Catedral ·�� 
�j-1 :n 

-11 as 18:00hs -Ato Publico-Teatro de Arena.

Todos os trabalhadores 
e trabalhadoras das paró-' 
quias e Comunidades de Ba
se estão convidados para ' 
fazer um dia de Celebração 
da Consciência Libertadora 
da nossa classe. A Missa ' 
do Trabalhador será rezada 
pelo nosso Arcebispo D.Gil 
berto e padres da diocese7

junto com todos vocês. Em 
seguida vamos em passeata 
até o Teatro de Arena. O '  
almoço será um alegre pi
que-nique (já prepararam?) 
Terá muitas barracas de co 
roes e bebes e até da Cons=

tituinte Popular. Haverá? 
muitos artistas e shows de 
todo tipo e gostos. As 16h 
os representantes dos sin
dicatos combativos (pelego 
não entra) de Campinas, Li 
meira, Piracicaba, Soroca=

ba, Jundiai e toda a Regio 
nal Interior-! da CUT vão7

dirigir sua mensagem. Ter� 
mos a presença especial de 
um dirigente nacional da ' 
CUT. lQ de Maio é isto! 
Só trabalhador, sem pelego 
sem patrão. Só gente nossa 
e de luta! 



--------INFORMES ... ·--------....... 

SINDICAIS 

Está marcada p,�ra os di 
as 19, 20 e 21 de Maio a eleI 
cão da diretoria do Sinai=

cato dos trabalhadores qui 
micos de Campinas e regiã� 

Os companheiros da Opo 
sição já ha algum tempo vem 
desenvolvendo trabalho jun 
to a categoria, e estão a=

gora se preparando para a' 
formação da chapa para con 
correrem a eleição.No pró=

ximo do�ingo (26/4) reali
zarão-fio·sindicato dos Me
talúrgicos a Convenção pa
ra a escolha dos membros/ 
que formarão a chapa. 

Para tanto solicitamos 
aos companheiros(as) da PO 
e Cebs a ajuda na conquis
ta de mais este sindicato' 
para os trabalhadores. 

Os companheiros da opo 
sição tem o apoio da CUT.-



O Trabalho e a Fé 
nos Pronunciamentos da Igreja de Hoje: 

- ENCÍCLICA DE JOÃO PAULO li: O TRABALHO HUMANO (1.988)

3- " ... O fato de que o trabalho humano é uma chave, provavelmente a chave essencial de to
da a questão social..." 

8- " ... PARA SE REALIZAR A JUSTIÇA SOCIAL NAS DIVERSAS PARTES DO MUNDO, NOS 
VÁRIOS PAÍSES E NAS RELAÇÕES ENTRE ELES, É PRECISO QUE HAJA SEMPRE NOVOS 
MOVIMENTOS DE SOLIDARIEDADE DOS HOMENS DO TRABALHO E DE SOLIDARIEDADE COM OS HOMENS DO TRABA-

��iiv1,.:JrJi� tStEiHADA NESTA CAUSA,'-PORQUE À CONSIDERA COMO SUA MISSÃO, 
SEU SERVIÇO E COMO UMA PROVA DA SUA FIDELIDADE À CRISTO, PARA ASSIM SER VER VERDADEIRAMENTE A 
"ÍGREJA DOS POBRES". E OS "POBRES" APARECEM SOB VARIADOS ASPECTOS; APARECEM EM DIVERSOS LUGA
RES E EM DIFERENTES MOMENTOS; APARECEM>, EM MUITOS CASOS, COMO UM RESULTADO DA VIOLAÇÃO DA DIG
NIDADE DO TRABALHO HUMANO ... " 

23- "À hierarquia dos valores, o sentido profundo do t_rabalho exigem que o capital esteja em função do trabalho e não o tra-
balho em função do capital" (Me. 2,23-27). 

DIRETRIZES PASTORAIS DA IGR.EJA DO BRASIL (1987): 
022- "Observa-se, no setor social, uma transformação de importantes consequências pastorais: a nucleação das bases 
vem-se operando mais em termos de comunidade do que em termos de classe. Esse fenômeno ocorre principalmente nos
meios rurais e periferias urbanas. Demonstra-se com isso a força aglitinadora da consciência comunitária. Sendo, porém, 
o trabalho " a chave essencial de toda a questão social", é fundamental não subestimar a importância da mobilizáção so
lidária dos trabalhadores ... O fortalecimento da consciência comunitária não deve esvaziar a consciência de classe, por
que só esta têm condições de enfrentar os problemas globais e de prazo mais longo ... Os problemas da relação entre o 
trabalho e o capital não serão resolvidos pelo esvaziamento da consciência de classe, mas ao contrário, pelo seu amadàre-
cimento ... " . ' ' 

055- "Considerando que é na complexa rede das relações do trabalho urbano e rural que são geradas as maiores injustiças,
ai concretiza-se também a evangélica opção pelos pobres que são os homens e mulheres, adultos e crianças empobreci
dos no mundo do trabalho ... A opção pelos pobre$, que ilUJTiina e quer caracterizar a ação pastoral da igreja no Brasil, de
ve concretizar-se em efativa preocupação corp a imensa m�ssa de trabalhadores, que constituem a maioria da população. 
São construtores do progresso, e no entanto veêm sua dignidade violada e seus direitos ignorados. Pertencem, no seu 
conjunto, a multidão dos pobres que não têm, não sabem e não podem, vítimas da exploração". 

IGREJA: COMUNHÃO E MISSÃO (Documento dos Bispos do .Brasil de 1988) 
133- "Por isso o trabalho humano 'assume uma importância fundamental e é decisiva'(LE.3) que exige constante e renova

da atenção. À Igreja no Brasil, fiela sua missão de Evangelização, não pode deixar de refletir a complexa situação do tra
balho no país, especialmente neste momento histórico". 

139- 'Segundo dados do DIEESE, em 1987, o rendimento médio real dos trabalhadores caiu em 34,3%. O salário médio de
1987 foi o menor da história do salário mínimo no Brasil, isto é CzS4. 726,44 ou seja 36,3% do salário mínimo de julho 
de 1940. O salário chegou a ser inferior a 50 dólares mensais, um dos baixos do mundo. No Brasil isto se agrava, se con
siderarmos que a participação dos salários no produto industrial representa apenas 17% menos da metade da média ge
ral dos países (42%) e inferior à média da América Latina (27%). O arrocho salarial em nosso país atinge proporções espantosas''. 

142- "Estatísticas oficiais admitem que em 1986, 60, 9% da população ecnomicamente ativa ganhava de O a 2 salá�ios mínimos ... " 
146- "Hoje, uma a principais causas da situação de· injustiça dos nossos trabalhadores do crescente e inaceitável empobreci

mento do povo é certamente a dívida externa brasileira". 
14 7- "Nessa sociedade injusta e conflitiva constatamos com alegria, a existência de uma Classe Trabalhadora que, ao lon

go dos anos, fazendo frente à opressão, fortalecendo suas associações, sindicatos, outras organizações próprias, vem
construindo sua libertação". 

148- "Por sua parte, a Igreja em numerosos setores e regiões, tem assumido posturas de decidida solidariedade e apoio aos 
trabalhadores em seus esforços de organização e defesa dos seus direitos, Na sua ação pastoral, através das CEB's, Pas
torais Sociais e Movimentos, ela tem impulsionado e preparado inúmeros militantes engajados nas organizações populares,
sindicais e partidárias. Esses militantes cristãos são presença e fermento evangelizador no Mundo do Trabalho". 

152- "Frente a essa realidade do trabalho, que está em evidente contradição com a dignidade da pessoa huma
na e com o evangelho, a Igreja não pode calar". 

160- "Na perspectiva de uma sociedade participativa e solidária, os últimos Papas e o Concílio frisaram a liberdade de orga
nização dos trabalhadores. Os sindicatos são 'um elemento indispensável da vida social, especialmente nas modernas so
ciedade industrializadas', pata .'a tutela de seus justos. direitos em confronto com os empresários e os proprietários dos 
meios de produção'(LE.20). Os sindicatos representam de forma visível e -o_rganizadora a dimensão política do trabalho, 
quer dizer, a sua importância na busca e construcão do Bem Comum". 

168- "A humilhação da pessoa humana, através de ·condições indignas de trabalho, diminui as possib:lidades de uma vivên
cia de espiritualidade do trabalho. O cristão que, através das organizações, associações e sindicatos, se compromete com 
a humanização das codições de trabalho, contribui para tornar possível a vivência dessa espiritualidade". 

169- "À Igreja deve assumir assim plenamente, na globalidade de sua vitja, o Mundo do Trabalho e o fato de que esse mun
do é conflitivo, pois é esta a realidade social que vive o nosso povo. A necessidade de integrar fé e vida obriga-nos a in
corporar essa realidade do trabalho na catequese, na liturgia, na pregação, na espiritualidade, na oração e em toda a vi
da da Igreja". 

170- "a evangélica opção preferencial pelos pobres que ilumina e que caracteriza a ação pastoral de toda a Igreja, particular
mente da Igreja no Brasil, deve concretizar-se em efetiva solidariedade com a imensa massa de trabalhadores que consti
tuem a maioria da população". 

174- "Devemos animar e incentivar os trabalhadores a participar de seus sindicatos e se empenhar para ter participação ati
va na gestão das empresas (LE.14) e nas decisões sobre os problemas de toda a sociedade" (SRS 38-40). 

179- "É fundamental que nossa atuação seja uma defesa clara dos mais fracos, daqueles que são vítimas de um injusto pro
cesso produtivo. Diante disso, a Igreja deve lutar em favor de· todos em condições injustas de trabalho, especialmente 
em favor dos menores, das mulheres e dos negros". 

181- "A Igreja quer continuar e mesmo renovar o seu esforço de serviço para o sofrido povo trabalhador. .. A Igreja deve acen
tuar a formação de novo quadros cristãos preparados para assumir a responsabilidade na sociedàde civil e política, para 
introduzir nela os autênticos valores evangélicos. Nesta formação deve ser dada especial atenção à análise da realidade 
econômica, política, social, ideológica e cultural brasileira. É importante ajudá-los a desenvolver métodos de análise e de
ação que liguem tanto a teoria como a fé e a vida". 

Pastoral Operária Diocesana - 1 ° de Maio de 1989 



Cantos para Celebração do Dia do Trabalhador - 1 � DE MAI0/89 

,e_ + .. �}j!C- �(j_,e/4) -� .i2��-·� � vo oprimido há de sempre contar/ 

Entrada 
Santo Dias 

1- Operário de sonho criança/ Ope
rário da terra e oficina/ operário que
um dia se cansa/ de esperaras mu
danças de cima.

Operário esperança que vela/ Operá
rio suado sem fala/ Operário alge
mado na cela/ Operário calado a bala. 

2- Entre nós orfãos choram carícias/
e ásperas mãos de ternura/ Que
morre em piquete vencendo/ a
mão que lhe mata e tortura.

SANTO A LUTA VAI CONTINUAR, 
OS TEUS SONHOS VÃO RESSUS
CITAR/ OPERÁRIOS SE UNEM PRA 
LUTAR, POR TEUS FILHOS VAI 
CONTINUAR. 

3- É o gás, é o choque é a tosse/
fumaça, cavaco, ferida/ pobreza
com fome, cansaço/ doença, hora
extra perdida.

É a máquina quieta, parada/ é a gre
ve, o piquete, a dureza/ é o peão 
com a vida danada/ entre a fome 
e a dor da incerteza. 

