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SECRETARIA DA CAMPANHA PELO LIMITE DA 

PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 

Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

Brasília-DF, 04 de julho de 2002 

Estimados Párocos, Vigários e Conselhos Pastorais, 

É com muita alegria e fé, que nos do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 
dirigimo-nos a vocês, por meio dessa carta, para externar nossas preocupações e pedir apoio a uma 
grande missão que estamos construindo, que é a Campanha pela Emenda Constitucional que Limita 
o Tamanho da Propriedade da Terra no Brasil.

A questão da terra no Brasil sempre foi um dos problemas que priva milhões de pessoas dos seus 
mais sagrados direitos elementares que é a alimentação, o trabalho, cidadania e a dignidade. 

Na 40ª Assembléia Geral da CNBB deste ano foi aprovado, junto ao programa Exigências 
Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome, o Mutirão Nacional, que cita 
explicitamente essa Campanha (Cfr. Documentos da CNBB 69, nº 63). 

Diz ainda o documento que "a solução dos problemas supera medidas compensatórias. Exige nova 
mentalidade e políticas públicas que reconheçam a alimentação adequada como direito inalienável 
do ser humano. Animados pela solidariedade e pela esperança, queremos somar forças com todos os 
que se empenham nesta causa". Nem precisa lembrar que o latifúndio, no Brasil, há muito vem 
escondendo o pão de milhões de famílias, condenando-as a um êxodo sem fim pelas estradas do 
país. 

O papa João Paulo li também tem se manifestado seguidamente sobre o tema, alertando que "o 
direito à propriedade privada está subordinado ao direito do uso comum, à destinação universal dos 
bens (Laborem Exercens, nº 14). E o Santo Padre pergunta: "Como é possível que, no nosso tempo, 
ainda haja quem morra de fome, quem esteja condenado ao analfabetismo, quem vive privado de 
cuidados médicos elementares, quem não tenha casa onde se abrigar? (NMI, 1 O e 14 ). 

As inquietações e perguntas do papa têm sido as mesmas da CNBB. Em seu jubileu de ouro, ela 
renova a "opção pelos pobres" em atitudes e campanhas como esta pelo Limite da Propriedade da 
Terra. 

Nesse Sentido, pedimos aos nossos irmãos das paróquias e comunidades que nos ajudem a debater o 
tema com todos os setores da opinião publica, e por outro lado, divulgar e contribuir para a coleta 
das assinaturas em favor da Campanha 
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Nossa meta neste ano é fuzer todo um processo de discussão e conscientização da população sobre o 
tema. Para isso esse segundo semestre de 2002 é determinante para a campanha, por que estamos num 
ano eleitoral e aproveitaremos todas as datas comemorativas da sociedade para difundirmos a 
campanha realizando atividades que proporcione o maior numero de pessoas na discussão do tema. 

Após todo esse processo de mobilizações com a sociedade continuaremos construindo a campanha pelo 
limite da propriedade e pela reforma agrária com a perspectiva de entrega das mais de um milhão de 
assinaturas ao Congresso Nacional e ao Presidente da Republica em abril de 2003. 

Sem mais para o momento e disponíveis para qualquer esclarecimento nos colocamos à disposição. 

Fraternalmente, 

"Repartir a Terra para Multiplicar o Pão". 





Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo existe desde 1995 com 
o objetivo de contribuir para a articulação das ações desenvolvidas pelas várias entidades
que apoiam a realização da reforma agrária no Brasil. O Fórum tem um caráter amplo e
pluripartidário, reunindo movimentos sociais e organizações não governamentais como:

• Articulação Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais - ANMTR 
• Associação Brasileira pela Reforma Agrária - ABRA 

• Animação Pastoral Rural - APR 
•' Assessoria e Serviços em Projetos de Tecnologia Alternativa - ASPTA
• Cáritas Brasileira
• Centro de Justiça Global - CJB
• Comissão Pastoral da Terra - CPT
• Confederação Nacional dos Servidores Públicos Federais - CONDSEF
• Confederação Nacional dos Servidores do INCRA - CNASI
• Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG 
• Conselho de Articulação das Populações Indígenas do Brasil - CAPOIB 
• Conselho lndigenista Missionário - CIMI
• Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - CONIC
• Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE
• Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais - DESER
• Centro de Pesquisa e Assessoria - ESPLAR 
• Federação das Associações e Sindicatos dos Trabalhadores da Extensão Rural e do Setor 

Público Agrícola do Brasil - FASER 
• Federação das Associações de Assistência Social e Educacional - FASE 
• Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica - FEEAB
• FIAN-Brasil - Rede de Informação e Ação pelo Direito a se Alimentar
• Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC
• Instituto Brasileiro de Desenvolvito Social - !BRADES
• Instituto de Estudos Sociais e Econômicos - !BASE 
• Instituto de Formação e Assessoria Sindical Rural "Sebastião Rosa da Paz" - IFAS 
• Movimento dos Atingidos pelas Barragens - MAB 
• Movimento de Libertação dos Sem-Terra - MLST 
• Movimento de Luta pela Libertação dos Sem Terra - MLST de Luta 
• Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH
• Movimento dos Pequenos Agricultores - MPA
• Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST
• Pastorais Sociais da CNBB
• Pastoral da Juventude Rural - PJR
• Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais 

O endereço da Secretaria da Campanha é: 
Secretaria da Campanha pelo Limite da Propriedade da Terra no Brasil 
SDS-Bloco P-36, Ed. Venâncio 111, Sala 204 
70.393-900 - Brasília - DF 
Tel.: 0(xx)61 323-1770 / Fax: 321-4130 
e-mail: forumrefagraria@yawl.com.br

Capa: design: Licurgo Botelho, fotos: Arquivo Contag 
Diagramação: Carla de Abreu, Goiânia-GO 
Ilustrações: Edmar Oliveira, Goiânia-GO 
Impressão: Visual Gráfica, Goiânia-GO 

Apoio: Cáritas Alemã e Catholic Relief Service (CRS) 

Fórum Nacional pela 
Reforma Agrária e Justiça no Campo 

"UMA MEDIDA DE JUSTIÇA: 
ACABAR COM - 500 ANOS DE - LATIFÚNDIO: 
REPARTIR A TERRA PARA MULTI PLICAR O PÃO" 

CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 
QUE ESTABELECE UM LIMITE MÁXIMO A 

PROPRIEDADE DA TERRA NO BRASIL 
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Número aproximado de propriedades que serão atingidas pela Emenda 
Constitucional que limita o tamanho da propriedade, em cada estado, de 
acordo com os dados cadastrais do Incra 

Am__azonas 
Roraima 
Pará 
Amapá 
Tocantins 

Santa Catarina 
Paraná 

rm�-ol:QBl�é'ftll 
Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Rio Gr. do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
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Minas Gerais 
Es pírilo Santo 
Rio de Janeiro 
São Paulo 

� G 
Mato Grosso 
Goiás 
Distrito Federa! 

347 0,80% 2.162.170 33% 

257 1,90% 3.874.813 74% 

433 1,20% 13.903.441 81% 

286 1,80% 3.168.058 61 % 

2.890 3,90% 29.878.555 78% 

96 1,80% 1.0 76.518 57,20% 

1.637 4,30% 7.841.507 41,40% 
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4.082 

896 

2.578 

1.149 1,80% I 6.318.601 41 % 

580 0,60% I 4.063.130 35% 

202 0,10% I 817.106 10% 

345 0,80% I 777.238 26% 

77 0,08% I 237.720 6,50% 

1.124 27% 
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9,20% 

8,90% 49.989.568 69% 

4,30% 11.934.378 44% 

2,80% 103.176 50% 
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Abaixo, montamos uma tabela por estados com o módulo fiscal mínimo,o
módulo fiscal máximo e o módulo fiscal mais freqüente dentro de cada
estado. As variações, como se sabe, resultam do fato de que o Incra
determina omódulofiscal para cadamunicípio levandoemconta a qualidade
do solo, relevo, acesso,etc.

"

Mato Gr, do Sul 110 ·'15 45
Mato Grosso 100 30 80
Goiás 80 . 7 30
Distrito Federal 5 5 5 No DF eMste um

módulo único

rata-se de umaação de conscientiza
ção da sociedade brasileira a respei

to da injusta realidade agrária do País e uma
conseqüente ação de pressão sobre os par
lamentares para que introduzam na Consti
tuição Federal dispositivos que limitem o
tamanho da propriedade da terra no Bra
sll, eliminando os latifúndios.

Entre os direitos que são assegurados aos
cidadão e cidadã brasileiros, o inciso XXII
do artigo 5 dispõe que "é garantido o direito
à propriedade". Esta disposição constituci
onal é interpretada comogarantia de umdi
reito absoluto e ilimitado, legitimando a con
centração nas mãos de poucas pessoas e
grupos, imensas áreas, enquanto a maioria
se encontra excluída. Estas poucas pesso
as, os latifundiários, há 500 anos impedem
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através da força e com base nestes argu
mentos e em leis por eles mesmos aprova
das, que seja promovida uma ampla distri
buição das terras no Brasil. São eles os
principais responsáveis por este disparate
representado pela concentração fundiária vi
gente no País, que emperra seu desenvolvi
mento.

ACampanharessalta o conteúdo do inciso
III do art. 3. da Constituição Federal, que
diz que um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil é "erradicar
a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais II e baseia
se no artigo 5°, que diz que "todos são iguais
perante a lei". Por isso entende que o que o
incisoXXII implicana obrigação de garantir
o direito à propriedade da terra a todos os
brasileiros e brasileiras que dela precisam
para trabalhar e garantir assim o pão para
si e para sua \família. Esta Campanhaé um
instrumento de resgate da cidadania!

A despeito das convicções políticas, qual
quer pessoa de bem não pode tolerar mais a
manutenção no país de uma estrutura agrá
ria, imutável desde as suas origens no perío
do colonial, e que constitui o núcleo dos em
pecilhos para que o país se modernize e se
democratize. Esta iniciativa não se prende
a razões de cunho ideológico. Decorre, ex
clusivamente, do entendimento de sua rele
vância para o interesse social do Brasil, vi
sando superar o maior e mais renitente dos
anacronismos da estrutura social brasilei
ra' responsável pelo atraso econômico e
pela exclusão de milhões de brasileiros: o
latifúndio.

Vamos lutar para que fique expresso em
nossa Constituição, sob a forma de limite do
tamanho, o controle social do latifúndio, que
tem sido, como apoio do judiciário, da polícia
e das milícias privadas, o grande entrave à
Reforma Agrária. Assim poderão ser cria
das possibilidades reais de acesso à terra
para milhões de trabalhadores rurais sem
terra, permitindo, a ampliação e a redina
mização da base produtiva do país e, por
conseguinte, estabelecendo condições para
a redução da miséria no Brasil!

A coleta de assinaturas vai até o fim de
maio de 2002, podendo esse prazo ser
prorrogado.

t
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contribuição para esta Campanhase dá
em dois sentidos:

1) Divulgando-anas escolas, igrejas, lo
cais de trabalho, associações e sindicatos,
para que a sociedade tome consciência da
gravidade da questão agrária e da premên
cia em se realizar uma ampla reforma agrá
ria;

2) Fazendo pressão sobre os parlamen
tares para que votem o favor da Emenda
Constitucional que limita o tamanho da pro
priedade e acabo com o latifúndio no Brasil.

O Fórum Nacional pela Reformo Agrária e
peloJustiça noCampoconclamatodas os pes
soas para que ajudem a fazer a coleta de
milhares de assinaturas em todo o Brasil,
para demonstrar aos parlamentares qual é
o vontade do povo.

nfelizmente sim. Uma breve análise da
estrutura agrária brasileira, com base

nos dados do Atlas Fundiário do Incra, mos
tra que existem 3.114.898imóveisrurais ca
dastrados no país que ocupam uma área de
331.364.012ha. Desse total, os minifúndios
representam 62,2'0 dos imóveis, ocupando
7,9'0 da área total. No outro extremo ve
rifica-se que 2,8'0 dos imóveis são lati
fúndios que ocupam 56,7'0 da área total.
Lcmentuvelmente, o Brasil ostenta o deplo
rável título de país como quadro de segundo
maior concentração da propriedade fundi-
ária, em todo o planeta. .

À concentração somo-se a improdutivida
de da terra. O Incra considera que, na média
nacional, 62,4'0 da área total dos imóveis
rurais no país é improdutiva.
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D izer, diz, só que isto não é verdade. A
reforma agrária no Brasil, até hoje, 

nunca foi tratada como uma prioridade. No 
governo atual, que não deixa de se autopro
clamar, em todos os momentos, como tendo 
sido aquele que realizou o maior número de 
assentamentos - e realmente o fez - as inici
ativas ainda são muito tímidas e, somente re
alizadas em função da pressão exercida pe
los movimentos sociais. 

O discurso governamental afirma sua opo
sição ao latifúndio, mas a política agrária do 
Governo Federal desapropriou, nos últimos 
três anos somente 3,4 milhões de hecta
res, ou seja, menos de 2% dos hectares 
necessários para assentar todas as famíli
as sem terra, estimadas em pelo menos 
4,5 milhões. Neste ritmo seriam necessári
os no mínimo 50 anos para assentar todos os 
trabalhadores rurais sem-terra do país! 

Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

ºImposto Territorial Rural, se seria
mente aplicado, pode consistir num 

instrumento complementar importante no sen
tido de punir a improdutividade das grandes 
propriedades. No entanto, a recente experi
ência do Governo, que alardeou ter dado um 
golpe mortal no latifúndio através da cobran
ça progressiva do ITR tem mostrado outra 
coisa: o montante arrecadado até agora foi 
insignificante. 

19 
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Parágrafo único. O requisito fixado no in
ciso V será auto-aplicável, sendo que a incor
poração ao patrimônio público de imóvel rural 
com área acima do limite estabelecido nesse 
inciso será livre de indenização, ao titular, do 
respectivo valor da terra nua corresponden
te à parcela de área excedente aos trinta e 
cinco módulos fiscais." 

Terras acima de 35 módulos fiscais seri
am portanto automaticamente incorporadas ao 
patrimônio público. O módulo fiscal é uma 
referência estabelecida pelo INCRA, que 
define a área mínima suficiente para pro
ver o sustento de uma família de trabalha
dores rurais. Ele varia de região para a re
gião, e é definido para cada Município a partir 
de vários fatores, como a situação geográfi
ca, a qualidade do solo, o relevo, as condições 
de acesso ao local, entre outros aspectos. Nos 
Estados do Sul, cujo módulo fiscal gira em 
torno de 20 ha, este limite estaria em torno 
de 700 ha. Nos Estados do Norte, onde o ta
manho do módulo é cerca de 100 ha, este limi
te giraria em torno a 3.500 ha. 

A introdução desta medida resultaria por
tanto numa disponibilização imediata de 
grandes extensões de terras para as famí
lias acampadas, sem que para tanto tenham 
de ser dispendidos recursos públicos para 
indenização. Recursos que são hoje gastos em 
processos desapropriatórios, poderiam ser 
então empregados no apoio à infra-estrutura, 
ao crédito subsidiado e à assistência técnica 
visando a viabilização dos assentamentos. 

Veja as tabelas nas páginas 22, que registra 
por estado o módulo mínimo, máximo e mais 
frequente e, na página 23, o número de 
propriedades atingidas caso a emenda seja 
aprovada. 

• 

• 
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Se não faz a reforma agrária, 
o que o governo afinal

está f azend ? 

A s ações do programa governamental 
mais recente, intitulado "novo mundo 

rural" passam a priorizar: 

(i) a descentralização das ações da Refor
ma Agrária para os Estados e municípios, sem 
que sejam a eles repassadas competências, 
recursos e criadas estruturas que permitam 
a realização da reforma agrária; ao mesmo 
tempo, a estrutura do Incra é desmantela
da a olhos vistos, perdendo cada vez mais sua 
capacidade de intervir; 

(ii) a passagem para o próprio latifún
dio, da responsabilidade da redistribuição 
de terra no país através da implantação dos 
Programas Cédula da Terra e Banco da 
Terra como principais instrumentos da Re-

7 
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forma Agrária. Os dados de previsão orça
mentária no Plano Plurianual de Investimen
tos comprovam que estes programas tem o 
propósito de vir a curto prazo substituir o 
processo de desapropriação, apesar do go
verno apresentá-lo como uma ação meramen
te complementar ao processo de reforma 
agrária. Ao invés de executar a desapropria
ção da terra, conforme determina a Consti
tuição, o Governo, apoiado pelo Banco Mundi
al, parte para estes programas que colocam a 
Reforma agrária nas mãos dos latifundiários, 
que irão vender suas piores terras ao Gover
no pelo preço mais alto. Este preço deverá 
ser pago, no final de contas, pelos próprios 
lavradores. Estes programas provocam pro
blemas como o superendividamento dos agri
cultores, o aquecimento do mercado de ter
ras, falsos mecanismos de participação, e 
anulam duas das principais conquistas so
ciais inseridas na Constituição Federal e 
no Estatuto da Terra: a exigência do cum
primento da função social da propriedade 
e o instituto da desapropriação. Isto é 
inaceitável! 

.. 

Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

direito da 11função social da propriedade ru
ral 11 . Além disso, os processos são lentos, os 
recursos se multiplicam e as instâncias são 
muitas. Entram em cena juízes de comarca e 
também juízes federais. As famílias acampa
das, no desconforto e na fome, desanimam de 
tanto esperar. O Judiciário tem portanto sido 
um aliado dos latifundiários, representando 
um empecilho enorme à realização da Refor
ma Agrária. 

Como alterar a Constituição para 
impulsionar a reforma agrária? 

N o mesmo artigo 186, em que a Cons
tituição define a função social da
propriedade queremos introduzir um

inciso V, limitando o tamanho de todo lati
fúndio no Brasil à área correspondente, no 
máximo, a 35 módulos fiscais. 

A redação da Emenda ficaria da seguinte 
maneira: 

11V - área total do imóvel correspondente
a, no máximo, trinta e cinco módulos fiscais, 
no conjunto das áreas, em todo o território 
nacional, sob o domínio, a qualquer título, de 
uma mesma pessoa física ou jurídica. 

17 
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As leis existentes permitem 
uma mudança na estrutura 

fundiária? 

º inciso XXIII do Artigo 5° da Consti
tuição dispõe que "a propriedade 

atenderá a sua função social". Segundo o ar
tigo 186, a função social define o conteúdo do 
direito de propriedade, e é constituída por: 

- um elemento econômico (aproveitamento ra-
cional e adequado),

- um elemento ambiental (utilização adequa
da dos recursos naturais e preservação do
meio ambiente) e

- um elemento social (observância das nor
mas que regulam as relações de trabalho e
exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e trabalhadores).

Somente cumpre a função social a proprie
dade rural que atenda simultaneamente aos 
elementos econômico, ambiental e social. 

No entanto, o Poder Judiciário tem jul
gado com base numa legislação patrimoni
alista, em que a propriedade da terra é 
um bem absoluto, independente de sua fun
ção social. Isto contradiz a própria Consti
tuição. Por ignorância ou má fé, muitos juí
zes ainda não assimilaram o outro direito 
prioritário e superior ao antigo direito, o novo 

• 

, 

Fórum Nacional Pela Reforma Agrária e Justiça no Campo 

Quais as conseqüências disto 

para a situação no campo brasileiro? 

aseado na concentração da proprieda
de da terra, e sem uma política econô

mica que viabilize a produção agrícola, o pro
cesso de desenvolvimento no campo brasileiro 
tem sido extremamente excludente. Nos úl
timos 25 anos, mais de 30 milhões de cam
poneses deixaram o campo, contribuindo 
para o inchaço descontrolado dos centros 
urbanos, com todas as conseqüências que 
conhecemos. 

Artigo publicado em revista do Ministério 
da Agricultura, de setembro de 1999, atesta 
que a migração rural no Brasil prossegue en
volvendo mais de 800 mil pessoas, por ano. 
Ligado a isto, está um processo de empobre
cimento do campo brasileiro em função do 
descaso com que tem sido tratada a agricul
tura brasileira. Dos 38 milhões de habitan
tes da área rural, 73% têm renda anual infe
rior à linha da pobreza (260 dólares), o que 

9 
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contribui para colocar o Brasil entre os paí
ses de pior distribuição de renda do mundo. 
Registre-se que a renda média per capita do 
Brasil é de 5 mil dólares. Apenas uma minoria 
é beneficiada com esta política, as oligar
quias rurais aliadas ao setor industrial e ao 
capital financeiro, que criam os complexos 
agroindustriais. 

Além disso, o processo de modernização 
agrícola aumen,tou a exploração dos trabalha
dores rurais. A grande maioria dos assala
riados rurais ainda são negados os direitos 
legais mínimos. Dos que recebem até um salá
rio mínimo, somente 22,5% possuem carteira 
assinada. Segundo pesquisa nacional por amos
tragem de domicílio, feita em 1995, das 16,3 
milhões de crianças brasileiras, 522.185 (na 
faixa etária entre 05 e 06 anos) estavam no 
mercado de trabalho, e destas 423.679 na 
agricultura. Não menos grave é a situação de 
trabalho a que estão submetidas as mulheres 
trabalhadoras rurais, com dupla ou tripla jor
nada de trabalho e salários menores. Esta re
alidade tem se agravado nos últimos anos, sen
do constatadas inclusive formas diversas de 
trabalho escravo, tanto nas regiões de fron
teira agrícola (norte e centro-oeste), bem 
como nas áreas mais desenvolvidas. 

.. 

• 

(, 
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Se a reforma agrária tem

tantas vantagens, por que

ela não é realizada?

s motivos para tanto são profundos, 
e residem na histórica dominação po

lítica por parte do latifúndio. A história do 
Brasil atesta que as elites dominantes cons
tituíram o seu domínio econômico e político 
através da concentração da propriedade da 
terra. Apropriaram-se de um bem natural que 
deveria estar a serviço de toda a sociedade. 

Quanto maior a propriedade, maior o po
der de dominação, que tem como caracte
rística principal o clientelismo político, cujo 
núcleo central é a troca de favores. O Estado 
foi sendo constituído como patrimônio das eli
tes, e não como um instrumento da sociedade 
civil, do povo. O público, assim, torna-se priva
do. A propriedade da terra concentrada cons
titui o centro histórico de um sistema polí
tico persistente, que freia as posições de 
transformação social e de democratização 
do País. 

15 
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Com essa intuição, e indignada com os re
centes massacres de camponeses, a socieda
de brasileira passou a apoiar a realização 
da reforma agrária e os movimentos de luta 
pela terra. 

A reforma agrária
não vai simplesmente "repartir a 

pobreza" no campo? 

tudo recente constata 
ue 40.000 famílias as

sentadas recentemente pelo 
Governo produzem alimentos 
para o mercado interno e para 
exportação, obtendo uma ren
da média mensal de dois a três salários 
mínimos. Isso mostra o potencial da reforma 
agrária na geração de emprego e riqueza. Com 
todas as adversidades, a agricultura familiar 
responde hoje por 80% do abastecimento dos 
produtos que compõe a cesta básica e em
prega quase 90% da mão-de-obra no campo. 

A pequena propriedade gera um emprego 
a cada 5 ha enquanto o latifúndio precisa 
de 223 ha para gerar um emprego. O Brasil 
é um dos únicos países do mundo, onde há pes
soas nas cidades, querendo voltar ao campo. 
Dado o desemprego e a deterioração da qua
lidade de vida nos centros urbanos brasilei
ros, a vida nas cidades fica cada vez mais in
sustentável. Neste contexto, a reforma 
agrária é um elemento central de um novo 
rumo para o desenvolvimento no Brasil. 

1) 

• 
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Como estão reagindo 
diante disto os movimentos 

sociais no campo? 

iante desta realidade, vários segmen
tos sociais camponeses vem se organi

zan o e mobilizando para a conquista dos seus 
direitos e a alteração da atual realidade agrá
ria. Estas lutas, que acontecem de forma autô
noma ou articulada entre as diversas organiza
ções representativas dos trabalhadores rurais, 
contam com aliados na sociedade nacional e in
ternacional, e tem por objetivo a gestação de 
um novo modelo de desenvolvimento no cam
po, agrícola e ecologicamente sustentável e 
socialmente justo, que respeite as diversi
dades culturais e regionais. Este modelo com
preende um amplo processo de reforma agrária 
e democratização do acesso a terra, o for
talecimento da agricultura familiar agrícola 
e extrativista, a defesa dos direitos e o fim 
da violência e da impunidade dos crimes con
tra os trabalhadores. 

Para alcançar seus objetivos, as entidades 
tem alcançado resultados importantes medi
ante a realização de ocupações de terras que 
mobilizam hoje milhares de camponeses e é o 
mais importante instrumento de pressão so
bre o Poder Público. 

11 
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Ocupar terras não é 
muito arriscado? 

D 
e fato, está sendo atual
mente muito difícil ocu
par uma terra sem en

frentar os riscos de in�eros conflitos. Além· 
de não conseguir o chão para plantar, os sem
terra podem terminar na cadeia, ou mortos. 

Com efeito, os latifundiários, se organi
zaram e até se armaram. A primeira reação 
deles consiste em entrar imediatamente na 
Justiça para conseguir mandatos de despejo 
dos ocupantes. Os juizes costumam fulmi
nar, no ato, a sentença de expulsão dos 
lavradores. Aí entra em cena a polícia mili
tar, às vezes numa verdadeira operação de 
guerra, com armamento pesado, cães, heli
cópteros, realizando com violência o despejo 
das famílias pobres, incluindo idosos e crian
ças. E não é raro a polícia receber apoio dos 
fazendeiros, incluindo milícias privadas! 

O indicador mais gritante desta realida
de de injustiça e da necessidade de mudan
ças profundas é o aumento dos conflitos so
ciais no campo, envolvendo latifundiários, 
trabalhadores rurais e agentes do Estado. 
Desde a restauração do regime democrático 
no país, em 1985, ocorreram 7.843 conflitos 
sociais no campo, sendo que 4.866 conflitos 
na luta pela terra. No período 1985-1998, a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) registrou 
1.169 assassinatos de trabalhadores rurais , 

1: 

\, 

,. 
•', 
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--

advogados, técnicos, lideranças sindicais e 
religiosas ligados à luta pela terra. Ocorre
ram apenas 57 julgamentos, nos quais somen
te 15 mandantes sentaram no banco dos réus 
tendo havido apenas 8 (sete) condenações. É 
esta absurda situação de impunidade e a 
falta de soluções para o problema agrário 
que realimenta constantemente a cadeia da 
violência e dos conflitos. 

E a população das cidades, 

o que tem a ver com isto?

� A reforma agrária passou a 
ser entendida pela socie

dade como uma solução não somente para os 
setores do campo, mas também como uma pro
posta para o conjunto da sociedade, como 
fator de geração de emprego e renda, de 
diminuição do êxodo e do inchaço das cida
des, de distribuição de terra e de renda 
ou seja de desenvolvimento sustentável. Á 
história inclusive mostra que a maioria dos 
países que hoje são considerados desenvol
vidos, possuem uma agricultura forte e pas
saram por processos amplos de reforma 
agrária, isto é, de repartição das terras ou 
de limitação do seu tamanho. Numa palavra, a 
reforma agrária traz desenvolvimento! 

13 
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, -Parti�ip. � d·� ��rilp. -à�ha- .. , · .. 1��: 

,: ' 
1) Fazendo a mais ampla divulgação possível, 
através de todos os meios à sua disposição, 
sobretudo escolas, igrejas, locais de trabalho, 

1
, .: 

associações e sindicatos, para que a sociedade• �1· 
tome consciência da gravidade da questão 
agrária e da premência em se realizar uma 
ampla reforma agrária; 

2) Fazendo pressão sobre os parlamentares
para que votem a favor da Emenda
Constitucional que limita o tamanho da
propriedade e acaba com o latifúndio no Brasil. {,�·, ... _,.e..:. ... , ..... 

O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e-;�./ 
Justiça no Campo conclama todas as pessoas • 
para que ajudem a fazer a coleta de milhares de _,",n: .. ,., .. .., 

-assinaturas em todo o Brasil, para demonstrar
aos parlamentares qual é a vontade do povo. A.;
folha de assinaturas pode ser conseguida junto à ·

1 
• 

Secretaria da Campanha ou qualquer uma de ··;:·ur.:"'-'"l'JV'-í

suas entidades. Reproduza a mesma e colete o 
máximo de assinaturas! Vamos lutar para que ; . 
fique expresso em nossa Constituição um limite 
máximo para a propriedade rural no Brasil/ 
Assim poderão ser criadas possibilidades reai� 
de acesso à terra para milhões de trabalhadore�1-lt 
rurais sem terra estabelecendo condições para/ 
a redução da miséria no Brasil. y 

ff. 
Endereço para enviar as folhas assinadas: : 

Secretaria da Campanha pelo Limite da � , , 
Propriedade da Terra no Brasil f' 

SDS-Bloco P-36, Ed. Venâncio III, Sala 204 
70.393-900 - Brasília - DF 

Tel.: O(xx)61 -323-1770 / Fax: 321-4130 
E-mail: forumrefagraria@yawl.com.br

Prazo: Fim de maio de 2002 (Poderá ser prorrogado) 

Apoio: c
_
áritas Alemã e Catholic Relief Service (CRS) 



O que é a Campanha? 

A Campanha é uma ação de conscientização 
.� :'. da sociedade brasileira a respeito da injusta 

·· ·'. · realidade agrária do País e uma ação de pressão_;., ,
1 �' :.sobre os nossos políticos para que introduzam
, · ·, na Constituição Federal mecanismos que 
l { limitem o tamanho da propriedade da terra no

· Brasil, eliminando os latifúndios. O direito à
. . : n propriedade é geralmente interpretado como , ;:�, • 

\
·. garantia de um direito absoluto e ilimitado, . a . 
,:. ,1egitimando a concentração, nas mãos de poucas 

· pessoas e grupos, de imensas áreas, enquanto a -�
maioria se encontra excluída. No país existem 

: 3.114.898 imóveis rurais cadastrados ocupando 
,·'.t 

-uma área de 331.364.012 ha. Os minifúndios 
, representam 62,2 % dos imóveis e ocupam 7,9 

'f, % da área total. Os latifúndios são 2,8 % dos . i 
•'. imóveis e ocupam 56,7 % da área total. O Brasil :,.� 

1 ( ·' . ,,,, 
' tem a segunda maior concentração da 

; propriedade fundiária, em todo o planeta. Os 
'./, latifundiários, impedem através da força e em 
.,, .. . .;.,.: leis por eles mesmos aprovadas, que seja , 
-�::.•.promovida uma ampla distribuição das terras no( 

, · Brasil. A Campanha entende que o Estado .\::1• �f �rasilei�o tem a obrigação de garantir o direito"}' 
·· '>' a propriedade da terra a todos os brasileiros e. ·· 

· brasileiras que dela precisam para trabalhar e ' �
:, ganhar o pão para si e para sua família. Esta 

• J 

N . Campanha é um instrumento de resgate da 

,'J! 
cidadania e não se prende a razões de cunho 

1
1 ideológico. Ela visa superar o latifúndio, 

responsável pelo atraso econômico e pela 
exclusão da cidadania de milhões de brasileiros. 

Mas o governo não está 
realizando a reforma agrária? 

A reforma agrária no Brasil, até hoje, 
nunca foi tratada como uma prioridade. O 

' governo atual, mesmo tendo feito o maior
' número de assentamentos, como sempre 

proclama, só desapropriou, nos últimos três 

1,. anos 3,4 milhões de hectares, ou seja,
menos de 2 % dos hectares necessários 
para assentar todas as famílias sem terra 

:1 .: estimadas em pelo menos 4,5 milhões. 
, 

Neste ritmo seriam necessários no mínimo 
50 anos para assentar todos os 
trabalhadores rurais sem-terra do país! 

E a população das ci 
o que tem a o 

A reforma agrária passou a ser entendida 
pela sociedade como uma solução não 
somente para os setores do campo, mas 
também como uma proposta para o conjunto 
da sociedade, como fator de geração de 
emprego e renda, de diminuição do êxodo e 
do inchaço das cidades, de distribuição de 
terra e de renda, ou seja de 
desenvolvimento sustentável. A história 
inclusive mostra que a maioria dos países que 
hoje são considerados desenvolvidos, 
possuem uma agricultura forte e passaram 
por processos amplos de reforma agrária, 
isto é, de repartição das terras ou de 

· limitação do seu tamanho. Numa palavra, a
reforma agrária traz desenvolvimento! 

O que se quer alterar 
na Constituição? 

,y No artigo 186, em que a Constituição
• '. · define a função social da propriedade, 

· .queremos introduzir um quinto inciso,
, , 'limitando o tamanho de todo latifúndio no
1 � Brasil a uma área correspondente, no 

�. máximo, a 35 módulos fiscais. 

,. . Terras acima de 35 módulos fiscais 
, 'seriam automaticamente incorporadas ao

• ·, patrimônio público. O módulo fiscal é uma
referência, estabelecida pelo INCRA, que 

' · define a área mínima suficiente para prover
· o sustento de uma família de trabalhadores 
, rurais. Ele varia de região para região, e é 
· definido para cada Município a partir de 

,·'.1 vários fatores, como a situação geográfica, 
, a-qualidade do solo, o relevo, as condições 

...... ,...� .. "'·{ de acesso ao local, entre outros aspectos. 
-. Varia de 5 hectares nas proximidades dos

:l�:J.�;�.tl;, ·' grandes centros urbanos, a 110 hectares no 
Mato Grosso do Sul. A emenda sendo 

; aprovada, afetaria somente pouco mais que 
'· •• 1 50 mil propriedades. Na tabela abaixo você 

·.�i.a. ... 11•�•·"1.'"1- , pode ver, para cada estado, o módulo
,'/',_máximo, o mínimo e o mais freqüente e o 

:' número aproximado de propriedades que 
seriam atingidas. 

� f A introdução desta medida resultaria 
·· . •· numa disponibilização imediata de mais de· 200 milhões de hectares de terra para as

famílias acampadas, sem que para tanto 
tenham de ser despendidos recursos 
públicos para indenização dos proprietários. 
Recursos que são hoje gastos em processos
desapropriatórios, poderiam ser 
empregados no apoio à infra-estrutura, ao 
crédito subsidiado e à assistência técnica 

, visando a viabilização dos assentamentos. 
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CAMPANHA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE 
UM LIMITE MÁXIMO À PROPIEDADE DA TERRA NO BRASIL 

REPARTIR A TERRA PARA MULTIPLICAR O PÃO 

Contribua para um mundo mais justo apoiando este abaixo assinado 

Eu apoio a proposta de emenda à Constituição que limita o tamanho da propiedade rural 
no Brasil a 35 módulos fiscais*, sendo as áreas excedentes incorporadas ao patrimônio público 
para fins de reforma agrária. 

*O modulo fiscal é uma referência estabelecida pelo INCRA, que
define a área mínima suficiente para prover o sustento de uma família de trabalhadores rurais. Ele varia de região para 
região, e é definido para cada Município a partir de vários fatores, como a situação geografica, a qualidade do solo, 
o relevo, as condições de acesso ao local, entre outros aspectos. Varia entre 5 ha. nas prossimidades dos grandes centros
urbanos a 11 O ha. em algumas regiões do norte do pais.
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p:F..'LOS CAMPOS A .FOME EM GRA.DES PLAFrAÇÕES 1• PELAS RUAS

MA.RCHAffl)O nroimsos CORDÕES 
4INDA :B'Azg DA FLOR SEU MA.IS FORTE R&FRIO º
f ACBEIDIT.Alf WAS DORES Vl!lfCllmO CAMIOES 

li!. SOLDA.DOS AR!4A.DOS P ARMA.DOS ?AldADOS OU d.O

QtIA.SE TODOS PERDIDOS DE ARMAS ltA 111110

NOS QllABTEIS LHE ERSillAM AltTIGAS LIQIO 
DE KORRER PELA. P!TRIA E VIVER SEM RA.ZlO 

:RAS ESCOLAS, NAS ROAS, CAMPOS CONTRUÇOES 
SOMOS TODOS SOLDA.DOS AHMADOS ou no
CillNHAlU>O E CilTA?mO E SEGUINDO A CANÇIO 
SOMOS TODOS IGUAIS BRAÇOS DA.DOS OU NlO 

OS AMORES NA MENTE q, AS FLOTIBS NO CI!!O 
A CERTEZA NA FRENTE A HISTÓRIA NA. MiiO 
C A,u!TIIT'C'A'ICM'\Q -n c�1tmu11Tr\c "' c�F"'F'"'NJ·r· A , .. A"'f''1o A.UJ..J..41J.J.lU1JJ ..l!i ..tU1 .J.".i.'1.l'fJ..I � J_t ,.J .�...r "- .J. . .  _,._) - . •-1 •• \-! • 

P:J?REN.DEN.DO E IDlBJNANDO (JJ\':A f·tr,v1,,_ LTC iO 

ESSA MESA NOS ENCmAt 
, ESSA MESA NOS ENSmA, TODO BEM QUE 

A GENTE ALCANÇA., EM COMUM DEVE:M:OS POR 
O m.:r.tmDIO A MEDICID. PIO E VINHO E

SEGURANÇA, ALEGRIA Ft E AMOR (bis)

MBm'. IRMlO EU VIM PLANTAR9 MEU Im!ÃO NOS 
FEZ O PlOl MA.S NA HORA. DO JA."tq-TAR NÃO
CHAMARAM MEU IRMIOº 

Ml'EliA IRM'.Ã. TRA.BA:LHA.DOR!0 :E OPERÁ.RIA. E 
Ma.� W.� rr SA:I DE CASA O· FIT,HOC CITORA.,.

FICA EM CASÁ O PAO N'!O Vl:l!í,, 
,. 

A MESMA CARA.s, A. LJ!�{rfê. RO'O'l' 
A MEsmA. CONTAÍI O MES1i�O 9.110' 
!rUDO � IGUAL, MAS ES1J:O'U TR 
PORQUE no TENHO ::}}!M MIL F'' 
TO DE MIMo 

os DEVOT00 DO Df'lf!'t(' vio ABRlI 
SuA. 11,50R..I\_DA q:,:'\ ·,:_v,;:t:w::.?.cl. 'i){) T/lE:!l 
s � :;H B:::1rv r:;-n A ; : :·'. ; { ;J�:r .:.:,_,).A.

DEUS VOS SALVL E�J:'3.E J'SV'OTO PBI 

.ESMOLA EM VOSSO NOME :0All'1)0 A.GU 
A QUEM TEM SED:E DAN.l'O PlO .A QU 
T'EM FOME; 

A BANDEIRA ACRI,n)!TA ).UE A. i3EME 
TE SEJA �TA? v Qtm Ei3SA MESA S 
JA. FAR!U.,QUE ESSA CASA SEJASA· 
TA 

QUE O PERDlo SEJA SAGRA.DO QUE .:e 
FÉ SUA mFINITA/ QUJ� O HmifilV. 
SEJA LIVRE ('\UE ·' 'rffl:.'r;,I''A c.:n,�� � .n. " u� ._ 't' , .. , .... v .. n.e,;:;

A ·m IM :WOF.AM OS Tfü�S 7.BIS M._t�{!O:::
i;lJê1 S.8GUD1AD1 A SSTRE:iiA. cm:r;., ,.,
A .BANDEIRA SEGUE l!;M �?Rlli'lfTE l'i'L,

D�4! MELHORES DIA.S e
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·L O BAIÃO DAS COEUNIDAD� 

REFo� S01'i0S GI:l'iTE NOVA ��El!DO _A UNIÃO 'i:.• �, 
SONOS POYO� SEt·lENT:E. D� U:t-!A N�VA NAQÃO, .u .u 

SONOS GENTE 'NOVA. VIVrnDO O Afl.OR .,.,.. .._ 
SOMOS COMUNIDADE� POVO DO S:Etf.JOR,_ ..tt .!!t 

-Vou eonvide.r., 08 meus irmãos t:::�abalhadores/ operários, lev2ador·a� ..

1... biscateiros e outros mais/ e juntos 'Y&Dl!S-i oelebr,r ,, e. 1:.onf.taI\Q&�

nossa luta na esperança� de ter terra pao e paz e e 

2 vou convidar� os índios que·ainda resistem/ as tri�os que ain4a.in

º sist:em/ no direito de viver(.; / E juntos vamos/ reunidos ne. memor1.a7 

celebrar uma vitória/ que vai t;er que acontecer-e 

3 º Convido oa negros, irmãos· no sangue e na sina,/ seu g:i.nge,ô.o n�B' e.a 
sina/ a dança da redenção .. / De braços dados ;, no terr!iro ô.a 1rma,!!_ 
dade 'f/ vamos sambar de verdade/ enquanto chega a ra.zao,) 

4 c Vou �nvid:ar
9 

a eriançada e a juventucte t/ tocadoras nos· ajudem,: va 
mos cantar por a.:Í..,/ O nosso V'anto 'll vai enche� todo pais.jvelho. va.I 
dançar .teliz,/ quem chorou vai ter que :nr., 

5" Desempregados 11 pescadq__res·, desprezados 'i/ e 08' marginaiiza.6.os·, 
nhe.m todos se juntar e. �10s��,_ tnart}ha pra· uo-va soe:i.ed.ado >/ (�i.1fll
a.ma de ve:r'dade,,/ pode v:tr que t:em lugar._ 

2:. .A. CLASSE ROCEIRA ..!�1';... CLASSE OPl�� 
l... A classe roceira. e r.üasse operária 

aneiosas espe�am a reforma agrária
sabf!ndo que ela dará. solu<�i(.\ 

it ... . ,. pare. a. s uacao <IUt? �i1:'<ta nre-earia 
Sait:td.o o projeto ··c�o é'hão Bre.ai:,.ei� 
e �a.da rol'.:'eiro�plantar- sua i·ren., 
Sei que na ... mísfria ninguém viveria 
e a p,:-oduçao Ja ;,_u.mants.ria 
quir�hentos po:r· cento atá n.a. pecuátia.0 

2o Este. grande erist, que há tempon 
sure:iu maltrata (l n�boelo f.eri(o, 
em 'bri? dentro de um pa.éla rico ·e 
altaneiro, morr·em brasileiros cte 
!"om�. � de t'rioo l)n �os�RS ma.nehete9 <!,� ?l.c.os e p9bres; m1lhoos dE: au�corooveis Ja ee produz1:y. enquanto o coii':iido, 
do pobre operáric-
vive apel�tado ganhando o salário que depois que tudo subíuo 

3º N9sso lavrador ç ft::e v1�-1e no chã.o, so tem a metadê de sua produ�ã.o 
P�rque a a emente. que ele t3emei-:i t .. m g�e ser a me1�- com o s311 pEi.trâo O nos!:o roeeiro tr.1 ye nuni cl:ilemé, e o seu. pr�blem;-'1 na.e> tem soJ.u.çb, porgu� o ri_trac;<? e ra e 'Ti i7€i j;"o1 ga.6.c; 
ª:,�ª __ 51u! º.P�OJ-gt:; cfJ�J'o:r �ssi·nndo 
e""ta., d .l. erindo :-,, ,.,.,n,5í�lt"·t',..; , .... � .... • ,,- • . t. �. . .... ·• •

...-
<'A..,;,J 

�.,e
nos 



. . - - -�--"-. - ' ' ,.,. . ,. ....... ,--·7 
1 
í 

l 
! 
1 

·_ .. ,_ - ;�10 .)il, TF.tt.?Ao
':'D :::.. ---,.�-�- ............ -.. 

1�· .)ebuthar o Lriqo/ rec.,:,íhur t.riga/ ��jar do tr�go a
_., 

I f'· ,_ ,- � ,\ .-mil agre da µ��, a ee arG&i ��

il 
r't,, t r-1-1·a/·""' ........ .- . .. - __ i.o cía t.erca p rt.P,!;;. 

1, .. , Unidos ao::-: 
,,

-l ar· ri(t / C!.} if_.:�3 L...iL·�;�� ;:_;, -1. ·.:G _r
-•.

t)p er·ar 1u �'

11- Unidas aos 1avradn�es 
,.,-:, 

r;-".l�- li,\'.:'\;:srao,, L:c/fitt uriia :J.rvor8,".''

1 ela - --� f O 1:·m a

,; '" -� 
j 111 ... , Uridos. aos 1.ndi.ü;B nao r.,Js mo\;·2.ra.oc, Em sua lut.a pela

i1)Q;)S fli,Ç\.i8r'a.a.,L�Offiô, Uílla át'IJOl2c,. ,,

. .,,, ,, 

na,s niov e r ao .,, aT.'\tt.i r,e"' ... ti 

\J�- Unidos ·às rnulheres r,ac, 
t.. . ,..., 

na .. ,. r.os mcH:e:caci,. Cow,o uma 
!: 

·l 

;.;g ! a1:·ta nau 

-
terra ri�ar1., 

Vl••. Urd.do s na l :_J ta n�o 
,;,t,.) , 

ros mov erao ,-í Ur,ic!o: a.te a morte naa nos n·10M�. 
:,.-,, IP 

· rao�Ccmn uma arJore •••

3.--· 
"" . ,-

.L �- rr.1 r:_, e· c:r)'.'ft -... .. -cE./ si.r. l:.Li- mL:ti.1.D arr.('!!:--
1

mê.S. 

,., ' / . -'"':i .··, r:� "'!"-J> ""'" "' � ... t ·::.--; ;·- ,.,. __ . · .,no poae "'--•-, �10,1:. e'l .·'-·-::<-· 
e: ··-. - ,. h .... / -;� .. - ....., .- ,.,..- . a ... i.::l:Z.,� ,.orac'.)� .. ::, .• a,, ,;;, r ,,,·é .. 

:-y >, 

!.r}C�: u: ... :,"LT".':) ·--·�·1 ..1:-:=,a� U}:""i;�\ê ífi.âf.' i6_:_· 

t;.:u e�.f r:.ât:- e hsg a:-_:.-.. 1' ... � 1> Li f i 1 ���· '...;: r· .1. 1:. : . .'·1 .. � í -�=-� il:; .' (.J rn, :· .. �: h a. e as a �: ra. t,· _j_ h a 1 !� r, e,.:.-;: .1� 
GU nio DOSSC fic�r e or 

,, . uner,sa/\.Ja., 

2-- Olna 1 U'a n:ansa se der i =:1r:3.r / t, .1 u L r cicsc&nf a me::..� camj nhar/ seu O·
:t hai: em festa me -:--az. �?iiz/ J.erL:!;,1:,-,u,dn a s;_LefiVt. q1..'e um di.a ,'!ló t'iz� 

e Já me f� l. él gUE!êI'::i p<d: ,-,aci sab2t:/ �'):.:.e f·: ·, �2 t.E:��1-a E:-ílCeJJé) iTISU bel?., 
querer/ e ja;n,�j_!;: t.eJ-rr ir,a ,: é-;L ccfr! t ,c.h::.1-rís(. t arror me ar·sj r,a or:dF \'OI.li , 
chegar., 

111-- ,1cdai da roda andai/ddnça da r•;ocJa �Ju sei/.:.,;nsei de' s�.r sozi.nhr:,/ 

\.arso. encantado usei/nwu namorado � rei/nae lendas c!o caminha onJfJ 
andoi. 

] \.1 - \lo passo da Qstrada sê� faç:,1) an.dar/�snhc mir;ha ainada r,rn acon?panha 

/ 
,, � 11í11 de longa leglJas. rodarudo aUi \.drc/vi.a r;.âo faço tréguas, sou meSR!O. , 

asai•. 

·-·Í�---·- _,,.--•. --···-.. -- ...

) 
; 

� 
i 

i 
1 
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' . ' 
Ma r.1a ,Mar .1a: 

M:Jri.a,Mar-i.:; "'é u;.1 d ;.a, .. J 1.:. Ct-'!l'l:°d 1 .Jl,1
uma fcça qu� nas alcr�G. 
U.n, .. 1ulher :u2 ,;2rce \l'J��.r e t,m:.r-
co .. 10 o,.itra CJL1alquor J pla7r-L1. 

i"i:Jri::,,Marj_a é o ,rn �� ::i c:or,é ::> s1,orr 
e é a dos::.1 .il�is ,1ort.efirt:',lfmt:.i, 
dE3 uíla gente que ri,!]uar•ciJ dcn.:e e; cnar 
e n:1Õ VÍ\Jê a.,8:'8'.'l.30Uc-:n:,,1.,. " -� 
Mas é Jeciso ter f' •ça,é pre 1nuc1s · ter 

" 

r!ça;e Reeciso tef sonh7 se7pre� 
1uem tr�z ·nJ corpo ess .:.3:t'c,:, Vi�r a.J'l::-,ria 
.:-1 .:_ s tu r a a d o r e a a .l e g .. : i ::i .. 

� .f 

f"13 S e p T' 2 C Í.S .J t e r 'iL r fr 8 a r:; p :P f' f.. : S Q t ? I' !' a Ç a 
é preciso ter sonho fe,ripre 

::i u em t r :.; z rn p e l e e s t ·.; ·,1: .::i r e e:.: 
possui a estranha nania de :3· P� � vida� 

!,Mandacaru quando fulor� �a socn 
é o sinal que a chuva -::ne;:.J ro c:-n.::i.:3 
toda menina 1ue enjoa d3 ;onera 
J' • • ] 

. t' e sin:J . que o arnor JB chcqo,, no ;;e ºH,.ac; _. 
L. fif1eias coinorirbs · 

naE �uer �ais s�patos bai:c
veatido b3� pintado 
nao 'lver 1n�.is ;t,'"stir t.i:i-i.:;_, ,, . \ela so ,,u::r,s::w:.x de nt:1,::ic,·..:r�oi.S/

- ,. 
3.De mrnha codc ja esta pi� 1

��� 

s� vive su�pir-ndo sonha�·!� 3cordada, 
o p.1j leva ;:io dJutor a f"� , < 1 a .oe,"t�d:,
n35 come nc� estud .,
nao dor�8 na5 iuor ad3

6 ,Mas :J d•Jutor n2 :1 G>"'Ci',ii ra ! 

C!l31!L d:J O p .. !Í d 1ad J 

1 h e d i z l J q ; o ., ;;, u r d i n é, : o 
e )ressa :nGnin:-
n'.:lÕ tem um rc;H:1Jir' e., t i,h 

prj 
nao 

nso d.i _:?.r =!UU t· i' .. 
falei c'a fl -rus 

l: C3.,Ünhando e c::in ·.:;nd:/e . . -
8 seg1nnd J a c:.1 r ��J.O 
som o :, LJ d J s i ; l' . , ::. s 1 b -. e ,;: .' ,.

i· 

e da idadG 

. :: �) d .l e 1 na 

r ·s ec<co·1 ' ·• ·s ···-·s e:,,-, � 1 � ,::J • • .--- :--' .:, 1 ! r ..:.� �.Ln , �-, ii ? ., :.· ."J 11 S ,_·. r lJ 1
; O i:3 8 

cuminhandJ e c2 1 tando 
e seguindo ,a c2:1ta0� , 

V r fv'?'J º\flJ º"' [ill'··· ,:J. . t. 1 i', 1 i U J · l ; l: '·; \ ;.:, '· 
UE ESH.:rrnR f.\Õ e 3n 

:u�M s :,BE r \ � A F..:H:.\; 
r-L \ ti [ s p E Fli\ í\ e. lJ: 'T : e� !L

�

I 

• p ('! 1 o 5 r. ;J íP ··, o s f.; 5 f" Q r''l . 
e ,, . ,. 

em grandes pl�ntoçoes 
pc�l'J::: ruas· rn:.:rc.: ,nndo 
'; rideci SOS CC)fdê)QS t 

ainda f12e� ci2 flor 
seu mais fot�e· �efra� 
e acreditam �-JS flores 
voncendQ c·,_r1riaõ. 

- .f 
:0ha sold�dos armados�

am,1dos o� n·,Õ� 
•uase tod�s pe!tidos

c..c� arm::J.s ria mJo 
nc3 -::iuarte.i.s lhes ar,sina ri 
an··iSas liçoe.s 
de :''.Jrrer uelà p2trià
e v. ��r s?m raz30. 

4.�JG Escolassnas ruas,
c�mpoi,construçaes
son�s tjdos soldados
nrrn:,. �o::, ·Junr-,Õ
c1.:1hür1 'an1�·0 e t�ô.ritanui:i
e segu.ndo a c�nçio
!":-: !J :n e s t ::i e., 3 i g u a i s �
braços d, �os ou n7u,

5.ds -,m -re; n.
:=1s f l r)l·os rio 
a certe·:í3s na 

:nents ,, 

·ha;:3
f. :; 11tG"

a histori<l nd m,� 
c:.:rniniando· e can ,r:do 
e s 8 g u .i. ri rJ o a e a n ç e.-� 
apiendindo s ansiria do 
uma nova Ucaõ. 

l n3Õ ·.·J os,�o f 1· r·-c,,,.... • • I "- ,:j . ,·' -4?,• 

n "-' .11 m .J. i s ui n ·; i. nu to
s:i nt .1u.:.to 1rno1 .. 

·-

nu t; . P d o p o d s G r ., 
:.il) rCJ e.:: jaça ri·; y 

Se í3U t-J ,:}_I'ÜO t S ;r'.8_ -� :_' :!:T 
;Li:, s3i _agor-3 &, on.:c j, 

..> 
!.(!V 

...... s ,J a : í1 a i-1 , 1 a cL� i n -lf :· a ,· 

'_')_' '.·.', _,, ;,-,,-) ·' 1· ,·�o 1·· ··1 , _ u s 0 , ., u I e.", 
t CFíl ij Ll t. H.i e CJ -� s a : 
ili:-111} ITI;J8 í11�; do"·:DE· 
::: n ·: tJ e. rito :J u '1 J Ô , E 1 & r , 
·.n f; � 1no ,.-·r �. -o - _,u -· .. ,. ...1 i .• L, t 

·'·- ,; 

ta11:1L) mi,�1�:.:i casa ,-ra ol a,,
m u s , a u n · .J .J o E.is o f- i r .. : __ ,:-- .. ,,. _. 



t' a ;JQ JQ[UJ ll[,A z+i$ iQ. q .. 4 4 ,. X . i4Q1J G 
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J
.p �:;IO .),� TÇR_tt&., 
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11
l v JHbülhar O trigo/ r:ec.ol :--,e r C3CÍF.1 bDg,� cJO trigo/ O.,:!:'j8t' do trigo U
rn i.l agre da ç1âc,/ e sa fé.u- ta L àt, pat •. ".

11-· 0ecepar. a car:a/ i sccd iH':"t a g f5. r c.r.: a

lll- Afagar a terra canrH:cer GS' o :�iL,jc::, da ;_-.€irra/
eia i estaçiu/ 

e fecudar o cnitta

� , .. ,. .- ··n· c··=-·A,., 
/,r,, 1'iA,.J NO ,.J. dW V rJ, Ü < 

--··--··-------_.._�-

., 

* !"la.o-, r.;â_çi; t• r,â.11
nas maverao .. 

IU] .. S m,t:t v f� l' a.!J, .! 

J -... Un.i dos aof, 
e.� 

nan 
_.,, 

n:;;: s HW " e r a,-:i " (: rJ ;;,. -::.1 

= • 

À,, ., ': ,.. __ 
' • ! - . -� ...... i <ti •; 

r:1:: g mo v e:r ao,. Cu l'llD ür11 a �u -.., [) r .:�. n ., 

-· 

.::t ;_ \.Jc r (: 
---� 

r�;:1tt 

111-- Unidos, �os fndiu;s r:'2a nDs ':10t·srán ,,,
/ E,r:, sua 11.ta pela terra

N � ;· 

r: ... 1:is m.o,ierao ., L.ooa::t uma arvo1e ., .,., 

lV- Urúdos aos neqros :--,ao r-;os 11;ove'i'âu.,/ Ccn-:.r.a a marqinalizaçãoi não, 
<-"6' 

r-::c·s mo.ver.ao� Cair.o u.m a 
,:, 
arvo i·sT; �" 

\8-·· Unidos as rnulheres ; áo ncs mover'c8-,/ rJa :onquista de seus di:cei t.cs 

u r.·, e. 2. T \ :o �-· a /'; ,i ;: 

Vl-. Uni.dos. na iuta r1i;o nos 
·� 

nao 
;�-,, y 

rao ,. Como �;ma arvore,, .... 

1.- ?,.Íàct· pe;.sso. fica1' q,em rr�Jl.s LJt: ,,-ir--1. .. io C.;fl\ \.�,cê/ sint..:.v mu.1.te aa;o.1.: :; mas 
��o pode ser./ Moro e� Jeçani. s� �� perdex esse t�e� que sa1 agora, 

,... �� 1- <.• .... ,... • / - ; ,. t":') .... r; , .... ";_'� .. a;::,, .•. nze io.t e,..,� .Jt. a., .. c, ,,,a_, 
., 

11- Alem disso� �ulhecR
tt.11 eu r:âc:i, chegar. ..,

/ ::i<:P .. i 

eu nio possa ficar��· 
f' 1· hi·, ," - ; (··!"\ .'. ·'- ..,: -...!i � .! ,, ''-, ' � 

_..., -=-:, 
1,1 tn-1a rtae na�, dorrne/ enqua1J 

tet.,·:', rr inha cesa pra ul har· 9 r11asi;

J ...... ,. ti .i t-.1:1.n t.f-1 a.r e ie a n :..-1 t7-·; ./ d ::-J. -�·· __ :e- t�.; �� J :.!� �=:.... s eJ __ ./ ,_,/P a s :.i, .. : da rj ,1 ·l rn en 8a,l -,,,}e_ ..... 
ganclo em verso e:..i vir,i/ r.,2, 1,iaâ ciF:.:d t.a 1TJ;.jél2, ,.nu 1�vr.:1t>,, 

2- Olha 1uz, rr,ar:sa 38 ,3'-., 1 ,i:.JU'··/ ;; JL,!1: oes-:-?,i-':a mei..,. camínhar/ seu.·,:
lhar e,r. festa 1118 faz -"ei Lê/ le,01·2.,idc: a se.t',;.;ta -J1.,,H:! G:m ('Jia :.:u ·f17-,.
\" f,I / 

b � J a me f 5. z. a gu erre. p n r_ r,,ac: ::: "',.1f.: \. / :!',� (é) e_.; .. i:i te:r r:a 6H,c erra mm., 1:ir." 
qua:rar.-/ e Jfur:a1 s t.EnroJ.í,;õ.: .-, e,·_,, 2!11: ;-il·;a;/si, ,_ a!T.'or me en.sir',c, or.;CH! vo . .1: , 
chagar� 

:u1- .-'cdei de roda ar'.cle1/ciar çn d"• ,,,,uca t-�u s,.:>i/cans,�:i. de s1:;.t· sozirho/ 

\! e:r!.'>c e.ncar: tado I.! 3ei/r,. au :,a:-�D rado i_, r o 1/1,;as 1 e,·: c!ê. !s do carn i nhc o r,,JE� 
andr.;1 .,

11- �o p�ssa da estrada �a :aço

/\fl!F di:� loP.:ga 1Ógua�- 1·:iéar�dn- et.
,� :-)1,l'jj- _, 

ar:,da :/tenho 

v ifí.i / \.:' i .n n;âo 

�inha amada ma eco�panha 



1)- POVO �UE LUTA 

Povo que luta cansado da mentira 
cansado de sofrer,cansado de esperar 
Povo que luta, cansado de esperar 
proclama a redenção 

PORQUE ELE f LUZj VERDADE, 
JUSTIÇA, BEM PERDÃO/ PAI esperança 
AMOR E REDENÇÃO (bis) 

, 
Povo que luta por terra onde lia 
fartura,/por paz sem fingimento, 
por vida partilhada. 
Povo que luta por vida partilhada/ 
proclama redenção. 

Povo que espera colhetas mais 
serenas, verdades mais profundas 
caminhos mais fraternos .. / Povo que 
espera caminhos mais fraternos. 
Proclama a redenção. 

2)- PIRÂMIDE 
Na terra dos homens pensada em 

pirâmide/ há poucos em cima e 
muitos na base./ Na terra dos homens 
pensada em pirâmide/ os poucos 
de cima esmagam a base. 

- 6 povo do' pobres, 2ovo dominado/
que fazes ai com ar tao parado?
o mundo dos fiomens tem que ser
mudado / Levanta-te povo, não
fiques paradp.

_ Na terra dos homens pensada em 
pirâmide/ viver não se pode pelo 
menos na base/ O povo dos pobres 
que vive na base / vai 'fazer cair 
a velha piramide. 

E a terra dos homens já sem a 
pirâmide/ pode orgenizar-se em 
fraternidade./ Ninguém é esmagado 
na nova cidade/ Tod0s dão as 

.., 

maos em viva unidade. 
=-===--==========-=====----

4)- O POVO DE DEUS 
O povo de Deus,no dàserto anda'O'a,mas ' , 

/ a sua frente alguem carJinhava O povo 
de Deus era rico de nada,sÓ tinha es 

, 
-

per8nça e o po da estr�da. 
,n 

,

-
4ambern sou teu povo Senhor,e estou 

nesta eatrada/somente a tua graça me 

3)-SANTO DIAS DA SILVA 

Operário de sonho c:nia.nça 
Operário da terra e oficma 
Operário que um dia se canf!a. 
de esperar rua mudanças de cima. 
Operário �spera:nça que vela 
Operário sun.do sem fala 
Operário algemado na cela 
Operário calado à bala., , .., , 

Entre nos orfaos·choram caricias 
, ... 

de asperas mao de ternura 
que morre em piquetes vencendo 
a mão que lhe mata e tortura. 
SÓ o rosto do amigo tem nome 
e lugar numa 'O'ida futura 
A terra à a história consomem 

" 

o covarde, a opressão e a impostura

,1ANTO, A LUTA VAI CONTINUAR 
OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR , 
OPERARIOS SE UNEM PRA LUTAR 
POR TEUS FILHOS VAI CONTINUAR.
, , , ,., 

_E o gas, e o choque, e a tosse 
Yumaça,cavaco ferida 
Pobreza com fome cansaço 
doença, hora-extra perdida 
ta m�quina quieta, parada 
; a greva, e piquete e polícia 
; .., 
E o peao com a vida danada 
entre a fome e a dor da sevicia , 
E.o sangue que orvalha a justiça �- , -

da flor, da fruto e o pao. 
Ternura nas mãos da cobiça 
se vingam em nova esta2ao. 
É Santos que a morte nao mata 
solu�os_de .Anas Marias
Nos orfaos que perdem seus pais 
renascem as idéias um dia. 

SANTO A LUTA •••• 

Na alvorada que nasce impsssivel 
o sol nos encontra na esrada
:&l cirandas de gente explorada
formando muralha invencível
E então •••••
Santo a luta vai continuar
os teus sonhos vão ressuscitar
Operários se unem pra lutar
Por teus filhos vai continuar
Santo, a aurora vai a vai chegar!

bast� e mais nad�(bis) O povo de Deus -Tambem sou teu povo Senhor e estqp
tambeo vacilava, as vezes c·r.stava a nesta estrada/perdoa se as vezes mo 
crer no amor./ o·povo de De:1s chorando creio em mais nada(bis) O povo de 
rezava,pedia perdão e reconeçava. Deus também teve fome,e tu lhe man 
D daste o pão lá dp céu�/0 povo de-eus cantando deu graças,provou teu amor, amor que nao passa. 
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2- Quero ouvir teu apelo Senhor, aQ teu chamado de amor responder.
Na aleg:ria te quero servir e anunciar o teu Reino m.a:inor;
E pelo :r:rundo e:u v.ou, cw.ntanclo iiau amor.
Pois diaponÍVvel eu estou, pa:na ·servir-te, Senhor.

�- Dia a dia tua graça ne dáa,, nela se apÓia o meu car:li.nhar. 
Se estás ao neu la.do, Senhor, o qua, ent:ãai, pod:erei eu temer? 

-II-

l- Nun r:rundo. marcado:; com tan-tia injlliltt.içç;i., e opreasão, eu fuh batiza 
do em norae de Deus pm1 UL1D. missão: Jr��a: me chamou, me ungiu com 
un l!Ei.nal, pra eu .ser neste :r::n;m.do suQ., l�z ·.e seu sal. 
Eu quero tornar todo este povo igual. 

2- Nun mundo habitado de homens cansados por falta de D3us, na he
ra da raáquina onde tudo é matéria, _J8,S't1$:;me acolheu..,
Que eu saiba aceitar o peso da cruz! Por onde eu passar testemunhe
Jesus, torna.l)élo. 9s horaens .sinais YiVO:S. de luz!

-I!I-
, 'DESPEDIDA . (Robe:ttÔ . Cárlo$) 

I..- Já es,tá chegando· a hora de ir 
Venho aqui ne despedir e dizer: 
en qualquer lugar por onde eu andar, 
vou Jenbrar d e voe e. 

2.- SÓ ue resta agore. dizer adeus 
1 e depois o neu caminho seguir, 

1 ' 

----------- .... o: meu __ ç_oraç?,_o __ ag,.ui vou deixar 
não ligue se ·aua·s:o" eu chorar, 
nas agora adeus. 

:mtn®!.mx JC® X K'CISJlX J:I) X mt@:X 
CIDADAO DO INFINITO 

l- l'or escutar ULJa voz que disse
que faltava pra senear.
Deixei meu lar e aai so.rrindo

_Ez o.sacm.:i.ª1!-�º-. J).r.a .. não cfimttª.� ...... a..f' 

Fu:ii me aliatar entre os: operárioa 
que deixaran tudo pra te.. levar. 
E fui lutar po.r un Dundo novo não tenha Ia:r/naa ganhei un po.vo (Bis) 

VAI, VAI MISSIONÁRIO: . 
Vai, vai nissionnrio do Senhor, vai, trabalhar na nesse com ailor./Criis
to tanbén chegou para o.nunciar - não tmahas raed<ID de evangà:lli.za:rr .. 
L- Chegou a hora de nostrarmos. que::J. é Deus, à Anérica Latina e aos sofr:ií

-4os,, . ...s-e.nsr ,.,1ue passru:i . fon1:e 7 lA'n�t�- .se co.nd.o..� . ..ms..-11.ered t +.n:rn :q.p, __ li' ::::.
. •t"f, 

bertaçãa;.
2.'- Ai daqueles que nasso.cran o pobre, vivendo r;:rui tranquilos, o,cul tando. 

a exploração, enquanto o irr:ião a sua porta vem bater, inplorando pie-
dade, água e pão. 

3- Ai daqueles que pronoven a guerra, semeando dis.cÓrdia, injustiça e rancl
Un nundo novo nós var:1O:B' co nstru:tr, na unido.de, na paz e no a:o.or.

4- Se és cristão és tanbém compro:::ietidQ, chaL1B.do fostes tu e tar:ibén f os
tes escolhidos, para a cona.trmçac:» do Reino do Senhor. Vai :o.eu ir:m.ãa,
s.en reaerva e sem temor •

---.---,-.--, 
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Vai, Va:i, Missionirio 

Vai, vai, mission�rio do Senhor. Va:{. trabalhar na mess_e com amor. Cristo também chegou 
para anunciar - não tenl)as medo de ev.angelizar. 
1. Chegou a ho.ra de mostrarmos quem' é- Deus �_América latina e aos sofridos povos seµs,
que passam fome, labutam, se cqndóem, mas.acreditam na libertação.
2. Ai daqueles que massacram o pobre, viven�o mui tranquilos, ocultando a exploração,
enquanto o irmão � sua porta vem bater, impl�rando pieôad.e, �gua e pão.
3. Ai daqueles que promovem a guerra, sem�ando disc��dia; injustiça e rancor. Um
mundo novo n�s vamos construir, na unidade, na paz e no amor.
4. Se ·ês cristão es ';ambém comprometido, chamado fostes tu e também fostes 
escolhido, para a CQ.IJ.§J.rução .do Reino do Senhor._ -Va-±,- meu irmão, sem reserva e 
sem temor. 

A Barca 
Tu te abeiraste da p_raia_; nao buscaste nem sib'ios ne·rn ricos. Somente queres que 
eu te siga. 
SENHOR, TU ME OLHASTE NOS OLHOS; A SORRIR PRONUNCIASTE MEU NOME. LÁ NA PRAIS EU 
LARGUEI O MEU BARCO; JUNTO A TI BUSCAREI OUTRO MAR. 
Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas. Somente redes 
e o meu trabalho. 
Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descansa. Amor que almeja seguir 
amando. 
Tu, pescador de outros lagos, insia eterna de almas que esperam; bondoso amigo 
que assim me chamas. 

Maria, Mãe dos Caminhantes 
MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES, ENSINA-NOS A CAMINHAR. 
NÓS SOMOS TODOS VIANDANTES, MAS É DIFICIL SEMPRE ANDAR.

Fizeste longa caminhada para servir a Isabel, 
sabendo-se de Deus morada, ap�s teu sim a Gabriel. 

Depois de dura caminhada para a cid.a_de· d� ·'selém,-
não encontraste 1� pousada: mandaram-te pass�r além. 

Com f� fizeste a caminhada levando ao templo teu Jesus. 
Mas 1� ouviste da espada da longa estrada para a cruz. 

De mec!. .. foi a caminhada que para longe te levou,, 
para escapar� vil cilada que um rei atroz te preparou. 

Quão triste foi a caminhada de volta a Jerusalém 
sentindo-se angustiada, na lonka busca do teu bem. 

Humilde foi a caminhada em companhia de Jesus, 
quando-pregava, sem parada, levando aos homens a sua luz. 

De dores foi a caminhada no fim da vida de Jesus. 
Mas o seguiste conformada, com ele foste at� a cruz. 

Vitoriosa caminhada, fez finalmente te chegar 
ao ceu, a meta da jornada dos que caminham sem parar. 

\ 

)o,._ • > ·-·-· •
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1)- POVO Q'fll": LUTA 

Povo que luta cansado da mentira 
cansado de sofrer,cansado de esperar 
Povo que luta, cansado de esperar 
proclama n. redenção 

PORQUE ELE f LUZ� VERDADE, 
JUSTIÇA, BEM PERDÃO / PAI esperança 
AMOR E REDENÇÃO ( bis ) 

, 
Povo que luta por terra onde lia 
fa:utura,/por paz sem fingimento 1

por vida partilhada. 
Povo que luta por vida partilhada/ 
proclama redenção. 

Povo que espera colhetas mais 
serenas, verdades mais profundas 
caminhos mais fraternos,./ Povo que 
espera caminhos mais fraternos. 
Proclama a redenção. 

2 )- PI RÂN.J: D:&: 
Na terra dos homens pensada em 

pirâmide / há poucos em cima e 
muitos na base./ Na terra dos homens 
pe���a em pirâmide/ os poucos 
�� esmagam a base� 

- 6 povo do� pobres, �ovp dominado/
que fazes ai com ar tao parado?
o mundo dos finmens tem que
mudaao / Levanta-te povo 9

fiques paradp o

_ Na terra dos homens pensada em 
pirâmide/ viver não se pode pelo 
menos na base / O/ovo dos pobres
que vive na base va.i :fazer cair 
a velha piramide. 

3)-SANTO DIAS DA SILVA 

Operário de sonho cI!i.ança
Operário da terra e ofic�a 
Operário que um dia se can�a 
de esperar a.a mudanças de cima.
Operário qsperança que vela 

, . Operario sundo sem fala 
, . Operario algemado na cela 

Operário calado à bala. 
I :' N / Entre nos orfaos·choram caricias 

" -

de asperas mao de ternura 
que morre em piquetes vencendo 
a mão que lhe mata e tortura. , 
So o rosto do amigo tem nome 
e lugar numa -o:ida futura 
A terra ê a historia consomem 
o covarde, a opressão e a impostura

,1ANTO, A LUTA VAI. CONTINUAR 
OS TEUS SONHOS VÃO RESSUSCITAR , 
OPERARIOS SE UNEM PRA LUTAR 
POR TEUS FILHOS VAI CONTINUAR. 
, , , �, E o gas, e o choque, e a tosse 
fumaça,c�yaco ferida 
Pobreza com fome cansaço 
doença, hora-extra perdida 
ta máquina quieta, parada 
ia greva, e piquete e policia , ... 

E o peao com a vida danada 
entre a fome e a dor da sevicia
E o sangue que orvalha a justiça 

, , -

da flor, da fruto e o pao. 
Ternura nas mãos da cobiça 
�e vingam em nova esta2ão. 
É Santos que a morte nao mata 
soluços de .Anas Marias 
Nos Órfãos que perdem seus pais 

, 

renascem as ideias um dia, 

SANTO A LUTA •••• 
E a terra dos homens j� sem a 
pirâmide/ pode organizar-se em 
fraternidade./ Ningu�m � esmaga.do 
na nova cidade / Tod0s dão as Na alvorada que nasce impsssivel 

mãos em viva unidade. ____ 
o sol nos encontra na esrada

==�===-=--=-=----�--- E:J cirandas de gente explorada
4)- O POVO DE DEUS formando muralha invencivel 
O povo de Deus,no deserto 3ndava,mas E então ••••• 
à sua frente al{sUÓm cruJinhava/0 povo Santo a luta vai continuar -

, N de Deus era rico de nada,so tinha es os teus sonhos vao ressuecitar 
, 

-
, 

perPnça e o poda estrªdae Operarios se unem pra lutar 

_Tamb�m sou teu povo Senhor,e estou Por teus filhos vai continuar 
Santo, a aurora vai & vai chegar! nesta estrada/somente a tua graça me 

basta e mais nada(bi.s) O povo de Deus -Tambem sou teu povo Senhor e est<\\l
, .. 

I tamben vacilava, as vezes cr.etava a nesta estrada perdoa se as vezes mi.o 
crer no amor./ O ·povo de De12s chorando creio em �ais nada(bis) O povo de 
rezava,pedia pordão e reooneçava. Deus "tanb�m t�ve fo�e,e tu lhe man 

daste o pao la dp ceu./0 povo deDeus cnntando deu graças ,provou teu amor, a'11or que nao passa. 
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Se a paz sobre nós seu véu descer 9 eu creio em·Ti ••• 
Se a tempestade a Terra abalar 9 eu creio em Ti •.• 
Toda vez que neste mundo eu escutar 9

�lguém cantar, ••• alguém chorar, ••• direi então, creio em Ti ••• 
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Ct\.NTIC0 Nº 6;

Onde há d�vida 9 que eu leve a f� 
Onde há Ódio, que eu leve oamor 
Onde há ofensa, que eu leve o perdão 
Onde há dir·córdia, que eu leve , união 
Onde há erro, que eu leve a verdade 
Onde há desespero 9 que eu leve a esperança 
Onde há trevas, que eu leve a luz 
Onde há tristezas que eu leve a alegria 

S:8NEOR F�iZT�I :)!� MIM UM INSTRUivL�NTO DJE su.:,. PaZ (bis) 

Oh! Mestre! que eu não busque tanto 
Ser consolado, mas consolar 
Ser compreendido, mas compreender 
Ser amado, mas amar 
Porque é dando que se recebe 
E� esquecendo �ue se encontra 
� perdoando aue se encontra ao perdão 
m morrendo que se ressuscita para a vida eterna 

Sl::NHOR li'..Z}U D,� MIM UM INSTRlJl\:L�WrO D�� SUn P.n.Z (bis) 

S�NHOR F.�ZEI D1� MIM i\'L.I3UIVI,,. F1LO.R. NO SBU J �H.DIM (bis) 

2 
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1O;;.NTICO_ NR 7� 
\ _, Louvado se.ia o T!l.eu Senhor! (4 vezes) 

Por todas as criaturas! Pelo Sol e �ela Luz! 
Pelas estrelas do firmaT!lento ! Pela agua e pelo fogo! 

Louvado seja o meu Senhor! (4 vezes) 

Por aqueles que agora são felizes! Por aqueles que agora choram! 
Por anueles que agoro. nascem! Por aqueles que agora morrem! 

Louvado se1a o meu Senhor! (1 vezes) 

O que dá sentido a vida! � amar-Te e louvar-Te! 
Para que a nossa vida seja sempre uma canção! 
0 • 0 e e O O O O O O O D O ,:, C1 O O O O O O O O O O O O O O O O O e O O O O O O O O O .. ,a. _ _._ O-º ·º-.. ! �-
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Ct�NTICO Nº 8: 

Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai 
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir 
Sim eu irei e saberei como chegar ao fim 
De onde vim, aonãe vou

9 
por onde irás irei também ••• 

Vem eu te direi o que aind8 estás a procurar 
á verdade é como o Sol e invadirá teu coraç�o 
Sim eu iEei e aprenderei minha razão de ser 
Eu creio em ti 9 

que crês em mim.e a Tua luz verei a luz ••• 

Vem eu te farei da minha victa participar 
Viverás em mim aqui 9 viver em mim é be!11 maior 
Sim eu irei e viverei a vida inteira assim 
�ternidade é a verdade o amor vivendo sempre em nós 

Vem que a Terra espera quem possa e queira realizar 
Com amor9 a construção de um mundo novo muito melhor 
Sim eu irei o levarei Teu nome a meus irmãos 
Iremos nós, e o Teu amor vai construir enfim9 a paz •••
O • o o • • o o • o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o O O O O O O O O O O O O • 0 • 0 0 0 • 0 
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CArTTrnco NQ 9 � 

Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar 
Se ouvires a voz do tempo mandando esperar 

à decisão'é Tua(bis) •.• São múitos os convidados(bis) ••• 
Quase ninpuém tem tempo(bis) ••• 

Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar·,' 
Se ouvires a voz do mundo querendo te enganar ••• 

O trigo já se perdeu, cresceu e ninguém colheu· · · 
E·o mundo passando·fome; passando fome de Deus •• �-

3 
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ChNTICO Nº 10� 

�Quando Jesus passar(3 vezes) �u quero estar no meu lugar! 

No meu Telônio ou ,jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar 
Buscando água para a-minha sede, querendo ver meu Senhor passar .• 

No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer 
No compromisso e no meu descan§o, no meu direito e no meu dever •• 

Nos meus projetos, olhando em frente, no meu sucesso e na decepção 
No sofrimento que fere a gente, sonhando um sonho de um mundo irmã.o 

Com meus amigos, com minha gente, com quem da vida já se cansóú 
� semear e·a· espalhar sementes, na terra onde·meu·Deus andou���-

o ti 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 • o • •  o o o • o • o o o o • 

C1i.NTICO Nº--11.t 

Sim eu que to que a luz de Deus que um dia em mim brilhou 
Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor 
Sim eu quero que o meu amo� ajude ao meu irmão 
A caminhar guiado por Tua mão, em Tua lei, em Tua luz Senhor ••• 

�sta terra, os astros, o sertão em paz. 
Esta flor, o pássaro feliz que vês 
Não sentirão, não poderão jamais viver 
Esta vida singular que Deus nos dá. 

Em minh'alma cheia de amor de Deus palpitando a mesma luz divinal 
Há um resplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar 
de eternidade. 

Quando eu sou um Sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde hª 
bita Deus, todo·o· cÉuestá presente dentro em mim envolvendo-me na 
vida e no calor ••• 

Esta vida nova comunhão com Deus no batismo aquele dia eu recebi 
aumentando·mais e vai se transformando até que Cristo seja todo ' 
meu vi ver ••• 
0 o • o o o o o o o o o a o o o o o o o o • • • o o o q o • • • o • • • • • • • o o o o o o o o o o o • o o o e o o o o o o o o o o o  

CtNTICO Nº 12: 

Belo pra mim & criança a brincar 
E ouvir mil canções numa concha do mar 
E chuva caindo, é o campo em flor 
E acima de tudo é o amor 

Belo pra Tuim quando estou a sofrer 
E a treva na alma começa a crescer 
�embrar com alegria que além, muito além 
4 espera de mim·existe'alguém · · · 
o o o • • o o o o o o e o o o • o o o • o o • o o o � a o o • o e o o • 0 • • • 0 • 0 0 • • 0 0 • 0 • • 0 0 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 0 � 
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Pai de amor gosto tanto de ti (bis) 
' ' 

Te amo! Te quero! E prostado éu �e adoro 
Pai de amor �osto tanto de ti. 

Jesus Cristo amoroso tu és ( bis) 

Minha alma já limpaste, 1e11 espírito enviaste 
Jesus Cristo amoroso tu es. 

Santo espírito consolador (bis) 

Te amo! Te quero! E prostàdo te adoro. 
Santo·espÍrito·consolador. 

• 

0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • • 0 o O o o o o o o o • o o o o o o o o e o o o o o O e • O • • O O • O • • • • • o • • • • • • • • 0 • • 0 

C�NTJ:CO NQ 14: 

Todos precisam saber (2 vezes) 
'rodos precisam saber quem é Jesus (bis) 

::::10 B O L!RIO DO V l,.LE 
112 :� ii. .:�STR,-;1: .. J.,:. MáNim. 
��LJ� 2 b. FONT:,_:; J:S Í\.GUà VIV 1L 
E TOilOS PR�CISAM S�BER 

Estou feliz (3 vezes) 
k.gora eu sei quem é Jesus. 