SANTO A LUTA V AI CONTINUAR ... 

4- É o sangue que orvalha a justi
ça/ dá a flor,dá o fruto e o pão/ ter
nura nas mãos da cobiça/ se vinga
em nova estação.

É Santo que morte não mata/ solu
ços de Anas Marias/ nos orfãos que 
perdem seus pais/ renascem as 
idéias um dia. 

SANTO A LUTA VAI CONTINUAR. .. 

5- Na alvorada que nasce impassí
vel/ o sol nos encontre na estrada/
em cirandas de gente explorada/
formando muralhas invencíveis. E
então ...

SANTO A LUTA V AI CONTINUAR ... 

Aclama cão-
Magnificat 

VIRÁ O DIA EM QUE TODOS AO 
LEVANTAR A VISTA/ VEREMOS 
NESTA TERRA REINAR A LIBERDA
DE. (bis) 

- Derruba os poderosos dos seus Para além da injúria e da morte con-
tronos erguidos/ com sangue e o duz nossa gente/ Que teu Reino triun-
suor do teu povo oprimido/ e farta fe na terra deste continente. 
os famintos, levanta os humilha-
dos/ arrasa os opressores, os ricos EIS O TEMPO DE GRAÇA ... 
e os malvados.

- proteje o seu povo com todo cari
nho/ fiel é seu amor em todo o ca
minho/ assim é Deus vivo que mar
cha na história/ bem junto do seu
povo em busca da vitória.

Ofertório 
Ofertar a Vida 

OFERTAR PARA MEU POVO É DAR 
A VIDA A VIDA INTEIRA OFERECI
DA. OFERTAR! (bis) 

Comunhão 
Canto dos Mártires 
(1) 

1- Venham todos cantemos um
canto que nasce da terra/ canto no
vo de paz e esperanças em tempos
de guerra/ neste instante a inocen
tes tombando nas mãos de tiranos,
tomar posse, ter lucro matando,
são esses seus planos.

EIS O TEMPO DE GRACA, EIS O 
DIA DA LIBERTAÇÃO/ ÓE CABE
CAS ERGUIDAS DE BRACOS REU
NIDOS IRMÃOS/ HAVERÉMOS DE, 
VER QUALQUER DIA CHEGANDO 
A VITORIA, O POVO NAS RUAS 
FAZENDO A HISTORIA/ CRIAN
CAS SORRINDO EM TODA NA
ÇÃO(bis) 

2- Lavradores, Raimundo, José,
Margarida, Nativo/ assumir sua lu
ta, seu sonho por nós é preciso/
haveremos de honrar todo aquele
que caiu lutando/ contra os muros
e cercas da morte jamais recuando.

EIS O TEMPO DE GRAÇA ... 

3-Companheiros, no chão desta Pá
tria é grande a peleja/ No altar da
Igreja seu sangue bem vivo lateja/
Sobre as mesas de cada família há
frutos marcados/ e há flores verme
lhas gritando por sobre os roçados.

EIS O TEMPO DE GRAÇA ... 

4- ó Senhor desta vida escuta es
te nosso cantar/ pois contigo o po-

Comunhão 
(2) Pai Nosso dos
Mártires

PAI NOSSO DOS POBRES MARGI
NALIZADOS! 
PAI NOSSO DOS MÁRTIRES, DOS 
TORTURADOS! 

1- Teu nome é santificado, naque
les que morrem defendendo a vida/
Teu Reino é glorificado quando a

justiça é nossa medida. Teu reino
é de liberdade, de fraternidade, paz
e comunhão. Maldita toda violência
que devora a vida pela repressão.

2- Queremos fazer tua vontade,
és o verdadeiro Deus libertador.
Não vamos seguir as doutrinas cor

rompidas pelo poder opressor. Pe
dimos-te o pão da vida, o pão da
segurança, o pão das multidões, o
pão que trás humanidade, que cons
trói o homem em vez de canhões.

3- Perdoa-nos quando por medo fi
camos calados diante da morte.
Perdoa e destrói os Reinos em que

a corrupção é a lei mais forte.? Pro
tege-os da crueldade, do esquadrão
da morte e dos prevalecidos. Pai
nosso revolucionário, parceiro dos
pobres Deus dos oprimidos.

Final - É Nosso 
Dia Companheiro 

É nosso dia companheiro, nosso o 
trabalho de nossas mãos, nossas 
as máquinas que movemos, nossos 
os frutos da produção. 

Avante vamos classe operária, avan
te todos os oprimidos, parando as 
máquinas e no silêncio do operário 
se ouve um grito. 

Já vou me esperem o companhei
ros, irmãos de classe para lutar, pa
rando as máquinas, falaremos, e 
nossa voz se ouvirá. 





ORAÇÃO PELO 2.º ENCONTRO NACIONAL 
DE PRESBÍTEROS 

Senhor Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, os 

Presbíteros de vossa Igreja no Brasil, neste 2.º 

Encontro Nacional, buscam descobrir, em espí

rito de comunhão e participação, o jeito de ser 

Padre em meio aos desafios da história. 

Concedei-lhes a graça de ser fiéis ao anúncio 

e vivência de vossa Palavra, nas situações con
cretas em que se encontra vosso povo. 

Iluminai-os para abraçar a causa do vosso Rei
no com a mesma coragem de Rodolfo, Ezequiel, 

Josimo, Paulo, Nildo e tantos outros. 

Unidos aos seus irmãos Presbíteros e Bispos, 

testemunhem, no serviço a vosso povo, vosso 
Amor sem limites a todos os homens, de modo 

especial aos pobres, vossos preferidos. 

Que Maria, nesta terra venerada como nossa 

Mãe Aparecida, presida toda a realização e 
aplicação deste 2.º Encontro Nacional de Pres
bíteros. 

Amém! 



. 
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Vamos à Aparecida 

A Executiva Nacional da 
Pastoral Operária, em carta 
circular, convocou os traba
lhadores para irem a Apareci
da, dia 21 de julho, ao XI Con
gresso Eucarístico N.-ª-cional, 
que terá por tema "PAO PA
RA QUEM TEM FOME". 

Essa romaria nacional não 
se restringe aos membros da P.O. 
mas inclui todos os trabalha
dores cristãos em geral. Va
mos, portanto, organizá-la em 
nossas cidades, lotando alguns 
ônibus com operários que tam
bém podem levar a família e 
viajar durante a noite de sába
do (dia 20 para 21) e chegar à
Aparecida para a Missa das 
oito horas. Será a _manifes
tação dos trabalhadores que 
vão se concentrar defronte à
Basílica, num local já reserva
do e sinalizado. Mas é preciso, 
quanto antes, avisar o Secreta
riado Nacional da P.O. sobre 
o número aproximado de pes
soas que irão. O telefone é:
(021) 771-3459.

V amos ao Congresso! Os
cristãos não podem deixar de 
marcar presença neste grande 
acontecimento e ali levar sua 
mensagem· de como pretendem 
promover o projeto de Deus 
no mundo do trabalho e cons
cientizar a Igreja de que ela de
ve· solidariedade aos trabalha
dores. 

Nota especial: Quanto a 
pronunciar-me sobre o silêncio 
imposto ao frei Boff, devo 
dizer que protestar contra o 
Papa em público vai contra 
minha formação e não é do 
meu feitio. Prefiro o diálogo. 
Por outro lado, sofro com frei 
Boff, mas também me alegro 
com seu exemplo de acatamen
to. Portanto, ninguém se deixe 
levar pelo espírito de divisão. 

Dom Cláudio Hummes 

Órgão da Pastoral Operária Regíonal Sul 1 Junho-85 

Reforma Agrária na 
Nova República 

Falar em Reforma Agrária hoje, 
para muitos, é modismo. Mas esta 
questão esconde em seu bojo uma 
realidade muito séria, carregada de 
um rio de sangue que rega as terras 
pelo testemunho de tantos mártires 
que tombaram na luta em nosso 
país. 

Com uma extensão de 850 mi
lhões de hectares, temos vergonho
samente cerca de dois milhões e 
180 mil famílias de Sem-Terra, se
gundo dados da ABRA (Asso
ciação Brasileira de Reforma Agrá
ria). Só no Estado de São Paulo, 
existem aproximadamente 500 mil 
bóias-frias, que surgem como fruto 
vergonhoso da ganância dos lati
fundiários. Os conflitos surgem a 
cada dia, impossíveis de se contabi
lizar. 

Sabemos que a única saída é a 
concretização de uma Reforma 
Agrâria que nasça da base. Esta 
saída já vem sendo praticada por 
inúmeras famílias de Sem-Terra 
deste país. O projeto deles não tem 
cronogramas, não é feito em labo
ratórios e consiste basicamente na 
ocupação de terras por gente fa
minta. 

O atual governo, pressionado pe
lo movimento popular, não teve
outra alternativa a não ser fazer 
uma proposta de Reforma Agrá
ria, já do conhecimento d� opi�i_ão . 
pública. Esta proposta foi o Jeito 
que a Nova República encontr<;m 
para dar resposta a um compromis
so de 20 anos: pretende-se colo
car em prática o Estatuto da Terra. 

Das avaliações que se têm feito 
nas bases, deduz-se que o Plano 
Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) não é ainda aqui�o. que se
pretende. Os pontos essenciais são: 

- Existe uma lei que pode ser
aplicada e é preciso se apegar a ela 
(Estatuto da Terra). 

- Os conflitos estão aí. O plano
visa diminuir a tensão no campo. 

A proposta pretende assentar 100 
mil famílias neste ano. A titula
ção será de caráter f arniliar, mas 
nesse ponto já houve recuo do go
verno. Novos recuos poderão ocor
rer devido à forte pressão dos lati
fundiários e à própria denúncia de 
armamento feita pelos grandes fa
zendeiros. 

Diante disso, é pura ilusão espe
rar que este governo faça uma Re
. forma Agrária como os Sem-Terra 
querem, radical, revolucionária, 
com princípios de justiça social. 
No entanto, é um passo dado que 
não se pode desprezar, sob pena de 
não ocuparmos os poucos espaços 
que se têm e · de cair na crítica 
, pela crítica.· Vai depender de uma forte or
ganização dos trabalhadores para 
que o PNRA não seja modificado 
ainda mais à direita. Portanto, 
mãos à obra. Lutemos para recon
quistar aquilo que nos foi -r.oub':'-do, 
que é o direito à terra. Na lei ou 
na marra, como dizem os lavra
dores, se faz a Reforma Agrária 
neste país. Pe. João Domingos Bragheto

'Camponeses querem Reforma Agrária 



--------coMO VAI A ECONOMIA--------

Nova República, velhos costµftl_�s 
.,.._. ,•,. 

A Nova República não tem feito nada de novo. Está seguindo a política 
do Delfim, recomendada pelo FMI. Se o governo.deixar .. de investi.r no 

setor público, vai provocar mais recessão e desemprego. ·O prejudicado 
será o trabalhador que continuará pagando pelos descasos 

/ 

Passados tr.ês meses da posse do 
novo_· governo, já. é possível fazer . 
uma primeira avaliação. sobre as 
principais marcas da política 
�conômica da "Nova Repúbtica'..'. 
Até o momento, as medidas.adota
das revelam duas marcas fun
damentais: o continuisinq e . a 
inconsistência. 
. A marca do continuismo (ames
ma políticél. do Delfim) aparece tan
to na forma de combater a inflaç�fo 
quanto no modo de encaminhç!J" · as 
negociações da dívida externa. 