0 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 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 

CtN.:!:_ICO N 9 _}_5 � 

O Senhor nos anou ninguém teve tanto amor 
t Pastor que nos vigia e nos guia a cada dia 
Quando o pão está no altar ele quer nos abraçar 
� o pão da amizade, o pão de Deus. 

I:: meu corpo. Todos vós comei! t meu sangu.e. Todos vós bebei! 
·::1 sou a vida. Bu sou o amor! Conduzi-nos ô Senhor no vosso amor.

:) Senhor no3 amou ninguém teve tanto amor 
:,;7_ e mm.ca se cansava quando aqui na Terra andava 
3c·i amor era tão grand.e que venceu até a morte 
>oi o dia em que por nós ressuscitou

G Senhor nos amou 9 ninguém teve tanto amor 
Ele dá o seu amor aos que estão ao seu redor 
;33,guremos nossas mãos, todos somos seus irmãos 
ltld.a -pode destruir este amor· · · · 
·� , o O • 0 o o o t\ e o o o o o o o o • • o o o o o • o • o o o o o o o o o o o o o • o • o • o • o • o o o o o o o o o • o • • • • 

�ou-te as flors3
9 

o céu 9 minha terra e os homens em guerra a pro

Cl:.r3. da pnz ••• 
�)ou-te o· mar 9 83 florestas, meu povo e começo de novo o caminho 
do amor ••• 

Esta manhãc� Senhor! Como as demais, Senhor! (bis) 

Meu c2minho eucomeço sorrindo pois tudo é tão lindo onde existe o
amor •.• 
Nas criançás; no: .iov�ns 9 nos velhos, vou ler o evangelho, da vida 
edo amoroooo 

IJev caminho eu cor11eço sereno pois sou tão pequeno diante do amor.•rla alegria de ver a verdade eu vivo a eternidade ao Teu lado, Se-
P1' i) !' • º � . . . , . - . . 
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OANTICO Nº 17_;_ 

, 
.... 

-·--/

Unidus estamos &qui, unidos queremos ficar 
SegQiremos sempre em frente pela vida a can!ar 
Semeando o bem, alegria e paz em cada coraçao 

B 1ela a vióa que se d�. E um mundo novo faz surgir 
Deus qu.is do homem precisar, p'ro seu reino de amor construir 

Sat,emos o rumo a seguir, o Cristo que é nosso ideàl. 
É preciso que o mundo seja um pouco melhor 
Poraue·nelo·eu vivi· e nor ele·tu·passaste meu·irmão· � -

5 
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i{!) 
Q_;.JsJ"'"L'O pq J 8-.L

· Eu venho do sul e do norte, do leste do oeste, de todo o lugar
Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar 
1 ... ssunto de paz é meu forte,· eu cruzo montanhas, eu vou aprender 
Que o mundo não me satisfaz. · 
O que eu quero� a paz, o que eu quero� viver. 

NO P.2;ITO JU LWO UM�. CRUZ, NO M1'U CORl-s.ÇAO O QU� JISSE JESUS(Bis) 

Eu sei que não tenho a idade, da maturidade de quem já viveu 
Mas sei que j� tenho a idade de ver a verdade 
O �ue eu quero é ser eu 
O mundo feri elo e cansado, de um negro passado, de guerras sem fim 
T6m medo da boba que fez e da fé que desfez mas aponta pra mim 

NO PJI 1
ro :fü 1.;vo UMa CRUZ, NO M:.::U CORAÇ�O O QUJ DISSE JZSUS(Bis) 

Eu v�.mho trc:i.zer meu recado, não tenho passado, mas sei entender 
Q'.J.o um jovew foi crucificado por ter ensinado a gente a vi ver 
:8u grito LJ meu mundo descrente que eu quero ser gente 
Que eu creio na-cruz 
Eu creio·na·força do· jovem·que segue o caminho·de·Cristo· ·Jesus;'' 
• 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 • • • 

CÃ.JTTIÇ__()_NQ 19 �

Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu
Kunc 2, rnai;:; eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus 
sent:�u. :'.5u vivia tão tranquilo e descansado e pensava ter che
gaclo ao que cheguei. 
Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei do Cristo 
�,w salvei. Mas depois que meu Senhor passou nunca mais meu co
ração se acomodou. 
Minho vj_da que eu pensei realizada 9 esbajei como semente em qual 
q_l'.er chão. l'ouco a pouco a caminhar na nova estrada percebi que 
havia t::..do uma ilusão. 
Tub� d2p�,i� que meu Se:nhor passou, nunca mais meu coração se aco
woaon. hoJe quando vou andando pela vida encontrando muita gente
a ,1 e cc D8Z'iJ.r. 
Já 1120 cnnso e nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso 
camir ... har. Coraç;ó daquele que tem fé, vai mais longe, bem mais 
longe que seu pe. · · · · · · 
o O o O O e O O O � O o O O O o O O O o O • o • o • o O O O O o O o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o 

C.hHl'ICG JQ ?.Oi 

Estou feliz na tua companhia ( 3 vezes) 
Canto glÓria;·aleluia na tua companhia. 
o o o o •  e o o o o o •  o o o o o o o o o o e o o o • •  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 

C�NTICO N� ?J: 

O jovEm não vai passar, o jovem não vai passar o jovem não vai 
passar. Por que? Bsitá dentro do meu coração. 

' 

O medo sai, sai,· sai, o amor vem, vem, vem, e nós que cremo� loll 
vemos ao senhor ••• 



.. 

1 

Bu quis. comer osta ceia agora, 
Pois vou morrer 

1 
já chegou minha hora 

- Comei! Tomai! f mau corpo e meu sangue que dou
- Vivei no amor, eu vou preparar a eia na casa do Pai

Comei, o pão é meu corpo imolado 
por vós, para todo o pecado 

B vai nascer no meu sangue a esperança 
O amor, a paz, uma nova aliança 

Eu vou partir, deixo o meu testamento· 
Vivei no amor, eis o meu mandamento ••• 

Irei ao Pai, sinto a vossa tristeza ··· 
Porém no céu, vos preparo outra mesa ••• 

De Deus virá o Espírito Santo 
Que vou manGar para enxugar vosso pranto ••• 

Bu vou, mas vós me verei novamente 
�.!;stais em mim e eu em vós estou :presente ••• 

Crerá em mim e estará na verdade 
Quem vir cristãos na perfeita unidade •• � 
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Cti.NTICO Nº 2 : 

eu·nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famin
mos. E a gente quando vê passa adiante, as vezes prá chgar depre� 
sa à Igreja. . , 
Seu·nomc·e Jesus Cristo e esta sem casa e dorme pelas beiras das 
calçadas. E a gente quando vã passa adiante e diz que ele dormiu 
embreagado., 

ENTR:C NÓS :::i:STÁ E N�O O CONH.GCJ.WS, �NTRE NÓS :CST.t'i E NóS O D�SPRE
S.�MO S( BIS) 

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto e vive mendigando um sub�em 
prego. E a gente quando vê diz: é um. atôa melhor que trabalhasse 
e não predisse. 
Seu nome é Jesus Cristo está banido, das rodas sociais e das Igre
jas. Porque'deles fizeram um rei potente enquanto que ele vive co
mo um pobre. 

:SSTRE NÓS :C:STÁ E NAO O CONH:�CBMOS, BNTICj NÓS j_,;sTi � NÓS O DimPR3-
SiJ\i10S( BI$) 

Seu nome é Jeeas Cristo e é oprimido e vive nos imundos mertricios 
Mas muitos o expulsão da cidade com medo de estender a mãoa ele. 
Seu·nome é Jesus Cristo está banido, das rodas sociais e das Igre
jas. Porque dele fizeram um rei potente enquanto que ele vive como 
o pobre.

��NTRZ NôS I:ST!i. J N�O O CONH::�ciMOS, ;:;NTR=: NÓS 2STh � NÓS O JESPRE
SAMOS( BIS) 

Seu nome é Jesus Cristo e está doente e vive atrás das rrades das 
cadeias. E nós tão raramente vamos·veê-lo �!llm m2ii!ll j@ E?s±e:aiiE:x 
pois sabemos que ele é um marginal. 
Seu nome é JeE' lS Cristo e anda sed,:mto por um mundo de amor e de 
justiça. Mas logo que contesta pela paz a ordem o ob±iga a ser da 
guerra. 1'

:SNTRB NÓS ,..;STÁ :; N�O O CONH .. �C;:;IVIOS, ENTRB NÓS :2:ST� E NÓS O ]�SPRE
SAJ\iIOS( BIS) 
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c;,NTICO Nº 24: 

hl.eluia! �leluia! 1:..J..eluia! Te amamos Jesus! (Bis) 

O que crêrem mim nunca te�á fome. 
o que crer em mim não tera se�e Jama�s 
Em verdade vos digo, o que crer em mim 
Terá vida eterna, Sou o pão da vida. 
�quele que come desse pão 
Viverá para sempre 
O pão que eu dei a minha carne 
Pela vida do mundo 

àleluia! ileluia! w.eluia! Te amamos Jesus! (Eis)

Minhas ovelhas, ouvem minha voz 
Eu as conheço e elas me seguem 
Eu as dou a vida eterna 
E elas não perecerão jamais
E ninguém as arrebatará 
de minhas mãos 
Meu Pai que 1 mim hs deu
� maior que tudo 
E ninguém as pode tirar 
das mãos de Deus. 

�leluia! áleluia! lleluia! Te amamos Jesus! (Bis) 
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CÂNTICO Nº 25; 

(�stou feliz por esta nova família ( 4 vezes) 
/2stou feliz por este modo de vida ( 4 vezes ) 

-'Quero voar 9 voar, voar como os p&ssaros ( 4 vezes ) 
E do céu derramar a água de vida ( 4 vezes ) 

Novos pais - Nova família 
Novo tudo - novos caminhos 
Novos destinos - novos irmãos 
EM �QU.�RIO .. Bis 
Jtl\11 J BSU S 

º 
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CÂNTICO NQ 26g 

O 
. Ifa tanto ouvia falar em ti 
Por isso hoje estou aqui 

/Eu sempre tive tudo o que quis 
. .-- Mas te confesso não sou feliz 

Calça apertada 9 de cinturão 
Toco Guitarra, faço canção 
Mas quando penso me procurar 
Bu'não consigo me encontrar 

Bscondo o� rosto com as mãos 
B uma t·risteza imensa me invade o coração 
Já, já não sou capaz de amar 
E a felicidade, cansei de procurar ••• 

Por isso eu venho/Buscar em Ti,/ O que não tenho/ O que·perdi 
Vestido em ouro te imaginei/ B tão humilde te encontrei. 
Cabelos lon�os/ ffiguais aos meus /Tu és o Cristo/Filho de Deus 
Ta_nta ternura ern teu olhar/ Tua presença me faz chorar. 

Bu ergo os olhos para o céu/ e a luz do teu amor me deixa tÊM 
feliz7 Se, se jamais acreditei/Perdma�me Senhor, pois hoie eu 
te encontrei. 
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Se as águas do m� da
Segura na mão de Deus
Se as tristezas d�sta
Segura na mão de �eus 

,.. -

' . 

vida quizerem te afogar

e vai •.• 
vida Quizerem te sufocar
e vai ••• 

de D' eu�" Sea�ra na mão de neus
Segura na mão �, :.:-,_ 
Pois ela 9 

ela te sustentara , (B )adi.ante e não olhes para tras is 
Não temas 9 

segue 
Segura na mão de �eus e vai .••

' d t nsas da caminhada 
Se a jornada e pe�a a e e_ca 
Segura na mão de .:Jeus � vai. •.
orando? Jejuando, Confiando e Confessando
Segura na mão de Deus e vai .•. 

Segua na mão de Deus... (Ref,rão)

O espírito do Senhor sempre·te revestirá
Segura na mão de �eus e �ai.�.
Jesus Cristo prometeu e Jamais te deixará 
Seguna na mão de Deus �vai ••• 

R 

Segura na mão de Deus •• � (Refrão)· 
e e o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o O o o o O o O O O e C e o •  O O O O O e O O O O O O O O o O O O O O O O O O O O G oo 

C�NTICO Nº 28� 

o Sol já raiou - o Sol já raiou: É hora de partir (Refrão)
O Sol já raiou - o Sol já raiou� É um mundo novo à construir

Vou alegre caminhando 9 esperando encontrar 
No irmão que vai passando 9 um motiv-o para amar 

o Sol . , 
- Jª reiou - o Sol

Tudo passa nessa vida
9 a 

Tudo acaba num instante 9

- o Sol . , Jª raiou - o Sol 

. _, . Jª raiou 

tristeza 
perrnaece 
. , Ja raiou 

(Refrão) 

e a dor 
E.O o amc3r

(Relfi.'rão) 

Só é belo crer na luz 9 quando estou na escuridão 
E na luta que se prova, o valor de um coração. 

- O Sol já raiou - o Sol já raiou (Refrão)

Os caminhos desta vida 9 não são faceis de trilhar 
Quando eu erro pouco importa 9 se a vontade é acertar. 

- O Sol já raiou - o Sol já raiou (Reirão)

Os caminhos desta vida 9 
aconselham a não parar 

Tudo passa 9 tudo acaba, só o amor há de ficar. 

� O Sol já raiou - o Sol já raiou (Refrão) 
e o  0 0 0 0  0 0 0 0  o o  o o  0 0 0 0 0  o o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  o • ci e o o  o o o o  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

CÂNTICO Nº 29 � 

Para que procurar
9 

a fortuna e o prazer ? 
É feliz quem aprende esta vida viver. 

Se você quizer aprender 9 a ciência de bem viver 
Leia entã.o com amor 9 o evangelho do Senhor 

E verá que paz e que luz 
Lhe dará o Cristo Jesus. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c c o o o o o o o o o ., o o o o o o o c 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  
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Querido Padre Agostinho! 

----

"A vivência mais profunda da fé se prova no amor e na amizade" 

Agradecemos sua carta, que foi para nós um profundo gesto de amor, gratidão e 
solidariedade. Suas palavras muito nos animam a continuar perseverantes na mística da 
luta e na busca da justiça e da vida digna para todos os trabalhadores e trabalhadoras. 

l 

-----� 

histórica da Pastoral Operária. � 

Lamentamos muito a sua ausência física e sentimos a falta da sua partilha da memória d
O encontro está muito bom, aqui está presente a Pastoral Operária do Brasil, com toda a 

�

/2
1.f

/m '1 

sua energia, resistência e animação. 
Temos aqui muitos rostos jovens .... o novo parece estar acontecendo. Os assessores nos 
animam e nos trazem novos desafios. 

Com certeza esse é um momento forte de reabastecimento da nossa esperança e 
resistência e queremos estar unidos e unidas a você, enviando a nossa energia e o nosso· 
abraço com muita ternura de irmãs e irmãos que somos. -----.... , � 
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NOSSA ESPERANÇA TEM NOME DE 

LUTA 

CHEGUEM, CONHEÇAM 
COSPIREM OS OPRIMIDOS DESSA TERRA 

A QUEM SÓ O LIXO RESTOU 
OLHEM NO ESPELHO DO TEMPO 

O QUE A MISÉRIA BORDOU 
MAS .... EI! 

EÍS QUE CADA FOLHA SECA 
BROTOU VIDA 
BROTOU LUZ 

QUEM ACREDITA, BUSCA 
PERMEIA TRAZ OUTROS, 
PRA SENTIR, PRA VIVER 
SE EMOCIONAR, VIVER 

A TERRA FÉRTIL DA ESPERANÇA PLANTADA 
A TERRA MÃE AGRADECIDA 

ESTENDEM OS SEUS BRAÇOS 
OS FRUTOS DA VIDA 

CHEGEM, SE UNAM, FORTALEÇAM 
QUE OS OLHOS DA MORTE PLANEJAM CHORO 

E TECEM GRADES PARA NOSSO SONHOS 
E ELAS CHEGAM TÃO PERTO 

QUE ACREDITAM QUE FUGIREMOS 
NOS AMENDRONTAREMOS 

QUE SEREMOS COMO RATOS 
JOGADOS NO RIO PODRE 

MAS SE ENGANAM 
ESTAMOS ATENTOS, VIGILANTES 

E AS CORRENTES QUE CULTIVAMOS 
SÃO FEITAS DE SOLIDARIEDADE 

NÃO SE QUEBRAM NA PRIMEIRA GRADE 
NOSSA GARGANTA TEM UMA MULTIDÃO 



Gstejam sempre prantos 
a dar ra.õão de sua 

esperança. 

(t'Pd 3-15) 

PARÓQUIA CRISTO RESSUSCITADO 
PASTORAL SOCIAL 

Rua Luís Augusto Pinho, 232 - Santa Eugênia
Nova Iguaçu - Rjo de Janeiro - RJ 

CEP. 26285-650- Telefone: 2768-1299 
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Venha decidir se o Brasil deve continuar pagando dívidas injustas, enquanto faltam recursos para combater o desemprego, a miséria e a fome 

CNBB/Cáritas - MST - CMP - Conic - Cese
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - Central de Movimentos Populares - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs - Coordenadoria Ecumênica de Serviços 
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Campanha Nacional Contra a Alca 
& 

4 ª semana Social Brasileira 

Convocam @s Lutad@res Sociais porque A luta continua! 

· Curso de Formação para Multiplicadores

Dia: 11 de junho - Horário: 9 às 18 
Dia: 12 de junho - Horário: 9 às 15 

Local: Colégio Pedro II - São Cristóvão/RJ 

Inscrições: Comitê de Organização - Tel: 2210 - 2124 
Correio eletrônico: sec _ operativa@click21.com. br 

Documento1 
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Diocese de Nova Iguaçu 
Campanha da Fraternidade 2005: Felizes os Que Promovem Paz 

Nova Iguaçu, 31 de março de 2005. 

SÍNTESE DAS QUESTÕES APRBSENT ADAS NA REUNIÃO AMPLIADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005 SOBRE 
AÇÕES CONCRETAS DE CONTINUIDADE DA CF 2005

Apresentação. 
No dia 17 de fevereiro wna equipe ampliada reuniu-se para avaliar a abertura da CF 05 em 

Queimados e também apresentar propostas de continuidade. Segue-se a lista das sugestões apresentadas e 
t d ct· 31 d fi d d t b I 1 

.
nh t que serao re orna as no 1a e março a 1m e po ermos es a e ecer a guns encam1 amen os. 

Data Pessoas ou 
Propostas Observações Período de Instituições de Parcerias 

Referência Referênciª 

l .  Incentivarmos a ampliação da Até quando vai a Abril... Casa do Menor PoJícia Federal 
Campanha do Desarmamento junto às Campanha? Como as 
paróquias. paróquias podem colaborar? 

2. Fortalecer o CONIC Diocesano Pe. Luciano 

3. semana da unidade entre os cristãos 08 a 14 de Pe. Luciano CONIC 

maio 

4. Dia de estudo e reflexão entre Conversar com o Núcleo de Junho -julho Núcleo de Pastora Joana 
educadores das creches e abrigos Creches e Cáritas Creches, Pastoral (Nilópolis) 
comunitárias sobre a violência contra Diocesana do Menor 
as crianças.

:,�> 5. Incentivar dias de troca de armas de
brinquedo por outros brinquedos. 3 .. 

6. Dia das Catequistas.
� 

28 de agosto Comissão 

_/r0 Diocesana de 
Catequese 

7. Momento forte na Romaria Diocesana 1(�� Setembro 
à Aparecida do Norte

8. Celebração Diocesana de Massa (Mês

n 
Outubro Comissão 

Missionário). Diocesana de 
Círculo Bíblico 

9. Dia Nacional da Juventude
. 

Será realizada em Belford 30 de outubro Pastoral da 
Roxo em parceria com a Juventude 
Diocese de Caxias. 

10. Organizar a Diocese e demais Igrejas
pelo referendum sobre a proibição da Esta pode ser uma das o 

comercialização das armas de fogo atividades diocesanas da 4ª Referendum 
(Abaixo-assinado). 

.,,..- � Semana Social Brasileira. está marcado 
oara Outubro 

11. Caminhada Pela Paz em Nova Iguaçu Novembro CDH 

12. Participação no Conselho Mundial de Em Porto Alegre Janeiro 2006 
Igrejas.



Diocese de Nova Iguaçu 
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2004. 

1. Apresentação

. 
E

m março de 2005 a Diocese de Nova Iguaçu irá complet�. quarenta. e_ cinco �?os de
existência. Ao longo desse peri. odo, através de �u clero, relig10sas e rehg1osos, di�con�s
e agentes de pastoral, a Diocese vem buscando melhorar seu trabalho de eva�gehzaçao na Baixada Fluminense. Em sintonia com a Igreja do Brasil, somos chamados a atuar em tres grandes linhas complementares de ação: a promoção da dignidade da pessoa, a renovação de nossa comunida

de de fé e a colaboração na construção de uma sociedade solidária. Para melhor servir ao povo de Deus, a Diocese agrupa os sete municípios que a compõem em dez grandes Regiões Pastorais. As Regiões 1, 2, 3 e 4 correspondem ao município de Nova I?�ª?u. As
Regiões Pastorais 5 e 6 englobam o município de Belford Roxo. A Região 7 abrange os muruc1p1�� deParacambi e Japeri. O município de Nilópolis é atendido pela Região Pastoral 8 enquanto a Regzao 9 abrange o município de Queimados. Por fim, Mesquita é o município atendido pela Região P�toral
10. São nessas Regiões Pastorais que estão localizadas as 50 paróquias com suas 390 ComumdadesEclesiais.
2. Algumas Ações Sociais mantidas pela Diocese de Nova IguaçuAtenta à sua missão de promover a dignidade humana e de colaborar na construção de uma sociedade solidária, particularmente considerando a realidade na Baixada Fluminense, a Diocese, através de suas Paróquias, realiza um vasto e significativo trabalho no campo da ação social. Oferecemos ensino pré-escolar através do trabalho desenvolvido pelas creches e organizado pela Cáritas Diocesana. São 15 creches que atendem 1.096 crianças e adolescentes. Com a Casa Abrigo atendemos também 44 crianças e adolescentes, em regime de internato. A Pastoral da Criança desenvolve um importante trabalho no combate à mortalidade infantil acompanhando 2.160 crianças, bem como no acompanhamento às gestantes. Através da Pastoral da Saúde, estamos reorganizando todo um trabalho no campo da saúde popular com utilização de ervas (Bioenergética), argiloterapia e alimentação alternativa Com o trabalho da Bioenergética e com a produção de medicamentos naturais, foram atendidas cerca de13.000 pessoas. Também contamos com um ambulatório que em nível de medicina curativa, atende aspessoas mais desprovidas da comunidade.Importante iniciativa é o trabalho desenvolvido pelo Centro Comunitário de Vila de Cava (CE
COM). Neste existem 2 núcleos de apoio escolar, atendendo juntos a 50 crianças, além de creche com atendimento de 150 crianças; agentes comunitários de saúde, cobrindo 5 localidades; curso de informática, atendendo a 142 pessoas; biblioteca com média de 700 pessoas atendidas por mês ( em parceria com 3 entidades); cursos de artesanato para a promoção de geração de renda para as famílias, atendendo em 6 meses a 149 mulheres. Através da Feira da Cidadania, a Diocese de Nova Iguaçu vem buscando organizar as diversas experiências de grupos de geração de emprego e renda e de apresentação dos produtos produzidos pelos grupos de ação social. Neste sentido, também vale o destaque para o trabalho desenvolvido pelo 
Clube de Mães, com 80 grupos, que busca através do artesanato e da pequena produção, dignificar o 
trabalho da mulher. Vale ressaltar, ainda, a relevância de todo o trabalho promovido pela Casa do Menor, oferecendo abrigo e formação profissionalizante às crianças encaminhadas pelos Conselhos Tutelares. A Casa do Menor tornou-se referência no atendimento às crianças no Estado do Rio de Janeiro. Dependentes químicos são atendidos na Fazenda da Esperança, um desdobramento da Casa do Menor .. O Centro Diocesano de Direitos Humanos também desenvolve um importante trabalho no campo da formação profissionalizante, na articulação de pequenas cooperativas, na formação e atendimento jurídico relativo aos Direitos Humanos ( acompanhamento às associações que trabalham em defesa da moradia, entre outros). Outro espaço importante é o Centro Sociopolítico. Atuando na formação social e política dos membros da Diocese, bem como de pessoas de outros credos religiosos, o Centro Sociopolítico tem sedestacado na realização da Escola de Formação Política. Trata-se de uma parceria com a UniversidadeFederal Fluminense para a capacitação sociopolítica de lideranças de Associações de Bairros Sindicatos, Ong's incluindo aquelas que desejam se candidatar ao Legislativo ou Executivo. É tan1bém medi�nte o �entro Sociopolítico, que a Diocese vem buscando articular os Conselheiros Municipais, para oronalec1mento de um processo de formação e de troca de experiências nas Políticas Pú�F1, a fim de

desempenhar melhor a responsabilidade atribuída aos conselheiros. 
� , ' ; \ Jf /. 



3. Alguns Desafios
A Diocese de Nova Iguaçu·defende uma atuação do poder executivo e legislativo pautado na ética, 

na transparência da administração e da legislação pública, observando uma gestão democrática em prol de 
políticas públicas que realmente respondam aos problemas sociais do povo de nossos Municípios. 

Esperamos que ·os senhores prefeitos possam realmente estar implementando um novo modo de 
gestão em nossos municípios, dizendo não ao clientelismo ( que transforma a nossa população em pedintes 
de "favores" de políticos), e elevando a política ao seu verdadeiro valor, a fim de que sejam garantidos os 
direitos dos cidadãos. 

As audiências públicas com os prefeitos, as eleições para diretores de escolas, bem como a ga
rantia de funcionamento dos Conselhos Municipais são formas concretas de democratização e transparên
cia da gestão pública. 

Através de nossa presença nas cidades, temos observado a necessidade de Políticas Públicas em 
favor da ampliação do número de creches municipais e aumento dos recursos de manutenção às Creches
Comunitárias. No tocante às Políticas Públicas de Saúde, gostaríamos de enfatizar a necessidade da im
plantação do Programa Saúde da Família. Vale lembrar também a importância de garantia do cadastra
mentopara o Programa Bolsa Família (acesso da população às informações dos serviços públicos), bem 
como a necessária atenção à precariedade do saneamento básico em nossos municípios. 

Ressaltamos também a importância de Políticas Públicas de atendimento aos mais jovens, seja no
campo da educação, seja no campo da profissionalização e combate ao tráfico de drogas. A Campanha 
da Fraternidade de 2005, organizada pela Conferência Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), ao 
abordar a questão da violência, vem chamar a atenção da sociedade para a importância de ações no campo
da educação e do trabalho, como uma das formas de combate à violência. 

Por fim, gostaríamos de lembrar sobre a importância de iniciativas municipais de combate ao de
semprego, seja assegurando linhas de crédito aos pequenos empreendimentos, seja através do aproveita
mento dos programas do governo federal como o de primeiro emprego para os jovens. 

4. Considerações Finais

Esperamos que os Senhores, novos prefeitos, sejam bem sucedidos na imensa responsabilidade de 
gestão de nossas cidades, historicamente marcadas por processos de exclusão social. Ao mesmo tempo, 
nossas cidades manifestam também a esperança de um povo que luta e que constrói com trabalho e fé es
paços de vida para todos. 

Nós, da Igreja Católica, desejamos veraadeira ente que os senhores prefeitos possam exercer seus 
mandatos observando os desafios apontados acima e possam efetivamente colaborar na construção de ci
dades democráticas, justas e saudáveis para a nossa população. 

. · Pedimos ao Deus da Vida, sempre presente na história, que abençoe seus propósitos e esforços, as
sim como toda a população de uma Baixada! Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Que possa verdadeira
mente renascer em nossas cidades! 

Feliz Natal! 

+ L�� 12m,._,?�
V\ 

Dom Luciano Ber/iit::/l(;o Diocesano) 
Con,;;e/ho Presbiteral 

Centro Diocesano de Direitos Humanos 
Centro Sociopolítico 
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Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 

Nova Iguaçu, 9 de março de 2005. 

Justificativa 

LISTA DAS PASTORAIS, MOVIMENTOS E GRUPOS SOCIAIS A SEREM CONVIDADOS PARA A 

ASSEMBLÉIA DAS PASTORAIS E ÂÇÕES SOCIAIS 

Organizar uma Assembléia das Pastorais Sociais implica, dentre outras coisas, definir claramente os critérios de parti
cipação das diversas pastorais, movimentos e grupos que desenvolvem ações sociais. No entanto, esta não é uma tarefa fácil e 
simples. Tentamos organizar a partir da presença nos sete Fóruns das Pastorais Sociais, bem corno na presença na Assembléia 
Diocesana registrar a pluralidade de pastorais, movimentos, organismos diocesanos e aqueles de âmbito paroquial e comunitá-
. 

E difi , d 'tal . d'da . ui - d • b' di no. sta erença e e Vl importância na me 1 em que pensamos em uma artic açao e am 1to ocesano. 

Âmbito Diocesano 

Pastorais Sociais 

Movimentos e Grupos 
Sociais 

Organismos 

Designação 

Saúde 
Criança 
Carcerária 
Menor 
0oerária 
Educação 

,yJ, '( •., 

.-I..-· 

Movimento dos Tra-
baihadores Crisiãos 
Clube de Mães 

Sociedade São Vi-
cente de Paula 
Centro Sociooolítico 
Centro Diocesano de 
Direitos Humanos 
Cáritas Diocesana 

Coordenador(a) Diocesano / Pessoa de 
Referência 

Diamara, Beth e Sônia Martins ;fl! ___ 
Ir. Rosa 2767-8957 -�Í'--
Minam Miranda X 

Ronald C de Souza 9653-7067 )( ·' 
j ; 

Flávio Brandão /' . 

Joana D'Arc 0�-J-.' 1 ... \

Zacarias (2768-3410), Moisés, Eridan 
(3794-·í 095) ..X

Maria de Lourdes \ 

Jair Guenini - 2668-6391 

Adriano de Araujo 
Ercílía e Cida >( 

.-;-L 

Pe. Bruno " 

. � . 
l 

.,, ......... 

j 
' 

. ' . ;z � 

? 2 ,,) 'w 

Padre Assessor 
Ou Religioso / Religi- Observação 

osa de Referência 
Geraldo Lima 
Ir. Rosa 

-lr:�e 2667-5718 \ 

AciÕstinho Pretto ' ' . \ ,1 ·• •' ' ,r. ...,_,,, 

Pe. Carlos Henrique 
Pe. André 

Ir. Verônica 
ov,2768-0303 

Pe. Bruno 
Pe. Roy 

Pe. Bruno 

A seguir são apresentados grupos que se denominam de pastorais mas que a princípio são ações sociais de campanha do quilo e 
que não possuem uma presença organi,r.ada diocesanamente. 

1 Coordenador(a) Diocesano / Pessoa de 
Referência 

Cidadania Eda de freitas Rua Dias Leme, 452 Ro-

(
r-h<> �l'\hrinlír. ?7Q/::_ ?i:;Q� ' VIIY '"''"""''!.!"'V LI vv-L!/JV\J 

Canos Freitas Cristo Ressuscitado BNH 
2796-5979 .-

Social \. Nossa Senhora da Conceição - Nilópolis) 
. (Anete Angélica ,Alves - 9948-2684 /

2791-2828) à.

T erezinha Alves 3775-8260 , 

Solidariedade (Campanha do Quilo) Paulo Roberto de Oliveira Rua Paulo de 
Frontin, 229 Andrade Araujo 3662-2354 / 
8825-7518 



A seguir, são listadas Ações, Movjmentos e lnstitwções Socims de âmbüo comunitário/ paroqufaJ que poderiam ser articula-
d • b. R . nal daí d ili da . os em am 1to eg10 e com a coor enação ocesana s pastorais sociais.

Grupos dQ distribuição Mara (3763-9015)($. Sebastião - S. J. 
de alimentos / bolsa de Operário), Nilda (3763-5276) ><

carentes 
Grupos de geração· de Nilandio X:--

,amprego ,a r-anda 
Movimento De Mulheres Carminha '<, \ 

Jaciledi Menezes 3698-0474

Casa do Menor São Odnéia X 

tt\ouel Arcan\c ..2, i(�- 3,&sc\ 
Casa da Solidariedade Ir. Magdalena Brokaup (2667-5718) x-
Centro Comunitário São Kelli Kirsten 2779-2877 

>( Sebastião de Vila de 
Cava 

Ações, Movimentos Reciclagem Comunitária Hada e Gláucia (3763-9377) Rua 
e Instituições Soei- N. S. do Canno Guarani, 405 Jacutinga Mesquita 
ais de âmbito co- CEP.: 26245-100 >< 

munitário / paroquial Creches Comunitária São Judas e São Pedro 
2758-5099 

Posto Comunitário Santo Sheila (3763-1529) Rua Antônio Bor-
Elias ges, 363 Santo Elias. CEP.: 26230-

030 Mesquita ;1/ 
Farmácias Comunitárias Rua Dr. Roberto Silveira, 1366. Cep. 

26540 Centro Nilópolis 
Rua Dr. Robson R de Oliveira, 325 
Vila do Tinouá. Cep.: 26385-416 

Abrigos 
f\1$ ..... L-. ...... : ... -.... ;::. ... �- 1 ..... ,,.. ....... 

1 
Mlldl.JtlULdydU Utl ,JUVtllll:i 

e Adultos 
·
, 
'?re-vestibular
Pró-vida 

Pe. Renato Chi�ra
,;}Õ il - o :, 
. - . ( ..

Ir. Regina_Martini
, - ·1 

' ., 

- '\
.... 
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Memória da Reunião de Coordenação Provisória das Pastorais Sociais em 13 de setembro de 2003 
Presentes: Adriano, Maria de Lourdes, Rozendo, Mara. 

Vimos uma proposta de estrutura para a reunião do Fórum. Esta ficou da seguinte forma: 
I- Abertura (9 às 9:30 h).
D. Luciano ou Pe. Bruno ou Pe. Davenir.
Leitura Bíblica de Isaias 58, 5-8.
Ambiente (Responsáveis: Maria de Lourdes e Mara).
Canto ("Deus Chama a Gente para Um Momento Novo". Responsável: Maria de Lourdes).
II- Memória da Caminhada do Fórum em 2003 (09:30 às 10 horas)

O Fórum das Pastorais Sociais tem como objetivo geral: iniciar um processo de articulação das Pastorais Sociais tendo como ce
nário todo um trabalho para reorganizar outras instâncias diocesanas como o Fórum da Formação, da Comunicação e as discussões em 
tomo dos regimentos comunitários e paroquiais em vistas da Assembléia Diocesana de 2004. 

1° Fórum (15 de fevereiro). 
• Presença de 66 pessoas.
• Objetivos específicos: facilitar o conhecimento entre os participantes, perceber a riqueza que existem nos trabalhos desenvolvidos,
buscar uma organização diocesana que possa contribuir para esse processo.
• O que foi feito: 1- apresentação dos resultados parciais da pesquisa diocesana sobre as ações sociais como um primeiro "ver" sobre a
realidade; 2- Trabalho de grupo sobre os resultados da pesquisa e sobre as motivações para a atuação nas pastorais sociais.
• Considerações Finais:
A) Sobre os Resultados Parciais da Pesquisa Diocesana Sobre as Ações Sociais

Somente três tipos de ação social ("distribuição de alimentos"; "distribuição de cobertores, roupas e calçados" e "outras formas de
ação social"), dentre as quatorze modalidades pesquisadas, indicam que os pesquisados não sabiam informar em que período a ação havia 
sido fundada e/ou inaugurada. Este dado sugere um desconhecimento dos envolvidos no trabalho, o que sugere um maior grau do "volun
tariado", "informalidade" e "rotatividade" que normalmente envolve tais atividades. 

Há uma potencialidade muito grande nas ações sociais diocesanas, no campo da "Saúde" e da "Educação", visto que o número de 
iniciativas de 2001 em diante já é superior às iniciativas fundadas durante todo o período de 1981 a 1990. O mesmo não acontece com a 
"distribuição de alimentos". 

As particularidades municipais: a distribuição de alimentos ocorre com mais freqüência nos municípios mais populosos, nesta ordem: 
Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis. Já em Nova Iguaçu (mesmo com somente 47,82% das paróquias apuradas) estão quase 
que concentradas as ações sociais ligadas a educação. Já no campo da saúde há uma relativa distribuição entre Nova Iguaçu, Mesquita e 
Belford Roxo. 

A participação das mulheres no trabalho das ações sociais é em geral, pelo menos duas vezes maior que a dos homens. A única ação 
social em que o número de homens e maior que o de mulheres é no setor da aistribuição de materiais de construção. Onde a presença 
feminina é maior é no setor do Trabalho, (cooperativas de geração de emprego e renda e atividades de capacitação para o trabalho). 

Articulação na Igreja e na Sociedade Civil. Observamos também que as ações na saúde formam o setor com a melhor distribuição da 
representação nos espaços comunitários, paroquiais e diocesano. Já a edu ção e a distribuição de alimentos têm um nível de representa
ção na comunidade e na paróquia razoável, porém baixo na estrutura docesana. A educação, porém, tem um nível razoável de representa
ção no município e no Estado e um considerável número de outras ormas de representação. Já a distribuição de alimentos não possui 
praticamente nenhum tipo de representação no município e no Estado. 

Questão Financeira. Observamos que dos que tem conhecimento da sustentação financeira da ação, boa parte provém de doações 
individuais. Somente o setor da educação conta com significativa contribuição dos governos. Ao mesmo tempo, ocorre uma grande falta de 
informação de como o trabalho é mantido, bem como do custo de execução das ações sociais. 

B) Outras Considerações
Necessidade de discussão das políticas públicas e de capacitação de pessoas que já atuam e de novos colaboradores. Se fazer repre
sentar nos Conselhos Municipais a fim de ter uma ação mais eficiente.
Não ficar no assistencialismo e no voluntarismo, evitando a indústria da pobreza.
Ampliar o Centro Sociopolítico.
Melhorar comunicação dos grupos.

2º Fórum (17 de mai.o).
• Presença de 32 pessoas.
• Objetivos específicos: 1- realizar uma primeira reflexão sobre como anda o trabalho das pastorais sociais frente às diretri

zes apresentadas na Assembléia Diocesana de 2000; 2- Pensar as dificuldades comuns enfrentadas pelas pastorais e obras soci

ais.
• O que foi feito: 1- comentou-se sobre a conclusão do trabalho de pesquisa e a entrada na fase de análise dos resultados.

Trabalho de Grupo sobre A) como a pastoral social contribui para concretizar as diretrizes diocesanas; B) quais são as dificul

dades comuns que são enfrentadas e sugestões para superá-las; C) De que forma e como o seu grupo se articulará numa pasto

ral de conjunto.
• Considerações Finais:

Foi apontada a necessidade de superação do assistencialismo e formação na perspectiva de uma cidadania plena, sem a dicotomia

entre fé e vida, investindo numa capacitação para a participação nos Conselhos Municipais e na definição de prioridades diocesanas

para a educação para a cidadania.

Reformulação do papel da Cáritas como órgão articulador e coordenador das pastorais sociais;
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Valorizar o trabalho de conjunto realizado pelo CDDH e pelo CSp. 
Investir no conhecimento das realidades municipais. 
Trocar experiências entre as pastorais e ações sociais, criando um espaço onde os grupos possam discutir os problemas e tirar enca
minhamento conjuntos. 
Desenvolver articulação nas paróquias para depois fortalecer a articulação diocesana. 
Despertar a juventude. 

3" Fórum (19 de iulho). 
• Presença de 27 pessoas.
• Objetivos específicos: recuperar as sugestões oferecidas no segundo encontro a fim de discuti-las.
• O que foi feito: 1-Apresentação de alguns aspectos do Doe. 71 da CNBB (Diretrizes para a Ação Evangelizadora); 2- A partir da síntese
da Segunda reunião do Fórum foi apresentada uma proposta de encaminhamento contemplando dois aspectos considerados fundamentais
para iniciar um processo de articulação: A) a indicação da Cáritas como órgão coordenador das Pastorais Sociais; B) a organização de um
programa diocesano de formação voltado para quem atua nas pastorais sociais tenho como "fio-condutor" a capacitação para o exercício
da cidadania e em especial a participação nas políticas públicas e conselhos municipais; 3- indicação de nomes para composição de uma
coordenação provisória para os encontros do Fórum e para o processo de articulação das pastorais sociais.
• Considerações finais: foi formada uma equipe de trabalho provisória (Coordenação Provisória) responsável por detalhar a proposta
geral e apresentá-la na próxima reunião do Fórum em 20 de setembro, às 9 horas no Cepal.

m- Apresentação da Proposta da Coordenação Provisória a Fim de ser Discutida e Votada
1. Criação de uma Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais (Em substituição a proposta de reformulação do papel da

Cáritas:
1.1. Forma de Composição dos Membros da Cooredenação:
Treze membros indicados de acordo com as seguintes áreas temáticas de acão social na diocese:

Area Temática Gruoos 
. Sociedade São Vicente de Paulo . 

1. Assistência Social
. Grupos de Distribuição de alimentos, roupas, cobertores, remédios, etc . 
. Pastoral da Solidariedade . 
. Pastoral Carcerária . 
. Pastoral da Saúde . 
. Bioenergética . 

2. Saúde
. Medicina Natural. 
. Farmácias Comunitárias . 
. Postos de Saúde . 
. Pró-vida . '> 

Pastoral Operária . . 

. Movimento de Trabalhadores Cristãos (MTC) . 

3. Trabalho
. Cooperativas . 

(
. G pos de Geração de Emprego e Renda. 
. Clube de Mães . 
. Cursos profissionaliz:antes 
. Pastoral Familiar . 

4. Família
I\.. 

. Pastoral da Terceira Idade . 

'- . Movimento Familiar Cristão (MFC). 
. Pastoral da Juventude . 

5. Juventude 1-.. . Movimento Juvenil. 
. Juventude Franciscana (Jufra) . 
. Pastoral da Educação . 

6. Educação . Alfabetização de Jovens e Adultos . 
. Pré-vestibular 
. Pastoral da Criança . 
. Pastoral do Menor . 

7. Criança . Casa do Menor . 
. Creches Comunitárias . 
. Abrigos 
. Pastoral Social. 

8. Política e Cidadania
. Pastoral da Cidadania . 
. Pastoral dos Negros . 
. Gruoos de Fé e Comoromisso . 

• "Orgamsmos Dmcesanos": Centro Soc1opolíttco (CSp), Cántas, Centro Diocesano de Drre1tos Humanos (CDDH) te
riam 1 representante cada, as "Associações Diocesanas" Comunidades Eclesiais de Bases (CEB's) e a Comissão Dio
cesana de Leigos (CDL) também teriam 1 representante cada.

1.2. Critérios 
1.2.1. Estar plenamente engajado na pastoral ou movimento e ter um certo tempo de caminhada. 



1.2.2. Participar ou estar vinculado a outros espaços eclesiais e/ou da sociedade civil, facilitando uma visão de pastoral de 
conjunto e de sensibilidade para a questão das políticas públicas. 

1.2.3. Participar de encontros mensais (terceiro Sábado do mês, de 9 às 12 horas no Cepal). 

1.3. Atribuições da Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais 
Organização e Funcionamento 
1. 3 .1. Realizar encontros mensais para acompanhar e coordenar a ação e a formação das pastorais sociais na diocese.
1.3.2. Convocar e organizar Assembléias Diocesanas das Pastorais Sociais (Avaliação / Planejamento, Metas Comuns, Esco-

lha de componentes para a Coordenação). 
1.3.3. Estabelecer representatividade junto a Coordenação de Pastoral. 

Articulação 

1.3.4. Articular as pastorais sociais entre si, promovendo o intercâmbio entre as pastorais atuantes numa mesma temática. Por 
exemplo, as pastorais que desenvolvem ações junto ao mundo da educação ou da saúde. 

1.3.5. Estabelecer intercâmbio das Pastorais Sociais Diocesanas com as atividades promovidas pelo Leste 1 e pela CNBB. 
1.3.6. Incentivar a articulação das pastorais sociais nos regionais e nas paróquias. 

Formação, Ação e Comunicação 
1.3.7. Promover programas anuais de formação para todos os que atuam nas pastorais sociais, bem como programas específi

cos para determinadas temáticas. 
1.3.8. Planejar e realizar encontros abertos trimestrais (março, junho e setembro) com o objetivo de colaborar na formação e 

na troca de experiências (Fórum Diocesano das Pastorais Sociais). 
1.3.9. Estabelecer uma articulação com os Conselhos Municipais vinculados à Caritas Diocesana de Nova Iguaçu. 
1.3.10.Divulgar as ações das pastorais sociais nos meios diocesanos de comunicação (Rádio, Caminhando e Internet). 

2. Temáticas para um Programa de Formação para 2004 para os que atuam nas pastorais sociais.
1. O que é a pastoral Social da CNBB.
2. Estudo do Documento 71 da CNBB.
3. Espiritualidade e Mística.
4. Análise da realidade socioeconômica da Baixada a partir de situações de pobreza vividas pelas pessoas com as quais trabalhamos.
5. Capacitação para atuação nos Conselhos Municipais e nas políticas públicas.
6. Discussão sobre atuação social e assistencialismo.
7. Papel da Igreja e do Poder Público.
Observação: oferecer também formação especifica para as pastorais que desenvolvem trabalhos em determinadas temáticas: formação
para a questão das crianças, saúde, educação, trabalho ...

Questões para o Trabalho de Grupo (30'): 

Corno avaliamos a proposta de criação de urna Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais') 

1. Se não aceitamos a criação desta Coordenação Diocesana, qual a alternativa proposta?
2. Se aceitamos a criação desta Coordenação Diocesana, como avaliamos:

A. a forma de composição desta?
B. os critéri.os de participação?
C. as atribuições?
D. a proposta de temáticas para um programa de formação para os que atuam nas pastorais sociais, pensado para

2004? Outros temas? Temas a serem excluídos? Quais poderiam ser os três primeiros temas a serem estudados?
3. Se aceitamos a proposta de criação desta Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais, é proposto que através de uma

Assembléia Diocesana Extraordinária das Pastorais Sociais sejam escolhidos os futuros membros.

Data proposta: 08 de novembro de 2003 (Sábado), no Cepal. Cada um dos grupos (de acordo com os critérios de composição) 
apresentaria um representante que poderia votar e ser votado. 

Avisos: 
Plenária do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu (Terça), às 19 horas na Catedral de 
Santo Antônio. 
Reunião sobre a participação dos leigos nos Conselhos Municipais: 15 de outubro, de 14:30 às 17 horas no Ce
pal. 
Curso de Capacitação para Conselheiros Municipais promovido pela Fase: 20 a 26 de novembro, de 19 às 
21:30 na Unig de São João de Meriti. 



Campanha Nacional Contra a Alca 
& 

4 ª semana Social Brasileira 

Convocam @s Lutad@res Sociais porque A luta continua! 

Curso de Formação para Multiplicadores 

Dia: 11 de junho - Horário: 9 às 18 
Dia: 12 de junho - Horário: 9 às 15 

Local: Colégio Pedro II - São Cristóvão/RJ 

Inscrições: Comitê de Organização - Tel: 2210 - 2124 
Correio eletrônico: sec_operativa@click2l .com.br 

Documento1 

. ,. 
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Diocese de Nova Iguaçu 
Campanha da Fraternidade 2005: Felizes os Que Promovem Paz

Nova Iguaçu, 31 de março de 2005. 

SÍNTESE DAS QUESTÕES APRESENTADAS NA REUNIÃO AMPLIADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2005 SOBRE

AÇÕES CONCRETAS DE CONTINUIDADE DA CF 2005

Apresentação 

No dia 17 de fevereiro uma equipe ampliada reuniu-se para avaliar a abertura da CF 05 em

Queimados e também apresentar propostas de continuidade. Segue-se a lista das sugestões apresentadas e

d d" 31 d fi d d b 1 ai "nh que serão retoma as no 1a e março a 1m e po ermos esta e ecer tguns encam1 amentos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Propostas 

Incentivarmos a ampliação da 
Campanha do Desarmamento junto às 
paróquias. 

Fortalecer o CONIC Diocesano 

semana da unidade entre os cristaos 

Dia de estudo e reflexão entre 
educadores das creches e abrigos 
comunitárias sobre a violência contra 
as crianças. 

Incentivar dias de troca de armas de 
brinquedo oor outros brinquedos. 

Dia das Catequistas. 

Momento forte na Romaria Diocesana 
à Aoarecida do Norte 

Celebração Diocesana de Massa (Mês 
Missionário). 

Dia Nacional da Juventude . 

Ore:anizar a Diocese e demais I!!reias 
� � J 

pelo referendum sobre a proibição da 
comercialização das armas de fogo 
(Abaixo-assinado). -

; 

Caminhada Pela Paz em Nova llmacu 

Participação no Conselho Mundial de 
Igrejas . 

Observações 

Até quando vai a 
Campanha? Como as 
oaróauias podem colaborar? 

Conversar com o Núcleo de 
Creches e Cáritas 
Diocesana 

-�

� 

7(� 
·� 

l1 
Será realizada em Belford 
Roxo em parceria com a 
Diocese de Caxias. 

Esta pode ser uma das 
atividades diocesanas da 4ª 

Semana Social Brasileira. 

Em Porto Alegre 

Data Pessoas ou 
Período de Instituições de Parcerias 
Referência Referência 

Abril... Casa do Menor PoJícia Federal 

Pe. Luciano 

08 a 14 de Pe. Luciano CONIC 

.maio 

Junho -julho Núcleo de Pastora Joana 
Creches, Pastoral (Nilópolis) 

do Menor 

I�> 
28 de agosto Comissão 

Diocesana de 
Cateauese 

Setembro 

Outubro Comissão 
Diocesana de 

Círculo Bíblico 

30 de outubro Pastoral da 
Juventude 

o 

Referendum 
está marcado 
oara Outubro 

Novembro CDH 

Janeiro 2006 
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Diocese de Nova Iguaçu - Centro Soalopolltlco 
Curso Metodologia do Trabalho Popular - Datas: 28.05, 04 e 11.06.2005 
Professor: Percival Tavares da Silva 

METODOLOGIA DO TRABALHO POPULAR 

1 

c/ J( Í /IL'""'t (\.)\ \l/ : 1 \ 
V

Percival Tavares da Silva 

Introdução 
Após trabalhar no despertar da consciência popular durante os anos de chumbo, anos 70 e 80 do 

século .,,YX, período da Ditadura Militar, através de umá educação popular informal e desarticulada junto às 
Comunidades Eclesiais de Base, pastorais sociais, etc., a Diocese de Nova Iguaçu, ainda tendo Dom Adriano 
Hypólito à frente, começa a investir numa formaçtJo popular para além da mera conscientizaçtlo. Trata-se de 
uma intervençélo em um novo contexto sócio-político-econômico brasileiro, em que, a partir do final dos anos 
80, gradativamente é acentuada a lógica neoliberal do esvaziamento do Estado e da sua desobrigaçélo social, 
em que a competição e o acirramento da mercanti/ização das relaçlJes acabam por transformar o próprio 
homem em mera mercadoria. 

Neste contexto em que a lógica do mercado toma conta das relações humanas e do imaginário social 
levando ao individualismo exacerbado e ao esvaziamento do sentido da açtlo coletiva rumo a uma nova 
sociedade, borrando a perspectiva da utopia por meio do discurso do ''fim da história", a Igreja Popular de 
Nova Iguaçu se vê desafiada a adensar sua intervençi1o em torno da relaçtlo ''fé e vida". Percebendo a 
insuficiência da ação até entdo desenvolvida para desencadear uma transformaçdo da realidade local, ela 
decide investir numa formaçélo polftica sistemática e permanente para potencializar a intervençélo dos "novos 
sujeitos poUticos" ai surgindo. 

Desta forma, a Coordenaçt1o Diocesana de Pastoral Social passa a oferecer, a partir de 1995, vários 
cursos de formação polftica. No entanto, ao proceder às avaliações desses junto aos cursistas começa a receber 
de forma cada vez mais acentuada uma demanda por uma formaçtJo de lideranças e educadores populares, 
para melhorarem seu desempenho social e político. Pede-se então cursos que ofereçam técnicas para bem falar 
em público, para superar vícios de linguagem e de postura, para aprender a planejar encontros e intervenções 
sociais e polfticas, para coordenar reuniões e conduzir movimentos, etc. Na verdade, uma demanda popular 
procedente, mas eivada de uma lógica tecnicista, de transmisstlo bancária de conteúdos e de repasse de 
receitas a reproduzir o sistema. Sensíveis à mesma, mas buscando atendê-la de forma coerente com as 
exigências de uma sociedade de novo tipo, o CSp passa a oferecer anualmente, desde 2001, o Curso 
"Metodologia do Trabalho (Educaçtlo) Popular". 

Trata-se de uma atividade de formação nitidamente inspirada em Paulo Freire, destinada' a 
"lideranças e coordenadores das pastorais, grupos e movimentos de cunho social" (folheto do curso). Ela 
objetiva, de forma geral, ''proporcionar, através de exercícios teórico-práticos, que animadores de pastorais e 
educadores sociais se qualifiquem e melhorem seu desempenho no trabalho popular" (idem). Neste sentido, tem 
como objetivos espedficos: "Levar os educandos a apropriarem-se de técnicas e recursos atuali;ados para 
melhorar a expressdo e comunicaçtlo, e o exercício de um trabalho popular critico, criativo, autónomo e 
solidário; identificar e superar as debilidades de organização, de comunicação e de relacionamento no 
trabalho popular" (idem). 

Nela, os sujeitos da formdção stlo os próprios cursistas em diálogo entre si, e com os educadores. Estes 
buscando conduzir o curso no ritmo e conforme a realidade de cada aluno e turma. Assim, quanto à 
Metodologia, o curso tem trabalhado o conteúdo a partir de uma "abordagem teórico-prática .. . Tendo como 
referência polltico-pedagógica a prática e a realidade dos participantes, o método ver, julgar e agir 
(metodologia da prdxis) perpassa o curso, ao mesmo tempo em que se entra no mérito das várias técnicas" 
demandas pela turma. 

Neste sentido, segue abaixo uma série de textos, alguns próprios deste autor outros tomados de outros, 
a serem abordados no curso oferecido em 2005. 

1. TÉCNICA, MÉTODO E METODOLOGIA

Embora haja entre as pessoas uma tendência generalizada a confundir os termos técnica, método e 
metodologia, e a usá-los indistintamente, aqui queremos tomá-los em seus sentidos. 

O termo técnica, do grego tekhnikós relativo à arte, à ciência ou ao saber, ao conhecimento ou à prática 
de uma profissão: conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, exemplo: a técnica de escrever, a 
técnica de falar em público, etc. (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa). 

Quanto aos termos método e metodologia, embora tenham raízes comuns, possuem sentidos distintos e 
complementares. 

A origem etimológica da palavra grega método, méthodo, quer dízer "pesquisa, busca, por extensão 
estudo metódico de um tema da ciência (Platão); tratado metódico, obra de ciência (Aristóteles)". Méthodos 

-
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vem de Meta "atrás, em seguida, através" e Hodos "caminho" (idem Houaiss). Método é, portanto, o caminho 
para, o conjunto de procedimentos e regras para se chegar a um resultado desejado, por exemplo, a um 
determinado conhecimento. Em nosso caso, é o conjunto de procedimentos e regras necessários ao 
conhecimento e à prática do trabalho e educação popular adequados à construção de uma nova sociedade e de 
um novo homem - a democracia integral. . ' r l l.:· , t : 

-·x-·pafavra metodologia, por sua vez, origina-se das palhvras gregas méthodos elogia. Logia é indicativo
de "ciência, arte, tratado, exposição cabal, tratamento sistemático de um tema" (idem Houaiss). Metodologia é o 
ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências. Dessa forma, por metodologia entende-se a
ciência do método, aquele pensar sistemático que busca garantir a coerência e a adequação entre o modo de 
fazer (os procedimentos técnicos e métodos usados) e os objetivos buscados. Em nosso caso particular, por 
metodologia entendemos a arte de pensar o conjunto de procedimentos e regras adequados ao enftentamento 
dos problemas que se nos apresentam no cotidiano do trabalho popular, a busca da coerência entre nossa prática 
(técnica e método utilizados) e nossa concepção de homem, mundo e sociedade. Como tal, a metodologia inclui 
três situações: 

I. onde se quer chegar
2. como se quer chegar
3. com quem se quer chegar

Enquanto um "caminho" que se trilha com o objetivo de interferir em uma determinada realidade social, 
a metodologia do trabalho popular é concebida por nós como uma prática que se concretiza e se antecipa às 
pequenas experiências do dia-a-dia. Não é um ideal distante de nós, mas .um jeito próprio de transformar, a 
partir do lugar em que se está, a realidade em que se vive (Tao, 1996, p. 54). 

Sintetizando, podemos dizer: por metodologia entende-se as concepções de ciência, de conhecimento, 
de educação, de homem e de sociedade que subjazem às práticas sociais e culturais de cada ator social. Por 
método (caminho) entende-se as estratégias utilizadas para concretizar o projeto proposto: trata-se do "como 
fazer". 

Neste sentido, a metodologia se ocupa não somente com o "como fazer", (a elaboração de bons 
métodos e técnicas), mas sobretudo com o que está por detrás de cada método e técnica a serem utilizados 
enquanto concepção de homem, de sociedade, de realidade, de ciência. Assim, enquanto a metodologia expressa 
uma concepção de mundo e de humanidade, um projeto de sociedade subjacente, o método se preocupa em 
como concretizar este projeto. 

Dessa forma, método e metodologia não estão descolados.· No entanto, nosso modo dualista de pensar, 
agir e sentir dificulta percebê-los articulados; tendemos a imaginar um mundo ideal e a adotar um conjunto de 
procedimentos (técnicas e métodos) nem sempre adequados a esse projeto de sociedade. Eis aqui uma questão 
metodológica. 

Dias destes um vereador de um municíP,io da Baixada Fluminense, ao que parece bem intencionado, o 
que não justifica suas incoerências, declarou terem, ele e outro vereador, usado de artimanhas para contemplar 
no Novo Regimento da Câmara a possibilidade da Câmara Itinerante - de fato, um avanço democrático. 
Conforme declaração pública sua, incorporou nas disposições transitórias essa possibilidade, sabendo de 
antemão que os demais membros do legislativo local estariam assinando o Regimento sem tomar conhecimento 
do seu conteúdo. Tal fato nos coloca oiante de uma questão ética e da concepção de democracia que rege a sua 
prática política. Para poder atingir seu objetivo, o parlamentar, conforme seu depoimento, teria usado da 
manipulação, revelando que sua concepção de sociedade e democracia não difere daquela da velha ordem ... 
Apesar de apontar para mais democracia, sua prática denuncia incoerência de seu discurso sobre democracia. 

Pode-se dizer que a metodologia exige, cobra, do educador popular coerência entre seu pensar e seu agir 
frente aos problemas que a práxis educativa apresenta. Problemas tais como: 

educação: quantitativa (transmissão de conteúdos) x qualitativa 
consciência: alienação/su�serviência/objetivação x formação/autonomia 
construção da mentalidade: individualista (competição) x comunitária (participativa) 
conhecimento: mera transmissão x sistematização de conteúdos; 
trabalho: divisão entre pensar (idealismo) e agir (ativismo) x práxis 
projeto de sociedade: manutenção x transformação 
lógica formal (conhecimento unilateral: idealista ou pragmático - prático) x dialética (integral: cabeça, 
mãos, coração) 
democracia: representativa x integral 
ética: individualista x ética coletiva 
centralidade na competição x centralidade da cooperação �- \ 
centralidade no mercado x centralidade no social 
centralidade no capital x centralidade no trabalho 
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1.1. Da Técnica 
"Viajando pelas regiões ao norte do rio Han, Tzu-Gung avistou um ancião trabalhando em seu horto. 

Havia cavado um canal de irrigaçllo. Descia a um poço, colhia um balde de água e o despejava no canal. 
Apesar do enorme esforço, os resultados pareciam bem pobres. 

Tzu-Gung disse: 'Há um modo do irrigar uma centena de canais num dia, assim você fará multo com 
pouco esforço. Nllo é algo que lhe interesse?' 

O horticultor levantou-se, olhou para ele e disse: 'E que modo é esse?' 
Respondeu Tzu-Gung: 'Você apanha uma alavanca de madeira, pesada numa ponta e leve na outra. 

Dessa forma, você pode puxar água têlo depressa que parecerá um riacho. É o que se chama um poço de 
monjolo'. 

Entllo o sangue subiu ao rosto do velho, e ele disse: 'Ouvi de meu mestre que quem quer que use 
máquinas acabará por fazer tudo como uma máquina, e quem leva o coraçllo como uma máquina em seu peito, 
perderá sua simplicidade. Quem perde a sua simplicidade, se tornará inseguro nas lutas de sua alma. Incerteza 
nas lutas da alma é algo que n{io está de acordo com o senso das coisas honestas. Nêio é que eu não saiba fazer 
essas coisas. É que eu tenho vergonha de usá-las". (apud Duzzi, 1988: 132) 

• • •
"Seria toltce ir cegamente contra o mundo técnico e curteza de vistas querer condenar esse mundo 

técnico como obra do diabo. Estamos destinado_s aos objetos técnicos; eles atef nos chamam a um 
aperfeiçoamento maior" (Heidegger; Apud Buzzi, 1998: 111) 

• • • 

Isso não significa que o mundo técnico não seja uma ameaça perigosa, pois "estamqs têlo presos aos 
objetos técnicos que incorremos na escravidt1o deles1'(Heidegger. Apud Buzzi, 1998: 111) , r'. · ·:·, , ·� 

1.2. O Método de Educação Popular · zt·, ', .. ,, 1 ·,' ·. '. _: ," .)-. ". -· · 1-;· 
"Quando o senhor souber a resposta, não precisará mais de mim. E se eu lhe der alguma pista, 

poupando-o da experiência pessoal, serei o pior dos mestres, merecendo ser dispensado ... Pratiquemos!" 
(Herriguel, 1987: 63). 

• • •
"Onde estiveres, cavafimdo, afonteflca embaixo'' (Nietzsche). 

• • •
Da crônica esportiva, abaixo, Tostão, ex-jogador de futebol, podemos inferir, por analogia, algumas 

exigências para ser um bom educador/animador popular: 
Independentemente da posiçllo que o jogador ocupa em campo, para ser um craque é necessário, antes 

de tudo, ter uma boa vistlo do conjunto e, ;irincipalmente, antevist1o da jogada. Um grande goleiro ou um 
excepcional atacante precisa saber, antes dos outros, aonde a bola vai chegar. 

É evidente que nllo basta ter essas qualidades para ser um excepcional jogador. É precisQ executar bem 
os fundamentos de sua posiçtlo: passe, desarme, drible, finalizaçllo e outros. 

Para ser um bom bandeirinha e marcar corretamente o impedimento, é necessário enxergar ao mesmo 
tempo o jogador que vai dar e, o que vai receber o passe. 

Essa capacidade não é apenas técnica, mas também biológica. 
O olhq dos homens e dos outros animais não funciona como uma câmara que recebe e transmite a 

imagens, como se pensava. 
Ele também calcula e é capaz de prever a trajetória e a posição futura de um objeto ein movimento. 
A visão periférica é diferente em cada pessoa. Ela pode ser avaliada por meio de testes e aprimorada 

com treinamentos especiais. 
Não é somente pelo olha�, .mas também pelo olho que se

1

conhece o craque". (FSP, 19.12.99) 
· 
... _x -z. :1 s-·

Na poesia, "o destrínchador de bois", Chuang Tzu ensína que o método é uma prática que em si mesma 
é teoria porque se mostra como é. O método de trabalho popular é machadinha que se afia no uso, na prática. 
Aprendemos a ser bons educadores, nos apropriamos do método adequado quando nos envolvemos com as lutas 
populares. Ê no cotidiano das organizações populares que o educador se faz merecedor do bom-senso, 
machadinha afiada, educador popular: 

"O cozinheiro do Príncipe Wen Hui 
Estava destrinchando um boi. 
Lá se foi uma pata, 
Pronto, um quarto dianteiro. 
Ele apertou com um dos joelhos, 

O boi partiu-se em pedaços. 
Com um sussurro, 
A machadinha murmurou 
Como um vento suave. 
Ritmo! Tempo! 

. ( 



Como uma dança sagrada, 

Como a floresta de arbustos. 
Como antigas harmonias! 

'Bom trabalho!', exclamou o Príncipe. 
'Seu método é sem falhas!' 
'Método? 'disse-lhe o cozinheiro 
Afastando a sua machadinha. 
'O que eu sigo é o Tao, 
Acima de todos os métodos! 
Quando primeiro comecei 
A destrinchar bois, 
Via diante de mim 
O boi inteiro, 
Tudo num única bloco. 

Depois de três anos, 
Nunca rnais vi este bloco, 
Via as suas distinç/Jes. 
Mas, agora, nada vejo com os olhos. 
Todo o meu ser apreende. 
Meus sentidos siJo preguiçosos. 
O espírito livre para operar sem planos 
Segue seu próprio instinto 
Guiado pela linha natural. 
Pela secreta abertura, pelo espaço oculto, 
Minha machadinha descobre seu caminho. 
Não corto nenhuma articulação, 
Não esjCL.crdo n.,mh«rn osso. 

Todo bom cozinheiro precisa de um novo 
Facêlo, uma vez por ano - ele corta. 
Todo cozinheiro medíocre precisa de um novo 
Cada mês - ele estraçalha! 

Eu uso a mesma machadinha 
Há dezenove anos. 
Cortou mil bois. 
Sua lâmina-é tilo fina 
Como se fosse afiada há pouco! 

Não há espaços nas articulações; 
A lâmina é fina e afiada: 
Quando sua espessura encontra 
Aquele espaço 
Lá você encontrará todo o espaço 
De que precisava! 
Ela corta como uma brisa! 
Por isso tenho esta-machadinha há-dezenove anos 
Como se fora afiada há pouco! 

Realmente, há, às vezes, 
Duras articulaçõe& Vejo-as (lparecendo. 
Vou devagar, qlho de perto, 
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Seguro a machadinha atrás, quase que ni!o movo a· 
lâmina, 
E, vapt!a parte cai 
Como um pedaço de terra. 
Então retiro a lâmina, 
Fico de. pé. imóvel. 
E deixo que a alegria do trabalho 
Penetre. 
Limpo a lâmina, 
E ponho-a de lado'.

Disse o Príncipe W an Huii 
É issp mesmo! Meu cozinheiro ensinou-me 
Como devo viver 
A minha própria vida!"' 
(A via de Chuang Tzu. _Apud Buzzi, 1988: 200s) 

1.3. Metodologia da Educação Popular: Práxis e Método Ver-Julgar-Agir 
"O que é, exatamente por ser tal como é, nt!J.o vai ficar como está". (Berto/d Brecht) 
A origem da .filosofia da práxis vem do método histórico inaugurado por Hegel, filósofo alemão do 

século XVIII. Trata-se de uma abordagem da realidade a partir da contradição. 
Hegel afirma que a r�lidade existe num processo de contmua mudança e, por contradição, o processo 

dialético. Para ele, as coisas contêm em interior sua própria negação, _atravessadas por um conflito interno, a 
luta dos con�ários, que as faz mudar, num processo de contmua afirmação, negação e superação. E assim 
indefinidamente. 

Além da contradição, outra categoria fundamental para entender a dialética é a de totalidade, pela qual 
o todo predomina sobre as partes que o constituem. Isto quer dizer, as coisas estão em constante relaçilo
recíproca, e nenhum fenômeno da natureza ou do homem pode ser compreendido isoladamente.

Karl Marx e Friedrich Engels (século XIX), embora discordando do idealismo de Hegel, aplicam sua 
lógica dialética ao mundo da reàíidade histórica concreta, ou seja, à natureza e, sobretudo, à sociedade. Pois para 
eles, o determinante fundamental da realidade é o mundo material e não o pensamento: "0 modo de produção
da vida material condiciona o processo de vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência 
que determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu ser social é que determina sua consciência" (Marx).

Para Marx, a dialética é inerente à realidade natural e social, realidade que evolui por contradição. Isto 
é, são os conflitos internos dos objetos e das situações que provocam dialeticamente mudanças na realidade 
histórica concreta, tanto ao nível da ordem natural quanto da· ordem social. 

A práxis é a atividade humana que incorpora o homem no seu todo, pensamento (cabeça) e ação (mãos). 
Ao agir o homem transforma a natureza e a sociedade, e ao provocar estas transformações ele também é 
transformado. Assim, o homem existe intervindo no mundo, e - ao modificá-lo - modifica a si mesmo. 

Neste sentido, a dialética em Marx - práxis - não é apenas um método para se chegar à verdade, é 
sobretudo uma concepção do homem, da sociedade e da relação homem-mundo: metodologia. Surge, pois, entre 
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homens reais, em condições históricas e sociais reais. E, historicamente, as mudanças ocorrem em função das 
contradições surgidas a partir dos antagonismos das classes no processo da produção social. 

"A práxis compreende, além do momento laborativo, também o momento existencial. Ela se manifesta 
tanto na atividade objetiva do. homem, que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais 
naturais, como na formação da subjetividade humana, na qual os momentos existenciais, como a angústia, a 
náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança, etc., não se apresentam como 'experiência 'passiva, mas como 
parte da luta pelo reconhecimento, isto é, do processo de realizaçllo da liberdade humana" (Kosik,1989: 204) 

Neste sentido - filosofia da práxis - a atividade reflexiva, o conhecimento, o trabalho teórico dos 
homens não visa apenas especular sobre os sentidos das coisa, mas justamente fundamentar sua ação concreta 
com vistas a organizar a vida social. 

REFLEXÃO

PRÁXIS 

CONSCIÊNCIA CRÍTICA 

VER

fFArOS/ACONTE.CIMENTOS 

.. CAUSAS 

l CQNS"EQÜ"ÊNClAS

JULGAR � CRITÉRIO . tilosófit_os
Políticos 

Sócio-políticos
Pedagógicos 

Éticos 
Econômicos
Religiosos (bíblicos, teológicos,

magistério da igreja) 
e demais lados humanos 

AÇAO .................. AGm 

PROCESSO CONTÍNUO

/WREVER\ 

\ JULGAR/AVALIAR

�AGIR/ 

Prática-teoria-prática 

Ver: estudar a situação concreta 
Julgar: examinar, analisar, esta situação à luz dos pnnc1p1os ( concepção de homem, mundo, sociedade, 
democracia, religião, do conhecimento científico, ética etc.) 
Agir: determinar, defmir e implementar.,u que se poqe e se deve fazer a partir da realidade estudada. 
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2. DA EDUCAÇÃO POPULAR

"Criar uma nova cultura niJo significa apenas fazer individualmente descobertas 'originais'; significa 
também, e sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, 'socializá-las' por assim dizer; 
transformá-las, portanto, em base de açlJes vitais, em elementos de coordenaçtlo e de ordem intelectual e 
moral. O fato de que uma multidtlo de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de maneira 
unitária a realidade presente é um fato 'filosófico' bem mais importante e 'original' do que a descoberta, 
por parte de um 'gênio filosófico ', de uma verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos 
de intelectuais" (Gramsci, 1987, nota IV: 13s). 

2.1. O que é Trabalho Popular 
"Trabalho popular ... é toda atividade sistemática desenvolvida junto às classes populares. Sistemática no 
sentido de ter um mínimo de clareza de objetivos, bem como uma estratégia e uma 'metodologia definidas 
de acordo com esses objetivos". É próprio do trabalho popular o caráter coletivo, a democracia, nele cada 
decisão sobre os objetivos e as formas de concretizá-los é tomada e assumida pelo grupo-comunidade 
envolvido (cf. Grupo Tao. A mística do Animador Popular. São Paulo: Ática, 1996, p. 10). 

2.2. O que é Povo 
"Povo é . . . o conjunto das pessoas e dos movimentos, conscientes de sua situação injusta dentro da 
sociedade, que elaboram um projeto de transformação histórico-social, que organizam suas práticas em 
função de um projeto e que visam incluir todos na categoria povo, na medida em que são chamados à 
participação, à colaboração e à solidariedade sem limites. Povo é estar sempre em construção mediante 
comunidades, movimentos e grupos organizados e que impedem a massa de ser só massa e que, pelo 
trabalho de conscientização e ação, geram um povo organizado" (Tao, o.e., p. 24). (sic) 

2.3. O que são Classes Populares 
"Classes populares são os grupos de pessoas economicamente exploradas pelo capital (ou excluídas por 
ele), politicamente alijadas do exercício do poder e das decisões sobre seu destino coletivo (negação da 
cidadania), culturalmente submetidas e que, por isso mesmo, criam uma cultura alternativa à dominante, 
ou simplesmente a reproduzem, eticamente obrigadas a viver do 'jeitinho', etnicamente discriminadas 
pela cor da pelo e pela cultura diferente e sexualmente consideradas inferiores ou transgressoras de uma 
conduta sexual imposta como 'normal'" (Tao, o.e., p. 27). (sic) 

2.4. Objetivos do Trabalho Popular 
O trabalho popular exige tempo, paciência, perseverança, uma certa dose de paixão e outra de 

racionalidade. Amor e conhecimento. 
"A palavra objetivo significa algo que está à nossa frente, uma meta a ser alcançada, um ponto de 
chegada de uma determinada atividade" (Tao, o.e., p. 29). 
"É importante distinguir objetivo a longo prazo, estratégico, de objetivo mais imediato.- Mas apenas 
distinguir, nunca desligar nem desvincular um do outro. Cada pequena conquista hoje (o imediato) deve 
ser sempre comparada e avaliada em função do objetivo mais geral (a longo prazo), para não perdermos 
nossa autonomia como grupo popular nem nos deixarmos cooptar por algum político aproveitador" (Tao, 
o.e., p. 29).

"O objetivo do trabalho popular é reforçar o projeto político do poder popular, uma sociedade onde haja 
uma real participação da população na construção do seu destino coletivo e em todas as decisões que 
digam respeito à melhoria de suas condições de vida" (Tao, o.e., p. 29). 

"Os objetivos específicos são traçados pelos grupos/comunidades de acordo com as necessidades do local 
onde atuam. Já o objetivo .geral coloca a transformação da nossa sociedade e da nossa humanidade rumo à 
justiça, à democracia em todos os níveis (inclusive econômico) e à convivência entre as pessoas e com a 
natureza. Para que este objetivo se concretize, é necessário um sujeito histórico que o leve avante. Este 
sujeito são as classes populares com seus aliados em contínuo processo de organização-politização
conscicntização por meio do trabalho popular" (Tao, o.e., p. 34). 

2.5. Sujeito Histórico 
"Qualquer transformação social ... só acontece quando existe um sujeito histórico, um coletivo que o leve 
cm frente". 
Quem é o sujeito histórico que buscará concretizar esse objetivo de transformação da sociedade rumo à 

justiça em todos os níveis? 
a burguesia e seus aliados? (intelectuais, economistas, estrategistas, políticos de carreira, religiosos e 
sindicalistas alinhados) 



a Igreja? (historicamente a Igreja tem sido contraditória, dependendo da correlação de forças em seu 
interior, ora esteve alinhada com as elites políticas, ora com os setores populares) 
os setores populares? 

"O trabalho popular dev.e ser crítico não só cm relação à sociedade, mas também em relação ao seu 
próprio modo de se fazer, isto é, deve ser crítico e auto-critico. Isto significa que os grupos populares que 
almejam a transformação da sociedade e da humanidade devem procurar viver, nas suas formas de 
organização e relacionamento, as alternativas que buscam para o futuro. Nosso objetivo tem que se 
testado na prática, no cotidiano das pessoas" (Tao, o.e., p. 34). 

2.6. Características do Educador/Animador Popular 
conhecin1ento teórico 
coerência entre prática de vida e discurso 
abertura às angústias, descobertas e dúvidas das pessoas e grupos com os quais trabalha, sem lhes 
oferecer soluções prontas, mas "chaves de leitura", instrumentos de interpretação das diferentes 
realidades 
entendimento da crise como possibilidade de crescimento e de criatividade 
habilidade para transcender as situações-limite, as visões estreitas e geradoras de preconceitos 
eloqüência que não se esgota nas palavras que pronuncia, mas na experiência e coerência que 
transbordam na fala, nas atitudes, no corpo e nos gestos 
convence pelo seu jeito de ser 
busca permanente de novas formas de compreensão da vida, de relação e de diálogo com as diferenças 
abertura e consciência crítica 

• * * 

"O mestre tem a responsabilidade de jazer com que o aluno descubra, não o caminho propriamente dito, 
mas as vias de acesso a esse caminho, que devem conduzir à meta última" (Herriguel, 1987: 83) 

2.7. A Mística do Trabalho Popular 
Celebrar a vida é um dos gestos mais originários do ser humano. O rito faz parte integrante de sua vida. 

Tudo ganha sentido no rito. Transcende-se o momento presente e dá-se um salto de qualidade de vida em 
direção ao sagrado, em direção às dimensões mais íntimas do ser humano e seus sentinlentos mais profundos. 

Saber manter acesa a chama da esperança e torná-la presente nas celebrações é um dos grandes desafios 
do animador. Ser criativo e ousado para perceber que os rit s se renovam no processo de evolução e 
humanização da comunidade da comunidade é de grande importância. 

Celebrar a vida é muito mais que reproduzir fórmulas e de ocupar tempo. É a arte de decodificar em 
gestos, cantos e palavras o infinito dinamismo da exist6encia e o desejo de humanização. A inlportância e a 
força do rito dependem de sua inserção na realidade do povo que celebra a vida. 

Para manter acessa a chama, o animador deve: 
a) refletir com o grupo o que o motivou a agrupar-se e a engajar-se na luta;
b) ajudá-lo a se questionar em dois níveis:

externo: as ações desempenhadas estão levando à concretização de nosso objetivo?
interno: estamos vivenciando no grupo o ideal sonhado?
Pois, mazelas se reproduzem em todos os grupos humanos, inclusive nos grupos populares:
Intrigas; disputas pelo poder; individualidades com suas neuroses; mau uso do dinheiro, desilusões

afetivas; omissões de uns que sobrecarregam os outros; traições às decisões coletivas; lideranças autoritárias; 
incompetência velada pelo discurso bonito; incoerência em relação ao ideal definido pelo grupo; falta de ética e 
de transparência nas relações; excesso de entusiasmo e de fé nas próprias opiniões (falta de visão dialética). 

Isto porque na luta social temos o ancestral duelo entre Eros e Ananke, desejo e necessidade. A todo 
momento, nossos sonhos se confrontam com a realidade que, mais forte, nos inlpõe caminhos muitas vezes 
opostos aos desejados. É quando nascem as decepções e as crises, o desânimo. A mística surge poderosa nessas 
situações-linlite. É preciso desenvolver utna mística nossa, pessoal e coletiva, que leva em conta os ganhos do 
trabalho popular. Neste sentido, não se trata de refonnar a espiritualidade individualista e burguesa ... 

2. 8. Educação Integral
"A busca que move a educação junto e com as classes populares quer chegar a uma democracia íntegral. 
Nela, os cidadãos se fazem sujeitos históricos pela participação, pela solidariedade, pela criação crescente 
de igualdades sociais e pelo desenvolvinlento espiritual" (Tao, o.e., p. 69). 
"Essa democracia será fruto de uma educação íntegra! que considera e articula entre as múltiplas 
dimensões humanas, o masculino e o feminino, o individual e o social, o material e o espiritual, o prático 
e o teórico, o crítico e o místico, o terrenal e o cósmico. Essa educação significa um movinlento 
permanente, coletivo e transfonn,ador" (idem). 
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"Educação é bem mais que conhecer. É construir jw1tos o conhecimento e fazer dele uma ação 
transformadora. Práxis significa exatamente isso: a contínua conversão do conhecimento em ação 
transformadora e a conversão social transformadora cm wnhccimcnto. Essa práxis não constrói apenas a 
sociedade, mas também o sujeito e sua consciência, fazendo-o mais humano, mais solidário e mais 
universal" (ibidem). 
"Nesse processo educativo, a pessoa descobre com outros seu potencial criador. Dá-se conta de que sua 
vida e a própria sociedade são bem mais que a mera continuação do passado, elas são sempre um novo 
começo. Continuar e reproduzir são tarefas que até os animais instintivamente cumprem, mas começar e 
inovar é a grande prerrogativa do ser humano, homem e mulher. A educação integral visa reforçar sua 
capacidade integradora" (ibidem). 