No caso do combate a inflação' o 
governó crê que a grandeza da qivi

' qa pública é a causa fundamental. 
Para diminuir essa dívida pública, 

. o governo tem usado um c0nj11;ó
to de medidas visando duas coisas: 

. aumento de impostos e corte nos 
gastos públicos, de modo a reduzir 
suas despesas. 

Essa é, exatamente, a política re
. comendada pelo FMI. O resulta-

governamentais. 

xi"Íi ,OTAN�EDO 
LJ;V.OlJ A$ CHA\JESf 

do temos sentido 'na carne e tem 
efeito contrário _ao ·que o g0ver
nó diz, pois !cria as condições para 
aumentar o desemprego e forçar a 
.inflação.: Não podemos nos enga
nar com a �parente queda dainfla
ção

1 
·por enquanto,. ·. 

.. - Novas maneiras de fazer 
-a mesma coisa

Os ministros da' área econômica 
,·irttroêiuziram algümas novidades na 
: .maneira: de agir. · E�es . f atem: uma 
· cõmbinação de ''conttole d� pre
. ços" coin reajuste de 'correção mo
. nêfária"' adma: da inflação. O con-
trole de preços em sí, é bom mas
a eorreção · monetária acima da
·inflação é ruim. Muitas empresas

_,· deperidem de ·eítipréstimos para 
inariter stla · · pródução. Esses 

· empréstimos serão pagos com uma
·correção muito alta e isso 'leva inú
meras: delas· à .falência. Vejamos

· berri 'essà questão: as· empresas, em
geral, não· cb'nseguein aumentar
suas vendas. Assim, elas tem pouco
dinheiro girando·. ·Como· vão pagar

·· empréstimos caros? Não conseguin
do 'pagar elas param de produzir e
com isso-auméntà o desemprego.

Para evitar o fechamento, o go
verno terá que abrir mão do contro
le ·de'·preços. Nesse momento as
empresas vão querer recuperar suas
perdas e â. inflação vai crescer de
sordenadamente. Com o fechamen-

. ,tó, das empresas ou com a liberação 
dos preços quem paga o pato é o 
trabalhador. No primeiro caso fica 
desempregado e no segundo 
aumenta o custo de vida. 

.· o·corte nos_gastos_ 
o crescimento da economia bra-

sileira depende, em -grande parte, 
dos investimentos do governo. 
Construir escolas, hospitais, cre
ches, redes de água e·. esgotos, 
ampliar estradas de ferro, transpor
tes coletivos, tudo isso é feito com 
dinheiro público. Investindo nesses 
setores e no incentivo ao pequeno 
agricultor para a produção dos pro
dutos que seryem à população, o 
governo estará criando novos em
pregos diretos, além de atender o 
povo naquilo que ele mais precisa. 
E gera outros empregos na médida 
que crescem as indústrias para aten
der os pedidos do governo. Ora, 
deixar de investir ou cortar os gas
tos nesses setores é provocar a re
cessão e o desemprego, aumentan
do a miséria do povo. 

Política com o FMI 
'Em relação à ·negociação dá dí

vida externa, tão pouco há ·novida
des. O pacote que está sendo· ne
gociado com os banque_iros interna
cionais não traz nenhuma-modifi
cação substancial em relação ao 
acordo que já hàvia sido esboçado 
pelo governo Figueiredo · em 
meados de fevereiro. O acerto·man
tém a supervisão do FMI sobre a 
política econômica até pelo menos 
1.991 e prevê que o .. Brasil conti
nuará pagando integralmente os ju
ros da dívida. Isto significa que o 
país permanecerá tendó . de gerar 
crescentes superávits comerciais. 
Vai produzir para a eX:portàção e 
não para o povo, o que con·stitui 
uma política que, na prática, 
impossibilita a retomada do cres
cimento econômico. Assim, ·a misé
ria continuará a crescer.· 

A quem interessa? , 
Podemos afirmar com certeza 

que a falta de rumos claros da 
política econômica da Nova Repú
blica ajuda, substancialmente, às 
grandes empresas que fazem gigan
tescas aplicações no mercado finan
ceiro e lucram com a especulação. 
Interessam também, é evidente, aos 
bancos cujo negócio é emprestar di
nheiro a juros altos. Por outro lado 
o grande prejudicado é o trabalha
dor, sobre quem recaem, em última
instância, os juros, o custo de vida
altíssimo e o desemprego.

Extraído do artigo de Plínio Sampaio Jr. 



,O QUE VAI PELOS SINDICATos-------

A greve vitoriosa 
· Embora tentá-se passar uma imagem negativa da greve, ·percebemos que ela foi vitoriosa.

. , 

No Brasil as 48 horas já caíram. 
Os brasileiros.eram os lanterninhas 
na América Latina em número de 
horas trabalhadas por semana. 
Países comp Perú e Equador há 
muito tempo adotaréµll 40 horas. 
Aqui, ainda eram 48. 

Ness.a últim� greve :;1. história mu
dou. Mais de cem mil trabalhadores 
conquistaram a redução da jornada 
de trabalho. 

Quase ninguém pun}J.a fé quan
do, no Congresso da CUT, em 84, 
foi lançada a luta pelas 40 horas. 
Hoje percebe-se que. o cerco está 
sendo arrebentado. Daqui a alguns 
anos a classe. operária no Brasil 
estará trabaJ,hando menos horas 
por semana. 

Números que ninguém 
conhece 

A greve começou no dia 11 de 
abril e terminou, nas últirrias fábri
cas, no começo de junho. Dela par
ticiparam nove sindicatos ( dois de
les sob a liderança de oposições), 
que representam 300:000 trabalha
dores. O total de grevistas foi 
255.428. Até o momento, 117.656 
trabalhadores fizeram àcordos com 

as empresas. Nesses aéordos, a mé
dia de redução da jornada foi de 
três horas e meia. 

A imprensa quiz mostrar que 
essa greve foi um fracas�/Falaram 
em dezenas de milhares de demis
sões. Na realidade, os demitidos, 
até hoje, foram 6.188 operários e 
quatro comissões de fábrica. 
Outras quatro foram suspensas e 
20 Cipas tiveram alguns dos seus 
membros demitidos. 

Além disso, os trabalhadores 
perderam os dias parados: isto é o 
custo da luta. Ninguém entra na 
chuva pensando em não se molhar. 

Greve necessária 

Poucos sabem que, até agora, 
37 ,9% dos trabalhadores que entra
ram em greve conquistaram, em 
média, 44 horas e meia. 

Além da redução da semana de 
trabalho, essa greve trouxe outras 
vitórias: 

- Os patrões queriam acabar
com o aumento trimestral mas tive
ram que mantê-lo. 

- Todos os acordos incluíran1
aumento real de 4 a 5%. 

- O INPC foi de 100% e não foi
aplicada a lei do arrocho. 

- Onze novas comissões de fá. ..
brica foram conquistadas. 

- Em todos os nove sindicatos
que participaram da greve foram 
criados fundos de greve. 

Mas o importante é que até o:i 
patrões reconhecem que. os traba
lhadores estão de cabeça erguida. 
Eles sabem que com essa greve der -
rubaram o tabú das 48 horas sema
nais. Sabem que os trabalhadore� 
estão continuando a luta mundial 
pela redução da jornada de traba
lho. Vito Giannotti

, . , 

------PASTORAL OPERARIA - O QUE 11111------

. Eles ou nós 
Como· fica a partici.pação dos trabalhadores nas decisões do pais? Quem deve decidir, "eles" ou "nós"? 
,. Nos livros _ do. .Êxodo . e crucial: "ELES" e "NÓS". Egito se deu graças ao extermínio 

Deuteronômio, o povo fez uma Nossa participação do exército do Faraó, inclusive a 
aliança· com .Deus, cc;mseguindo Quando falamos de libertação da morte de seu filho primogênito. A 
através dela uma imensa Reforma opressão, conquista da terra e Reforma Agrária, graças ,\ 
Agrária: Além da partilha da terra, Assembléia Constituinte do povo destruição dos reinados do, 
eles promoveram uma assembléia hebreu, falamos de um processo de cananeus, heveus, heteus, jabuzeus 
popular. De comum acordo participação . ativa do povo. etc. Também hoje a libertação se dá 
fizeram uma Constituição para Enquanto o que assistimos através conforme quebramos os 
regular a convivência humana e dos órgãos da imprensa é a perspec- mecanismos de opressão. A 
assegurar o direito a vida com tiya de que "eles" farão tudo para Reforma Agrári.a, conforme 
liberdade para todo o povo. . "nós". Ou seja, a classe dominante ocupamos os latifúndios fazendo 

Hoje, depois de três longos toma todo cuidado para tirar a par- deles terras produtivas. 
milênios, ainda nos debatemos com ticipação do povo das decisões. Eis E a Constituinte? Como vam,y, 
os . mesmos temas: Reforma a razão desses assuntos ficarem participar dela? Vamos deixar qut' 
Agrária, C.�1;1stituinte, Leis etc. só nos falatórios há três milênios. · "eles" façam por nós? O que o 

.O prpblema é saber . em que A Pastoral Operária quer con- nosso grupo pode fazer? 
medida a classe trabalhadora par- tribuir com a classe trabalhadora 
ticipa da condução desses .assuntos. desmascarando a ideologia da 
Temos um sindicato . forte que dominação. O método para fazer 
defende os interesses. da classe? Há isto não é só entrando no falatório, 
movimentos populares que levam mas organizando os companheiros, 
nossas reivindicações? Temos um incentivando e apoiando a par-
partido que faça valer os · nossos ticipação ativa dos trabalhadores 
direitos polític(_)s? · através dos sindicatos, -associações 

Não dá mais para ficar e outras ferramentas que a classe 
aplaudindo ou . esperando que vai construindo para fazer valer 
"elés" resolvam a,'s questões para seus direitos. 
nós. É aqui que entra a diferença A libertação da opressão do 



A LUTA DO TRABALHADOR· 

Reajuste e inflação 
Imaginem uma panela com seis 

batatas para dividir entre Olavo e; 
João. Se Olavo come quatro bata-· 
tas, sobram duas para João. E se 
João pega três em vez de duas? 
Restam, para Olavo, três batatas,. 
em vez de quatro. Como Olavo po
de manter as quatro batatas ini
ciais? Há duas formas: colocar mais! 
uma na panela ou impedir que João 
pegue a terceira batata. 

Acontece o mesmo com o traba-. 
lhador e o patrão. Se o trabalhador 
conquista aumento salarial, dimi- · 
nui o lucro, a não ser que o pàtrão, 
reaja. Uma forma é conseguir 
aumento de produtividade (colocar· 
mais batatas na panela). 

Há outro modo: elevar os preços, 
e jogar para o consumidor as despe-
sas do aumento salarial. Nesse ca
so, haverá inflação, o lucro será 
mantido e o salário corroído. Ima
gine, outra vez, a panela com seis 
batatas. Se o lucro permanece igual 
e o salário diminui, Olavo está re
cuperando as quatro batatas e João 
volta a ficar com duas. A inflação 
é, portanto, uma forma de transfe
rir renda do operário para o patrão. 