2.9. O homem ideal dos tempos passados 
"Conservar a cabeça, quando todos a perdem; confiar em si mesmo, quando os demais duvidam de si, 

mas também dar atenção a essa dúvida; esperar e não cansar-se da espera; perceber que em torno de si mente, 
mas não participar da mentira; ou ser odiado e não dar motivo pra sê-lo, apesar de nl!o parecer muito bom 
nem falar com excessiva sabedoria; poder sonhar e ni1o deixar-se envolver pelos sonhos; poder pensar e niJo 
fazer dos pensamentos um objetivo; enfrentar-se com o triunfo e com o desastre e dar a esses dois impostores o 
mesmo tratamento; ser capaz de suportar que a verdade enunciada por um seja distorcida por infames para 
convertê-la em armadilha de incautos; ver que as coisas que se consagrou na vida estilo rotas e agachar-se e 
reconstruí-las com ferramentas gastas; ser capaz de fazer um amontoado com os lucros e jogá-las ao leo e 
perder outra vez e voltar a começar desde o inicio e nunca dizer uma palavra sobre as perdas... (não pude 
continuar .. .)" (Bertold Brecht in PÉREZ, Marcelino e CEASPA - Panamá. Valores humanos e métodos de 
trabalho do dirigente popular. São Paulo: CEPIS, Texto de apoio n° 13, junho de 1987, p. 89).

3. ELEMENTOS PARA CONHECER A REALIDADE

Objetivando ajudar o animador popular a agir sobre a realidade de forma autónoma, critica e criativa, 
com coerência ética, polltica e ideológica, este texto faz uma introdução ao funcionamento da sociedade e aos 
elementos necessários para analisá-la. 

3.1. O que é Análise de Conjuntura? 
"As conjunturas (são) como momentos históricos especljicos de uma sociedade que decorrem do modo 

como se combinam as propostas, as intervençi'Jes, as açi'Jes, enfim, a vontade polltica dos diferentes 
agentes sociais, com as possibilidades oferecida� pelas suas respectivas bases objetivas de existência. 
Analisar conjunturas é analisar a ação, o movimento que resulta, num determinado momento histórico, 
da intervenção e da correlação de forças do conjunto de agentes sociais" (Grzybowski, 19�5: 2s). 

Para fazer análises de estrutura e de conjuntura de uma sociedade, é preciso considerar suas 
diferenças básicas: 

estabilidade, duradoul'a x mudança, desenvolvimento histórico,· 
contradiçi'Jes principais, fundamentais x contradições secundárias 
Toda sociedade tem características estáveis, básicas, duradouras que formam sua estrutura, como a 

economia, a produção, o estado, os gmpos sociais (classes), a cultura, etc. No entanto, a sociedade atravessa 
fases distintas ou momentos de mudança em sua história, momentos estes chamados conjunturais. 

Assim, numa análise da estrutura da sociedade se busca suas características básicas, mais ou menos 
estáveis. D'outra parte, quando se faz uma análise de conjuntura se busca estudar o momento histórico concreto 
que atravessa tal sociedade (a sociedade em mudança). 

Quanto aos problemas e às contradições existentes na sociedade, podem ser fundamentais ou 
secundários. A contradição fundamental, básica - como por exemplo, o conflito de interesses entre oprimidos e 
opressores, entre maioria dominada e minoria dominante - corresponde à estrutura. As contradições secundárias 
- por ex., a divisão intra-classe oprimida ou opressora - surgem, às vezes, encobrindo os problemas básicos.

Na análise da estrutura de uma sociedade vemos os grupos sociais que existem e a força político
econômica de cada um. Na análise de conjuntura estes mesmos setores sociais se encontram em movimento, 
medindo força, se enfrentando. Trata-se na conjuntura de analisar a correlação de forças dada para 
direcionar/redirecionar as ações políticas. 

3.2. Como se Estrutura a Sociedade 
Pode-se dizer que a sociedade se estrutura em dois grandes mve1s totalmente articulados: a 

superestrutura e a infraestrutura. Antonio Gramsci chama de Bloco histórico à estrutura global na qual se 
inserem, como momentos dialéticos, a mfraestrutura econômica e as superestrutúras político-ideológicas. 
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Superestrutura político-ideológica 

- "Sociedade política ou Estado": Coerção· (dominação direta ou comando através
dos aparelhos estatais.de coerção: jurídico, policial e político), disciplina. Campo do
domínio político.
- "Sociedade civil": Consenso "espontâneo" (dominação indireta através dos
aparelhos de hegemonia ou organismos de participação política da sociedade:
escolas, Igrejas, Meios de Comunicação, organizações profissionais, sindicatos,
partidos políticos, associações, instituições de caráter científico e artístico, etc.).
Campo do domínio ideológico, da direção cultural e política.
Hegemonia x contra-hegemonia

Infraestrutura econômica 

- A base material da sociedade: As relações de produção ( o trabalho) são as bases, os
fundamentos da estrutura social.
"Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância,
determina a história é a produção e a reprodução da vida real". (Engels)

Quanto à superestrutura podemos fixá-Ia em dois grandes "planos": 
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. o plano da "sociedade política ou Estado", que corresponde à função de "domíniq direto ou de 
comando", que se expressa no Estado e no governo "jurídico . 
. e o plano chamado de "sociedade civil" (composta pelos organismos chamados comumente de 
"privados"), que corresponde à função de "hegemonia" - isto é, de domínio indireto - que o grupo 
dominante exerce em toda a sociedade: . 

"Estas JunçiJes (de domínio direto e de hegemonia) sêlo precisamente ·organizativas e conectivas. Os 
intelectuais (orgdnicos) são os 'comissários' do grupo dominante para o exercício das funçiJes 
subalternas da hegemonia social e do governo político, isto _é: /) do consenso 'e!>pontdneo' dado pelas 
grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, 
consenso que nasce 'historicamente ' do prestigio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante 
obtém, por causa de sua posiçiio e de sua função no mundo da produçiio; 2) do aparato de coerçiio 
estatal que assegura 'legalmente ' a disci lina dos grupos que não 'consentem ', nem ativa nem 
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previstlo dos momentos de crise no 
comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo". (Gramsci, 1984: 1 Os) 

A sociedade civil, por sua vez, é um espaço da luta pela hegemonia. Espaço contraditório, pois nela 
estão em luta os detentores do poder buscando legitimar e garantir o "status quo" e a classe trabalhadora em luta 
contra-hegemônica. Intelectuais e organizações da sociedade civil são "orgânicos" a uma classe (grupo social) 
quando sua intervenção - social, cultural e política - favorece a essa classe (grupo social) em luta pela 
hegemonia na sociedade. 

Os aparelhos de hegemonia são os responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias que 
permitem a uma classe impor-se como dirigente. 

Hegemonia ou poder espiritual da classe dominante é o fenômeno da conservação das idéias e valores 
dos dominantes, mesmo quando se percebe a dominação e se luta contra a classe dominante mantendo sua 
ideologia. 

"Uma classe é hegemónica não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do 
Estado (isto é, o controle jurfdico, polftico e policial da sociedade), mas ela é hegemónica sobretudo 
porque suas idéias e valores são dominantes, e mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam 
contra essa dominaç<lo ". (Chauí, 1997: 11 O) 

As atuais relações de produção (trabalho) estabelecidas em nossa sociedade têm suas matrizes no 
sistema econômico capitalista. No sistema capitalista de produção há um constante conflito de interesses entre 
patrões e classe trabalhadora. Trata-se de classes antagônicas, pois de um lado estão os proprietários dos Meios

de Produção (capital, empresa, maquinaria) que a todo custo querem aumentar seu capital (capitalizar) - para 
aumentar seus lucros competem entre si e exploram a mão-de-obra - e de outro os detentores da Força de 
Trabalho (operariado e todos aqueles que vendem sua força de trabalho) que vendem sua força de trabalho e 
querem uma remuneração justa e vida digna. 
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O sistema capitalista de produção começa a surgir por volta do século XVI com o mercantilismo e 
tem sua justificação ideológica no liberalismo (superestrutura), hoje com formato neoliberal. Sempre regido 
pela lógica do mercado, do lucro, da competição, da exploração, o capitalismo, inicialmbnte mercantilista, se 
tornou industrial (operário), e atualmente é financeiro. 

"Aliviar a labuta diária de algum ser humano nilo é também de modo algum afina/idade da maquinaria 
utilizada como capital. Igual a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela se 
destina a baratear mercadorias e a encurtar à parte da jornada de trabalho que o trabalhador precisa 
para si mesmo, a fim de encompridar a outra parte da jornada de trabalho que ele dá de graça para o 
capitalista. Ela é meio de produçilo de mais-valia,,. (Marx, 1984: 7s} 

3.3. Requisitos para uma Análise de Conjuntura 
Além de conhecer como funciona a estrutura da sociedade, o animador popular/dirigente político precisa 

municiar-se constantemente de informações, saber lê-las em profundidade, para articulá-las à sua realidade de 
classe. 

a) A informação
Quem detém informação e conhecimento. tem poder. "Saber é poder", diz Francis Bacon. 

Historicamente, a capacidade de preservar a informação/conhecimento sempre foi uma questão de poder. O 
filme "O nome da Rosa" expressa isso muito bem. Até agora, a melhor técnica para preservar a 
infonnação/conhecimento tem sido a escrita. Até a invasão - o "descobrimento' - da América, a escrita, e 
conscqücntcmcntc, a informação/conhecimento, esteve restrita às elites. Com a invenção da imprensa, -
Gutenberg - aumentaram as possibilidades de acesso à escrita e a preocupação com a alfabetização da 
população: os protestantes, para ampliar o acesso à leitura da Bíblia, investem na alfabetização de seus 
seguidores. 

1 

A imprensa só começa efetivamente a funcionar a partir da Revolução Francesa. A necessidade da 
burguesia, que já detinha o poder econômico (infraestrutura), de consolidar seu poder político exigia a 
circulação das informações/conhecimentos a fun de cr.iar um novo consenso. Djorno, djornale = informações, 
imprensa que circula diariamente para as pessoas poderem se situar. 

No entanto, é preciso ter claro o sentido que atribuímos à leitura, à alfabetização. Muitas pessoas, e 
principalmente, a elite no poder, restringem a alfabetização ao letramento sem vincular linguagem e realidade. 
Paulo Freire nos ensinou que alfabetizar-se é, antes de mais nada� aprender a ler o mundo, compreender o seu 
contexto. Para ele, "a leitura do mundo precede a leitura da escrita". Bertold Brechet também nos chamou a 
atenção, seu Poema "O Analfabeto Político" fala do analfabetismo político, da falta de consciência do eleitor. 

E o que nos propomos neste momento é aprender a ler a realidade sócio-politico-económica, aprender 
a ler o seu contexto para sermos sujeitos da história. 

Não basta, por exemplo, termos dados, informações sobre nossa realidade. É necessârio processar esses 
dados, proceder à sua análise. Ter clareza até no processo de recolher as informações. Quem detém as 
informações pode mais ... e, sabemos, que a elite não é burra, ela não divulgaria as informações que a pudessem 
comprometer, destruir. 

b) A leitura e seus níveis
1 

Leitura é toda a atividade de interpretar, ou seja, de atribuir significados a uma série de fenômenos 
(fenômeno significa aquilo que se manifesta): acontecimentos, fatos, dados, livros, etc.; é toda prática de dar 
significados ao mundo que nos cerca e à nossa própria vida. 

Trata-se, neste sentido, de uma atividade muito ampla. Ela é efetuada toda vez que lemos um significado 
cm algum acontecimento, numa atitude, num texto escrito, num comportamento, num quadfo, num mapa, etc. 

Podemos denominar a tudo isso de leitura do mundo. Ora, para poder fazer uma leitura do mundo à 
nossa volta, adequada, articulada e coerente, é preciso saber observá-lo, recolhendo as informações dos mais 
variados tipos e das mais diversas fontes. 

As informações podem ser auditivas (escutar algo), olfativas (sentir cheiro), visuais (ver algo), 
palatáveis (gosto), auditivas (ouvir algo), táteis (sentir na pele) e sinestésicas (capacidade de sentir o espaço 
através dos próprios movimentos). 

Ao ligar as informaçôes recebidas às suas experiências anteriores, o leitor chega ao significado dos 
fenômenos. 

O termo texto vem do latim e significa "tecido" e é entendido como qualquer significado articulado 
através de uma linguagem determinada. Neste sentido, um quadro, uma foto, um desenho, um mapa, um jornal, 
um livro, um filme, um evento, um acontecimento, uma atitude, um comportamento, etc., são textos com 

1 Este item sobre leitura baseia-se fimdamental91ente em ARANHA e MARTINS, 1992, p. 10-26. 
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linguagens próprias. Trata-se de identificar a sua especificidade e de se apropriar do modo mais adequado de 
lê-los. 
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D'outro lado, o grau de profundidade e de engajamento de qualquer leitura depende de nossa 
experiência, sexo, país e época em que vivemos, da classe e consciência de classe, de nossa história, nosso 
conhecimento/vivência. 

A leitura crítica 

Um texto, seja escrito, oral, visual, etc., pode ser lido por prazer (algo mais subjetivo, pois está ligado à 
preferência pessoal, ao deleite) e/ou de forma crítica. A leitura crítica aflora quando nos perguntamos: O que 
isto significa? O que isto quer dizer? 

A leitura critica é um tipo de leitura que busca uma compreensão mais abrangente do texto. Ela 
mobiliza, além do sentimento, as capacidades racionais (exemplo, a capacidade de analisar textos, separar suas 
partes, estabelecer relações entre elas e outros textos, sintetizar idéias, etc.). Trata-se de um diálogo com o texto, 
que em geral não é transparente, para conquistá-lo, objetivando dirccionar/redirecionar

1
comportamentos, ações, 

organizar e sistematizar idéias e projetos, etc. 

Níveis de leitura crítica 

A leitura crítica pode ser mais e menos profunda. A profundidade da leitura crítica depende da 
capacidade de se atingir seus níveis denotativo, ii:1.t�retativo (conotativo), crítico e problematizador. Da sua 
profundidade depende em muito nossa performance política. 

c) A leitura crítica do jornal
Tomando um jornal, como exemplo, podemos discriminar esses níveis de leitura assim: 

J. Nível denotativo: .
A leitura denotativa de um jornal visa compreender o sentido mais literal, direto, superficial, do texto.
Responde à pergunta: o que traz o texto? Comporta, entre outros elementos:
. dados sobre o jornal: donos, tiragem, periodicidade etc .
. dados dos articulistas

· · 

. tipos de noticias veiculadas, como são desenvolvidas as noticias

. como o jornal distribui internamente as noticias, o que mais destaca, o que menos destaca

. sua acessibilidade quanto ao preço, conteúdo, apresentação

2. Nível interpretativo:
O nível interpretativo (conotativo) procura levantar os significados não explícitos, escondidos,
figurados. Responde a perguntas tais como:
. o que o jornal quer mostrar com essas noticias? (objetivos)
. que valores estão presentes neles? (de classe, econômicos, éticos, religiosos, pollticos, etc.)
. como essas idéias apresentadas se ligam ao contexto sócio-po/ftico-económico vivido?

Trata-se de levantar e cruzar as idéias e os válores presentes no jornal. 
Responde à pergunta: O que os fatos/acontecimentos veiculados querem dizer? 

3. Nível da crítica:
O nível da análise crítica refere-se ao nosso entendimento da proposta do jornai à sua competência 

. se o jornal atinge seus objetivos; se é claro, coerente; se traz alguma contribuição para o assunto 
abordado 

Dessa forma, podemos dizer se o jornal é bom, ruim ou médio, independentemente de termos gostado 
ou não dele. 

Responde à pergunta: O jornal consegue dizer o que se propôe? O que deixa de dizer? 

4. Nível da problematização:
Trata-se, neste nível, de ir à sua raiz do assunto/fenômeno, que se coloca como problema a ser 

desvendado. Pois há significados subjacentes que precisam ser desvendados. Problematizar é 
contextualizar as notícias e informações, num espaço maior, das relações de classe, nação, gênero, etnia; 
relacionar o conteúdo com outros jornais, outros textos e outras abordagens. 

Neste sentido, a leitura problematizadora responde a perguntas, tais como: 
. O que está por detrás deste jornal e de suas noticias? 
. Por que veicula tais e não outras notícias? Quem (atores sociais) está por trás do jornal e seus 
interesses? 
. Como o seu conteúdo se relaciona com os demais jornais, outras notícias e abordagens? 
. Suas noticias são válidas para todos os sujeitos sociais? Por quê? 
Fundamentalmente responde-se à pergunta: o que tenho a dizer sobre as noticias veiculadas? 
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A leitura de jornais, revistas, livros, etc., apesar da falta de dinheiro, deve ser um hábito comum a todo 

educador popular e militante político. Pois ela traz elementos para a análise da conjuntura e da própria estrutura 
social. Um dos objetivos da leitura crítica é ajudar na luta, indicar e redirecionar os caminhos da intervenção. A 
classe no poder tem esse hábito: seus "intelectuais orgânicos" mantêm-na constantemente atualizada na leitura 
do mundo para poderem tomar suas decisões. 

A leitura de um jornal, por exemplo, começa pela análise de sua acessibilidade popular: preço do jornal, 
linguagem usada, escolha dos assuntos tratados, abordagem dos assuntos. Leve-se em consideração também os 
destaques: a referência dada à cidade, à região dos leitores, ao Estado, ao País e ao internacional. 

A prática coletiva de leitura e análise de cada jornal em si, - jornais com abordagens mais locais e mais 
nacionais - e da comparação de uns com os outros traz grandes ensinamentos, enriquecimento de um grupo 
popular. 
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·Diocese de Nova Iguaçu
Centro Sociopolítico

Planejamento 2005 

Escola de Formação Política. 
Aulas aos sábados, de 02 de abril a 22 de outubro; de 8 às 12 horas no Seminário Paulo VI. 
Curso de Análise de Conjuntura. 
19 e 26 de agosto e 02 e 09 de setembro, de 19 às 20:45h. - :) f'.1 .... i.'t 0P V:-t\(l\ Às 
Curso de Metodologia na Educação Popular. 
1° curso: 28 de maio, 04 e 11 de junho, de 8 às 18 horas, em local a ser confirmado. 
2" curso: 05, 12 e 19 de novembro, de 8 às 18 horas, em loca\ a ser confirmado. Possivelmente com o pessoal do 
Regional VII. 
Curso de Políticas Públicas de Saúde. 
A ser agendada com a Coordenação da Pastoral da Saúde. 
Semana da Cidadania. 
n,c - n-, ..J- --.a.--L..-- ("'\_.,.,:,.. ----...1 .. -:.J- ••- T .. !.J,,- .J- l"!.J-.J,..._:_ - ........... ---1:--.J- -- .L-..J-- -- ,.._ __ ,,_:.,.1_..,1 __ 
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Encontros de Formação Política. 
r d 4 i · d A d 15 · 1ah d e·· o as as as Quartas- eiras o mes, e as oras, no sa ão a antas.
Data Tema 
23 de março "C.F.2005: A Fraternidade e a Paz - Felizes os que promovem a Paz" 

27 de abril ·Páscoa e Ressurreição: como preservar a vida em meio à tanta
violência na Baixada Fluminense?"

25 de maio ·o que é Reforma Trabalhista?"

Assessor 
Equipe da C.F. 

A confirmar 

A confirmar 

"Análise dos seis primeiros meses dos governos municipais que Aércio de Oliveira (Fase), 
22 de junho compõem a nossa Diocese" Marli e alguém de 

Mesquita 

27 de julho "Participação política da sociedade civil organizada: desafios e Mauro dos Santos (�ase) possibilidades"
24 de agosto "A vocação do cristão no mundo da política" Cláudio Crespo (IBGE} 
21 de setembro "Mês da Bíblia: Profecia de Oséias - o amor fiel de Deus por nós" Francisco Orofino (Cebi) 

26 de outubro "Como exercer melhor o Ministério da Caridade na sociedade em que Pe. Jorge Luiz (Diocese)vivemos?" 
23 de novembro "Que frutos colhemos após um ano de Assembléia Diocesana?" Pe. Bruno 

Formação Política nos Regionais. -\'.oúS--.::'6 ��-u3- ':.:,,)bti:=,_i;� . 
Será agendado nos Regionais, através dos Animadores Municipais e dos Grupos de Fé e Compromisso. 
Grupos de Fé e Compromisso. 
As reuniões acontecem mensalmente agendadas nos municípios. Os Animadores Municipais são os seguintes: 
Queimados (Valentina) - 3770-4218, Nova Iguaçu (Flávio) - 2768-2915, Nilópolis (Beto) - 2669-6955, Belford Roxo 
(Sonia) - 2669-2259 e Mesquita (Rosana) - 2669-2259. 

Dia da semana 
1 ª sexta-feira

2ª quarta-feira 

3a quarta-feira 
4a Quarta-feira 

- ; · Reunião com Animadores Municipais
1 .., . 

2 
_, Ativida�e 1 

l"(eüiiiaü ue 
---- ------

GOUIU�llc::IÇc::10 

relatório comentado 
Cúiii 

Horário 
14 às 17 horas 

Articulação no município ou reunião 15 às 16h30min 
no CSp 

Formação sistemática 15 às 16h30min 
Encontros de Formaçao Política 15 às 18 horas 

--- --
-------

· -r,-



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 

Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2004.

Planejamento do Centro Sociopolítico para 2005 
O Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu (CSp) iniciou durante as reuniões de Coordenação 

Ampliada dos meses de agosto a -novembro o seu processo de avaliação e planejamento. 
Neste processo de avaliação foram mantidas e reafirmadas a necessidade e a importância das quatro linhas 

de ação do Centro Sociopolítico, a saber: � St{2J'ÓJ\� • ..t
r 

1. Formação: visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à
Diocese de Nova Iguaçu .
.,.. J>ara isso o C.\{J assegura em 2005: 
• Hscola de Formação Política. (de abril a outubro). - to.R.�Ç-PS étS�L
• C.v,rso de Metodologia na Educação Popular. (sem data marcada). - f-- f< 'v...A r � ectt t o� 
• Curso de Análise de Conjuntura (sem data marcada). 0 1.. ,A-, _, · C\

�
\ (A -

• Encontros Mensais de Formação Política. (de março a novembro). . 1 

• Formação Políti�a para os Regionais. (sem data marcada). � ç:v /Z'.-....A<::...t.'S es:t1S ci..Q\Cô ( A1RA.\..'i5..5 Dt!-.: Í\6(.'.,it. 
� ç.o\<-.. \"--A �'S; eS�6(��0. �)} � J'.)\'J\�-r,.to{(� - l.l'::;;jc D8 N ��P�. ( v G'-' A\ s) 

2. Pesquisa: produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a
partir e através das lideranças populares e pastorais· presentes na região de atuação do Centro. Não avança
mos numa estratégia definida para este linha.! ff\ f'._('t5�,1».s: C\DôE � hti_"i:!; - F}.�Rt\ \� �-o<.f.A iS �
.,.. Há pendências em relação a um investimento teórico e financeiro neste campo, seja através de parcerias com ou
tras 'instituições de pesquisa como UFF, CERIS e outros. sejá através de um respaldo financeiro da Diocese de Nova
Iguaçu ou at;�vé.; de,um projeto encami�hado !!elo c_sp particular":ente para tal fim. 6(1.v � oc. 06 \?R.oDvÇ.A5:
* \.)\�C,\l'il�\(--t, �t>E- �\.J'N1C\�,'\:,� ._ ?�Si-;:i�11L �-SAün5 - �,ti:57be�t Q.õCRlllNÇfa -

o Assessoria e Articulação: acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pasto-
rais assessorando as iniciativas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanha
mento das iniciativas populares no âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes di
mensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e
acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de
Direitos da Criança e �e, Ad::>lc;;c-::nt,., Con:>dhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assis
tência Social e Conselhos Tutelares). Neste ano de 2004, a pedido da Diocese conseguimos organizar e as
sessorar dois espaços sociopolíticos relevantes: (a) o Fórum das Pastorais Sociais, que em seus desdobra
mento apontaram para a criação da primeira Coordenação Diocesana das Pastorais Sociais; (b) o Fórum Di
ocesano de Conselheiros Municipais que será a11iculado a Coordenação das Pastorais Sociais. Não pode
mos deixar de mencionar ainda que, através do Centro Sociopolítico e dos Grupos de Fé e Compromisso
organizamos e assessoramos os debates com candidatos ao legislativo e/ou executivo nos municípios de
Nova Iguaçu, Queimados, Nilópolis, Belford Roxo e Mesquita, Além disso, o CSp foi convidado a colabo
rar na organização da CF 200,5, bem como no encontro dos prefeitos eleitos em 2004. Tivemos também
participação organizativa no processo da Assembléia Diocesana, e em algumas assessorias pontuais a Pasto
ral da Juventude .

.,.. Asseguramos para 2005: 
• Acompanhamento especial para a Articulação das Pastorais Sociais e ao trabalho junto ao Conselhos Munici-

pais.
• Acompanhamento da Coordenação Executiva aos GFC, inclusive com visitas aos Grupos.
• Apoio às iniciativas dos GFC no acompanhamento das Câmaras Municipais e Executivo.
• Y �. e::,... C.��-h e 1 -&..i""\� �t)\.Y,\i.. �µ;=S ti �,\J� y;-r- '\-' A S óC, � '1:>..h [};-

o Informação e Documentação: sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e
educativas para o fortalecimento do trabalho dos agentes e entidades populares. Neste ano conseguimos
ampliar o acervo de livros e revistas. No aspecto da Internet (acesso e atualização da página do CSp) preci
samos melhorar bastante. Além da reunião especialmente marcada para ver a questão do acervo, a Coorde
nação Executiva precisa ao reelaborar o novo projeto de formação à Misereor, elencar tais necessidades, in
clusive na aquisição de computadores .

._ Asseguramos para 2005: 
• Assinatura da revista do CEPAT (Centro de Apoio aos Trabalhadores).
• Manter a produção de Subsídios Diocesanos para a Semana da Cidadania, a Formação Politica nos Regionais e

Textos de Análises de Conjuntura para o Jornal Caminhando.



• Manter o proce.\·sr; de Ampliaçl7o dos acervo de livros e periódicos. bem como da parte de audiovisual. A F.stra
tégia para isso será dejinida em reunião em 2005 especialmente marcada para ta/fim.

Calendário 2005 
t. Escola de Formação Política: 02 de abril a 22 de outubro, de 8 às 12 horas, com uma folga mais ou menos

por mês.
2. Animação Municipal:

• Reunião em 16/02: entrega do planejamento dos GFC e resposta aos desafios apresentados neste pro
cesso de avaliação, dentre eles:
� Adriano dará um acompanhamento aos GFC e agendará no dia 16/02 as visitas aos Municípios;
� Em Nova Iguaçu, precisamos ter uma estratégia de trabalho para os quatro Regionais. A presença do

Animador Municipal nas reuniões dos Regionais é indispensável. E necessário ter uma equipe de 
trabalho, para que as coisas rendam mais; 

� Em Nilópolis estreitar a relação do GFC com o Regional; 
� O GFC precisa identificar as necessidades do município, para que organize sua ação e escolha prio

ridades de trabalho; 
� Fortalecer a formação buscando o pessoal que já participou de alguma formação no CSp; 
� Articular as várias pessoas dos municípios; 

3. Formação Política dos Regionais:
• Confeccionar, em fevereiro, uma Cartilha de Formação Política (consultar o anexo da avaliação da pro

dução de subsídios);
• Organizar os Cursos de Formação Política.

4. Curso de Análise de Conjuntura: Percival nos dará uma definição de data até dezembro.
• Convidar uma pessoa de cada Paróquia para fazer o curso, o pessoal das Pastorais Sociais, lideranças

das Coordenações Diocesanas e Regionais.
• Há a possibilidade que em cada Município os participantes possam multiplicar na Base e nos Regionais.

5. Curso de Metodologia na Educação Popular: Percival nos dará uma definição de data até dezembro.
• Será realizado no primeiro e no segundo semestre;
• Público - alvo: ·pessoal da PJ, pessoal das Pastorais Sociais (grupos de distribuição de alimentos, ações

sociais e pastoral da solidariedade) e Ministros da Palavra, FAchamos que faremos em separado com a
PJ e as Pastorais Sociais;

• Elencamos as seguintes sugestões para o curso:
� Descobrir novos assessores (Luciano e Eliete );
� formar umas oito pessoas gue possam ministrar o curso na Diocese;
� Será que poderíamos ter um curso desse para os padres?
� Mudar o nome do curso para 11Curso de Metodologia no Trabalho Pastoral com o Povo 11?
� Informaremos à Coordenação de Pastoral sobre este trabalho;
� Se possível, fazermos em níveh.Regional.

6. Textos de Análises de Conjuntura publicados no Jornal Caminhando:
• É indicação que Percival prepare o primeiro texto para março, sobre Política Local;
• Para todos os textos teremos a seguinte metodologia: o assessor faz o texto, refletiremos o texto em nos

sa reunião de coordenação, ao final_, o texto vai para o Jornal Caminhando. A escolha dos temas e a as
sessoria será definida nas reuniões de coordenação.

7. Fón\m das Pastorais Sociais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que será realizada a Assembléia das Pastorais Sociais em 09/04;

8. Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais:
• Foi indicado na Assembléia Diocesana que este trabalho será desenvolvido como um departamento da

Coordenação das Pastorais Sociais;
9. Pesquisa:

• Ainda não temos uma estratégia de continuidade. Para visualizar alguns desafios da pesquisa, ver avali
ação da mesma em anexo.

.. 
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POLÍTICA, CRISTIANISMO E MUNDO 
Artigo publicado na revista Teocomunicação, 144,jun. 2004, p. 417-425 
Prof. Dr. Pe. Manoel Augusto Santos 
Faculdade de Teologia da PUCRS 

Não há dúvida de que lima das ações fundamentais dos cristãos no mundo - especialmente os leigos - é a política. É 
campo e a missão da fé pensada e que age, da liberdade social e política coerentes com a própria conversão. Porém, há pressão para 
que se proceda na política como se Deus não existisse, quer dizer, como se a Igreja não existisse. Está em jogo até onde chega a 
autonomia da vida pública ou se pode um político cristão prescindir de sua fé na vida pública. 

Não é a mesma coisa abrir-se aos novos valores do mundo secularizado que proclamar a irrelevância de certas doutrinas 
católicas de fé e de moral. Nem entender que a Igreja deve discernir os sinais dos tempos significa aderir facilmente às modas do 
momento. Entender que a Igreja deve cultivar uma sadia colaboração com o Estado não significa a defesa de uma aliança estreita entre 
o poder civil e o eclesiástico. Não é a mesma coisa entender que a Igreja não pode manter uma atitude neutra diante do bem comum,
nacional e internacional, entender que a Igreja deve assumir compromissos políticos partidários.

Há focos que devem ser observados: de um lado, a questão do relacionamento Igreja e mundo, de outro lado, o reto 
entendimento da v ocação e atuação dos leigos, por fim o quomodo da atuação dos leigos na política. É importante fazer uma 
aproximação dos vastos temas através da sistematização conceituai teológica em contraposição ao secularismo. 

Dado que a Igreja está no mundo e na história, a relação da Igreja com o mundo estará sempre temporalmente 
condicionada e será sempre a história da salvação de uma Igreja peregrina. Desde os inícios do cristanismo e até ao fim dos tempos 
foi, é e será ponto fulcral de debates de todo o tipo. Mundo é uma palavra que encerra em si as principais questões que se referem ao 
homem, colocadas pela religião, a filosofia ou a ciência. Por isso, é lógico que, através da história, se tenha carregado de sentidos, os
quais convém discernir. Diretamente ligada a "mundo" está "século". 

A reflexão cristã sobre o mundo adotou muitas formas. A Igreja sempre considerou heterodoxo qualquer dualismo 
ontológico ou material que afirmara que a matéria, a carne ou o mundo seriam maus. Mas as idéias platônicas foram muito influentes: 
era necessário transcender ao mundo no ascenso para Deus. Depois do edito de Constantino, o mundo foi-se mostrando cada vez mais 
amistoso com respeito à Igreja. Em vários momentos demasiadamente amistoso. Muitos membros da Igreja (eclesiásticos e religiosos) 
acabaram implicando-se excessivamente em assuntos seculares em detrimento do compromisso cristão. Todos as tentativas de 
reforma, de um modo ou de outro, estavam referidas à relação da Igreja com o mundo. 

A tensão entre a Igreja e o mundo continuou durante a Idade Média. Durante a Ilustração, a Igreja sofreu a tendência de 
encastelar-se ante a hostilidade e não conseguiu dialogar com o mundo moderno emergente. Criou-se certa incomodidade diante da 
ciência. O liberalismo do século XIX foi visto como um novo ataque à Igreja, cuja resposta foi mais uma vez retirar-se ou apartar-se 
do mundo, particularmente durante o período do modernismo. Uma nova impostação emerge especialmente no Concílio Vaticano II. 

À época do Vaticano II inicia-se a reflexão eclesial sobre o secularismo e a secularização. É necessário afirmar que 
"secular", "secularidade", "secularismo" e "secularização" fazem referência a "ser e estar no mundo" (no século). "Secular" significa 
relação direta de vida e de missão com o mundo. Pouco a pouco, para o cristianismo, "século" passou a significar a sociedade civil e 
suas realizações (as realidades ou atitudes seculares). 

A autonomia (relativa) que o âmbito civil possui com respeito ao eclesiástico, como reflexo da distinção entre Igreja e 
mundo, ficou obscurecida na Europa durante a época m edieval, quando a s  ociedade de senvolvia-se no in terior de um "mundo" 
eclesiástico. A sociedade medieval européia desenvolveu-se no interior de um "mundo eclesial", mais concretamente eclesiástico, 
dando origem a uma civilização na qual não somente esteve vigente uma forte compenetração entre o civil e o religioso, mas em que 
múltiplas competências, também não estritamente religiosas e, em alguns casos, políticas, estiveram atribuídas a estruturas e 
instituições eclesiásticas. 

Com o desenvolvimento histórico e o p rogressivo e nriquecimento da c ivilização e uropéia o cidental, a s ituação f oi 
mudando, o que provocou, sobretudo qo período final da Idade Média e, mais ainda, ao começar a Moderna, que essas competências 
fossem devolvidas a instituições e pessoas civis. No tratado de Westfália, em 1648, emprega-se o vocábulo "secularização" para 
designar a transferência a príncipes e autoridades civis dos territórios e funções até esse momento atribuídas a autoridades 
eclesiásticas. A partir daí o termo passa a designar o processo em virtude do qual o civil e o secular afirmam sua fisionomia e 
consistência próprias, distintas e independentes do eclesiástico. 

Quando se interpreta o processo de secularização, há duas teorias fundamentais: a) para uns, trata-se de um processo 
que conduz a sobrepassar o predomínio do monacal e do eclesiástico, para afirmar a autonomia das realidades temporais em sua 
densidade humana e cristã; por este caminho chega-se ao reconhecimento da secularidade como valor humano e cristão; b) para 
outros, e sse p rocesso f orma p arte do c aminho qu e a hum anidade vem r ecorrendo p ara s uperar u ma e tapa i nfantil r eligiosa, um 
caminho de maturidade; este caminho destaca-se como etapa de independência com relação à Igreja e tudo que a Igreja representa (a 
fé cristã), o que enlaça com os logras do racionalismo ilustrado: a humanidade fez-se por fim "adulta" e já não necessita da tutela da 
religião; assim chega-se a uma afirmação do secularismo. 

Portanto, o processo de secularização implica um ganho histórico, não isento de ambigüidades, de modo que toda 
análise deve distinguir entre linhas e fatores, evitando reduzir a complexa realidade histórica a um único vetor ou orientação. Mais 
concreta e especificamente: que a história m oderna não pode de modo algum entender-se como f ase de um p recesso g lobal de 
distanciamento do cristianismo e, em última análise, de obscurecimento da referência a Deus. Uma adequada valorização está 
relacionada com a autonomia das realidades terrestres tal e como é apresentada na constituição pastoral Gaudium et spes. Não se pode 
querer voltar à cristandade medieval; quer-se evitar o integrismo, o clericalismo e o fundamentalismo, enquanto posições que não 
permitem o diálogo com a história. Entretanto, sem que se encerre a fé e a religião na subjetividade dos sentimentos, o que as 
excluiria de toda relevância objetiva e, portanto, do debate público. 

A segunda das interpretações do processo de secularização implica compreender esse processo como uma "des
divinização" do mundo. O "secularismo" é uma tentativa de interpretar a realidade independentemente de Deus e de qualquer vida 
futura. Assim, denota a autonomia total do mundo e a separação com relação ao cristianismo e à Igreja. 



Pode-se afirmar que o secularismo deve sua origem ao racionalismo naturalista que se fez presente e se difundiu na 
Europa a partir do século XVII, primeiro com acentos deístas e depois cada vez mais claramente agnósticos ou ateus. Apresentando a 
razão humana como única fonte ou critério de verdade, o racionalismo tende a considerar a religião como expressão de etapas ou 
momentos infantis da humanidade, como algo próprio de homens que, não havendo tomado consciência de sua capacidade e de seu 
valor, confiam seu destino a seres ou forças transcendentes, desconhecidas e misteriosas as quais, ao menos, lhes oferecem uma 
segurança vital que, nesta etapa infantil� não conseguem alcançar. Quando a razão chega à maturidade, essa situação estaria superada 
e com ela a religião desapareceria ou, no máximo, ficaria confinada ao campo do sentimental e do periférico. 

Em sua forma mais radical, o secularismo conduz ao ateísmo: a negação de Deus e, em conseqüência, do homem como 
ser espiritual, em linha com o historicismo imanentista radical de Hegel e com a absorção da verdade na história, própria de Marx. Em 
suas versões pós-modernas, o secularismo revestiu outras formas: o agnosticismo (que duvida da abertura da inteligência humana ao 
transcendente) e o niilismo (que implica a negação do ser, e com isso a dignidade humana). O secularismo relaciona-se com a atual 
"crise de civilização", manifestada sobretudo no Ocidente teconlogicamente desenvolvido, mas interiormente empobrecido pelo 
esquecimento e marginalização de Deus. Ou seja, pelo secularismo pode-se cair no agnosticismo, no laicismo, no ateísmo, 
pensamentos que carecem de princípios absolutos e transcendentes, renunciando' a um sistema lógico e objetivo de verdades, 
substituindo-o por alienantes sucedâneos de filosofias doentias ou por temíveis voluntarismos revolucionários. 

De qualquer forma, o fato é que o secularismo, em qualquer de suas formas, ao reduzir o homem ao horizonte do 
temporal e do terreno, cerceia sua verdade e condena-o à perda de sentido que caracteriza amplos setores do mundo atual. E, como 
afirma João Paulo II, "se não existe uma verdade última, que guia e orienta a ação política, então as idéias e as convicções humanas 
podem ser instrumentalizadas facilmente para fins de poder", c onduzindo a qu e" uma de mocracia s em v alares c onverte-se com 
facilidade num totalitarismo visível ou encoberto, como demonstra a história". 

Já o termo secularidade remete a uma forma de entender o mundo e a história que afirma tanto a consistência e o valor 
das atividades e realidades seculares como a abertura do mundo à transcendência, evitando todo bloqueio da consciência numa visão 
fechada do mundo; daí, em conseqüência, que se aplique ao cristão ou à Igreja a fim de indicar que estão, de uma ou outra forma e 
num ou outro grau, referidos ao mundo, cujo valor cristão manifestam e realizam. Tal avaliação positiva também é de uso recente. 
Portanto, na teologia, a secularidade supõe a reflexão sobre o significado da criação, da cultura e do homem, da história e do mundo, 
do tempo e dos valores que no tempo desenvolvemos, das coisas que fazemos com respeito ao Reino de Deus. 

Quando falamos de secularidade para a Igreja, entendemos a "maneira peculiar de ser Igreja encarnada", no mundo e 
para o mundo, como sacramento de salvação. A Igreja tem uma autêntica dimensão secular, inerente à sua íntima natureza e à sua 
missão, que funda sua raiz no mistério do Verbo Encarnado e realiza-se de formas diversas em todos os seus membros. 

Por que é importante definir os contornos da secularidade? Porque estão em jogo estes elementos: a) o ser e fazer 
(identidade e missão) de uma Igreja que vive no mundo, é para o. mundo, exerce sua missão no mundo e por meio do mundo; b) o ser 
e o fazer dos fiéis leigos, porque neles e por eles a Igreja vive "em plenitude e profundidade" a inserção no mundo; esta índole secular 
é a chave para entender a teologia e a espiritualidade laical. 

Poderia dizer-se que uma reflexão sobre a secularidade em perspectiva cristã supõe um aprofundamento sobre as etapas 
e as dimensões da história da salvação: antes de tudo, a Criação, que sustenta a verdade e a consistência das coisas criadas (de suas 
leis, propriedades, que revelam a sabedoria e a bondade de Deus), e também a ordenação para Deus de tudo que existe; a \'.erdade da 
obra redentora, que restitui a integridade da criação e de sua dinâmica, situada como está no horizonte definido pela Encarnação do 
Filho de Deus. Ao cristão corresponde buscar a ordenação efetiva de todas as realidades ao Reino de Deus, respeitando, em suas 
relações com elas, seu modo de ser próprio. É o que se denomina "autonomia das realidades terrestres" empregada por Gaudium et 
spes. 

A Igreja não pode desinteressar-se das realidades temporais, da história, da vida concreta e diária, das circunstâncias 
que integram a normal existência humana, onde deve manifes r a realidade desse amor divino que lhe foi comunicado e que deve 
anunciar: nenhum cristão pode sentir-se alheio à situação daqueles que o rodeiam e ao conjunto da história. Todos os membros da 
Igreja participam na sua dimensão secular, mas de maneiras diferentes. Nomeadamente a participação dos fiéis leigos tem uma sua 
modalidade de atuação e de função, que, segundo o Concílio, lhes é «própria e peculiar»: tal modalidade é indicada na expressão 
«índole secular». 

O mundo é, para o leigo, não somente o lugar em que Deus o chamou e no que deverá continuar vivendo depois do 
chamado, mas também realidade que recebe um sentido novo em virtude do chamado e que, a partir dessa chamada, se revela ou 
apresenta como elemento integrante de seu existir cristão. A presença e a atuação do leigo no mundo temporal devem contribuir a que 
este se impregne do "Espírito de Cristo", resguardados o valor natural das coisas criadas e sua legítima autonomia. 

Ao enumerar os objetivos e compromissos com os quais deve confrontar-se a evangelização, a carta apostólica Tertio 
millennio adveniente menciona a "confrontação com o secularismo". Convida a refletir sobre o secularismo à luz da mensagem cristã 
sobre o homem, precisando que "será conveniente afrontar a vasta temática da crise de civilização, como acabou por se manifestar 
sobretudo no Ocidente, tecnologicamente mais desenvolvido, mas interiormente empobrecido pelo esquecimento ou pela 
marginalização de Deus". 

No decisivo âmbito da política, valem especialmente os aspectos antes mencionados. Há três idéias básicas a partir do 
ensino evangélico: há distinção entre os planos religioso e político; existe urna mútua interdependência entre a vida sociopolítica e a 
vida moral; a Igreja possui urna certa competência no âmbito sociopolítico considerado em sua dimensão moral. Ainda que em nossas 
sociedades democráticas e pluralistas atuais os Estados são "laicos", não por isso devem ser indiferentes religiosamente, nem menos 
ainda anti-religiosos. Em outras palavras, a laicidade não de ve e ntender-se c orno I aicismo, p rescindindo de D eus e da Igreja, e 
considerando os católicos como resto de uma cultura já superada. 

Ora, é verdade que Deus criou as realidades seculares, dando a elas seu ser e sua razão de ser; elas têm sua própria 
consistência, suas próprias leis, seus próprios fins e suas próprias mediações para conseguir seus objetivos. As realidades criadas, o 
homem e as demais realidades humanas e temporais, como o estado, a política, a economia, o direito, a arte, são autônomos com 
respeito à religião e à Igreja. Mas essa autonomia não é absoluta, porque essas realidades, enquanto criadas por Deus, por Ele foram 
dotadas de consistência, verdade e bondade próprias que devem ser respeitadas. 



• 

Porém, importa distinguir a atuação com certa representatividade eclesial e a atuação coerente com a própria fé mas sem 
confessionalidade ou representatividade qualquer. O que se espera dos leigos é que atuem em nome próprio, coerente com sua fé e 
sem a necessidade de qualquer mandato ou legação. Se o papel da hierarquia consiste em ensinar e interpretar autenticamente os 
princípios morais que devem ser seguidos, pertence aos leigos, pelas suas livres iniciativas e sem esperar passivamente ordens e 
diretrizes, imbuir de espírito cristão a mentalidade e os costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade de vida. 

A luz da fé, a doutrina social da Igreja, a visão do homem que a fé implica, situam-se num nível profundo que influi na 
totalidade do comportamento, mas não determina por si só o conteúdo das sucessivas ações e decisões. A fé e suas conseqüências, ao 
mesmo tempo que tudo devem informar, deixam um amplo campo de indeterminação e, portanto, de diversidade de opiniões. Isto 
significa que há uma liberdade do cristão que não se situa à margem da vida de fé, mas que pressupõe essa vida de fé. A fé orientará 
em todo momento, mas, a par do que seu saber humano e· sua valorização das situações concretas dirão, tomará, segundo os casos 
concretos, as decisões com plena liberdade. 

Porém, o homem não pode separar-se de Deus nem a política da moral. E, concretamente, na atualidade, não se podem 
ignorar os graves perigos, para os quais certas tendências culturais tentam orientar as legislações e, por conseguinte, os 
comportamentos das futuras gerações. Constata-se hoje um certo relativismo cultural, que apresenta sinais evidentes da sua presença, 
quando teoriza e defende um pluralismo ético que sanciona a decadência e a dissolução da razão e dos princípios da lei moral natural. 

Uma tal concepção relativista do pluralismo nada tem a ver com a legítima liberdade dos cidadãos católicos de 
escolherem, entre as opiniões políticas compatíveis com a fé e a lei moral natural, a que, segundo o próprio critério, melhor se 
coaduna com as exigências do bem comum. A liberdade política não é nem pode ser fundada sobre a idéia relativista, segundo a qual, 
todas as concepções do bem do homem têm a mesma verdade e o mesmo valor. Do concreto da realização e da diversidade das 
circunstâncias brota necessariamente a pluralidade de orientações e de soluções, que porém devem ser moralmente aceitáveis. Seria 
um erro confundir a justa autonomia, que os católicos devem assumir em política, com a reivindicação de um princípio que prescinde 
do ensinamento moral e social da Igreja. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 

Nova Iguaçu, 19 de abril de 2005.

Proposta de Formação Política para os Regionais 2005 discutida na 
reunião ampliada da coordenação em 08 de abril 

J. Contextualização

No ano passado, nossa Diocese, através dos Grupos de Fé e Compromisso articulado aos Re
gionais, organizou uma sér"1e de encontros e debates com os candidatos ao legislativo e em alguns ca
sos com os candidatos ao executivo. Foram encontros muito diferenciados entre si, alguns foram verda
deiros eventos de massa, outros, destinados somente às lideranças pastorais mais presentes. Uns fo
ram debates, outros foram discussões pontuais sobre problemas apontados pelo Regional. De qualquer 
forma, a intenção primeira era motivar as lideranças católicas a discutirem os perfis e as propostas dos 
candidatos, bem como, reforçar a proximidade da Igreja com a discussão, mesmo que primariamente, 
das políticas públicas. 

Num segundo momento, após as eleições, o Conselho Presbiteral reuniu-se com os novos pre· 
feitos no Seminário Paulo VI. O Centro Sociopolítico, em função da colaboração na promoção dos de
bates e pela sua atuação, foi convidado a participar. Nesse encontro foram apresentadas algumas · 
questões gerais. O intuito era de fundar um canal institucional de contato de nossa Diocese com os no
vos governos. Talvez seja prematuro avaliar, mas parece que hoje nossa Diocese tem um visibilidade 
com os novos governos municipais de Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e Queimados maior do que 
no ano passado. As presenças também pessoais de alguns padres e de nosso Bispo tem, evidente
mente, um peso nessa aparente situação. 

Agora, num terceiro momento, alguns municípios tem estudado a melhor forma de dar continui
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da presença em espaços de reivindicação da sociedade civil: seja através dos conselhos municipais. 

li. Proposta de formação política para os Regionais

A proposta de formação política para os Regionais deveria, a princípio, estimular a continuidade 
dessa tratetória. Isso poderia ocorrer da seguinte forma: organizar a ação política do Regional de forma 
que possamos percorrer três etapas. 

Ver - Em primeiro lugar, parece necessário resgatarmos a discussão que os Regk>nais já nzerem 
(no caso dos que assim fizeram). No caso contrário poderíamos atualizar o diagnóstico da realidade 
social (saúde, educação, saneamento) em cada município. Sobre essa realidade que \oda a discussão 
sobre políticas públicas deveria partir. Lembramos o Diagnóstico produzido pelo CSp no ano passado 
(em parceria com a Fase e o CDH) e que alguns municípios também fizeram. Para a atualização desse 
dados poderíamos contar com o apoio do Cláudio Crespo (IBGE) e com o Mauro (Fase). 

Julgar- Em segundo lugar, é preciso a partir dessa realidade, discutirmos alguns conceitos fun
damentais ligados às políticas públicas, Relação entre Igreja, Movimentos Populares e Poderes Execu
tivo e Legislativo municipal e algumas das distorções daí decorrentes: clientelismo, corrupção, relações 
equivoca.d.a.s entre público e privado, Um outro ponto a. destacar nesse momento seria. a. disc1.1.ssã.o em 
tomo das concepções políticas dos Legislativos na Baixada (perfil político de ação). 

Agir - O terceiro momento resgataria as propostas de ação formuladas no ano passado e as 
amadureceria na perspectiva de apresentá-las no segundo semestre em encontros entre os executivos 
municipa1s e os regionais, ainda a ser marcado. No caso dos municípios que não tivessem rea\izadas 
essas discussões, o momento seria esse. 

1) Metodologia de Trabalho:

Pensamos que independente do assessor para cada tema, os Regionais deveriam contar com 
um assessor que pudesse acompanhar todo o processo, a fim de ter as reais condições para o mo
mento do agir. Esse agir deve ser politicamente bem articulado. Isto é, o assessor, através de reuniões 
com as irderanças do regional, inclusive com o coordenador regional, adaptaria a proposta geral do CSp 
de acordo com a realidade do município. Em outras palavras, essa formação de 2005 seria destinada a 
uma participação atuante e concreta da Igreja local (em cada município) nas políticas públicas. 



Repensando a estratégia pelo direito a cidades justas e democráticas 

na Baixada Fluminense 

A FASE - Solidariedade e Educação - está convidando instituições parceiras para 
participar de um diálogo acerca dos desafios do movimento social na Baixada Fluminense e 
das estratégias para potencializar as possibilidades abertas pela conjuntura atual. 

Diversos são os obstáculos ao enfrentamento da grave crise social nas cidades da Baixada:
a) contexto de municipalização sem que as prefeituras tenham capacidade de resposta,
técnica e política, aos graves problemas sociais;

' 

b) fragmentação e setorialização das políticas públicas dificultando o debate sobre a cidade;
c) fragmentação, baixo grau de associativismo e baixa capacidade de mobilização da base 
social dos movimentos; 
c) proliferação de espaços de participação do tipo Conselhos com baixa capacidade de
interferência no desenho das políticas públicas;
d) predomínio de uma cultura clientelista no atendimento de demandas da população;
e) baixo grau de transparência e pactuação dos interesses dos segmentos sociais;
f) ausência de espaço de interlocução entre governo e sociedade de âmbito metropolitano e
regional Baixada.

Acreditamos que, diante desses obstáclllos, ·precisamos construir novas estratégias para o 
fortalecimento do movimento social na Baixada Fluminense, tendo como objetivos 
centrais: construir uma ampla articulação dos movimentos e organizações sociais em torno 
do direito à cidade e ampliar a capacidade dos mesmos influírem na construção da agenda 
das políticas públicas. Nesse sentido, consideramos que precisamos compartilhar agendas e 
definir novas estratégias de luta e articulação de âmbito regional. 

Produzir uma nova agenda que dispute as concepções de combate à exclusão social (que 
tem se limitado a intervenções pontuais e a ações de assistência social), requer que 
coloquemos na agenda a questão da desigualdade e dos direitos de maneira ampla, 
incluindo, por exemplo, o direito à habitação, ao saneamento ambiental, ao transporte, à 
curtura e o desenho de um novo projeto de desenvolvimento para a região. Além disso, é 
preciso responder às gr�ves violações de direitos de crianças, jovens, mulheres e idosos e 
repensar nossa cultura e identidade em torno da Baixada Fluminense. 

Para provocar essa discussão gostaríamos de apontar três eixos estratégicos: a) criação do 
Fórum Social Baixada (inspirado na experiência do Fórum Social Mundial) como espaço 
permanente de articulação de lutas por direitos sociais e urbanos e projetos desenvolvidos 
pela sociedade civil da Baixada Fluminense; b) desenvolvimento de ações de exigibilidade 
de direitos; c) definição- ci'e estratégia coletiva para interferir na agenda institucional de 
2005, principalmente no que diz respeito às Conferências da Cidade e a revisão dos Planos 
Diretores. 

A seguir apresentamos a nossa concepção em torno de alguns eixos de intervenção: 
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1. Fórum Social Baixada

Entendemos que a criação do Fórum Social Baixada é estratégica no sentido de criar um 
processo de articulação que: i) fortaleça o conjunto de experiências e lutas de grupos e 
organizações sociais da Baixada Fluminense, ii) proporcione visibilidade aos processos de 

desigualdade que marcam essa região, e iii) fortaleça uma nova identidade que se 

contraponha ao estigma da violência e da pobreza. 

A exemplo do Fórum Social Mundial, o Fórum Baixada deve permitir uma diversidade de 
formas de manifestações através de mesas redondas, conferências, oficinas temáticas, 
atividades culturais e manifestações pelo Direito à Cidade, a fim de apontar caminhos de 
que uma nova Baixada é possível. 

Nesse sentido, devem ser organizados processos de articulação da sociedade civil da 
Baixada com os movimento nacional e internacional que lutam por uma nova ordem 
mundial, mais justa e democrática. Também deve ser um espaço para definir estratégias de 
desenvolvimento da Baixada, que enfrentem as desigualdades de acesso dessa região a bens 
e serviços no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. E por fim, seu sentido 
mais estratégico, o de articular o conjunto de organizações sociais em torno da afirmação 
de novos valores e direitos, como o da economia solidária, da sustentabilidade ambiental, 
da universalidade de direitos com· equidade, e do combate às discriminações e 
desigualdades de gênero, de etnia, de classe, de raça e de grupos mais vulneráveis, como as 
crianças e os idosos e as pessoas portadoras de deficiência. 

Propostas: 
Formar coordenação do Fórum Social Baixada, que terá as seguintes atribuições: a) 
organizar o processo de identificação de pesquisas, experiências e movimentos 
sociais da Baixada Fluminense; b) organizar a divulgação do Fórum e o processo de 
inscrição de oficinas e conferências; c) propor formato de organização do Fórum e 
formas de participação na coordenação; d) negociar com a prefeitura de Mesquita a 
instalação da infra-estrutura necessária à realização do Fórum. 
A articulação em torno da construção do Fórum Social Baixada deve pensar 

estrategicamente a participação nos processos de revisão dos planos diretores 
municipais e nas Conferências Municipais da Cidade e de caráter regional Baixada. 
Formar Grupos de Trabalho Temáticos a fim de identificar grupos e organizações 
sociais e organizar processo de realização de oficinas e Conferências. 

2. Definição de estratégias e ações de exigibilidade de direitos
Esse eixo tem como objetivo fortalecer o processo de lutas por direitos. Os movimentos e
as organizações sociais ·cta Baixada avançaram na ocupação dos espaços institucionais do
tipo Conselhos e na proposição de políticas públicas. Entretanto, esse processo apresenta
limites se não formos capazes de dar visibilidade aos direitos da população e incorporar os
jovens e os segmentos populares no processo associativo. Nesse sentido, propomos a

definição de alguns eixos prioritários de luta (ex. direito à água, direito à habitação, direitos

dos jovens, das mulheres e etc.) a fim de experimentarmos processos inovadores de ação
social, que combinem a identificação de casos concretos de violação de direitos, o
envolvimento e a organização da população afetada em processos de exigibilidade de
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direitos e a realização de campanhas públicas que proporcionem visibilidade e apoio de 
amplas camadas ela população. Acreditamos que esses processos podem proporcionar força 
e base social para formulação de políticas públicas no ümbito cios Conselhos Municipais. 

Propostas: 
Realização de uma oficina de exigibilidade de direitos a fim de capacitar as 
lideranças do movimento social a mover processos na justiça nos casos 
identificados de violação de direitos; 
Definição de eixos estratégicos de luta. 

3. Definição de estratégia coletiva para interferir na agenda institucional de 2005
(revisão dos Planos Diretores e Conferências da Cidade)

A agenda institucional para o ano de 2005 é bastante pr;omissora se soubermos aproveitar 
os espaços abertos por essa conjuntura. Todos os municípios da Baixada encontram-se num 
momento de revisão dos planos diretores até 2006. O Ministério e o Conselho Nacional das 
Cidades estão promovendo um processo de mobilização para a instauração das 
Conferências Municipais, Estaduais e em âmbito nacional. Além disso, a eleição de 
governos comprometidos com uma agenda de democratização da gestão municipal em 
Mesquita e Nova Iguaçu e a escolha de 'Lindberg para a presidência da Associação de 
Prefeitos da Baixada, abre a possibilidade de instaurarmos um novo tipo de debate em 
nossas cidades. 

3.1. Revisão dos Planos Diretores 
Os Planos Diretores são leis municipais de desenvolvimento urbano, que estabelecem 
diretrizes e estratégias para a garantia do direito à propriedade e à cidade. O Plano deve ter 
como base as diretrizes do Estatuto da Cidade, que estabelece mecanismos e instrumentos 
de garantia do direito à habitação e de acesso à infra-estrutura urbana (saneamento 
ambiental, transporte e mobilidade) e os equipamentos sociais necessários à vida da cidade 
(escolas, equipamentos culturais e esportivos, unidades de saúde e de assistência social). 
Entretanto, entendemos que não basta incluir diretrizes progressistas no Plano se este não 
envolver uma pactuação entre os diferentes segmentos sociais sobre o tipo de 
desenvolvimento que se quer para as cidades da Baixada e se as diretrizes não estiverem 
relacionadas à construção de planos setoriais que contenham metas de curto, médio e longo 
prazo. 

Proposta: 
Disseminar o çonteúdo do Estatuto da Cidade para os atores sociais da Baixada e 
definir estratégi�s de participação na revisão dos Planos Diretores - Realização da 
Oficina "Plano Diretor, Estatuto da Cidade e Estratégias dos movimentos sociais" 

3.2. Conferências da Cidade em âmbito municipal, regional Baixada e Estadual 
As Conferências da Cidade estão previstas em âmbito municipal, regional (opcional), 
estadual e nacional. É um momento importante para articular os atores sociais em torno de 
agendas estratégicas nas áreas de habitação, saneamento ambiental, transporte e mobilidade 
urbana e gestão democrática das cidades. É uma oportunidade para criação e disseminação 

3 



. , 

dos Conselhos da Cidade nos municípios da Baixada e estabelecer estratégias para 
formulação de planos municipais setoriais e estratégias para interferir nas políticas 
governamentais de âmbito estadual e federal na Baixada Fluminense. 

Entendemos que as Conferências devem garantir que os planos diretores incorporem as 
propostas dos movimentos sociais para as políticas setoriais de habitação, saneamento 
ambiental, transporte e mobilidade e acessibilidade aos equipamentos sociais, garantindo 
mecanismos concretos para formulação de planos setoriais com metas de curto, médio e 
longo prazo. 

Propostas: 

Realização de Encontros da Sociedade no âmbito dos mu111c1p10s e no âmbito 
regional Baixada a fim de definir estratégias e propostas de políticas públicas para 
as Conferências; 
Formação de uma comissão intermunicipal para organizar a Conferência das 
Cidades da Baixada. 

DATA: 07 de abril de 2005, Quinta-feira 

HORÁRIO: 19h. 

LOCAL: ABM- Conselho de Entidades Populares 
Rua Luís Alves Cavalcante, 25 - Vilar dos Teles - São João de Meriti 
Tel. 2751-0457 
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� São João de Meriti, 07 de abril de 2005

Relatório da Reunião na A.B.M. (Associação Bairros de São João de Meriti) 

Presentes: Tínhamos uma média de 30 pessoas, representando os municípios de: Mesquita (Denise, e 
outros/as), Duque de Caxias (Fátima - Codas, e outros/as), São João de Meriti (Jorge Florêncio, e 
outros/as), Nova Iguaçu (Joacir - C.D.H., Flávio Antônio - Centro Sociopolitico e outros/as), Mauro, 
Júnior (Fase) e outros/as. 

Pauta: 

• Criação do FÓRUM SOCIAL DA BAIXADA FLUMINENSE

Analisar a realidade da Baixada;
Fazer articulação dos movimentos sociais da Baixada Fluminense;
Refletir sobre a participação dos militantes sociais nos governos municipais;
Construir nossa agenda social;
Dar visibilidade a Baixada Fluminense;

• Depois de algumas reflexões decidimos:

Promover um Fórum Social no final do ano em Mesquita;
Montar uma comissão executiva provisória com representantes das instituições que estiveram nesta
reunião (foi dado um prazo as pessoas que participaram, afim de consultarem suas organizações e
retomarem com uma resposta para o Mauro Rego ou a Fase;
Aperfeiçoar o que foi tirado (Júnior fez uma síntese) Ex: criar sítio para o Fórum;

Reunião da coordenação executiva provisória: 9/04/2005 às 19 hs na A.B.M. (São João de 

Meriti); 

Próximo encontro ampliado do Fórum: 05/05/2005 às 19 hs na A.B.M

Está é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza. 

C:\CSp\São João de Meriti.doc 



Diocese de Nova Iguaçu -

Centro Sociopolítico 

Nova Iguaçu, 2 de maio de 2005. 

Síntese das Iniciativas dos Grupos de Fé e Compromisso (GFC) nos Municípios 
em conjunto com as Regiões Pastorais 

Nova Iguaçu - Região Pastoral 1, 2, 3 e 4.
(Animador: Flávio). 

Para Flávio, a formação política nos quatro Regionais não foi satisfatória. Em algumas Regiões não chegou sequer a aconte
cer (ver no anexo 2 a memória da Formação Política do regional 1). No Por outro lado, em parceria com o Fórum de Entidades, foi 
promovido no Sesc o encontro com três dos cinco candidatos à prefeitura de Nova Iguaçu. Na ocasião foi apresentada uma carta com
promisso (ver texto anexo 3 neste arquivo) aos candidatos pautando o tema da transparência da gestão pública. Também foram reali
zados encontros em nove paróquias: Posse, Vila de Cava, Califórnia .. Rosa dos Ventos, Santa Eugênia, Bairro da Luz., Marapicú e 
Cabuçu. Há, agora, a perspectiva de estabelecer parceria com dois grupos que querem fazer trabalho de acompanhamento à Câmara 
(MAC e CPA).

Be/ford Roxo - Região Pastoral 5 e 6.

(Animadora: Sonia). 
Através de uma carta de reivindicações, o Regional organizou um encontro entre lideranças pastorais e a candidata à prefeitu

ra de Belford Roxo. Nesta carta foram apresentadas algumas das seguintes temáticas: 
(1) transparência da gestão pública. (2) trabalho: programa primeiro emprego. (3) educação infantil: questionamento sobre o papel das
creches. (4) saúde: necessidade de novos leitos, implementação sobre o PSF e a situação sobre os programas de saneamento. (5) segu
rança: ronda escolar. (6) assistência social: situação dos idosos e dos direitos humanos. Após as eleição da prefeita também foram
promovidos encontros específicos com algumas secretarias (ver texto anexo 4 neste arquivo).

Paracambi e Japeri - Região Pastoral 7.
Não foram realizados trabalhos nesta região. 

Nilópolis - Região Pastoral 8.
(Animador: Beto). 

Foram realizados encontros para debater os programas de governo para o município. A formação para o Regional se deteve 
nos seguintes tópicos: 
(1) Políticas pública; (2) História dos partidos políticos; (3) a uestão da água; (4) a importância do voto:

Queimados- Região Pastora! 9. 
(Animadora: Valentina). 

Realizaram um debate com os candidatos ao go:vemo municipal. O tema da transparência administrativa é um dos pontos destaca
dos pelo prefeito eleito .. Este assumiu o cGmpromisso de participar das reuniões do Regional a fim de prestar contas do mandato. 
Valentina acrescentou que a situação dos postos de saúde constitui-se num dos principais problemas do município. Hã também a 
perspectiva de discussão sobre o Orçamento Participativo. 

Mesquita - Região Pastoral 10
(Animadora Rosana). 

Realizaram encontros com vereadores. ligados à Igreja Católica, bem como com candidatos à prefeitura. Também desenvol
veram alguns pontos de compromisso com os candidatos. Atualmente desenvolvem um trabalho de acompanhamento à Câmara dt 
Vereadores através da instituição de 11 comitês distribuídos em praticamente cada bairro da cidade. A Comissão Executiva do Comitê 
estudou o Regimento Interno da Câmara e estudarão o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica. 

'· ' .
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/ Diocese de Nova Iguaçu 

Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 
Nova Iguaçu, 02 de março de 2005 

SÍNTESE DO ENCONTRO ESPECIAL DOS 

CONSELHEIROS MUNICIPAIS ARTICULADOS À DIOCESE DE NOVA IGUAÇU E ALGUMAS QUESTÕES DAÍ DECORRENTES 

1. Apresentação
No último encontro ocorrido em 28 de novembro de 2005 na Catedral de Santo Antônio, 35 pessoas, entre Conselheiros e 

suplentes, se reuniram para discutir e deliberar a respeito de uma agenda de prioridades e linhas norteadoras para 2005. A partir da 
apresentação da pauta daquele encontro sistematizaremos os principais destaques do encontro bem como alguns necessários questio-
namentos. 

,' -- . 

2. Pauta do Encontro Especial dos Conselheiros em 28 de novembro de 2004.

O encontro de 28 de novembro foi estruturado em torno dos seguintes tópicos: (1) Resgate da História deste Fórum Diocesa
no: (2) Apresentação da Avaliação do Primeiro ano do Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais/ Complementação dos partici
pantes; (3) "Políticas Públicas no Novo Quadro Político na Baixada: avanços, recuos e desafios", Por Mauro Rego (Fase); ( 4) Avalia
ção crítica do quadro político nos municípios, buscando entender a correlação entre o quadro político e os possíveis avflTIÇOS, recuos e 
desafios quanto às políticas públicas na perspectiva de atuação dos Conselheiros Municipais na região da Baixada) / Perspectivas de 
políticas públicas promovidas pelo governo federal para 2005: (5) Discussão em grupos sobre as contribuições dos Fóruns Temáticos 
a partir da discussão do ponto anterior; (6) Reflexões dos assessores sobre as questões interconselhos e sobre as questões específicas 
de cada conselho; (7) Montagem do Calendário 2005. 

3. Sínteses e Encaminhamentos

I. Na avaliação do primeiro ano do Fórum Diocesano de Conselheiros vimos que este é um espaço importante para nossa articulação.
É um espaço de fortalecimento das lutas dos conselheiros, de apoio e de troca de informações. Precisamos, no entanto, refor
çar ainda mais este Fórum. Para isso é neceuário auegurar noua preiença e partici1>ação no Fórum Diocesano de Con
selheiros e reorganizar uma equipe de coordenação deste Fórum, bem como buscar recursos financeiros para garan
tir a estrutura. 

II. Quanto a análise do Mauro sobre as políticas públicas e os Conselhos Municipais verificamos que:
A. precisamos acionar instrumentos de apoio como ós legislativos municipais e o ministério público.
B. Precisamos aprimorar nossa capacitação para o enfrentamento, mas antes de mais nada é fundamental uma agenda

obje1iva.
C. A posição favorável a priori dos governos municipais de Nova Iguaçu e Mesquita quanto às políticas públicas no cam-

1>0 social e a valorização dos conselhos municipais serão consideradü por nós de qual forma? E nos demais municí
pios.

D. Vimos que não conseguimos garantir a presença no nosso Fórum de Conselheiros em Mesquita, Japeri e Paracambi.
E. Precisamos estar atentos a dois momentos importantes em 2005: a realização das Conferências Municipais das Cida

ftP.!I P. a nnll!!ihiliftaftP. da Dis.-nsdn fio Plano DirP.tnr das C.iftaftrs.__ .., - - r..., ....... _..., _______ -- -• .., __ ..,..,_ .... -- - ·--- --- ---- __ ..,. ---------· 

III. Quanto à discussão
Nossa discussão sobre as prioridades para 2005 ficou da semrinte fonna: 

CRIANÇA E ADOLESCENTE / TUTELAR/ EDUCAÇÃO 
1. Lutar pela ampliação das creches públicas e apoio as comunitária11, através da fom\Ulação do plano municipal de_ educação, de forma a con

templar a educação infantil e garantir que até 2008, 30% das crianças de O a 3 anos estejam em creches e 60% das crianças de 4 a 6 anos
estejam matriculadas nas pré.escolas, tal como preconiza o Plano Nacional da Educação. Deve ser considerado no plano de expansão de va
gas a ampliação de recursos para o funcionamento das creches comunitárias e à readequação de equipamentos e qualificação dos profissio
nais. Há necessidade da passagem gradativa da� crechQ� para a �talaria Municipal de Educação e a integração do� r8CU�s do outras se
cretarias (SMAS, SMS, SMT...)

2. Promover a discussão sobre os problemas re!ativos às po!íticas púb.'icas no tocante ao primeiro emprego, do trabalho do menor aprendiz (por
exemplo: a pulverização destes programas) e qualificação profissional, bem como a profissionalização de pessoas portadores de necessida
des especiais.

3. Através do levantamento da carência de vagas escolares devemos lutar pela ampliação do número de vagas no município, bem como pela
qualificação profJSSional que garanta a quaJÍdade de ensino.

Pistas de ação: 
a) ampliar a parceria e o diálogo entre os conselhos tutelares e as promotorias públicas e outras instituições a fim de reforçar a luta pela garantia

dos direitos das crianças e adolescentes.
b) reforçar ou criar mecanismos de conhecimento sobre a realidade das crianças em estado de risco, indigência nos municípios.
c) promover estudos e discussões sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
d) lutar pela implementação do Fundo de Solidariedade para Criança e Adolescente.
e) promover a discussão sobre política habitacional desordem urbana e violência.



SAÚDE/ ASSIST�NCIA SOCIAL/ ANTI-DROGAS/ SEGURANÇA ALIMENTAR 
1. Implantação das equi,oes do Programa Saúde da Família (PSF), de forma a 9arantir a cobertura de 50% da população até 2008. Atenção

especial com a fiscalização do PSF. Em locais que não são cobertos pelo PSF, criar unidades básicas.
2. Assegurar o acesso ao Bolsa-família, bem como conhecer o impacto de tal programa.
3. Implantação do Conselho da Cidade para efetivação, entre outras coisas das políticas de saneamento.

Pistas de Ação: 
• assegurar atendimento de qualidade nos· postos de saúde, particularmente em relação ao pré-natal e pediatria, bem como garantir o acesso

aos medicamentos.
• implantação de um Conselho Gestor do Hospital da Posse, com participação de representantes da sociedade civil organizada, a fim de fisca

lizar o seu funcionamento (inclusive nas questões orçamentárias) e propor medidas de aperfeiçoamento da gestão e do atendimento.
ampliação do número de unidades mistas de forma descentralizada a fim de atender a demanda de méda complexidade.
impiãniãçãõ âó Conseího âê Segurançã Aiimeniãr.

Desafios Específicos nos municípios: 
a) Em Nova Iguaçu: lutar pela implementação de um fundo próprio para o Conselhos Municipais de Saúde; exigir o repasse da prestação de

contas da secretaria de Nova Iguaçu para a comissão de fundos do :�onselho municipal; o conselho Anti-drogas e o de Saúde devem lutar
para que o Centro de Atendmento a Pessoas com Problemas Psiquiáuicos (CAPES) ofereça também internação para os dependentes quími
cos.

b) Em Belford Roxo: lutar para que a prefeitura aplique os recursos no ccmbate a tuberculose.
---------------------� 

Calendário dos Encontros do Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais e dos Fóruns 
Temáticos em 2005 

Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 03 de março 
Fórum Temático da Educação, Criança e Adolescente e Conselho h•telar 07 dt, abril 
Fórum Diocesano de Conselheiros Munícíoais 05de maio 
Fórum T emátíco da Saúde, Anti-drogas, Assistência Social 02dejunho 
Fórum Díocesanu de Conselheiros Municipais 07 de julho As 18 horas no salão da Cádtas 

' 

Fórum Temático da Educação, Criança e Adolescente e Conselho T'.'telar 04 de agosto 
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 08 de setembro 
Fórum Temático da Saúde, Anti-drogas, Assistência Social 06 de outubro 
Fórum Diocesano de Conselheiros Municipais 03 de novembro 

� 



Sistematização das Principais Dificuldades / Desafios Enfrentados pelo Centro Soc1opolítico 

,_ __ Campo Dificuldades / Desafios Estratéeias Indicadores 

Formação pulveriz.ada e espontânea. 

Investir numa formação mais qualifi-
cada para o trabalho de animação, A coordenação visitar antenada aos desafios do CSp, por os GFC. exemplo, Curso para Capacitação de Dois retiros anuais. Conselheiros, As Novas Diretrizes 
para a Evangelização, Retiros para 
trabalhar a mística encarnada. 

Ações e formação sem um élCOOl)8llhamento e
A Coordenação deve dar um acompa- Conversas individJais

direção por parte da Coordenação. b)( � C\J\ \ \) 1,, 
nhamento e ajudar na dreção do 

Animação Municipal e 
Grupos de Fé e 
Compromisso 

Relação com a Diocese 

Relação com outras 
entidades afins 

Redefirição dos critérios para ser animador muri
cipal. ��\� :,i;"t e� c; .. \\.ét\__,.,;? 
Ausência de ll'na linha corrum de trabalho no 
municício. 
Animador isolado na Coordenação Municipal. 
Ausência de trabalho em Paracambi 

Conhecer a realidade do município. 

Apoio dos padres. 

O lugar do CSp na Diocese. 

Fortalecer :s rei�. _,,, / 

Relaç .. o com a sociedade Fortalecer as ralações. 
civil organizada 

Assessoria do CSp 
Clareza do papel do assessor e momentos de 
oarticinar.ão destes. 

<2>é\Lt,lt� ·, � Á..\_ \\��C�: \)�� 

.h �'S\.8-À C i µ'l-io'"!( � \? ú . �

trabalho. 
Rever a situação dos animadores 
municipais. 
Discutir e definir priolidades de traba
lho no município. 

com os animadores. 
Melhoria na participa
ção Japeri t Paracam
bi. 

Quantas pessoas seConstituição de uma equipe municipal. inseriram?

Os GFC devem estar antenados com 
o que o que estiver acontecendo no
município e participar na medida do
oossível.
Incentivar os animadores a estarem 
conversando com os padres sobre o 
trabalho do CSo. 
Definir momentos especiais de partici
pação do clero nas atividades do CSp 
(na época de lançamento de um curso 
chamá-los para envolvê-los no pro
cesso). 
Fortaiecer o iugar do CSp na Diocese: 
estar articulado a urna Coordenação 
de Pastoral colegiada, via formação e 
Pastorais Sociais. 
Tomar as matérias para o Jornal 
Caminhando mais formativas. 
Iniciar um dálogo com o Bis
po.lCoordenação de Pastoral, a res
peito do apoio ao CSp, inclusive finan
ceiro. 
Tornar conhecimento do tipo de for
mação que estas entidades promo
vem, a fim de facilitar a participação 
do CSo e de seus membros. 
Aumentar a participação nos espaços 
de organização da sociedade civil 
organizada (Conselhos Municipais 
Fórum de Conselheiros, Ong's, e 
outros). 
Definir o papel e os momentos de 
oarticioacão do assessor. 

Quantas atividades e 
quais, O GFC partici
pou no município? 
Com que padres os 
animadores consegui
ram falar? 

Em que encontros o 
Clero participou e 
quem do Clero? 

Observar, através de 
ações coordenadas 
essa articulação. 
Receber matérias dos 
assessores. 

Quantos membros do 
CSp participaram da 
formação e quem 
oarticioou? 

Quantas pessoas 
participaram e em que 
atividades? 



I 
SUBSIDIOS PARA ENTENDER A CONJUNTURA 
(Março 2005) 

I. SITUAÇÃO INTERNACIONAL

1. A economia dos Estados Unidos está enfrentando uma dura crise, que já vem de alguns anos.
2. Essa crise se expressa pelas taxas ridículas de baixo crescimento da produção e da economia. Taxa

media de lucro das empresas, muito baixa. Instabilidade financeira, com aumento da especulação e
a emissão de dólares, sem controle.

3. O Governo dos Estados Unidos mantém uma política de aumento do Déficit comercial ( compra
500 bilhões de dólares a mais do que vende para o mundo) e de Déficit público federal (O governo
Bush gasta 400 bilhões de dólares a mais, do que recebe de impostos, e esse déficit anual se agrava
com a manutenção da guerra do Iraque).

4. Essa crise na economia central capitalista, por ser a potencia econômica e militar hegemônica num
mundo unipolar, transforma sua política, mais agressiva e mais perigosa, para querer sair da crise a
qualquer preço. Ou melhor, transferindo todo peso da crise para os povos dos outros paises.

5. Essa transferência da crise se dá, pela emissão sem controle do dólar, utilizando-o como moeda
internacional. Essa é a forma dos Estados Unidos financiarem seus gastos à custa de todo mundo.
E se resolve a manu militari, impondo sua vontade aos paises, para controlar fontes de energia
(petróleo) biodiversidade. E para controlar mercados, via ALCA, OMC, Banco mundial, FMI, etc.

6. O governo Bush representa hoje apenas os interesses das grandes corporações Estadunidenses.
Nem se quer do povo estadunidense, nem de toda economia Estadunidense.

7. E a política dessas grandes corporações, para manter as altas taxas de lucro e sua ganância
centralizadora de capital, precisam destruir os estados nacionais, inclusive o poder do estado nos
Estados Unidos.

8. A política do governo Bush é tão agressiva e defende interesses centralizados e excludentes, que
gera muitas contradições. A política de Bush está enfrentando uma crise de relacionamento com
a Europa. Esta claro que os interesses da Europa são distintos. A Rússia, Alemanha e França
estão realizando negociações entre si, sem os Estados Unidos. Na Ásia, há uma situação de
enfrentamento com os interesses da China. no oriente médio cresce a ingerência do Governo
Bush, no Líbano, e em Israel. E ao mesmo tempo amplia as contradições com o Iran e a Síria,
podendo levar a novos confrontos, que a maquina de guerra Estadunidense não suportaria.

9. Diversos países começaram a trocar suas reservas nacionais de dólar estadunidense, para o Euro ou
mesmo o dólar canadense. Como fez recentemente a Koreia do Sul, a Síria. E outros países
também ameaçam fazê-lo. Se a China e outros países que começam a enfrentar contradições
adotarem essa política, a estabilidade do dólar como moeda internacional, e a própria hegemonia
da economia dos Estados unidos estarão em jogo. Talvez por essas preocupações que em recente
discurso no senado, do Presidente do Banco central estadunidense (Federal Reserve) sr. Gresnpan,
alertou que desde a segunda guerra mundial nunca a economia americana tinha enfrentado
tamanha instabilidade.

1 O. O Governo Bush procura ampliar sua influencia em organismos internacionais. E para isso 
indicou um de seus quadros, considerados mais hábeis e ao mesmo tempo de ideologia fascista 
para presidente do Banco Mundial. Da mesma forma indicou o Ministro de comercio exterior, 
um quadro direitista que vai influenciar as negociações na ALCA. 

11. O Governo Bush aumentou a retórica contra o Iran, Koréia do Norte, Sudão, Síria, Venezuela e
Cuba. Mas não tem capacidade militar de hoje fazer intervenções, como gostaria.

12. No plano popular, há também aumento das reações à política dos Estados Unidos, embora ainda
estejam no estágio de resistência, não da ofensiva de massas.

13. O governo Bush enfrenta agora diversos pólos de resistência popular importantíssimos: a
resistência dos rebeldes no Iraque, que transformou em seu "calcanhar-de-Aquiles", já que não
pode abandonar o território iraquiano, e ao mesmo, não consegue manter os gastos atuais. E por
outro lado impede que as forças armadas dos Estados Unidos, possam abrir novas frentes de
combate em outros países, como bem, eles gostariam.