Fica fácil agora entender a tri
mestralidade. No Brasil, foi assim: 
primeiro os preços subiram. Veiq a 
inflação de mais de 2000/o ao ano, 
que não foi causada por aumento 
salarial e que deixou o trabalhador 
com apenas uma batata. Quanto 
maior a inflação, mais rápido dimi-

nui o salárjo, menos batatas pode 
comprar. E preciso, assim, exigir 
com mais frequência o reajuste sa
larial, se o trabalhador não quizer 
ficar sem batatas. 

Conclusão: o -reajuste trimestral 
não causa inflação. É uma necessi
dade causada pela inflação. Um 
aumento salarial só provoca infla
ção se o patrão puder manter seus 
lucros aumentando o preço dos 
produtos. 

Mas, afinal, porque Olavo, obri
gatoriamente, tem que comer as ba
tatas? Isso o governo não pode res
ponder sem confessar seus compro
missos. Ao afirmar qtie o trimestral 
é inflacionário, o que diz, na ver
dade, é outra coisa. Que, para ele, 
o lucro é sagrado.

Clovis Bueno de Azevedo 

A PASTORAL ACONTECE-

Solidariedade a Boff 

Os motivos colocados para a 
punição ao Frei Leonardo Boff são 
afirmàções contidas no livro por ele 
escrito: "Igreja, Carisma e Poder". 

No entanto, o que se coloca de fato 
é o comprometimento que se tem 
com a causa da libertação do nosso 
povo. É assim que a imposição do 
silêncio vem r'epercutindo, na 
sociedade em geral e particularmen
te na Igreja. Esta punição vem 
satisfazer os interesses das classes 
capitalistas que se encontram den
tro e fora da Igreja e que preferem 
manter esse sistema de exploração, 
que tanta miséria e sofrimento vem 
causando ao nosso povo. 

É importante que os 
trabalhadores cristãos manifestem 
sua opinião e tomem consciência 
das reais intenções colocadas nesta 

punição. Incentivamos as vanas 
manifestações de apoio ao 
companheiro Frei Boff e a todos os 
que estão comprometidos com a 
libertação do povo. O direito e 
dever de manifestar nossa opinião 
está contida no cânon 212 do novo 
Código do Direito Canônico. 
Assim, qualquer manifestação 
respeitosa e firme não pode ser tida 
como espírito de divisão. Infeliz
mente não foi o que aconteceu com 
o Cardeal do Rio que,
publicamente, convidou os in
satisfeitos a se afastarem da Igreja.

Como aparece em Mateus, 
(18,15-17) queremos dizer que 
· o manto da autoridade não pode
cercear a liberdade de pesquisa e 
expressão. 

Renato Silveira Martins 

Patrões não 
querem diálogo 

A greve no setor metalúrgico se 
deu porque o nível de tolerância 
dos trabalhadores chegou ao fim. A 
tentativa de negociação por parte 
dos grevistas foi constante durante 
o período de paralização.

Os patrões, no entanto, não
estavam dispostos a negociar. Ao 
contrário, usaram de toda sua força 
junto ao governo para que 
houvesse intervenção da policia e se 
recusaram ao diálogo. 

A imprensa criou um clima de 
fim-de-mundo. Utilizou um 
episódio isolado - a invasão da 
GM de São José dos Campos - e 
agitou mais do que os próprios 
operários. O enfoque era sempre 
para os prejuízos das empresas. 
Não se falou nada sobre as 
dificuldades do trabalhador. 
Durante este movimento, os 
patrões derramaram seu ódio de 
classe contra os metalúrgicos. 

Bresser Pereira, do secretariado 
de Montoro, afirmou que os em
presários se mostraram ineficazes, 
culpados pelas negociações em
perradas. 

Ao terminar a greve demitiram 
os companheiros que mais par
ticiparam do movimento, querendo 
com isso derrubar a organização 
nas fábricas e acabar com os sin
dicatos combativos. Mas os 
trabalhadores não vão desistir da 
luta e continuarão buscando uma 
solução negociada. 

Constituinte: 

sim ou não? 

O que é Constituinte? Para que 
serve? V ai melhorar a vida do tra
balhador? Muito se fala e pouco se 
conhece a respeito do assunto. 

Para ajudar a entender melhor o 
tema, foram publicadas duas car
tilhas: "Constituinte, sim ou 
não?", editada pela P.O. de Cam
pinas e · '' A Constituição e os 
trabalhadores'', publicada pelo 
DIEESE. AP.O. Nacional também 
está preparando uma cartilha com 
sete encontros para debate. 

Este assunto deve ser discutido 
nas bases para que os trabalhadores 
se organizem e participem da 
realização da Constituinte. 

O material está ã venda na sede 
da P.O. de São Paulo: Rua Ven
ct!!Blau Brás, n'! 78 - l'! and. -

Sala 115 - CEP: 01016 - São 
Paulo-SP. 



"POR LA LIBERACION 

DEL INDIO Y DEL 

PUEBLO OPRIMIDO" 

Fundación Pueblo lndio dei 

Ecuador 

(Constituída por Mons. Leonidas 
Proafio) 
Apartado 441, Sue. 12 de Octubre 
Quito - Ecuador. 
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PENSAMIENTOS DE 
MONSENOR PROANO, 

ESCOGIDOS COMO UN 
RAMILLETE DE 
RECUERDOS Y 

ESPERANZAS, EN EL 
PRIMER ANIVERSARIO 

DE SU RETORNO 
A LA CASA DEL 

PADRE. 



Pensamientos de Monseõor Proaõo 

Compilador: Mons. Agustín Bravo 
Edición: Fund. Pueblo Indio del Ecuador 
Diagramación: CEDECO 
Quito, agosto de 1989 / - . 

1. Su cédula de ldentidad
crlstiana

Soy cristiano. Para esto nací el día de mi 
bautismo. Soy sacerdote y Obispo de 
la lglesia Católica. Como cristiano, 
sacerdote y obispo, recibí la misión de 
proclamar la Buena Nueva dei Reino de 
Dios a los pobres. 

He luchado y lucho, desde los pobres y 
con los pobres, por alcan'zar el privilegio 
de ser testigo dei- Dios de la vida, la 
verdad, el amor, la libertad, la justicia, la 
paz y la alegría. 

2. La Fundaclón "Pueblo lndlo
dei Ecuador"

Puesto que me encuentro en la última 
etapa de mi vida, pienso crear una 
Fundación que se haga cargo de 
continuar la obra comenzada. 

3. MI Unlversidad ha sido el
pueblo

Cuanto he vivido y aprendido no ha 
sido extraído de las aulas universitarias 



de mi país o de otro país dei mundo, 
sino de la cantera dei pueblo y mis 
mejores maestros ha sido los pobres en 
general y particularmente los indígenas 
dei Ecuador y de América Latina, 
considerados en Puebla como "los más 
pobres entre los pobres". 

4. La obra más grande que se
está realizando ...

Nos aproximamos ai afio 1992, en el 
que se cumplirá el quinto centenario dei 
llan:iado descubrimiento de América y 
de la primera evangelización de su_s 
habitantes, los indios. A esta altura de 
la Historia, los indios de la Provincia dei 
Chimborazo (Diócesis de Riobamba), 
los indios dei Ecuador (más de tres 
millones), los indios de América (más de 
cuarenta millones), han comenzado a 
abrir los ojos, 
han comenzado a ver, 
han comenzado a.desatar su lengua, 
han comenzado a recuperar su palabra, 
han comenzado a decirla con valentía; 
han comenzado a ponerse de pie, 

. 

han comenzado a caminar, 
han comenzado a organizarse y a 
realizar acciones que pueden 
convertirse en acciones de 
trascendental importancia para ellos, 
para los países de América, para 
muchos países dei mundo. 

s. Rechazo de toda celebración
triunfalista

Porque ya ven, porque ya dicen su 
pensamiento, porque ya caminan y 
saben a dónde van, frente a la 
conmemoración de los 50.0 anos dei 
"descubrimiento" de América, rechazan 
toda celebración pomposa y triunfalista 
que pretenden nevar a cabo tanto los 
gobiemos como las lglesias de Espafía, 
Europa y América Latina ... 

Porque, más que un descubrimiento, 
fue una invasión con fatales 
consecuencias: extinción de más de 
75 millones de hermanos, usurpación 
de sus domínios territoriales, 
desintegración de su organización y 



cultura, sometimiento ideológico y 
religioso; porque, a partir de la 

· conquista espafíola, se ha establecido
una permanente violación de sus
derechos fundam.entales; porque la
lglesia Católica y otras lglesias,
particularmente en estos últimos
tiempos las' sectas religiosas, han
colaborado con el poder temporal ai
sometimiento de los pueblos índios.

6. Aprecio.à tos ·Indígenas

Tanto mi padre como mi madre tenían 
un grande aprecio a los indígenas. Ese· 
amor y respeto a los pobres, 
particularmente a los indígenas, llegó a 
formar parte de mi propia extstencia. 
Por eso, he dicho más tarde que no he 
querido nunca ser traidor a los pobres,. 
pues nací en un hogar pobre y aprendí 
en ese mismo hog'ar a amar a los 
pobres. 

7. Supe to que es padecer de
hambre ..

Supe, como todos los pobres, lo que 

1 .  

es padeéer de necesidad y hambre. 
Pero aprendí también a soportar 
privaciones sin quejas·ni envidias. 

8. Sonrlsa �ntre lágrimas ...

Gloria ai Dios de las alturas 
que nos da sus ensefíanzas; 
gloria ai Nino dei Pesebre 
que llora porque _nos ama. 
Y paz en la tierra ai hombre 
que,·entranqo dentro de·su 
alma, 
comprende cuán bien se juntan 
la alegría con las lágrimas. 
-

9. Solidarldad

Sentir corno propio el sufrimiento 
dei hermano de aquí y dei aliá, 

· . hacer propia la angustia de los
pobres
es solidaiidad ... 
Compartir los peligros en la lucha 
por vivir en justicia y libertad, 
arriesgando en amor hasta la 
vida, 
es solidaridad. 



1 o. La hora de la llberaclón · 

La hora de la liberación es cada hora. La 
tarea de la liberación, en sentido 
evangélico, es tarea de todos los 
días ... , a nivel personal y a nivel eclesial. 

· 11. Educaclón en la libertad y
para la libertad 

- Lo que más agradézco a mis padres es
su permanente educación en la libertad
y para la libertad.

12. La comunldad crlstlana

La comunidad cristiana está integrada 
por hombres que, reunidos en Cristo, 
son guiados por el Espíritu Santo en su 
peregrinar hacia el Reino dei-Padre y
han recibido la buena nueva de la 
salvación para comunicaria a todos. 

13. Caminar a la luz dei otro ...

Hay existencias que empiezan a 
caminar iluminándose en silencio 

mutuamente ... 

A la luz dei otro, descubro también mis 
propias tinieblas,, también-a veces 
insospechadas, 'porque nunca hubo 
una luz que las persiguiera en las 
cuevas donde habita el egoísmo. 

14. Presencia real de Cristo en
· __ los amigos

Esta promesa de Cristo "si dos o tres se 
reúnen en mi nombre, Yo estoy en 
medio de ellos", tiene sentido 
especialísimo en la amistad cristiana ... A 

- través dei amigo, es Cristo mismo quien
nos hace sentir su presencia, es Cristo 
mismo quien nos hace sentir que nos, 
ama. 