14. O segundo foco de resistência à política neoliberal imperialista do governo Bush está sendo a
América latina.

15. E o terceiro foco de insatisfação começa a aparecer dentro do próprio Estados Unidos, com
aumento das manifestações anti-guerra, como aconteceram no dia 19 de março em varias cidades
do país, e alguns setores do Partido Democrata aumentando suas críticas, como fizeram
recentemente os senadores Kennedy e Gore.

II. A SITUAÇÃO DA AMERICA LATINA

1. A América latina foi o continente que mais sofreu a ofensiva do capital imperialista na década de
90, em razão das mudanças da correlação de forças internacional, naquele período. Foi na
América Latina que as corporações internacionais e o capital financeiro aplicaram com mais
voracidade suas políticas neoliberais, defendidas no consenso de Washington. Isso levou a uma
espantosa desestatização. Aniquilando as empresas estatais existentes e a exclusão dos estados
nacionais na elaboração das políticas econômicas. Ao ponto que diversos paises, como Panamá,
Equador e Argentina, chegaram a abandonar moedas nacionais e adotarem o dólar estadunidense.

2. Foi nesse período que também ocorreu o mais grave e profundo processo de desnacionalização das
economias latino-americanas. Desnacionalização do sistema financeiro nacional, dos setores
estratégicos da economia, como minérios, fontes de energia, telefonia, comunicações, e indústria
em geral.

3. A América Latina foi um verdadeiro laboratório da globalização nefasta do capital, sem nenhum
controle do estado e muito menos da sociedade. No entanto, passados doze anos, a população se
deu conta que nenhum problema econômico foi resolvido, que as economias se transformaram
ainda mais dependentes. E o pior, todos os problemas sociais se agravaram.

4. O resultado dessa consciência incipiente se expressou em diferentes níveis de resistência da
população latino-americana, frente a política imperialista neo-liberal. Podemos classificar essa
resistência em três níveis: a) Derrotas eleitorais e institucionais da política neoliberal (aconteceu
no Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia e mais recentemente no Uruguai); b) Revoltas
localizadas porem muito radicais, em questões concretas como privatização de gás, água,
eletricidade,etc. Como aconteceu no Peru, Bolívia, ex1co. E, c) Crises permanentes que
provocaram uma instabilidade institucional, sem previsão de solução, como vem acontecendo no
Equador, Peru, Bolívia, Paraguay e Colômbia.

5. Alem desse processo generalizado em toda na América do Sul, houveram vitórias populares anti
neoliberais, que foram fundamentais por sua carga simbólica. As vitórias do Presidente Chavez,
na tentativa de golpe, na greve petroleira e no plebiscito do seu mandato, todos patrocinados pelo
governo dos Estados Unidos, que agora, o ameaça publicamente com assassinato.

6. A posição do Governo da Argentina em renegociar a divida externa com todos os credores e que
conseguiu reduzir em 75% do seu valor, reduzindo de 130 bilhões de dólares para apenas 30

bilhões, é um exemplo fantástico, para todos os governos que diziam ser impossível renegociar a
dívida externa. E recentemente, a promoção por parte do governo de campanha de boicote de
consumo de petróleo da Shell por ter aumentado abusivamente seus preços .

7. Os avanços nos planos de integração regional estimulados pelos Governos da Venezuela,
Argentina, Uruguai e Brasil, que podem resultar em processos econômicos de maior unidade, em
questões estratégicas como petróleo, rodovias e comunicação. Ademais, a compra de equipamento
militar por parte da Venezuela ao Brasil e à Rússia. Representam uma derrota política aos
interesses imperialista de manutenção da dependência desses países.

8. A realização da reunião de cúpula Árabe-Brasil-America do sul ainda esse ano, pode abrir uma
nova frente diplomática de integração sul-sul, e de confronto com a política dos Estados Unidos,
tanto no oriente médio como na América do Sul.

9. Os fatos negativos no continente, para os interesses populares, nessa conjuntura foram:
a) A adesão do governo Uribe da Colômbia à política belicista e provocadora do governo Bush na
região andina. Tentando isolar o governo da Venezuela pela via das provocações militares. E,
b) a manifestação pública do ex- Presidente Fernando Henrique Cardoso, pedindo mais atenção do



governo Bush, à região da América do Sul, como que, alertando ao aliado, sobre o provável 
naufrágio da política neoliberal, por eles aplicada ate agora. 

III. A SITUAÇÃO DA ECONOMIA E DA POLITICA NO BRASIL

1. As forças conservadoras do capital, aliadas ao capital estrangeiro continuam tendo hegemonia
completa na política econômica do governo.

2. A política econômica segue a risca a ortodoxia neoliberal, baseada nos três pilares clássicos:
a) altas taxas de juros, para atender os interesses dos banqueiros, credores da divida publica
interna. A taxa básica selic de 19,25% ao ano, representa hoje, a mais alta taxa de juros real, de
todo mundo.
B)Manutenção de um superávit primário, no orçamento público do governo federal que representa
a arrecadação de 60 bilhões de reais (ao redor de 24 bilhões de dolares ao ano) recolhidos de toda
população na forma de impostos, e repassados aos bancos, na forma de pagamento de juros da
dívida interna e externa. E
c) manutenção de uma política cambial , monetária e tributaria de estímulo às exportações. Como
forma de auferir os dólares suficientes para evitar especulações do capital financeiro e evitar crises
de pagamento da divida externa.

3. O resultado social dessa política econômica aparece todos os dias nos jornais:aumentou a
concentração da riqueza e da renda, aumenta o desemprego, diminui a renda dos trabalhadores,
apenas 2 entre 1 O trabalhadores possuem carteira assinada e por tanto seus direitos trabalhistas e
previdenciários garantidos. E a desigualdade social continua aumentando na sociedade brasileira,
denunciada até pelos empresários na ultima reunião do Conselho de Desenvolvimento econômico
e social.

4. Os bancos, as grandes empresas exportadoras e as corporações transnacionais que operam no
Brasil são os únicos que estão se beneficiando dessa política.

5. Os diretores do Banco Central do Brasil atuam com total autonomia, extrapolando seus poderes,
sem que o Presidente da República tenha qualquer poder de ingerência. E a hegemonia do setor
conservador é de tal ordem, que o Ministro da Fazenda insiste em legalizar o que existe de fato, e
ameaça enviar ao congresso projeto que garante a AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL. Pelo
referido projeto os diretores do Banco teriam mandato fixo, independente das eleições
presidenciais e o governo não teria mais ingerência na política monetária e cambial do país. O que
no mínimo é uma afronta ao povo brasileiro. Pois, com a autonomia do Banco central é mais
importante o povo votar no presidente do Banco, do que da nação.

6. O Brasil se transformou num paraíso do capital especulativo financeiro internacional. As remessas
de dinheiro para o exterior voltaram a crescer. E o governo deu uma mãozinha ao eliminar a
portaria CC-5, que pelo menos obrigava ao registro no Banco Central, de quem remetia dinheiro
pro exterior.

7. A economia brasileira não saiu de sua crise histórica e mantém seu vai-e-vem cíclico tanto de
crescimento, como de estagnação. E mesmo nos momentos de crescimento, ele está concentrando
nas grandes empresas e no setor financeiro, e não representa distribuição de renda ou melhoria das
condições de vida da população, pois a economia está muito concentrada.

8. O Governo fez uma aposta, na aliança entre setores do capital produtivo com a classe trabalhadora
(Carta ao povo Brasileiro, em julho/2002). Equivocou-se, pois o capital produtivo está
umbelicalmente vinculado ao capital financeiro, e hoje quem manda na economia são os bancos e
o capital estrangeiro. A aliança proposta ruiu. Ou melhor, apenas favoreceu o domínio do capital
sobre a política econômica.

9. A política externa do Itamaraty que defende uma independência e autonomia da política
Estadunidense, começa a entrar em contradição com a política econômica interna.

10. O Governo Lula se transformou refém de suas alianças conservadoras e hoje pode ser classificado,
no máximo, como um governo de Centro. Ao contrário, do que algumas forças de esquerda o
classificavam como um governo em disputa, hoje a correlação de forças está consolidada, com o



total controle e hegemonia dos setores conservadores, neoliberais no co ando da política 
econômica. 

11. Na política, o governo está refém de suas alianças no congresso nacional c m os p�id�s de
direita. Que cobram a cada dia, mais rendição dos interesses da classe trabalh dora. E 1mpoem a
cada dia mais derrotas ao governo. Como foi a eleição do Presidente da Câmara dos deputados,
ressuscitado uma velha raposa da ARENA Como foi na aprovação de projetos importantes,
estratégicos que atenderam unicamente os interesses da direita, como o projeto de Biosegurança e
a tentativa de impedir o plebiscito que consulta o povo sobre a venda de armas.

12. Há pressões por uma reforma ministerial que leve o governo ainda mais à direita, com a proposta
de entrega de Ministérios para representantes do PP (antiga ARENA, da ditadura militar) para a
família Sarney, ex-presidente da ARENA, e para setores conservadores do PMDB. Já que os
setores nacionalistas do PMDB (governador Requião, Quércia, Carlos Lessa, etc.) pressionam por
políticas anti-neoliberais.

13. O governo parece refém da direita em várias frentes. Sua prioridade, agora, é a governabilidade e
a reeleição. Elegeu os setores conservadores do PMDB e setores do PP, como âncoras dessa
prioridade.

14. O governo Lula não aposta na mobilização popular e no povo como um ator importante para as
mudanças. Prioriza apenas suas articulações com os parlamentares no congresso nacional.

15. A democracia representativa está cada vez mais limitada e aumenta o descrédito no meio do povo.
16. Os interesses do capital financeiro e internacional no cenário partidário são representados pelo

PSDB e suas propostas. Eles estão se preparando para retomar as rédeas do comando nacional.
Eles apóiam abertamente a política econômica e se autocreditam pelo sucesso, por ser
continuidade do que vinham fazendo. E criticam duramente a política externa do governo Lula,
porque sabe que é contrária aos interesses do império e das transnacionais.

17. A direita manifesta na sociedade, na imprensa e nos partidos uma crescente pressão sobre o
governo Lula, para que ele tenha "autoridade" contra os movimentos sociais, ou seja pressiona
para que o governo reprima. Essa seria a ultima prova de fidelidade que os setores conservadores
estão a pedir do governo Lula.

18. O Governo Lula parece cada vez mais confuso, sem a iniciativa política, à mercê da ofensiva da
direita, e cada vez mais dependente da figura do Presidente. O Presidente vem se desgastando a
cada dia, pela intensidade de exposição pública, às vezes em assuntos banais, e isso já começa
aparecer nas pesquisas de opinião publica.

19. O que pode provocar mudanças na política econômica e na política em geral?
A) A sensibilidade política do Presidente em perceber que sua base social organizada está ruindo,
fruto dos erros da política econômica. Perceber que, mesmo fazendo tudo o que a burguesia quer,
ele não a seduz, e continua sendo alvo de chacotas. E aí então toma a iniciativa de mudanças na
política econômica.
B) Uma crise financeira de caráter especulativo, provocada desde o exterior, desnuda a atual
política econômica e obriga a mudanças. Há 70 bilhões de dólares no país, aplicados em
especulação que podem sair a qualquer momento, sem nenhum controle. E isso geraria uma crise
grave.
C) Aumento das mobilizações populares,da pressão social e a retomada histórica do reascenso do
movimento de massas.

DESAFIOS QUE OS MOVIMENTOS DE MASSA ENFRENTAM NA ATUAL CONJUNTURA 
20. O movimento de massas, no seu sentido mais amplo, se encontra num processo muito complexo e

dificil. Produto das mudanças nas relações sociais introduzidas pelo neoliberalismo e pelo
aumento da dependência externa. O fato de apenas 2 trabalhadores entre 1 O, terem carteira
assinada e direitos trabalhistas e sociais garantidos é trágico para a capacidade de organização da
classe trabalhadora.

21. As direções políticas dos movimentos estão confusas ideologicamente. Perdidas. Algumas
maravilhadas com seu poder aquisitivo e padrão de vida. Outras preocupadas apenas em se manter
nos cargos ou fazer carreira institucional. A maioria abandonou a perspectiva socialista.



22. Há uma desagregação das esquerdas enquanto forças sociais e isso influi negativamente: 
ideologicamente na possibilidade de retomada dos movimentos de massa. Ou a esquerda sai
rapidamente de sua crise, ou perderá qualquer influencia nos movimentos sociais.

23. É necessário trabalhar permanentemente com a perspectiva de acúmulo de forças orgamzadas da

classe trabalhadora, para retomar as lutas de massa. Único caminho que pode permitir alterar a
correlação de forças adversas para o povo. O governo sozinho, mesmo que quisesse não consegue
mais alterar a correlação de forças.

24. É necessário dedicar-se a formação de quadros, preparar os militantes para a retomada do
movimento de massas.

25. É necessário construir um novo projeto alternativo para o pais, que represente uma plataforma

unitária anti-neoliberal, e que junte a todas as forças anti-neoliberais.
26. Um projeto alternativo deveria ser construído, sobre a base de três pilares:

A) Nacional: no sentido da solução dos problemas nacionais, do desenvolvimento do mercado
interno, e da soberania, para construir projetos d de integração regional. E superar a dependência
do capital estrangeiro.
B) Social: no sentido de garantir trabalho para todos e condições de vida básicas, aumentando o
salário mínimo e tomando medidas de combate a desigualdade social.
C) Democrático: no sentido de garantir os direitos do povo participar ativamente na política e
poder decidir. (Nas palavras de Fabio Comparato, "O povo tem apenas o direito de escolher hoje,
quem o vai trair amanha")

IV. A SITUAÇAO DA LUTA PELA REFORMA AGRARIA

1. Por causa dos ajustes da política econom1ca, o orçamento ela reforma agrar1a (MOA/INCRA
sofreram cortes de 40% na proposta aprovada na câmara, e vai reduzir em 2 bilhões de reais os
gastos com reforma agrária esse ano de 2005.

2. A manutenção dessa política restritiva, que foi explicada pelo diretor do Ministério da Fazenda Dr.
Bernardo Appy, como uma necessidade ara o pagamento em dia dos juros da divida pública
interna, significa que em vez de assentar esse ano, a meta de 130 mil famílias, serão assentadas no
máximo 35 mil.

3. O agronegócio representado pela burguesia agrária nacional aliada com as empresas transnacionais
que operam na agricultura obtiveram uma vitória nessa conjuntura, com a aprovação da Lei de
Biosegurança, que na pratica libera completamente o plantio comercial de todas as sementes
transgênicas, que são monopólio dessas empresas, e pelo qual vão cobrar royalties, vão controlar o
comercio e a qualidade dos alimentos, colocando em risco a soberania alimentar do Brasil.

4. Frente a inoperância da reforma agrária e a lentidão do governo, alguns setores mais violentos do
latifúndio resolveram agir por conta própria para consolidar a correlação de forças nos grotões, e
voltaram a praticar crimes hediondos, como foi o massacre de Felisburgo e o assassinato da Irmã
Doroty. Felizmente a reação provocada na sociedade e no próprio governo deixou esse setor do
latifúndio acuado, na defensiva.

5. O Gov�rno anunciou para os Prefeitos de todo país, que vai enviar projeto de lei ao congresso
transfenndo a cobrança e o de�tino do ITR (imposto territorial rural) originariamente criado pelo
Estatuto da terra como mecamsmo de reordenamento fundiário e de financiamento da reforma

agrária, para ser um mero imposto municipal. Assim, o ITR deixara de ser um mecanismo
tributári� ª?xiliar da reforma agrária, para ser um imposto de melhorias das Prefeituras. Durante
ano� a dtre1ta ten�ou fazer essas mudanças e sempre enfrentava a oposição das teses do saudoso
Jose Gomes da Stlva e do próprio PT. ..

6. O Presidente Lula e� discurso no Congresso da CONTAG pediu novamente paciência, e que vai
ho�ar seu comprom1�s_o com as. metas d� reforma agrária, e insistiu que a marca de seu governo
sera uma reforma agrana de quahdade. Nmguém acreditou!!



7. Está em curso uma luta ideológica permanente nos meios de comunicação. A direita bate no
governo Lula, para que ele controle o MST. E bate no MST, para tentar desacreditá-lo na opinião
publica e tirar apoio popular às suas justas mobilizações ..

8. A burguesia agrária que esta aliada às transnacionais e construíram o discurso do sucesso do
agronegócio, continuam dando as cartas dentro do governo, apesar do fracasso da safra de soja
desse ano. O Ministro da agricultura, seu máximo representante conseguiu rapidamente
renegociar as dívidas dos grandes produtores de soja do centro-oeste, com o Banco do Brasil,
avaliadas em 6 bilhões de reais .. 

9. Já os pequenos agricultores que sofreram com a seca no sul, não tiveram a mesma sorte, e o
governo apenas acionou o seguro rural, e prometeu não cobrar as dividas agora, mas não houve 

nenhum programa de atendimento emergencial que garantisse a renda para as 200 mil famílias, de
pequenos agricultores que teriam sido atingidas. Por isso houve manifestações de massa em

dezenas de municípios do RS e de SC.
10. O Processo de privatização da construção das hidrelétricas e o completo descaso do governo

federal trouxe um novo componente para as famílias de agricultores desalojados por essas obras.
As empresas proprietárias, não querem adotar o critério de terra por terra aos desalojados, o
governo lava as mãos, e os problemas se transformam em problema de direitos humanos, porque
as famílias perdem o direito de suas terras e não tem aquém reclamar. E quando reclamam, as
empresas todo poderosas acionam a Polícia e o poder Judiciário. Por isso assistiu-se o aumento da

violência e da repressão contra os atingidos por barragens em todo país, durante o mês de março.
Houve pela primeira vez, prisões de lideranças e muitas ameaças em várias barragens.

11. Percebe-se em vários movimentos sociais o aumento de casos de infiltração e de provocações para
gerar divisão. Essa política histórica da classe dominante, agora se intensificou, vinda das forças
conservadoras e das policias estaduais.

12. Há um clima de muito desanimo entre os sem-terras acampados e entre as famílias já assentadas.
A esperança de que as mudanças viriam mais rápidas com o governo Lula, caiu por terra.

13. Os movimentos sociais do campo enfrentam agora um desafio: Como obter conquistas e melhoria
das condições de vida de sua base social, sem radie lizar a luta e ser oposição ao governo Lula ?
Tudo o que os setores conservadores e direitistas q erem, é um processo de radicalização dos
movimentos contra o governo, e passariam a exigir então a repressão por parte do governo,
levando-o ao descrédito total perante o povo. E desta forma a direita, alcançaria seus objetivos e
ganharia dos dois lados: controlaria o ascenso da luta social dos movimentos e desmoralizaria o
governo eleito para fazer mudanças.

14. Um segundo �esafio dos movimentos sociais é que precisam mobilizar para garantir conquistas
�oncretas �oca1s, m�� essas são impossíveis sem que haja mudanças na política econômica. E por
isso, �recisam poht1zar sua base social, elevar o nível de seu discurso, para se somar às
necess1_dad:s de mudança da política macro-econômica, como condição de avanço social. 

15 · A r�ahzaçao da Marc?� Naciona_l pela reforma agrária, que mobilizará milhares de pessoas
ca�mhando para Bras1ha, a ��Ir do mês de abril, pode jogar um papel importante nessaconJuntura, para alterar as cond1çoes postas para a reforma agrária. E quem sabe leve O governo a
resolver os problemas c?ncretos pendentes, em centenas de acampamentos de sem-terrases�arramados por todo pais, bem como a prometida melhoria da qualidade de vida nas áreas já
existentes de assentamento. Basta saber, que em pesquisa recente realizada pela USP revelouque 66% de todos os assentamentos existentes, não recebem a atenção de nenhum pr;grama degoverno ... 

16- A ��cha pode ?erar as �ndições para que se retome as diretrizes do Plano nacional de reforma
:grar1: e se consiga gar�ttr os compromissos do próprio governo Lula: assentar 430 mil famT uran e seu mandato, implementar um program d éd. . 1 ias 
implantação do programa 

ª e cr ito especial para essas famílias, e
17. A de instalação de agroindústrias nas áreas de assentamentos.
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A crise do Estado e a luta pela democracia 
na América Latina: 

Problemas e perspectivas* 

1. Estado e sistema político: crises e caminhos

Presenciamos, hoje, um novo movimento de lutas pela de
mocracia na América Latina. Essas lutas ocorrem em meio a 
uma crise de proporções mundiais. A experiência e a novida
de da história que vivemos, a forma com que vivemos a crise 
em cada um de nossos países, os efeitos imediatos e os que 
podem ocorrer no futuro são temas que exigem uma reflexão 
que vá além das declarações. 

Toda crise traz um acirramento de lutas e uma reacomo
dação de forças. Para dizer de, outra forma, toda crise supõe 
uma "concentração de contradições" nacionais e de classe. A 
concentração de contradições se manifesta na política e na eco
nomia, na ideologia e na repressão. 

De uma forma geral, as crises se resumem a fenômenos 
de conquistas e liberação de territórios, a novas formas de par
ticipação e poder de algumas classes e facções, à custa de ou
tras, a instauração de sistemas políticos mais democráticos 
ou mais autoritários, mais populares ou mais oligárquicos, 
mais proletários ou mais burgueses. O desfecho das crises 

• Texto publicado cm Casanova, P.G. & Roitman, M. (coord.). La democracin en América 
Latina: actualidad y perspectivas. México, Ed. Jomada/Unam/Ciich.
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corresponde a fenômenos de expropriação, nacionalização e 
socialização de capitais ou de maior presença de capital mo
nopólico com privatizações e desnacionalizações. Como lu
tas que se intensificam, as crises derivam em novas formas 
hegemônicas de governo e persuasão das massas, e em novas 
linguagens motores, ou na aplicação de medidas sistemáti
cas repressivas com estados, de fato, que às vezes se prolon
gam por décadas. 

Ao formularmos a questão da luta pela democracia no 
bojo desta longa crise, aludimos de maneira direta à luta por 
um determinado sistema político, por um determinado regi
me político. Também aludimos, de maneira implícita ou ex
plícita, a um determinado Estado. Ao falar das definições de 
democracia dadas pelos diferentes grupos e classes, parece 
necessário começar por uma definição relativamente sim
ples de Estado. A definição deve contribuir para esclarecer 
as lutas atuais pela democracia na América Latina, e as defi
nições práticas dos regimes políticos. 

O "Estado é o poder de dispor da economia. �e poder pode 
se basear na persuasão, na coação e na negociação, ou seja, na 
hegemonia ou na repressão, e na combinação de uma e outra. O 
Estado dispõe de aparelhos e sistemas de coação, persuasão 
e negação. Por detrás dele, encontra-se uma imensa rede de 
relações entre territórios, nações e classes. Estas últimas de
monstram ser altamente significativas. Sua capacidade de deci
dir sobre o excedente econômico e sobre a mais-valia de um 
território, de uma nação e uma população é muito grande. 
Suas relações com os aparelhos estatais são relações nacio
nais e transnacionais. Determinam a conduta dos estados pela 
via do mercado, do investimento, do financiamento. Os gran
des proprietários, o capital monopólico, a empresa transnacio
nal têm uma influência decisiva nas taxas de acumulação, 
nas taxas de exploração, no u�o regional do excedente. Em 
cada país, ocorrem variações concretas determinadas em fun-
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ção do poder das empresas, nacionais e estrangeiras. O poder 
de umas e outras contribui para aumentar e diminuir os pró
prios aparelhos estatais, de negociação ou repressão. 

Os sistemas políticos são apenas parte dos Estados, e por 
isso exigem uma diferença muito clara entre política e poder. 
Uma parte muito significativa da luta pela economia situa-se 
à margem ou acima dos regimes políticos. As forças que pos
suem o poder não permitem que as medidas econômicas ul
trapassem os limites destinados aos sistemas políticos. Ain

da que exista uma interação entre o Estado como poder, para 
dispor do excedente e o sistema político como poder econô
mico circunscrito e limitado, essa interação não apaga as di
ferenças. É necessário sempre distinguir a luta pelo Estado e 
a luta por um sistema político, a crise do Estado e a crise de 
um sistema político. Desta diferença, se desprende uma pri
meira reflexão, que foi muito clara na experiência da Unida
de Popular à frente do governo chileno (1970-1973): a luta 
por um sistema político não compreende toda a luta, e tam
bém a crise de um sistema político não supõe necessariamen
te a crise do Estado. 

Os sistemas políticos estão determinados, em última ins

tância, pelas estruturas do Estado, pelas relações de poder 
que f ixam as pautas da geração, transferência e distribuição 
do excedente. Os sistemas políticos estão muito vinculados 
em suas possibilidades e limites às estruturas da mais-valia, 
do valor acumulado pela exploração e pelo desenvolvimen
to. Sendo assim, cabe a pergunta: Se isso acontece na última

instância, os sistemas políticos perdem todo seu significa
do? Longe disso, pensamos que os sistemas políticos são sig
nificativos e às vezes altamente significativos em qualquer 

instância. A partir deles, podem se gerar transformações nas 
estruturas do Estado e no uso do excedente. E ainda mais, os 
sistemas políticos, por si mesmos, encerram valores signifi
cativos para os cidadãos e para as repúblicas; valores relacio-
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nados com a participação e a representação política, com a 
renovação de quadros dirigentes, com o respeito às autono
mias de etnias e corporações - como a Universidade ou os 
sindicatos - com o respeito ao pluralismo religioso, ideoló
gico e político, aos direitos sociais e individuais, à negocia
ção coletiva e à soberania das nações. Só que para alcançar 
estes valores, é necessário não desassociar as estratégias e os 
modelos de sistemas políticos das estratégias e estruturas dos 
Estados. É a partir de uma concepção desses estados que se 
pode alcançar urna teoria viável dos sistemas políticos, des
de que se tome a precaução de não incluir a lógica do sistema 
político na lógica do Estado. 

As crises do Estado na América Latina ocorreram princi
palmente por volta dos anos 1800, 1850, 1880, 1930, 1945 e 
1959. A última ocorreu durante o auge do neoliberalismo, 
mais ou menos a partir de 1980. Dentro dessas conjunturas, é 
possível determinar o aparecimento de diferentes tipos de Esta
dos. Por volta de 1800, surgiu o Estado das oligarquias re
gionais e dos exércitos comandados. Em meados do século 
XIX, impôs-se com dificuldade o Estadó das raquíticas bur
guesias comerciais e urbanas. Em 1880, iniciou-se a forma
ção do Estado das oligarquias associadas ao imperialismo nas
cente; formaram-se então os primeiros exércitos profissio
nais que começaram a tomar posse dos territórios nacionais, 
contra os caciques regionais, e a proteger os territórios es
trangeiros. Em plena crise de 1930, desenvolveu-se o Estado 
dos exércitos populares ou populistas, que estabeleceram 
uma variedade de pactos com as classes médias e também 
com os operários, pactos que pouco a pouco derivaram no 
auge das burguesias nativas ou nacionais e na crescente vin
culação destas ao capital monopólico. Nestes mesmos anos, 
também triunfaram em muitos países as ditaduras militares, 
produto de intervenções oligárquicas e imperialistas. 
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Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se de uma 
�aneira mais completa o superestado pan-americano com ins
tt,�ições militares, econômicas, educativas, jornalísticas e ope
ranas, encabeçadas pela OEA e pelo Pentágono. O Departa
mento d� �sta�o norte-americano refuncionalizou e ampliou 
sua part1c1paçao no poder dos Estados latino-americanos de 
todas as formas que pôde, enfrentando as naturais resistênci
as com todas as armas e usando argumentações nas quais acu
sava aos opositores de serem governos ou forças comunistas 
ou fascistas. 

Depois da Revolução Cubana, e para enfrentar as corren
tes revolucionárias que se proliferaram nos anos 60, surgiu 
um novo Estado militante conhecido como o fascismo da de
pendência, o militarismo do Pentágono e a "burocracia auto
ri�a militar". Correspondeu a uma nova estruturação do 
capital monopólico transnacional e transindustrial. No final 
dos anos 70 e início dos 80, resultou em novas formas de arti
c?lação dos mercados de bens, serviços e dinheiro, apropria
�ªº e roubo de recursos naturais, privatização e desnaciona
lização de empresas públicas, refuncionalização de taxas di
ferenciais de mais-valia, de força de trabalho cativa e de mi
gração interna e internacional de trabalhadores manuais ou 
i�telectuais. A criação do novo Estado transnacional e asso
ciado ocorreu �pós uma guerra interna em cada país, dirigida 
contra os movimentos de libertação nacional, muitos deles 
rev?!ucio�á�os e com um projeto socialista. No campo da 
p_ohttca, hqmdou os governos nacionalistas e populistas, en
tão envoltos em grandes contradições. Para a realização e a 
renovação ampliada do processo, houve a contribuição de 
uma política de endividamento e reconversão dos estados a 
suas formas mínimas, e sua desintegração ou crescente inte
gração aos Estados Unidos. Todo o processo que ocorreu du
rante os �os 90 pareceu apontar para a gesta,;ão de um Esta
do multmacional da América do Norte - encabeçado por 
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Estados Unidos, Canadá e México - que ameaçava esten
der-se ao resto das Américas. 

Em todos esses casos, as crises e mudanças do Estado 
obedeceram às lutas nacionais e de classes. Em todos eles se 
deram iniciativas antagônicas: do imperialismo, da oligar
quia e da grande burguesia rural e industrial, ou dos grandes 
movimentos camponeses e das classes médias. Em muitos 

. deles foram significativas as lutas dos trabalhadores por uma 
maior participação na economia, na política e até mesmo no 
poder. Deste último ponto de vista, a crise e evolução do Estado 
adquiriram caracteristicas radicais desde que a revolução socia
lista triunfou em Cuba Se, anteriormente, já havia se formula
do - às vezes de forma extremamente incipiente - a luta entre 
dois sistemas sociais, com a crise do Estado, essa luta tor
nou-se tão profimda como nunca havia sido no terreno dos sis
temas sociais ou da transição para um novo sistema social. Em 
geral, havia se limitado a projetos de reestruturação na divisão 
da propriedade e do excedente dentro do mesmo sistema so
cial, com maior ou menor força do capital monopólico, da an
tiga oligarquia rural, da grande burguesia local, ou das forma
ções político-militares populares e populistas. Mas a partir de 
Cuba, formulou-se uma crise que apresentou uma "concentra
ção de contradições" entre os proprietários e ós não proprietá
rios dos meios de produção. Essa crise, própria do sistema so
cial em um país localizado na periferia do capitalismo, tendeu 
a reformular a luta nacional, a luta pela democracia e a própria 
luta pelo socialismo. As três aconteceram em meio a um blo
queio do imperialismo que dura até hoje. 

No outro extremo da América, no Chile, a breve expe
riência de um caminho político para o socialismo democráti
co foi cancelada com uma agressiva política de desestabili
zação e golpe de Estado é-com a intervenção abertamente re
conhecida do governo norte-americano. O fim do projeto da 
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Unidade Popular não representou apenas o fim da democra
cia chilena com fortes núcleos operários e camponeses, mas 
significou também o início do novo modelo de Estado que 
havia sido iniciado em 1964 e que se tornaria continental 
com o Estado transnacional associado dos anos 80. 

A partir de 1979, a América Central obteve uma originali
dade especial com a Revolução Sandinista e sua tentativa de 
impor um Estado de bases populares e uma democracia do 
povo com pluralismo religioso, político e ideológico, assim 
como uma economia mista, pública, privada e social. Após uma 
longa guerra organizada, armada e financiada abertamente pelo 
governo norte-americano, o governo sandinista perdeu demo
craticamente as eleições, quando sua situação já havia se toma
do insustentável em um Estado pressionado e endividado. 

Durante um certo tempo, a crise do Estado na América 
Latina pareceu apresentar de maneira evidente a luta entre 
duas classes e dois tipos de nações. A classe trabalhadora e 
os estados socialistas ou de orientação socialista enfrentaram 
as burguesias e as oligarquias dos estados periféricos do ca
pitalismo, apoiados por dois grandes blocos de poder, o que 
era encabeçado pela União Soviética e o que tinha a hegemo
nia dos Estados Unidos. Com a crise e a queda do projeto Ie
ninista, a luta entre sistemas sociais tendeu a ser mediada por 
outra, que se trava entre os regimes de "democracia limita
da" e regimes repressivos que floresceram a partir dos anos 
60. Até o momento, essa luta transformou apenas algumas
formas políticas do Estado transnacional associado. Se o re
gime legal e o sistema político eleitoral substituíram o "Esta
do de exceção" e as juntas militares de governo, as demais
estruturas do Estado continuaram operando no mesmo mo
delo de acumulação e extorsão. A luta do novo sistema social
e do Estado, que não é dominado pela empresa transnacional
privada e monopólica, mas por um .. estrutura de poder popu
lar e de trabalhadores, se limitou praticamente a Cuba. No
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resto da América, a luta contra a exploração e a marginaliza
ção - a luta de classes - foi mediada pela "democracia limi
tada" - e em geral se viu obrigada a refonnular seu projeto 
em tomo de idéias emergentes sobre uma nova democracia 
com poder popular. Nestas, o novo modelo do Estado não é 
muito claro, menos ainda o projeto de transição histórica e 
geográfica, nacional e global, ao socialismo. 

De qualquer modo, a luta pela democracia com poder do 
povo parece continuar sendo, em última instância, uma luta 
pelo socialismo democrático, e a luta pela "democracia limi
tada" (como é designada desde a Trilateral) continua sendo, 
em última instância, uma luta pelo império das transnacio
nais e da reprodução ampliada e conquistadora do capital, 
que hoje domina em nível mundial. Em um futuro incerto, a 
meta de uma democracia de maioria social e nacional, contra 
a democracia de minorias ou elites políticas neoliberais e 
transnacionais, parece ter se convertido em um projeto de pri
meira instância. Seus objetivos primordiais tendem a resumir 
e refofl)'lular, em um novo projeto histórico, as experiências es
senciais, em matéria de sistemas políticos e de Estados, cons
truindo, a partir do social e do político, um e outro. 

A luta pela democracia na América Latina esteve associ
ada e desassociada às lutas pela independência, pela justiça 
social, pelo poder e pelo Estado. O que importa hoje é consi
derar como a história dessa luta pela democracia se associou 
ou se desassociou das demais. Para isso, é necessário fazer 
uma recapitulação sobre os vínculos do projeto de democra
cia com os projetos nacional e popular, com o social, socia
lista e socialdemocrata. Também é indispensável revisar, com 
relação a esses projetos, qual foi a estrntura e o movimento das 
uniões, dos blocos, das alianças, com seus problemas de desu
nião, de luta, d1..: fragmentação. É preciso observar os efeitos 
negativos das facções, dos seguidores, dos grupos, ou os obs-
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táculos para a união de forças populistas, comunistas, social
democratas, democráticas e religiosas, cuja superação per
mita fortalecer os blocos nos quais dominam os interes
ses da maioria. 

O estudo dos movimentos amplos e de base popular é tão 
importante quanto atualmente parece abarcar, de uma ma
neira muito imprecisa, toda a gama de lutas - até a dos siste
mas sociais - e todo tipo de forças, até mesmo as religiosas, 
que se no passado enfrentaram "mortalmente" as leigas e 
marxistas, hoje parecem aproximar-se delas com a teologia 
da libertação e com a reformulação de um pensamento revo
lucionário menos escolástico e mais plural. 

A sinalização do problema de um novo sistema político 
com um novo poder da maioria toma necessário refletir so
bre a questão do poder do Estado. É indispensável ter bem 
claro que quando as crises se aprofundam, resultam em dife
rentes tipos de sistemas políticos e também em diferentes ti
pos de estados. Não se limitam apenas à reestruturação da 
luta política; supõem uma mudança qualitativa tanto da de
mocracia quanto do Estado, e apontam para a mudança do 
próprio sistema social, muitas vezes sem se dar conta disso. 
Este é o fato novo. No passado, se destacam os diferentes ti
pos de sistemas políticos das crises de reestruturação do Esta
do dentro do capitalismo, que ocorreram dentro do mesmo 
Estado. E estes são, às vezes, primeiras instâncias para a re
estruturação do Estado dentro do capitalismo. Desde Cuba 
até a crise do bloco "socialista" encabeçado pela URSS, as 
lutas por sistemas políticos ampliados e as lutas populares e 
nacionais contra as ditaduras converteram-se freqüentemen
te em primeiras instâncias de lutas, por outro estado e por ou
tra sociedade de transição ao socialismo ou de transição ao 
capitalismo. Hoje, a luta_ por uma democracia ampliada e po
pular, com pluralismo tdeológico, religioso e político, rapi
damente postula a reestruturação do poder do Estado. Sem 
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ess� reestruturação toma-se impossível uma poiítica �ocial 
para a maioria; a própria democracia ampliada �arece insus
tentável. O fenômeno nos obriga a formular mais claramente 
qualquer projeto sério de d�mocracia ?� maioria, conside
rando três dimensões: a do sistema pohtaco, a do Estado e a 
do próprio sistema social. Ao fazê-lo, não podem �er ignora
das certas tendências gerais de um processo que ate agora pa
rece confirmar a expansão do Estado norte-americano na 
América Latina. Também não se pode ignorar a mudança 
histórica que a queda do bloco socialista e a crescente hege
monia dos Estados Unidos no globo significaram. Se os fatos 
anteriores não podem permitir nosso desalento, também não 
podem frear nossa reflexão. 

Em meio a uma das piores crises do Estado endividado e 
da sociedade subdesenvolvida da América Latina, "infor
mal" e "subterrânea", em meio a uma crise estrutural� ·�sis
têmica" do mundo capitalista e do próprio mundo so�1�1sta, 
que tem altas probabilidades de acentuar-se nos pr�x�mos 
anos ou pelo menos até o fim do século, ne_s�as. cond1çoes e
com esses prognósticos, após tantas expenenc1as de luta e 
até mesmo com uma consciência rigorosa das mesmas, uma 
enorme quantidade de forças populares,� revo!�cionárias
tem colocado no primeiro plano do cenanq pohtaco a luta 
pela democracia, e pela democracia com poder. 

O que essa luta significa? Como pode ser caracteri�da? 
Como tem evoluído em seus últimos passos e qual e seu 
movimento histórico mais provável? E, principalmente, 
como podemos impedir que termine ou estacione em um 
novo. projeto de democracia colonial? Estas são algumas 
das questões formuladas por todas aquel_as forças que, a
partir de posicionamentos popula,res

.' 
soc1al�emocratas ou

revolucionários, alegam como propno o proJeto de demo
cracia na América Latina. 
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2. A luta pela democracia: sentido e movimento

O termo democracia é extremamente ambíguo. Serve de 

estandarte para as forças mais contrárias. Hoje, as próprias 
classes dominantes, os próprios centros de hegemonia impe
rialista, inclusive os grupos e indivíduos cujo comportamen
to se caracteriza pelo autoritarismo e pela repressão, falam 
de democracia. A contradição entre suas palavras e sua con
duta é óbvia, chocante. Mas não é a única contradição. A de
finição do conceito de democracia é diferente da que é sus
tentada pelas forças populares e revolucionárias. Os concei
tos são até mesmo antagônicos. 

E ainda há outras questões. As próprias forças populares 
e revolucionárias têm diferentes conceitos de democracia. 
Isto pode ser percebido em seus debates internos. Um dos mais 
significativos estabeleceu a diferença entre dois grandes se
tores da luta pelo socialismo na América Latina: um amplo 
setor afirmou que era necessário dar início à luta pela demo
cracia para então se aproximar da luta pelo socialismo, outro 
defendeu que era necessário ir diretamente à luta pelo socia
lismo, marchar em direção à revolução socialista. No acirra
do debate, os grupos que clamavam por um caminho direto 
chegaram a pensar e afirmar que o projeto de luta pela demo
cracia era um projeto predominantemente burguês. Apresenta
ram textos da Trilateral e muitos documentos, declarações e 
medidas democráticas emitidos pelas classes governantes da 
América Latina, ou por porta-vozes do liberalismo, da so
cial-democracia, da democracia cristã e das novas forças do 
populismo, para confirmar sua desconfiança. Os outros gru
pos responderam que era necessário ter essa luta como pró
pria, como parte de uma longa e complexa batalha por uma 
nova sociedade, por um socialismo com profunda participa
ção do povo na tomada de decisões. Elucidar o problema tem 
sido uma das tarefas mais imp011antes do pensamento políti
co e das ciênc;as sociais da América Latina nas últimas déca-
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das e, sobretudo, nos últimos anos. Seu aprofundamento tem 
exigido a observação de inúmeros pontos que o discurso teó
rico sobre a democracia geralmente não contempla, o que impe
de o esclarecimento das verdadeiras diferenças que vão de uma 
democracia a outra. Deste modo, repete-se o mesmo debate, com 
as mesmas palavras e qualificativos, em uma espécie de círcu
lo vicioso. Alguns pontos têm sido objeto de esclarecimento, 
mas em todo caso, requerem uma especificação mais rigorosa. 