15. EI lema de mi escudo ...

"Por éristo, con EI y en EI, a Ti, Dios 
Padre 9mnipotente, en unidad dei 
Espíritu Santo, todo honor y toda 



gloria". Esta doxología consta en mi 
escudo, no corno una frase sin 

· trascendencia, sino corno lema de mi
vida. La repito diariamente, no sólo en
la misa, en varios momentos dei día. Me
siento introd.ucido en laTrinida.9. Me
parece adivinar su felicidad.

' · 16. La gente sencillé:J nos 
ensena a experimentar a 
Dios 

La gente sencilla tiene mucho que 
, ensef'larnos. Con una intuición, obra 
evidente dei Espíritu Santo, la gente 
sencilla descubre la profundidad dei 
mensaje sálvífico y lo expresa cón una 
simplicidad pdmirable .. .- Más que definir 
a Dios, lo experimenta en su vida diaria. 

17. La situación de nuestra
lglesia

La gran masa no está suficientemente 
. evangelizada y los laicos 

comprometidos son muy reducidos en 
número ... 
Los seglares toman conciencia de que 

7 -
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ya no son fichas y el sacerdote está en 
búsqueda de descubrir su nuevo ser y 
existencia. 

18. Llberación cristiana

Cuando hablamos de liberación integral 
dei hombre, estamos hablando de la 
liberación cristiana que incluye todas las 
liberaciones, porque toma en cuenta 
todas las esclavitudes. 

19. Vida de conflictos

Toda mi vida ha estado li ena de luchas y 
conflictos ... No voy a detenerme a 
narrarlos minuciosamente. Para ello 
resultarían escasas las páginas de todo 
un libro... · · , 

Todos saben que, en la Província de 
Chimborazo, está naciendo una lglesia 
comprometida con Ia liberación dei lndio 
y dei pueblo oprimido. Pues bien, este 
atrevimien_to ha traído dificultades. 

20. Mi credo ...

Aprendí a conocer' a Dios en los brazos 



de mi madre ... 
Porque creo en Dios y porque creo en 
Jesucristo, creo también en el hombre. 
Creo en el hombre qÚe está en mí, 
porque el Verbo de Dios hecho carne 
me ha ido salxando. 

Creo en el hombre que está en todos 
mis hermanos, porque ese mismo 
Verbo de Dios hecho carne quiére 
salvar a todos. 

Creo en la lglesia. Me siento una parte 
pequenita, pero viva, de ella ... La amo 
entrafiablemente; y, porque la amo, me 
,duelen como en carne propia sus 
desvíos. 

21. Nos hemos quedado con el
Cristo de semana santa ...

Nos hemos quedado con el Cristo de 
semana santa y no hemos presentado 
ai Cristo resucitado. 

1 
l 

22. EI espf ritu de Cristo

EI espíritu de Cristo es corno la 
revolución de Dios en la historia: quiere 
rescatar y resucitar todo ... Es el 
liberador y el revolucionario auténtico. 
No se contentó con la conversión 
individual: provocó el cambio de 
estructuras. 

23. Cuando parece que no hay
dónde poner un pie ...

Cuando parece que un diluvio ha 
anegado ai mundo y que no hay lugar 
en donde poner un pie, es cu ando la 
voz dei profeta hace también renacer la 
esperanza. 

24. MI fuerza es el silencio

No me turbo por nada: mi fuerza es el 
silencio, ese silencio humilde en donde 
Dios ensefia que somos criaturas 
sacadas de la nada y que El es siempre 
Padre dei cielo y de la ti erra ... 



Si las lluvias arrecian, 
espera, hijo, espera, 
guarda tu paz en el silencio 
humilde: 
el sol calentará tu pobre tierra ... 

25. Un cura de indios, bueno
como él sólo

EI patrón era bueno, 
la vida de los indios llevadera; 
y, aunque terrenos propios no 
tenían, 
los indios cultivaban esas tierras. 
EI pan no les faltaba, porque el 
cura, 
un viejecito·amable, faz risuefla, 
de corazón tierno, 
vida humilde y austera, 
ai patrón predicaba sus deberes, · 
salía de los indios en defensa. 
EI pan dei Evangelio 
también les daba el mismo 
y en su lengua. 
Era él su padre y madre, 
el ali_vio de sus penas, 
su amigo y su pastor, 
su confidente, 

/ 

su consuelo y sostén 
en su miseria. 

26. María

jMaría, Madre bendita!, 
Virgen de intacta pureza, 
refugio de pecadores, 
de los náufragos estrella, 
permite que en este día 
postrero de primavera, 
esta humilde florecilla 

· como recuerdo te ofrezca.

Me cubrirás con tu manto
a guardarme de tormentas,
me enviarás un rocío
de dulzura y gracia lleno;
me ampararás siempre, siempre
en el muí}do hasta que muera;
y, cogido de tu mano,
feliz saldré de esta tierra ...

27. Nada seguro tenemos ...

Las raposas tienen cuevas, 
las aves dei cielo, nidos; 



más ni las aves dei cielo 
tienen seguro su nido. 

Cualquier viento tempestuoso 
lo arroja y lo tira ai sue lo: 
en otra rama, en otro árbol, 
colgarán su nido nuevo. 

Los seguidores de Cristo 
nada seguro tenemos, 
pero nos quedan las alas 
para levantar el vuelo; 
y, e'n cualquier árbol dei mundo, 
colgar un nido precario; 
y nos queda la garganta 
para elevar nuestro canto ... 

28. Una tumba amorosa ...

Yo me voy, jOh patria mia! 
Mas, si vuelvo, en tus entrarias 
una tumba no me niegues 
amorosa y abrigada. 
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SEBASTIÃO ROSA DA PAZ 
LIDER SINDICAL ASSASSINADO 

URUAÇU - GO 
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Você se Lembra de Sebastião Rosa da Paz? 

Claro! Todos nós nos lembramos e nunca vamos esquecer do compa
nheiro assassinado há 11 meses por pistoleiros que atiraram nele dentro de sua casa. 

Daqui a exatamente 30 dias - em 28 de agosto próximo - celebraremos 1 ano de 

morte de Tião da Paz, mártir da luta na conquista da terra. 

Os matadores de Tião da Paz estão impunes, como ficam impunes todos 

os assassinos de trabalhadores em nosso pa(s. Nesses casos, os governos não se empe

nham para apontar os mandantes e executores e a Justiça garante a impunidade. O 
inquérito sobre o assassinato de Tião está parado desde março e o governo nada faz 

para esclarecer o crime, demonstrando falta de interesse de boi ir com o latifúndio da 

região de Uruaçu. 

Se estivesse aqui hoje, com sua inseparável sanfona, Tião da Paz estaria 

denunciando, com o canto, a injustiça cometida contra os trabalhadores. Foi assim 
que fez na Primeira Romaria da Terra e foi sempre assim que se comportou em toda 

a sua vida, como participante da comunidade de seu bairro e como dirigente sindical. 
Nessa Segunda Romaria, celebramos o exemplo de Tião da Paz como semente de 

rebeldia e de justa ira contra os que nos oprimem. 

Convocamos a todos a escrever imediatamente cartas e telegramas ao 

Ministro da Justiça Fernando Lyra (Esplanada dos Ministérios - Bras(lia-DF), exi

gindo a identificação e punição dos assassinos e mandantes do crime, com data máxi

ma para apresentar os nomes dos culpados no dia 28 de agosto. Os trabalhadores es-

tão se cansando de esperar. Queremos justiça! 
.

Trindade-GO, 28 de julho de 1985. 

COMITE SEBASTIÃO ROSA DA PAZ 



MIGRANTE COM A PALAVRA 

Comunidade Laranjeiras, julho de 1986," 

Caros amigos, 

Estamos escrevendo esta carta, estas são as 
notícias de nossa comunidade: estamos vivendo 
esta vida dura, de trabalhos duros. Quando chega 
o mês de janeiro e abril em diante, todos os
homens e até mulheres vão procurar serviço em
São Paulo, e vários pelo Mato Grosso; outros vão
para a panha do café em busca de melhora. Muitas
mulheres estão sozinhas com os filhos,
trabalhando ...

Alguns nem terra têm para trabalhar, trabalham 
em terças meias, este ano com muita falta das 
coisas, muitos até passam necessidades. O feijão 
da seca não deu nada, nada. Quase nem a cor do 
feijão muitos não viram. Muitos vivem sofrendo, 
muito mesmo, e alguns que não quer ir em São 
Paulo, tentam ver se aqui dá para viver 
trabalhando, mas nada está conseguindo. A vida 
está dura mesmo, cada vez pior. Por isso, as 
comunidades são fracas, mas continuamos 
lutando com muita fé em Deus. pra ver se 
conseguimos vencer esta batalha. Estamos 
rezando pra que a Reforma Agrária aconteça 
mesmo. 

Aqui ficam nossos abraços e agradecimentos de 
todos os trabalhadores da comunidade de 
Laranjeiras. 

Chapada do Norte, Minas Gerais 

·� MIGRAÇAO É UMA MAQUINA QUE OS
PODEROSOS USAM PRA PRODUZIR RIQUEZA":

SUBSIDIOS DO CEM 

A - Para a Semana do Migrante 
- Cartaz grande e pequeno
- Camisetas com ilustração do Cartaz
- Livreto com 3 encontros de reflexão
- Celebração litúrgica para o Dia do Migrante

B - Subsídios para Reflexão 
- Reforma Agrária e Migração (J. Graziano Silva)
- Capitalismo e Pessoa Humana
- Entre a Cana e o Facão, a luta e a vitória de um povo 
(Raimundo Nonato de Andrade)
- Não aguento São Paulo não! (Francisco A. Souza -
Sofredores de rua)
- Poesias da Sargeta (Maria Elizabete L. Mota -
Sofredores de Rua)
- Migração, pobreza e participação do Migrante na 
periferia de São Paulo.
- Nova Fortaleza, denúncias e esperança - Acampados
Erval Seco.
- Colonizar não é a solução

C - Audiovisuais 
- "O Vaivém do Migrante"
- "O Vaivém da Precisão"
- "Colonização: O Vaivém do Povo Sem Terra"

D- Livros
- Migração no Brasil, o peregrinar de um povo sem
terra. (NOVIDADE)
- As Migrações Rurais e Implicações Pastorais ( Pe.
Renato Schaefer)
- Sanque na Terra, a luta das Mulheres ( Maristela
Maffei) 
- Fé e Participação Popul�r
- Os nordestinos em SP - depoimentos
- O Vaivém da Sobrevivência
- Migrantes, êxodo forçado

E - Boletins e Jornais 
- SPM - Boletim do Serviço Pastoral do Migrante
- VAI-VEM - Boletim das Migrações
- O MIRANTE - Jornal - Ji-Paraná (RO)
- Jornal dos trabalhadores Sem Terra - Movimento dos
Sem Terra
- A Montalha é algo mais do que uma imensa estepe
verde - (Omar Cabezas Lacayo)

ENDEREÇO DO CEM 

Centro de Estudos Migratórios 
Cx. Postal 42. 756 
04299 - São Paulo - SP. 

"DEV€ftl0S /fARCHAR 
E CONQUISTAR 
ESSA TERRA'' 

Nm13,30 

SEMANA DO MIGRANTE 

TEXTO-BASE 

18 a 25 de junho de 1987 

CEM/SPM/CPM 
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O Brasil é historicamente 
marcado pelo fenômeno das 
migrações. Durante os 
pr imeiros 4 séculos 
predomi!1ara_m as migrações
1nternac1ona1s. Nos séculos 
XVLL e XVLLL cerca de 
3.647 .000 negros entraram em 
nossos portos. Entre 
1880/1930 cerca de 4 milhões 
de imigrantes europeus, se 
dirigiram para a lavoura de 
café em São Paulo ou para a 
colonização na região sul do 
país. 

As migrações internas passaram a ser mais 
importantes a partir de 1930, com o processo de 
industrialização. A cada década foi aumentando o 
número de migrantes. Em 1970 eram 29 milhões, e em 
1980 são 40 milhões. Podemos destacar 4 "categorias" 
principais de migrantes: 

1 - Migrantes na Cidade: são aqueles que se dirigem 
para as regiões metropolitanas, para as cidades médias 
e para a periferia de municípios pequenos, caso típico 
dos bóias-frias, migrantes em "repúblicas", nômades. 

2 - Migrantes na Fronteira Agrícola: são aqueles que 
não possuírem terra (ou têm pouca) se dirigem às 
regiões de colonização nova tornam-se posseiros, 
colonos, trabalhadores escravos, vítimas das falsas 
promessas de colonizadoras, fazendeiros e 
latifundiários .. 

3 _- Migrantes Temporários: são os sazonais que
migram 6/8 meses no ano, atrás de safras agrícolas: 
cana, algodão, etc. São os garimpeiros, barrageiros, 
peões de trecho, pescadores, lenhadores, trabalhadores 
da construção civil ... que estão sempre migrando em 
busca de um trabalho incerto. 

4 - Emigrantes/Imigrantes: nos dias de hoje são 
principalmente os latino-americanos, expulsos de seus 
países por dificuldades políticas ou econômicas. Os 
emigrantes são principalemnte os "brasiguaios" -
brasileiros que, por não terem terra no seu próprio país, 
viram-se forçados a migrar para o Paraguai. Seu 
número é estimado em 300 mil. 

JULGAR 

1 - O julgamento dos Migrantes 
Através de depoimentos, encontros e troca de 

experiências, os migrantes vão tomando consciência de 
que sua situação configura-se como fenômeno de 
tremenda injustiça. Adquirem um olhar crítico frente a 
esse vaivém, constante e forçado. 

2- O julgamento da Ciência
Um olhar critico nos ajuda a entender as migrações

como uma arma do capital para melhor expropriar e 
explorar os trabalhadores. Libera-se um enorme 
"exército de mão-de-obra" que, girando de um lado 
para o outro, permite o achatamento de salários, a 
consequente elevação dos lucros e ainda reduz a 
possibilidade de mobilização da classe trabalhadora. A 
migração é uma máquina de produzir, ao mesmo 
tempo, riqueza e miséria. 

3- O julgamento de Deus
O Antigo Testamento, através da Aliança e da

Promessa, mostra que a terra, como dom do Pai, deve 
estar a serviço dos irmãos e que é um pecado acumular 
e especular com ela. No Novo Testamento, a prática de 
Jesus em defesa da vida é, por si só, um olhar critico 
sobre um sistema que produz a migração e com ela a 
morte. 

4- O julgamento da Igreja
A tradição da Igreja, em

seus documentos e 
declarações, tem alertado 
insistentemente no sentido de 
que sobre. a riqueza e a 
propriedade privada pesa uma 
hipoteca social. E ste 
permanente olhar crítico é um 
eficaz remédio no combate 
evangélico à migração 
forçada, origem de tantos 
dramas sociais, políticos e 
econômicos, familiares, 
psicológicos, religiosos, etc. 

AGIR 

1 - Organização 
A formar equipes de 
Migrantes a nível comunitário, 
paroquial e regional. _t 
B - Promover encontros de 
Migrantes a nível local, 
regional e nacional. 
2- Tipos de Tarefas
A - No local de acolhida: visitar 
os que chegam, integrá-los na 
comunidade, nos movimentos 
popu la res ,  s indicatos 
autênticos e na luta pela terra. 
B - Combater a migração forçada apoiando a luta pela 
terra, os acampamentos, assentamentos e ocupações, 
promovendo romarias da terra e agilizando a Reforma 
Agrária. 
C - Intercâmbio de experiências, correspondência entre 
grupos· de migrantes, carta para a comunidade de 
destino e trabalhos nas áreas de origem e de destino dos 
migrantes. 

D - Divulgação: enviar notícias e divulgar os boletins 
Vai Vem, SPM e o jornal "O Migrante", etc. 
E - Formação de lideranças com a assessoria do CEM e 
SPM. 
F - Semana do Migrante: celebrações, reflexões, 
romarias, festas e formas de luta. 
G - Articulação com outras entidades: Movimentos 
populares, sindicatos autênticos, Pastoral Operária, 
CUT, e outras associações etc. 
H - Latino-americanos - encontros de conscientização, 
documentação clandestinidade e também outros 
imigrantes. 
1 - Documentação: coleta de cartas de migatnes, 
arquivo de reportagens, relatórios sobre os encontros, 
biblioteca, etc. 

Tudo a serviço da luta dos migrantes 
3- Orientações básicas da Pastoral Migratória
A - Recuperação da história da Migranção. Esta 
"memória viva" pode se tornar uma poderosa arma nas 
lutas pela vida. 
B - Intercâmbio pastoral entre a área de origem e a de 
destino dos migrantes. 
C - A luta pela fixação na terra e pelos direitos 
fundamentais, onde quer que o migrante esteja. 
D - Acolhida digna às famíliaas que chegam e 
integração na caminhada do povo em busca da Terra 
Prometida. 
E - Trabalho "orgânico e de conjunto" (Doe. de Puebla) 
com outras pastorais afins e com a igreja como um 
todo. 
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SECftf lARIAOO NACIOlll OI rASJORIL orEftáRII 
INSCRIÇÃO NO CGC 27 212 968/0020-09 

Av. Presidente Kennedy, 1861 Sala 11 - TEL, (011) 771-3459 
CEP.25.020 - Duque de Caxias - RJ 

Duque de Caxias, 05 de abril de l.)88. 

Estimados companheiros da Pastoral 

Operária em todo o Brasil! 

Estamos enviando-lhes algumas sugP.stões de celebração rio 12 de Maio, que tem 

como tema a continuidade de discussão da Campanha da Fraternidade/88, sobre O Neqro. 

Este roteiro tem como objetivo levan�ar algumas sugestões, com a clareza de 

que não é uma proposta acabada e, precisa ser adaptado e trabalhado conforme a realida 

de local. 

Sugestaes para a celebrado de primeiro de Maia e:n .988, 

Centenário da Lei "de abali�a· e CF/ Negros, 
1, As sugestaes abaixo foram pensadas tendo em vista uma celebra�o grandiosa, em praça rtlblica, Se a celebraçlo for em recinta 
pe(fUeno ou fechada, serlo necessárias adaptaçaes, 
2, O altar deve ter, de um lado e de outro, o rosto negro da cartaz da campanha, N.la faz mal se for a cores, mas sendo em preto e 
branco, as outras cores devem ser colocadas ou como linhas contornando a rasto, ou como sombreado em cinza, de muito clara a 
escuro, Basta tirar um xerox da estampa pra se ter uma i�ia, Ambos devem estar voltados r·ara o centra, de tal maneira que a crue 
se passa no altar parece ser •o grito", 

Na centro, a figura de um negra de braços abertas, parece do uma cruz, Deve ser bem rr,aqro e alto, Sem mais nada que a própria 
figura, Tudo a mais deve ser branco, ou muita simples, A cruz �o n�ra é o branco, 
3, O celebrante principal deve ser negro, Os leitores brancos de ·em trazer uma t�nica azul clõra ou cinza, -comprida, Os negros 
devem estar revestidos de vestes tipicamente africanas. Os le'tore<: são ora brancos, ora r,egros, escolhidos segundo dois 
critérios: altern1ncia, de tal maneira ·:rue não haja sensa,:.ão ée esxclusividade: a fé nos une, faz que sejamos "n6s"; significa,:.�: 
certas coisas, por exemplo no ato de fé, são ditas ror um n�:-�, Jutras por [1ulheres, a pro::issâo de ofert 0s deve ser um momento 
bem visivel, em que as pessoas ai:,are,.am :orw agindo, r,ão afEnas r2pn,·::entanda ou levando um objeto que vai ser ofertado ;,ar outra 
pessoa, Deve haver alguér.i que fa;:.a '..irrd certa intermediaij!o e ,tre o grufQ de altar e a multidlo, para acolher, ensaiar e entoar 
os cantos, guiar as manifesta,:.aes rituais de silªncio ! ca • , aplauso::;, ora,.â'o e outras, Deveri.:1 ser e próprio celebrante 
principal, ma; pode ser outro, espe,:ialr.ente se ;,uder ser·., ri:VO· Va�ss c�i-:lmá-lo de Diácono, Ç rito de toda a celebraí=â'O é 
basicamente romano (branco). Se a comunid2de já asti·1er a,:ost' ,a�;. a ri:os afro-brasilei:'::i, ;;aberá rn:nJ a:la?tar, 
4, Os ·:ruatro momentos co Rito "Romano" são: rito penitencia i u p2j:do de _per,jlo, Rito de Lm;vor e õd·Jra14li: o "Gl6,ia", F'.ito de 
pedido, as preces dos fiéis, Rito de agradecimento, ou õ·iáo ce gra:.as, R CF mostrou ,:amo ainda é difkil, r.a Ig!'eja, a gente 
celebrar a ra,.a negra, dom .je Deus, sem seNrar de .algur.ia mãn2ira t,ranrns e i1egns: por for,�a da pr6;,ria discrimina,.ão, As 
s·1gestoos a::rai:,<o se esfcr·iar.i ror su?erar este irnPéi=:;E: r..es'l\c te,,jo cansci�1cia. ,:e ,:;ut: os bra:,:Js s'àc os pJrtadores.da "culpa" 
hist6r:n frentE aos negros, 
5, As adaptaç3es de leituras bíblicas slo baseadas na comparação entre a escravidà'.o do povo hebreu e distintivo histórico da raça 
negra na Brasi 1, a experiªncia da escravi&o, Há estudioscs e pessoas de profunda fé que vªem na e,�periªncia do negro brasileira 
uma escravidla mais prolongada e mais violenta que a escravi&o hebraica, 

6, INTRODU;fll 
a) Uma meia hora antes ºda celebr�ião o diácono deve comei.ar a acolhida, saudando as grupos que chegam, ensaiando cantos,

. especialmente os re.fr'bes, explicandc o sentido dos rituais e si a·s usados, 
bl Durante a procis�o de entrada, Cante-se o canto 1 da CF, Te i ac- o canto, o diácono procure criar um ambiente de sil�ncio, 
Para isto basta normalmente fazer entrar em si1ªn,:io e dev2:ir o grupo dos le>tores, colocando-se cada qual na seu lugar: uns de 
um lado, outras do outro, misturando em ambos::: lado= ho!!ler.s e n:ulheres, tnncos e negros ou mulatos, 

,:) Oficiante principal: (a,::!aJ•tado de Sat,edoria 2,1-20) 
Deus nà'.a fe::: a morte, nem tem pr:.:er em destruir os vivos, 
Ele criou tudo para a vida: slo salutares as criaturas do . u�,.jo, e nâ. há nelas o veneno da morte, 

leitor branco 1: 
Os do:ninadore= é ·:rue charra,, a r.1ort2 ,:o;;, sestcs -� c:ir : vez, e 2.1:,e.jitarr. ·1L1e ela é amiga, Fazem :..:rr: pacto com ela, e formara 

com ela um partido, Eles di:em entre si, E:- seus per.sarnentos erra,jos: 
A vida é brev e triste, Nbs na;,:emos por acaso, e .ogo rass;;.rerr,os, :orno ,;uem nun,:a existiu, Com o terr,ru n�sso nome cair� e 

ES·�uec·rr,ento e ninguÉin se lerr.brará de noss3.s obras, �ossa vi,::;Q é a J-'-�Ssagern de uma;·sombra i e o fim é sem retemo, 
•
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leitor branco 2 

Por isto vamos gozar o presente, go:a�i ,-1ac;_ ,-_r1· ,tur.:1·c;_ ,-_Ju;"' "1 · ., · '' t Ih · � lh - J " � s·asi;,o ,.e Yv:>:is, 1amJ:: orr,ar o me or vin,10 e usar os me ores 
;erfumes, Deixeaios 2m tcda parte sinais d2 :!l'cgria 1 fois esü é e. "ssa riq-L:eza, 

Vamos oprimir o justo pobr<:? - o po·;o ne�;-c - e -Jo pc i:ei'.1:s - as ,1.'lhere·;, 1 ílEr. ,25J·eiternos os cabelos bran:os dr anci!o, Que 
a nossa fo!'iia seja a lei da justi,.a, po�qu'=' e.e; sJo fracos e i_rtlteis, Cer,:rue:r:Js o povo negro, J·orque r,os inrn:noda, e se opõe às 
nossas ai.Bes, nos cen:;Lra as faltas contra a Lei, r,os acusa de a as ccntr• a nessa e,:uca,:i,fo, 

Eles declaram o conheci .ento de Deus e se dizem filhos de Seii . . E;t2 ;,ovo se tonou acusador ce nossos pensaííli:ntos, basta 
v�lo para nos sentimos incomodados, 

Vejamos se sua palavra é vercadeira, Se eles sâ'o fil. s e eus, Ele os assistirá e os libertará c:is m!os de seus 

adversfu-ios, 
- -- --·-

Vaaos experimentá-lo pela ofensa e pela tortura, para apreciar a. sua pacrnncia e examinar a sua resignado, Conderimo-lo a
uma 110rte vergonhosa, pois diz que h.i quem o visite. 

(silªncia) 
Oficiante principal 
-Em Nome do Pai,,,.
�em �:guida faz

_ 
uma pequena saudai3o: estamos celebrando a rél>i� negra, que construiu a Brasil, Durante 350 anos foram

e,,cravi.:.ados, Há ,_em anos que é pro1b1do es,:rav1zar ;,essoas, mas a ,ituaii�O do<: ne9"rc; continua muito ruim, Queremos agradecer a
Deus que luta ao lado dos que pro.:_ram a justir.a e a vida, tornando-nos irmãos, Na final:)

Que o De<.1s de nossos Pais, Senhor da História e Paérin. o d'.)s po'.,r.es ou�a o :'.amor de seu povo, fai:a reinar entre 005 sua
justi�a e esteja sempre convosco!
TOOOS: Ben ido ;eja Deus que nos re�niu o amor de Cristo!

7, Rito Penitencial,
alleitor negro 1 (Salmo 129)

Das profundezas clamo a ti , Senhor nosso Deus' 
Senhor, ouve o 11eu grito! 

TIIXlS Senhor, ouve o meu grito! 
Leitor negro 2 Senhor, que teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido de per&o 1 

bl Oficiante:
+ Pela vergonha, a injustiça e a viol€ncia de trezentos anos de escravi&o,.,! todos: Senhor, ouve o meu grito!
+ Pela vergonha, a injusti�a e a via �ncia_do salfu-io mi i que mantén viva a escravid�, •• ! todos: Sr, ouve o meu grito!
+ Pela vergonha, a injusti�a e a viol�ncia da discrimina�� do pavo de raia negra,,,! todos: Senhor, ouve o meu grito!

clDiâcono: 
t«Ss vivemos como peixes mergulhados no pecado, como pássaros voando num �u cheio de fumaça, como um povo acorrentado e 

prisioneiro. Nossa fraqueza é grande e nosso pecado é forte. Por is a pedimos a Deus per&o: 
+ Porque discriminamos e desi•rezamos o povo negro: todos: perdoai-nos, Senhcr 1

+ Porque preferi11os ficar tranquilos e divertir-nos, cantando e da iando, em vez de procurar a justiça: todos: perdoai-nos,
Senhor'
+ Porque acreditamos na força, no di heiro e nas mentiras lítle provocam a se;,ara�o e desunião entre ros: todos: perdoai-nos,
Ser.�ar !
Diácono: (entoa o canta) "Ouvi deste povo oprimido o clamor ... "
dl Oficiante: (impondo as �o sobre o povo)

Que o Deus que nos criou escute a nossa voz! 
Ele ouviu o clamor de seu povo escravizado e o libertou da escravi&o. Que ele arrõnce do nosso cora�ào, da Igreja e da nossa 

sociedade as marcas da pecado e da escravid�o. 
Deus, Pai de todas oos e padrinho dos pobres ·aça reinar e trE oos sua justi�a, derrube os poderosos de seus tronos e levante 

os humilhados, e faça descer sobre oos o seu ;,er&o: 
em Nome do Pai que nas criou, do rilho que venceu a nossa 11arte e do Espírito que nos dá toda a vida' 

moos: MAS KEU CANTO BONITO ... NEl'I DOR NEM CORRDHI JAMP.!S ABAFOU 

8, Canto de louvor 
(o canto de louvor é um louvor de adora�o, rao ainda de agradecimento, lítle vai ser no fim: oos louvamos a Deus porque é Deus,

nos criou, venceu a 10rte, é'nossa vida, O melhor canto aes!IO é o Glória, Pode ser entoado também "Glória, glória, aleluia, Ou

enUo o canto já be1 conhecido: ó lítle coisa bonita, ó que coisa bonita, Deus Pai criador, criar negra cor, 6 que coisa bonita,,,

Este é Wll momento em que se pode introduzir um grupo de cria�as negras ou mesmo jovens e adultos, numa coreografia que

corresponda às palavras de cada estrofe, 
Neste momento podem subir ao altar (daniandol uaf.l mulher egra carregando uma criança, outra com uma trouxa de roupa, um

homem com corrente nos braços - mas arrebentada no meio - u outro com instrumento de trabalho, O povo pode aclamar, batendo

palmas em ritmo, daniando com os braiOS levantados, agitando lenços coloridos ou o papel branca da celebraiào), 

9. Ora._�.
Oficiante: O Senhor esteja convosco'
TODOS rezaa et coro a orailo,

Vamos rezar juntos a Oraçlo da CF/88 

• 

- 1 
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10, Leituras: 
leitor branco: 

j .;. 

A vi da dos negros a fr i ca r;os. 

terra
Com

d:i�:�.��
da

f:�;1:�rt uiue�er

1\
ªº Br

t
as

j
il, come.:ou a escra• ·&o dos negrcs, Eles foram trazidos da �frica, arr ancados de sua

' ' '' ! ra a 110, U1 D O ([Ue era deles I á de eram 1 i vrer ,- a••U · m ·, ".; · -1 r - ,,- • · 
"� 

�onsiderados como seres huma r 1 1 -1 d . . 
• 

· "' r. , 1 era,u iei,,..,i,.,o, t..O.1.u an1ma1s, i-.:tO eram ,. no,,, era e1 oa os e e>;amrnados para comprovar se esta· ·am - b 'j - - d 
brasa com as i�'.CiaiS CO Comprador, Qr p"rt: � - ;;,r t") º -r ,. rr _ �-

V 1 ,_om Oa sa.u, e, e mdrLa 0:i COffi ferro em 
Qu d . " u 1':iUtS_:, u 1 r�aval!.i d d1.rde·-obra negra F·ara enrique,-er o rei ,iç, Portu9:' an o um escravo fazia alguma coisa que O "senhor" rJo -:-r a , ,.., · d 

- -- . �L • 

Seu trabalho era sob a chicota�a "ara ren·b" ·.- - .. . 0
··

1

" va
l
, era run1 o severamente, torturado, e, muitas vezes morto,., , u.,, mab '= mais, e.e exp orav;im-se 16 horar d- b b Ih d;á · d senhores subvornavam alguns nqros para serem feitnres, Sua .,·se�- er· --�r�" ga ·" o :_ t •J a\' o 

d 
• rio, sem enscanso, Os

Leitor negro: 
� '" Jd!J d '-"0•L J r prui-nos 1rmdOS e rai+a·

A vida do povo hebreu, (Excda 1,lss) 
Os filhos de Jacó e de José foram fecund,Js, e s" · it · l" t 

que o paf s ficou repleto deles .... até v,14, 
t ;.1u. rp ica.ram: ornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto

Leitora negra: 
Mas os negros, como os hebreus, nunca aceitaram passivaa:Pnte a e---��viQo o 

· f 1 tambl!n bran-o- .., �- ·-; _ . . .. 
- "-· � ' • rganrzavam ugas em massa, evavam consigo

, 
1 

.-
' 

_ 
,L =- :�·=-egu:uº" na� ci,jades, para '1lie ndo fossem m rtos, CriaT''ii:l cidades, os "Quilombos", e até repúbl icas randes e.arte:, LO/!lO a�'= Pa:�"':es, Us chefes brancos .:rue destruirc.m es•c.s ,:idajes foram chamados de her6is, outros brancos \lustrestent<li am apasar eJta Vi:., gunha, destrurnao todos os do:·1mentos a p:;;,<>ito da "S•-ravirf''o o mai·or simbolo j l t j t a e - ; d .. � f ,; ., · . . . . -- � � - .id • 1' 1 a u ,a , os negros con raSt..rav, du e em avar ua 1J1gnidade h.1mar.a to1 o chefe "Zur.ibi • •:;,s Pa!mares.

. Aos poui::s ª e:,:ravi�él� já _.1�º rend�a mais tanto h;,:rc q ·an�.:: os ·po,jernscs queris.m, Então foram assi na,jas várias leis paralibertar os e,,cravo,, � A u 1 t tma _1..elas F·ro1btu a escrav1&0, ias m nguém fez nada par.; d2.r aos negros um trabalho digno e condi�esde vida: Por isto o, negros hoJe procuram organizar seus gr F· s grupos de luta cultural, religiosa e política. Ao lado deles ;i luta muita gente, para quem todos somos filhos de Deus, 
J<1

Leitora branca 

f 
A Sabedoria de Deus guiou por caminhos planos, o justo que fugia de seu irmâ'o, •• (Sabedoria 10L l0-Hl!__ ________ _

.,s -�1
-c-
1.-=E\llliElJll 

- - -- · 

ri 
+ l'IT 11,25-30: Jesus acolhe o pequeno porque é pequeoo, acolhe o negro porque é negro, Ser negro na sociedade opressora é ser

�-� marginalizado, CCllO "pequeno•, 
; ,,., + Lc 6, 26-38: amar os inimigos quer dizer amar os diferentes, cuja maneira de ser é uma ameaça para 11i111, O negro mostra para o

i;: branco os seus defeitos, A negritude do negro "n�a· que s6 o branco seja gente, culto, com direito à vida,

1 + Mt 25,31-40: a fra<rternidade � a responsabilidade pelo bem que se deve aos outros, O Brasil deve aos� o que ele� hoje,

1', + Me 3, 31-35: irml:is e parentes de Jesus s'ão os que fazea a vontade de Deus, escutam e praticam a sua palavra,

/ 

j ! 
'.1 

ti 

{ 

Na tiJ1ILIA, desenvolvendo algum destes temas, pad?m ser explicadas tr€s coisas: * os negros foram trazidos para o Brasil por
motivos eCDromi.cos, Aos roucos foram sendo inventadas uma pomo de desculpas para justificar a escravi&o, Há. entre rós uma
discriminaçlo que é tanto mais forte e profunda, quanto e os a gente a consegue ver, e quanto mais ela é negada pela ideologia
dominante, * Uma disc�imina�ão assim�nte não vence apenas se convencepdo do contrário, nem por �sc�são, mas unicamente
aprendendo a agir de maneira diferente, * Só os negros podem ajudar a so,:ied,3de brasileira a se converter deste i,e,:ado, na medida 
em que se convertem eles, e conseguem se fazer reconhecer como omens e mulheres igualmente filhos de Deus, irmãos de Jesus, por 
forr+; do Espirita. 

12, Prafiss�o ,:i_ f/:. 
Leitor negro: 
Ir�os na vida e na Fé: O Deus em que eu ,:reio, é ·J Deus que lutou ao lado do povo, contra a escravidão, TODOS: Cremos em Deus q-ue
,:a.minha conosco' 
+ O Deus de nossa Fé é aquele que nos criou para a vida, para o · ,,:-r, para a felicidade,
TOIX!i Cremos ea Deus que nos criou para a vida�
+ O Deus em que rós cremos e que luta ao nosso lado é li1tl! cri J a o sol que ilumina, a água que limpa e refresca, as plantas que
cao aliaento,
l1DlS CrelDOS no Deus que criou a vida et aoondinda para t, ;dos�
+ O Deus ea que eu creio é o Deus que criou a terra para t.odos, especialmente para seus filhos preferidos,
mu;: A terra é de todos, ttSs creeos no Deus �ue criou ,; terra para todos,
+ O Deus que me criou, que Cl"iou aros todos como homens e mulheres livres,
TODOS: Nbs cremos Em Deus Pai, Criador do Cru e da Terra�

Leitora braoca 

+ Creio em Jesus Cristo, filho único de Deus e nosso µ-rlo, TODOS: Ele é igual � Deus e se fgz igual a ros !

_ ·+Creio em Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, que foi crucificado e venceu a fi:orte,· 
TODOS; Ele é igual a Deus e nos fªz iguais a g1e.

+ Creio em Jesus Cristo 1 0 trabalhador que vence a morte, TODOS: Ele faz de sua luta a nossa luta que vence a opressio e a morte,

leitora negra 
+ O Deus em que eu creio é o Espírito da beleza, da saúde e do amor, TODOS: Cremos no Espírito Santo

+ Deus da minha fé é o Espirita da soli,jarie,jade, do respeito ao ser humano, da carinho e da uni'ào, 
TODOS: Cremos no Espírito Sa to que desce sobre ros

+ 21 sem que eu creio mora dentro de n6s, dos negros e dos brancos, é o Espirita da festa e da dan,:ia, o Espirita da coragem e

da pe�severan,ia, o Espirita de todas as ra,4as e de todas as cores, TODOS: Cremos ncí· EsF·irito que � a Vida ée ,assa vida' . .,. 
( de á ;;lgum tipo de "credo" Cantado, pode-se encerrar com este canto, Onde a comunidade aceitar, pode-se encerrar coM eh

2 1 i 1.)
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3. Ofertór·io
(O ofertório deve ser mais gesto que palavra, a�o que pracla a�o. O melhor é organizar uma procis�o que venha do fundo, com 

pessoas trazenda bem alto, sobre a cabeía, vários s{ bolos, enquanto o povo canta: Uma grande corrente inteira, pendente dos 
bra�os de um branco, e um negro, atrás, com peda�os de corre te, Mulher com trouxa de rnupa ou panela grande, da qual pende uma 
corrente, Hofllem trazendo crianía negra, J vem levando i ,s r enio de trabalho urbano, instrumento de trabalho rural, Estes objetos 
podem ser levados, ou a pessoa pode carregar um car az grande em que estej� desenhado de m,rneira visível, Lembrar-se de pessoas 
simb6licas nas lutas atuais: uma professora (em Minas, pela situa:iio miser�vel a que esHo senda reduzidas as escolas estaduais), 
uma domi!stica, um campon�, sem-terra, etc, segunda a prio idade local, Pode-se levar dois livros grandes, feitos de isopor ou de 
papello, escrito •constituinte": um, fechado, ,:om enfeites imitando dinheiro, amarrado com corrente dourada, mas visivelmente 
feito de peda�os costurados: outro aberto, escrito dentro "direitos do povo", 

Enquanto a procis�o entra, todos cantam o canto da Cf/88 ou "oferecerei,,,". Os símbolos devem falar por si: ao chegar ao 
altar, o livro bonito pode ser destruído, enquanto o outro fica encostado ao altar, de frente pro povo; os instJ'Ullentos de 
trabalho podem ficar et1 cima do altar, ou ser fincados nalgum suporte que os mantenha visíveis, As pessoas ficarlo ao redor da 
aesa, se a cria�a for pequena, num ber'io em cima do altar... Cantar muito, batendo palmas, dan'iando, batendo palmas, E outro 
110111ento em que se pode fazer alguma encena'i� com grupos de negros, misturados a mulatos e brancos, ) 

Durante toda a procis�o do ofert6rio, o Oficiante Principal fa�a o gesto de oferecer o plo e o vinho, Se se cansar, pode 
depor cálice e patena sobre o altar, e levantar apenas as m.los, retomando o cálice e a patena.no final, O ofertórto é gesto-de
oferta,) 

14, Preces dos fiéis 
Oficiante: 

- O Senhor este ia convosco' __ _
Irraos: acabamos de oferecer a nosso Pai a vida que está em rrls, no nosso trabalho, no nosso amor, na nossa cultura, nas nossas
festas, A maioria dos trabalhadores brasileiros slo de raça negracou mulata) e quase todas os mulatos e negros slo trabalhadores 
de salário baixo, 
+ Por todos aqueles que nà'o conseguem trabalho, ou ganham pouco, porque nà'o slo de raça branca, rezelltDs ao senhor,
TIJX!i: 0 Senhor, escutai os clc110res do vosso povo!
+ Por todos aqueles que sto desprezados atê pelos colegas, por causa da ra�a e da corl, rezemos ao Senhor!
+ Pelos que nà'o tl!I coragea de se unir aos companheiros, c0110 irdos, na luta para que haja terra e trabalho para todos, rezl!llOS
ao Senhor!
+ Pelos que esUo procurando for11ar uma Constituinte digna, apesar das manobras corruptas de busca do poder, rezemos ao Senhor!
+ Pelos que procuraa terra para trabalhar e casa para morar, rezemos ao Senhor!
+ Pelos que lutam nos sindicatos que esUo do lado do povo e nà'o dos exploradores que escravizam o trabalhador, rezemos ao Senhor!
+ Pelas mulheres, especialmente as 1ulheres negras, que procura11 um mundo de mais amor e dignidade, rezemos ao Senhor!
+ Pelos filhos de trabalhadores que buscam a vida nas ruas, e s� desprezados como se fossem abandonados, rezemos ao Senhor!
t (Concluslil

Deus de nossos Pais, Senhor da História, libertador· de todo escravizado, redentor de todo o desprezado e marginalizado, 
Arranca do nosso corado, do corado de tua Igreja, de todo o Brasil, o pecado da explora�lo, da mentira que vira propaganda do 
·poder; livrai-nos da opresgo que se. im)l()e como lei, Ouve as preces deste povo aqui reunido, une os nossos bra�os e faze de rós o
teu povo, Por Jesus Cristo, o trabalhador que venceu a morte, e vive no nosso cora�lo, pela força do Espírito Santo,

15, Segue-se o Clnon,
O Diácono procure criar antes um clima de silªncio, e o Oficiante principal procure fazer Oi gestos de maneira a ser visto, 

__ Tam�1 cclnon ê ua IDlllento de gesto, da repettçlo do gesto de Jesu� 
16, Ao Pai Nosso pode-se pedir aos negros que elevem as raos enquanto os outros se &o as �os sem levantar, O Pai nosso rezado 
ainda é melhor e mais bonito que todos os cantos que o imitam, 
17, !braço da paz 
O melhor ta11�m é convidar todos, de maneira informal, a abraçar uma por�o de gente, cantar os cantos que já tenham feito mais
efeito durante a propria celebraçlo, com�ando por •paz, paz de Cristo", etc, 

18, A.li de Sr�s 
(é propositalmente igual às preces, para gerar a certeza de que Deus já nos ouviu, e já nos ouve) 

Irmos: acabaaos de oferecer a nosso Pai a vida que está em ros, no nosso trabalho, no nosso amor, na nossa cultura, nas nossas 
festas, A maioria dos trabalhadores brasileiros slo de raça negra�u mulat e quase todos °1 mulatos e negros do trabalhadores 
de salário baixo, Vamos agradecer a Deus que nos ouve e nos acolhe: 
+ Por todos aqueles que nà'o conseguem trabalho, ou ganham pouco, porque MO �o de ra�a branca, mas nà'o desistem de lutar,
TODOS: Graças, Senhor, te damos graças, a ti que reinas nos séculos ete:nos' ( ou outro refilo rápido, vibrante, com sentido de
açlo de graças, agradecimento) / · 
+ Por todos aqueles que do desprezados até pelos colegas, por causa da raça e da cor, mas continuam acreditando na fraternidade!
+ Pelos que MO tem coragem de se unir aos companheiros, como ir�os, na luta para que haja }erra e trabalho para todos, mas já
conseguem ver a injustiça que esUo sofrendo!
+ Pelos que estlo procurando formar uma Constituinte digna, apesar das manobras corruptas de busca do poder, porque neles está a
for�a do povo 1

+ Pelos que procuram terra para trabalhar e casa para morar, e nà'o desanimam das ocupa�es jus�as, da reforma agrária da povo!
+ Pelos que lutam nos sindicatos que estio do lado do povo e nà'.o dos exploradores que escravizam o trabalhador, e conseguem ass1n

1 as vitbrias que arrancam as correntes do povo trabalhador! , 
+ Pelas mulheres, especialmente as mulheres negras, que J•ro,:uram um mundo de mais amor e dignidade, porque elas tornam o mundo
cais humano!
+ Pe os filhos de trabalhadores que buscam a vida ,nas ruas, e slo desprezado; como se fossem abandor1ados, porque aprçndem desde
cedo a lutar por todos'
1 (Conclu�o) 

Deus de nossos Pais, Senhor da Hist6ria, liberta� de todo escravizado, redentor de todo o desprezado e marginalizado, M:Ss 
te agradeceaos porque Tu arrancas do nosso coraçlo, do corailo de tua Igreja, de todo o Brasil, o peca.d.o d� explorado, o pecado

da mentira que vira propaganda do poder; tua, força nos· livra da opres�o que se im)l()e com9 lei, Tu -derrubas os tronos dos, 
poderosos, levantas os humilhados, dás de comer aos que passam fome l! ésvazias as enriquecidos, Por Jesus Cristo, o trabalhador 
que venceu a 110rte, e ·vive no nosso cora��, pela fof'ia do Espirita Santo, 
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