O imperialismo e as classes dominantes da América La
tina não têm uma política única, mas sim duas ou mais políti
cas que são aplicadas de forma simultânea - em diferentes 
países - ou alternativa- em cada um deles. Uma política cor
responde a seus projetos democráticos e a outra a seus proje
tos repressivos. Uma está relacionada com a preservação, ou 
com a restauração dos regimes constitucionais, dos direitos 
humanos e dos sistemas eleitorais, e a outra corresponde ao 
uso da violência. O uso da violência é "convencional" - aber
to - e "não convencional" - encoberto. O encoberto corres
ponde ao chamado "terrorismo de Estado", em suas diferen
tes versões. De qualquer modo, é um engano pensar que as 
classes dominantes têm hoje uma única política: a política 
que se supõe democrática tem substituído cada vez mais os 
regimes militares. O governo dos Estados Unidos e aqueles 
que na América Latina o apóiam e se apóiam nele têm pelo 
menos a política da democracia limitada, e a política da re
pressão seletiva ou massiva, encoberta e aberta, com forças e 
exércitos especiais e convencionais. Por isso, a esquerda lati
no-americana tem em suas mãos um problema real: se aqui, 

neste ou naquele país, se aceita uma política de democracia 

limitada e se procura convertê-la em uma política de demo
cracia ampliada, ou se nega a política de "democracia limita
da" na forma de abstenção, de desobediência civil ou de múl
tipla resistência, em qualquer destes casos, cedo ou tarde terá 
que se enfrentar as estruturas repressivas do Estauo. Uma 
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opção da esquerda que enfrente a "política dupla", dificil
me�te funciona na prática. É verdade que existem países nos 
qua_1� uma mesma organi��ão sustenta, ao mesmo tempo, uma
poht1ca democrática e uma política à "mão armada". As or
ganizações em guerra - como se observa em El Salvador, na 
Guatemala e na Colômbia - têm uma ação pacífica, legal, 
que procura - com outras forças populares, autônomas - no
vas formas de diplomacia, de negociação social, de pacifica
ção constituinte que obrigue o reconhecimento do poder do 
povo. Ao mesmo tempo, os grupos armados conhecem a ne
ces�i?ade de continuar com sua política dupla - negociadora 
e militar- em busca de um novo tipo de democracia com po
der do povo. Se esta opção não ocorre em muitos lugares e 
mome_ntos, é porque parece destinada a conciliar soluções
negociadas de democracia e revolução. Mas, em geral, a es
quer?a �ontinua dividida em forças partidárias da luta políti
ca, s�nd1cal, legal, e em forças que vivem na ilegalidade, que
se veem obrigadas a lutar nela e que optam por ela. Dado 0

car�ter limitado do "país legal", o mais provável é que em 
mmtos dos países da América Latina essas divisões da es
querda continuem, adquirindo, inclusive, o caráter de fortes 
l�tas in�emas, a não ser que uma delas imponha sua hegemo
nia, assim como aconteceu na Nicarágua com a Frente San
dinista de Libertação Nacional, antes da tomada do poder, ou 
como o que acontece até hoje com o Farabundo Martí, em El 
Salvador. Nesses casos, se produzem fenômenos inusitados 
de unidade nas duas esquerdas e em suas várias facções -
co11:o on_te� na_ Nicarágua e hoje em El Salvador. O proble
ma e mais d1fic1I- ou impossível de ser resolvido - se as for
ças da insurreição realizam uma política hostil e terrorista 
contra os grupos políticos da própria esquerda, como ocorre 
com o Sendero Luminoso, no Peru. 

Em todo caso, se é um engano que as classes dominantes 
têm uma única política, também parece in-eal pensar que a 
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esquerda tenha somente uma única tática. As possibilidades 
concretas da luta democrática em cada país determinarão se 
irá predc ninar a esquerda política e legal ou a perseguida, 
ilegal e reprimida, daqueles que optam por responder com a 
violência revolucionária. Não é um problema de cálculo de 
probabilidades ou possibilidades. Cada força da esquerda irá 
calculá-las lutando, e a própria esquerda tenderá a calcular 
mais as legais na luta legal, enquanto observa a difusão de 
outras; ou participará nas ações insurgentes, enquanto obser
va as cívicas e políticas. Em todo caso, romperá as opções 
extremas da luta eleitoral ou luta armada, e se disporá a des
cobrir e mobilizar todas as forças emergentes do povo. Em 
certos momentos, uma esquerda aderirá à tática da outra, 
como fizeram os tupamaros com a Frente Ampla e os tercei
ristas com a Frente Sandinista. Mas, em geral, a esquerda vi
verá tanto a opção eleitoral quanto a ação armada e ainda 
mais uma, a das múltiplas ações de massa durante os colap
sos das estruturas e dos sistemas. Suas diferenças polêmicas 
serão avaliadas pelas estruturas e conjunturas ditadas pelo 
direito e pela repressão, e pelas que se formam nos momen
tos de irrupção histórica das massas, quando as vanguàrdas 
passam a seguir e orientar estas diferenças. 

Poderia se dizer que após a crise do bloco soviético e do 
triunfo mundial do capitalismo, a possibilidade de que essas 
duas esquerdas, ou essas duas políticas de esquerda, continu
em coexistindo, diminuiu muito. Em um cálculo p1:1ramente 
pragmático, poderia se dizer que essa hipótese é correta. Mas 
as políticas armadas dos povos não são medidas por conside
rações puramente pragmáticas. A racionalidade pragmática, 
no melhor dos casos, combina-se com a lógica do impossível. 
Uma revolução am1ada nunca foi realizada com o apoio do 
bloco soviético. Pensar que ele poderia ajudar no triunfo das 
forças populares não foi a razão determinante para que se 
lançassem à luta. É verdade que a ideologia da insurreição 
dos anos 60 e 70 tem sofrido golpes muito duros atualmente, 
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difíceis �e super3:1' �m curto prazo. Mas, se em muitos países 
o procedimento ctvtl e legal tem predominado nos movimen
tos de esquerda, há regiões inteiras como a Arn"érica Central
e os Andes, nas quais os dois tipos de luta continuam e, às ve
zes, se intensificam. E nos países onde predominam os movi
mentos cívicos e pacíficos de fonna quase universal - como
no Uruguai, no Brasil e no México - o "possível'' triunfo sobre
os governos de democracia limitada não consegue esconder
o perigo de novas políticas de desestabilização e intervenção
contrária. Essas políticas levantariam novamente as duas opções
da esquerda diante do terror: a da luta cívica e a da luta annada.

J:?iante dds evidências assinaladas, parece necessário 
considerar um segundo ponto. Como as forças populares e 
revolucionárias - em suas linhas mais gerais - consideram a 
luta pela democracia? Mostramos aqui várias correntes que 
precisam ser diferenciadas. Correspondem a formações e ob
j�tivos subjacentes em qualquer luta popular pela democra
cia. As correntes, ou formações, são de três tipos principais: 

l j Daqueles que lutam pela democracia como cidadãos
, 

em tomo de objetivos mínimos, como manter ou recuperar as 
fonnas legais, os regimes constitucionais, os direitos hwna
nos, o� sistemas de partidos políticos e os sistemas de voto po
p�lar. E uma grande corrente, uma fonnação sigll!ficativa, prin
cipalmente quando os povos vivem sob o terror das ditaduras. 

2º) Daqueles que lutam como trabalhadores e habitantes 
explorados e excluídos. Desde os terrenos do trabalho ou das 
zonas marginadas, apresentam problemas relacionados com 
a democracia sindical ou bairrista, ou pela defesa e aumento 
de salários e benefícios, ou pela instalação e prestação de 
serviços: água, esgoto, eletricidade, escolas, alimentos, re
médios. Uma formação múltipla - de pobres e trabalhadores 
- pressiona a anterior e encontra nela membros dos setores
médios que tendem a apoiá-la com projetos de políticas soci
aldemocratas ou de governos democráticos e populares. A
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corrente dos pobres tem ainda seu próprio campo de.desen
volvimento. Vai desde os centros de trabalho e dos bairro� 
marginados, com seus interesses particulares, até questiona
mentos mais globais, como medidas de mudança das estrutu
ras do Estado ou projetos de mudança do sistema social, so
bre os quais existe uma teori7.ação muito precária, após a queda 
do chamado socialismo real. De qualquer modo, as correntes 
do povo pobre, que lutam pela democracia, expõem problemas 
que ameaçam o sistema atual de acumulação e o estado que o 
apóia. A rnposta também não corresponde a uma única política 
de repress o e exclusão. O estado transnacional combina subs
tancialmente a política de exploração, repressão e exclusão 
com a de cooptação individual e social. Nem as políticas de 
ajuste mais severas deixam de considerar, para o controle do 
sistema, a necessidade de separar os "pobres" dos demais po
bres, para privilegiar essa parte com emprego, ou em seus em
pregos. Também possuem uma política que separa os dirigen
tes de suas organizações de base. A fim de alcançar estes obje
tivos, o Banco Mundial planejou as especificações gerais de 
políticas de "solidariedade"; o complexo de transnacionais aper
feiçoou suas políticas de estratificação e divisão da economia 
e da sociedade, e a Trilateral e seus sucessores aperfeiçoaram 
os mecanismos de cooptação e alienação de líderes e clientes, 
de deputados, senadores, prefeitos e "bases" de apoio. 

As novas lutas democráticas que se originam nas forças 
populares são mediadas ou condicionadas de diferentes for
mas: com políticas seletivas de aumento de salários, benefí
cios e emprego, de modernização parcial de regimes de nego
ciação sindical, ou de modernização tecnológica limitada a al
gumas empresas, departamentos e seções; com alterações li

mitadas de estruturas, nas quais se dá crescente "presença" ou 
força aos comerciantes e artesãos "marginalizados" ou "infor
mais", ou nas quais se aumenta a participação econômica, po
lítica e cultural de segmentos das massas no Estado. Ao mes
mo tempo, a crise se acentua e tende a aumentar as caracte-
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ristic_as de exploração e exclusão das grandes maiorias. Nes
sas circunstâncias, o novo jogo não elimina o surgimento de
respostas populares cada vez mais desesperadas ou radicais.·
Mas es_tas não parecem destinadas a predominar de imediato
no COIIJ�to do continente, e é possível que ocorram de forma
de�contmua e separada durante um tempo incalculável. Enquan
to isso, as lutas "particulares" ou movimentos sociais parecem
ganhar destaque na maior parte dos países e estar destinados a
uma política de acumulação de forças, sobre a qual não há cla
re�- nem nas formulações teóricas, nem nos posicionamentos
pratrcos das organizações democráticas populares. 

. 3º) Acresc�nta-se às duas grandes correntes, que se com
bmam e se articulam - a da frente democrática e a da frente
do trabalho.- mais uma, altamente significativa: a que trata
da luta pela mdependência nacional, da luta pelo território de
um pov� s?berano. Esta corrente, que é uma das mais antigas
e que ongmalmente se manifesta como luta pela terra - luta
dos camponeses pela terra e dos habitantes pela nação - em
?osso tempo, continua sendo fundamentalmente válida. Mas
e uma corrente cada vez mais complexa e mediada, sobretu
d?, d�sde que o neocolonialismo dominou os territórios - na
ciona1_s - através de intermediários nativos - conservadores e
popuhstas - com políticas de dominação transnacional eco
n�micas, _ militares, governamentais e culturais. A diI�inui
çao relativa dos ca�poneses, o movimento de articulação
entre_ as classes _dommantes externas e internas, a difusão de
padro�s c_ultura1s dos Estados Unidos nos setores médios e
nas propnas camadas populares, modificaram consideravel
mente �s características da luta nacional, que se centra cada
vez �ais na luta pela democracia e na luta pela cultura em
especial n_a luta pelo idioma. A libertação nacional é c�nsi
derada ?ºJe - �o mesmo t�r:11Pº, ou quase ao mesmo tempo -
co�o _ hberta�a� democratrca com uma maior participação
orgamca e pratica do povo na economia, na política, na cul-
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tura e no Estado. A luta nacional é considerada como maior
"independência" relativa do Estado em relação ao capital
monopólico - interno e externo - ou cor"o "desconexão"

parcial da lógica do mercado, pelo menos em alguns seg
mentos da produção e dos serviços. Mas, neste momento, a
luta pela libertação nacional não parece ser primordialmente
a luta de um Estado-nação soberano frente ao Estado-nação
imperial. Nesse sentido, também parece destinada a ser um
projeto de luta de acumulação de forças dos povos contra
seus opressores e exploradores, internos e externos, visando
à estruturação e ao crescimento das organizações populares
em várias regiões de um mesmo país e em vários países, in
cluindo os Estados Unidos. O espaço e o tempo ficam aber
tos para o mundo a partir das lutas imediatas e locais dos ha
bitantes e trabalhadores marginalizados e com organizações
associadas democráticas e socialdemocráticas, reformistas e
revolucionárias. Talvez um dia aconteça, mesmo que hoje
não se pense dessa forma, uma espécie de revolução popular
multinacional, democrática e socialista que elimine ou subor
dine os governos transnacionais com suas forças, suas empre
sas e seus mercados. Essa revolução multinacional organiza
ria a economia de transição da "maioria" com estruturas so
ciais, públicas e privadas. Teria que ocorrer em várias partes
do mundo capazes de defender seu território, sua população e
suas novas instituições. Hoje, é apenas um vago sonho.

Com referência às grandes correntes - a democrática, a
dos trabalhadores e marginalizados, e a nacional - mesmo
com seus diferentes níveis de profundidade, estas têm óbvias
relações entre si, seja porque uma delas assuma ou pretenda
assumir todas as lutas, ou porque várias se unam para um
projeto comum. De qualquer modo, ao propor uma das lutas
sem levantar as outras, estas vão aparecendo e as forças aca
bam enfrentando a alternativa de se somarem contra um ini
migo comum ou se separarem e até mesm0 lutar entre si, em
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divisões bem conhecidas como liberais, trabalhistas, nacio
nalistas, social democratas, socialistas e comunistas ( estes 
últimos quando ainda Jxistem). 

O que queremos destacar, neste momento, é que qualquer 
luta pela democracia aborda as demais lutas. Qualquer lutà pela 
democracia se define, nos fatos, definindo seus partidários e 
inimigos na ordem política, e na luta de classes entendida como 
luta contra a exploração interna e externa, nacional e transnacio
nal e pela distribuição do excedente. Mas, sem uma idéia de 
classe operária homogênea, pois esta não existe; sem a centrali
dade de classe operária industrial qué já desapareceu, e com 
wna grande quantidade de pobres subempregados e marginali
udos, muitos dos quais trabalham por conta própria. 

Entretanto, o projeto democrático das classes dominan
tes mostra a�lmente uma grande variedade de definições 
com relação aos problemas sociais e aos problemas nacio
nais. O projeto principal e mais conservador é o que dá al
guns passos efetivos na implantação de wn regime democrá
tico, sem a menor intenção de conceder nada na ordem do 
trabalho, e menos ainda na ordem da propriedade excedente. 
A política neoliberal é aplicada acima de qualquer interven
ção "democrática". A dívida externa e seus juros continuam 
extraindo o novo tributo das nações. A produção continua se 
orientando na direção de um mercado externo e de uma agri
cultura de exportação, enquanto diminuem os bens de consu
mo da maioria. As empresas transnacionais, com alta densi
dade de capital e pouca geração de emprego continuam sen
do priorizadas. As empresas com trabalhadores sem sindica
tos, nem segurança no emprego se transformam nas princi
pais novas indústrias. Diminuem as importações de bens de 
capital, com o argumento de que assim se diminuirá o déficit 
da balança de pagamentos ( em todo caso, quando há um au
mento de bens de capital é das transnacionais e associadas). 
Aumenta a dependência alimentícia e de produtos básicos, 
supostamente estimulada para aproveitar a "relativa eficiên-
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eia nacional" e o maior produto marginaliudo das grandes 
potP-ncias. O dólar é superestimado "para estimular as expor� 
tações", com efeitos inflacionários externos que se somam a 
muitos outros internos. O gasto nacional diminui vertical
mente com o argumento de "conseguir um equilíbrio orça
mentário". As empresas são privatizadas e desnacionaliza
das "para acabar com a corrupção e a ineficiência do setor 
público", ou para "que o governo se concentre nas tarefas 
que lhe correspondem", ou até mesmo "para usar os rendi
mentos que são obtidos com a venda a fim de resolver o pro
blema da pobreza". Os salários diretos e indiretos caem ver
ticalmente. A "democracia limitada" realiza exatamente a 
mesma política econômica e social que foi usada pelas dita
duras repressivas. Logicamente, não apenas "moderniza" e 
reestrutura as relações de trabalho e os sindicatos, mas tam
bém as relações dos Estados-nação em suas conexões de de
pendência com. os centros financeiros, como o Banco Mun
dial e o FMI, ou com os comercias, tecnológicos e militares, 
desde o GA TI até o Pentágono. Seu caráter excessivamente 
limitado não lhe faz perder, de todo, urna certa importância 
diante dos regimes repressivos e inconstitucionais, mas a su
perficialidade da luta política e seu caráter efemero ou tea
traldemocrático se tomam mais evidentes, conforme se 
acentuam os problemas sociais da maioria, enquanto se es
tendem ao império das transnacionais e associados. 

O bloqueio ou eliminação de toda luta política alternativa é 
uma das características dessa democracia. Qualquer medida im
portante de justiça social e de dependência econômica tende a 
ser tachada de subversiva ou de comunista, como no passado, 
de populista e corrompida, e também de antiquada e ineficiente. 

Se por causa da Segunda Guerra Mundial os precários 
processos de democratização derivaram na chamada "Guer
ra Fria", quando chegou-se a acusar de comunista qualquer 
luta pela justiça social e pela independência nacional, hoje 
em dia o processo de intimidação tem um alcance muito 
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maior. Este procura fazer com que qualquer movimento por 
uma democracia, que tente resolv'!r o problema social e na
cional organizando o poder das classes subalternas e majori
tárias, perca sua identidade e internalize os valores próprios 
do neoliberalismo e da "livre empresa". Em todos os centros 
de trabalho - desde as fábricas até as universidades - prati
ca-se uma política de difusão funcional de valores latentes 
que se propõem a transformar o problema social em um pro
blema individual. Um novo projeto de civilização prática 
identifica o conceito de eficácia dos empresários privados 
com o paradigma da eficácia humana. 

Desta forma, apresenta-se uma grave limitação do proje
to democrático-conservador. Este pretende que haja demo
cracia sem justiça social, sem libertação nacional. O novo 
projeto conservador chega a propor um sistema democrático, 
no qual não haja direito de escolher uma política econômica 
diferente da neoliberal, nem um governo democrático com 
forte apoio popular. Propõe uma democracia "governável", 
cujas eleições se limitam a eleger os grupos das classes do
minantes (ou cooptadas por elas), que mostrem ter maior 
apoio nas umas semivazias. Propõe uma democracia sem 
opções, na qual vote a minoria dos cidadãos, para escolher 
entre um pequeno grupo de políticos profissionais, cujas di
ferenças ideológicas e pragmáticas são insignificantes. 

A perda de opções é muito maior que no passado. Nos úl
timos cinqüenta anos, na maior parte do tempo e na maior 
parte dos países, os partidos comunistas e socialistas - prin
cipalmente os comunistas - viveram na semi-ilegalidade ou 
na ilegalidade. Muitos democratas ultraconservadores e ma
cartistas já propunham algo totalmente sem sentido: que as 
opções reais de nosso tempo não terminassem no terreno le
gal, não se expressassem na fonna de partidos legais, que 
seus partidários não tivessem direito de lutar nas eleições, no 
Congresso e em outros cargos de representação popular, ou 
que se lutassem e ganhassem seu triunfo, não fosse reconhe-
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cido. Parecia a '\berração máxima, o projeto de democratiza
ção mais ilusório: que os cidadãos não pudessem escolher 
entre os partidos socialistas ou comunistas e os partidos "bur
gueses", entre os partidos nacionalistas e os partidos anexio
nistas. O mais incrível é que durante a década de 80, esse des
cabimento se transformou em uma realidade que vai além da 
lei anticomunista e da violência contra-revolucionária. A 
classe operária perdeu sua "centralidade", os comunistas 
perderam sua identidade, os nacionalistas perderam sua se
gurança, os populistas perderam sua retórica. A eliminação 
política e ideológica da alternativa, só parece ter dado espa
ço para uma alternativa emergente, de democracia com po
der do povo. Essa alternativa encontra obstáculos enormes. 
Seu futuro é incerto. Em geral, os conservadores negam a 
"alternância" no poder do Estado, as próprias condições a 
negam. Até agora, só conseguiu triunfar em algumas cidades 
e municípios, ou com cargos nos parlamentos. Mas daí a go
vernar nações há uma grande distância, onde a maioria difi
cilmente pode eleger seu governante, e os governantes dificil
mente podem fazer a política da maioria. As evidências são 
muito amplas a este respeito. As políticas de ajuste construí
ram a rede do possível. Nessa rede, só é possível o que é fim
cional para as transnacionais. Qualquer medida contrária 
tem efeitos secundários indesejáveis. Alguns são respostas 
"naturais" do sistema, outros são contra-ataques dos bancos, 
do departamento de Estado, dos grandes empresários locais 
e dos governos neoliberais. Estes mesmos, se tentam mudar 
algo, não conseguem. Com relação aos governos "populares", 
potenciais, estão obviamente ameaçados de "desestabilização" 
natural e induzida, semelhante aos do passado: desde Arbenz 
até Bishop, passando por Salvador Allende. Para eles, o pos
sível do sistema é inaceitável e o impossível, insuficiente. 

Todas as circunstâncias anteriores apresentam um grave 
problema para as forças democráticas populares. Estas não 
podem, por mais que queiram, lutar por uma democracia de 
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matriz neoliberal, tão excessivamente limitada em seus efei
tos sociais e nacionais. 

Não pode interessar às forças democráticas e populares 
uma democracia que não resolva - pelo menos em parte - o 
problema social e o problema nacional. Se lhes inte�essasse, 
não poderiam ser nem efetivas, nem populares. Eleitas pelo 
povo, não serviriam ao povo, e seriam abandonadas por este, 
ou derrotadas pela oligarquia, pelo imperialismo e pela rea
ção, que aproveitariam o descontentamento do próprio povo 
para implementar suas políticas de "desestabilização" dos 
governos irresponsáveis e demagógicos. 

Se os fatos anteriores estão corretos, e tudo parece con
firmá-lo - começando pelas matrizes econométricas da eco
nomia transnacionalizada - então as forças democráticas de 
base popular, <la base trabalhadora e de base nacional preci
sam formular, desde o princípio, um projeto que englobe as 
principais etapas da luta e que parta de um �sforço de união 
ou aliança de todas as correntes divididas. E claro que, para 
os esforços de união ou aliança, será necessário levar em 
conta as experiências universais e das condições concretas, 
em matéria de frentes e em matéria de classes. E o que está 
acontecendo com grande parte das forças populares, sindi
cais, nacionais e revolucionárias da América Latina que co
locaram em primeiro lugar a luta pela democracia. Formu
la-se um movimento imediato e histórico pela democracia. 
Esse movimento vai da política ao poder, à questão social e à 
questão nacional, em respostas e aprofundame_ntos sucess�
vos, nos quais estrategicamente se responde, amda que tati
camente algumas vezes se tome a iniciativa, antes de esperar 
o ataque. É uma luta de movimento, que demanda: a} vota
ção efetiva e respeito às eleições; b) serviços e respeito aos
movimentos sociais; c} economia e democracia nos sindica
tos e organizações dos trabalhadores industriais e agrários;
d} intervenção do povo no Estado e na economia; e} medidas
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diretas e macroeconômicas para a produção e distribuição de 
bens de consumo popular; t)"aumento da propriedade social 
e do produto social, da propriedade nacional e do excedente, 
onde não se busque mudar apenas as relações de proprieda
de, mas também as de dominação, acumulação e exploração 
e uso do excedente para fins de reprodução social; g) autono
mia financeira, econômica, política e militar na comunica
ção e na cultura; h) projetos de universidades autônomas e 
centros de pensamento critico que difundam a educação su
perior, e nos quais a disciplina intelectual tenha todo o direi
to de ser diferente da disciplina dos partidos; i) poder demo
crático, operário e popular, com autonomia de classe e tam
bém com autonomia e pluralismo ideológico e político, étni
co e religioso, cada vez mais profundo conforme se avance; 
j) elaboração de projetos de formação e organização prioritá
ria pelos partidos progressistas de núcleos ou centros de po
der popular, urbano e rural, de habitantes e camponeses, sejam
eles conselhos, comitês de defesa, etc. Provavelmente, se
acrescentará a estes objetivos um programa de moral públi
ca, com controles políticos e democráticos. Sem moral pública,
qualquer projeto popular, revolucionário e democrático está
inevitavelmente condenado ao fracasso, como se comprova
desde a Rússia até a Nicarágua.

Estas colocações são necessárias, inevitáveis. Não são 
proposições de ideologias ou sistemas filosóficos. Surgem 
com múltiplas variantes que talvez se devam a seu caráter in
cipiente, ou à própria natureza de seus protagonistas, hetero
gêneos como o povo, e dos movimentos populares e sociais 
que organizam a luta democrática mais no terreno da cultu
ra que no da ideologia, como se a democracia emergente fos
se também uma maneira de viver, pensar e dialogar e não só

de ordenar ou enquadrar. Mesmo assim, continua sendo mui
to importante repensar o problema das organizações do povo, 
sua disciplina e sua efetividade. 
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Atualmente, porém, as fonnulações de uma democracia 
de bases populares não surgem com objetivos ou normas 
precisas, com cálculos sobre os meios para alcançá-los, nem 
com os obstáculos ou facilidades que o contexto nacional e 
internacional apresentam para sua realização. Oriundos de 
lutas específicas e dispersas, alguns com caráter utópico ou 
ilusório, seu valor está no fato de constituírem o ponto de 
partida para as organizações mais amplas do povo. Muitos 
dos projetos semi-abstratos buscam sua objetividade nas or
ganizações nacionais e nos movimentos sociais. Estas orga
nizações são as que na prática permitirão alcançar o impossí
vel, e talvez estabelecer Estados populares que sejam gover
náveis, o que é muito menos provável ou previsível. 

Está claro que quando se trata da govemabilidade de de

?'1ocraci� com.poder dos povos, trata-se também da questão
mtemacmnal. E inconcebível o surgimento deste tipo de es
tados e da implantação de novas políticas sociais, social-de
mocratas ou socialistas e democráticas sem um apoio organi
zado, de caráter mundial. Mas, atualmente, muitos movimen
tos marginalizados registram essa possibilidade em algumas 
de suas organizações. Percebem essa possibilidade e a prati
cam em pequenos países como El Salvador e Haiti, e tam
bém em regiões importantes de grandes países como Méxi
co, Brasil, Colômbia, Equador e Peru. A polis da democracia 
emergente engloba os marginalizados e excluídos, pois é 
uma política de solidariedade mundial; não pode se limitar 

�o país legal nem ao território nacional, ainda que estes se
Jam seus pontos de partida. 

A questão é que a luta popular por uma democracia sem 
justiça social e sem independência nacional não tem sentido. 
Por isso, não pode conseguir nada nem durar muito tempo. 
Por outro lado, a luta por uma democracia soberana, com jus
tiça social, tem gra!ldes probabilidades de se converter na 
nova alternativa histórica, e, por isso mesmo, é perseguida. 
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As forças populares e democráticas mais conscientes sa
bem que, ao implementarem a nova luta política, cedo ou tar
de terão que tratar da luta pelo poder, e que ao implementa
rem a política de frentes amplas, cedo ou tarde terão que tra
tar da política de classes, o que não significa que por isso a 
política de frentes vá desaparecer, mas esta irá se mover cada 
vez mais em tomo de uma luta pela democracia e pela liber
tação, cuja principal base social será o povo trabalhador e o 
povo de marginalizados, informais e excluídos, com o auxí
lio de todos os grupos e organizações, que centrem seu obje
tivo num governo em que os cidadãos governem e os homens 
e mulheres trabalhem, participem e não sejam explorados. 

A passagem da política de frentes para a política de classe, 
e da política de classes para a política de frentes, está determi
nada pelas condições concretas da luta contra a exploração sa
larial e a perda de beneficios e serviços sociais no novo estado 
transnacional; contra as transferências da inflação e da dívida 
externa, e contra o autoritarismo que predomina nas forma
ções políticas de cada país. Também está determinada pelo es
paço_ das lutas legais em cada país. Assim, ao caráter universal 
de uma política que não pode ser de frentes sem ser de classe, 
ou de classe sem ser de frentes, se acrescentam variações de
terminantes que se alteram muito, de acordo com a articulação 
ou a desarticulação de partidos e sindicatos, de acordo com as 
formações e práticas políticas do Estado e da oposição, de 
acordo com as formações e práticas econômicas do Estado e 
do capitalismo monopólico, de acordo com o peso do "país le
gal" - ou do ilegal - óu seja, segundo os símbolos e ideologias 
da prática política legal e ilegal, eleitoral, parlamentária, sin
dical e religiosa. O conjunto do grande movimento também 
se altera se a luta é contra as intervenções militares e repres
sivas, diretas e indiretas, abertas e encobertas, de exércitos e 
corpos de segurança estrangeiros e seus delegados nativos. 

Todos estes e mais outros elementos tomam a luta pela de
mocracia bastante distinta, em uma área relativamente homo-
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gênea - como a América Central e o Panamá - e principal
mente na América Central; mas as forças democráticas do 
povo enfrentam um inimigo comum a todo projeto democráti
co: os círculos mais reacionários do imperialismo norte-ame
ricano e das burguesias latino-americanas. Todas as forças de
mocráticas populares vivem a necessidade lógica de uma polí
tica de frentes amplas, que pressupõe a luta contra a explora
ção e a exclusão, desde o começo até o fim do processo, levan
do-se em conta que com seus diferentes começos e desfechos, 
é e será justamente a lógica de frentes e a lógica de classes que 
determinarão até que ponto se chegará, como aconteceu na 
Nicarágua e como acontecerá com toda a América Latina. 

A ciência social, a ciência política latino-americana, o inte
lectual comprometido com as lutas pela democracia, com os po
vos trabalhadores e com a libertação, perderão toda a possibilida
de de interferir no processo, determinando sua história e seu 
movimento, se não analisarem a dialética da frente política e da 
luta contra a exploração, com suas variações concretas em cada 
país e movimento. Uma dialética dificil, que se perde em fren
tes ilusórias ou em classes isoladas quando não sabe passar da 
lógica da unidade política das forças populares para a lógica da 
unidade centrada nas frentes de trabalho, e dos cidadãos que vi
vem ou querem viver de seu trabalho. A lógica de unir forças, 
na qual o político é apenas o que une forças, combina-se com 
a lógica de unir às forças já organizadas as massas que ainda 
não estão organizadas e as que precisam ser cada vez mais li
gadas às estruturas de liderança dialogal, prática e moral, po
lítica e ética. A hegemonia da frente é ganha em uma luta 
para acolher as massas que não estão nas organizações que 
fazem parte da frente; e é perdida se uma das organizações 
da frente toma como sua tarefa principal retirar membros e 
autoridades das demais organizações da frente. A crescente 
união da frente é a união do povo, que antes era desunido e de
sorganizado, transformando-se em uma frente nacional e multi
nacional, de modo que a tripla luta pela democracia, contra a 
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exploração e pela libertação, converta-se em uma única gran
de força do cidadão, do trabalhador, do marginalizado e da na
ção, que de acordo com as conjunturas concretas caminhará na 
direção de novos pontos de acordo e ruptura, em wn longo e 
complexo processo histórico que conduzirá em última instância 
à democracia e ao socialismo: à democracia como método de go
verno e ao socialismo como método de produção de uma socie
dade, que não seja dominada pelos monopólios privados e de um 
Estado que não seja o instrumento destes ou dos burocratas. 

Hoje, a luta se inicia nos começos. Para ter êxito, é neces
sária uma solidariedade mundial que também é incipiente. 
Essa solidariedade depende de que a "lógica da sobrevivência", 
que a lógica das reformas, fundamental para as social-demo
cracias, e que a nova lógica de unidade com os trabalhadores 
do Sul, na qual os sindicatos norte-americanos começaram a 
pensar, comecem a pressionar para que se resolvam três pro
blemas mínimos, sem os quais não está assegurada a demo
cracia no mundo, nem a sobrevivência do mundo. Esses três 
problemas - que podem ser resolvidos - são: 1 º) Cancelar a 
dívida externa da América Latina e do Terceiro Mundo com a 
dívida dos orçamentos militares e de guerra; 2º) Realizar uma 
reconversão do complexo militar-industrial, para exercer 
uma política de investimentos mundiais destinada à produção 
de artigos para a maioria e a preservação do meio-ambiente e 
3º) Reconhecer que a hipocrisia é um fenômeno epistemoló
gico e não somente moral, e que não se pode propor seria
mente a democracia em uma América Latina terrivelmente
explorada e depauperada, nem exigir uma democracia de paz 
a uma República como a de Cuba, a quem os Estados Unidos 
impõem um bloqueio de guerra econômico, ideológico, psi
cológico e diplomático há mais de trinta anos. Com o freio à 
hipocrisia epistemológica, deve-se pôr um freio ao empobre
cimento, ao bloqueio e à pressão contra nossos povos. Essa é 
a base de qualquer luta pela democracia. 
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e custeio dos programas sociais latinoamericanos, os quais, corno já foi apontado. têm provocado 
impactos muitíssimo mais negativos do que os observados na Europa. 

4. A Política Social e o combate à Pobreza

Em 1986 a CEPAL (Comissão Econômica para América Latina e o Caribe}, o 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento}, o PREALC (Programa Regional 
de Emprego) e o Fundo das Nações Unidas para a Infftncia (UNICE[,). lançaram um documento 
(CEPAL.1986) contendo estratégias para a superação da pobreza. Nesse documento fica clara 
a preocupação com a articulação entre políticas específicas de combate à pobreza e políticas 

e estratégias de desenvolvimento social, chamando a atenção para a relação entre as políticas 
econômicas e as políticas sociais, como duas dimensões inseparáveis do desenvolvimento. 

Em regiões que contêm sociedades heterogêneas e complexas, com maior ou me
nor grau de diferenciação, e com requerimentos crescentes, as polílil:as e estratégias para o seu 
desenvolvimento social devem necessariamente combinar a superação da pobreza. o logro de 
urna eqüidade mínima para todos os membros da sociedade e urna satisfação razoável das deman
das de grupos com diferentes posições na ordem social. "As sociedades latinoarnericanas não se 
reduzem a urna dicotômica distribuição interna de pobres e não pobres, existindo diferentes 
situações de renda e necessidades sociais." .. "A política social deve evitar a concentração dos 
recursos públicos em determinados grupos, o que ocorre com prejuízo de setores rurais e urbanos 

mais pobres, e procurar alocar cuidadosamente os escassos recursos disponíveis para assegurar 
uma progressividade na distribuição da renda. No entanto, também deve evitar que as mudanças 
realizadas com este propósito reduzam à condição de pobres os grupos que atualmente não o são, 
entre outras razões, por efeito das próprias políticas sociais"'. 

As políticas de subsídios em bens para os setores da população que se encontram em 

situações de alto risco possuem alta prioridade. Ditas políticas, no entanto, devem cumprir urna 
dupla função: a de atender emergências sociais imediatas, e a de criar condições para a aplicação de 
uma estratégia mais completa. Dessa forma, as políticas de distribuição de alimentos e as de 

atenção primária à saúde, que são indispensáveis no imediato, devem estar vinculadas a polí

ticas que não levem em conta apenas o curto prazo, mas também o médio e o longo prazo. 

"Tanto as políticas de emergência e de subsídio aos pobres, bem como as de 
reorientação das políticas sociais devem ser desenhadas tendo por objetivo final a criação das 
condições de integração social que são a base do desenvolvimento produtivo. Isto supõe que o 
desenvolvimento social tem por objetivo estabelecer a cidadania social, ou seja, lograr para todos 
certas condições básicas de desenvoJvimento biológico, formação intelectual e de trabalho. e 
acesso à renda. Esta cidadania social constitui o fundamento da cidadania política. que é, por sua 
vez, a base dos sistemas democráticos dos países da região"2

• 

"A obtenção da integração social supõe que as pessoas, por sua condição de cida
dãs, têm direito a participar no sistema político, a organizar-se para defender seus direitos de 

trabalhadores, de consumidores ou de participantes em organizações .sociais, na perspectiva de 
uma democratização crescente do poder político e social"3

• 

Tomando em conta a magnitude da população atualmente afetada pela pobreza. 
bem como a desigualdade existente, mesmo antes da crise, quanto ao acesso aos serviços sociais. 

1 CEPAL. /986. p.6 
'Jbid.p. 7 
1/bid.p.8 
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às ocupações modernas e a adequadas condições de renda. a estratégia de superação da pobreza 
devení fixar prioridades. as quais poderiam ser assim sintetizadas: 

- políticas tendentes a evitar a reprodução da pobreza. a exdusão e a segmentação
social nas novas gerações; 

- políticas de incorporação da juventude às ocupações nos setores mais dinâmi
cos da economia; 

- políticas de equipamento de bens de produção. instalações de uso social e
sistemas de apoio, com vistas a aumentar a produtividade dos recursos humanos existentes; 

- políticas de geração de emprego produtivo;
- políticas de distribuição de renda e ativos.

Com essa perspectiva, portanto, as denominadas "estratégias nacionais - segundo
condições de desenvolvimento e impacto da crise externa - poderão dar ênfase desde o início a 
políticas de tipo geral. aquelas que proporcionem o acesso universal a toda a população. ou a 
políticas dirigidas para grupos de extrema vulnerabilidade. No entanto, estas últimas terão que 
perseguir o objetivo de que os setores sociais excluídos adquiram progressivamente o acesso aos 
serviços e aos bens, o que lhes permitirá alcançar as condições básicas desfrutadas pelos grupos 
sociais incluídos, especialmente no que diz respeito à não reprodução da pobreza e da exclusão"4

• 

A estratégia de desenvolvimento social. a partir desse enfoque (totalmente dife
renciado daquele preconizado por outros organismos internacionais, como o Banco Mundial e o 
BID), coml?reende dois grandes conjuntos de ações. O primeiro conjunto, relativo às pessoas e às 
Instituições Sociais, se refere à criação das condições necessárias para a plena incorporação à vida 
útil e à garantia da seguridade social básica. Compreende políticas de saúde e proteção social 
durante a gravidez, parto e primeira infância; de educação em tempo integral, integrada à serviços 
de saúde e alimentação; de capacitação dos jovens e dos adultos; de equipamento em bens produ
tivos e de uso social; de sistemas de apoio a projetos comunitários e sociais; e, finalmente. de 
prestações básicas em caso de incapacidade. Todas essas políticas têm por finalidade evitar que se 
reproduzam, de uma geração a outra, as condições de pobreza e exclusão de certos grupos da 
sociedade, com vistas à integração social e à cidadania social mencionadas acima. 

O segundo conjunto de ações, relativo às Instituições Econômicas, se refere à criação 
das condições necessárias para valorizar os recursos humanos, ampliar os mercados e lograr uma 
eficiência produtiva e social para a região. Compreende políticas de ajuste estrutural com eqüida
de, de investimento e de retomada do crescimento, de emprego produtivo, de distribuição de renda, 
e finalmente orientações para a participação do Estado no âmbito econômico. O conjunto dessas 
políticas implica em mudanças no estilo de desenvolvimento, com importantes repercussões para a 
situação de emprego na região. 

Com o objetivo de romper com o círculo vicioso da reprodução da pobreza, esse 
tipo de estratégia considera prioritária a atenção aos grupos sociais mais vulneráveis, para os 
quais devem dirigir-se primeiramente as suas ações. Estas poderão posteriormente extender-se 
como serviços regulares a toda a população. Os grupos sociais considerados prioritários são: 

- a população indígena, evidentemente nos países onde ela ainda exista, ou a popula
ção cultural e socialmente separada por barreiras linguístico-culturais. Estes grupos costumam registrar 
os indicadores sociais mais desfavoráveis; 

- a população rural, cujos maiores contingentes pertencem a países de menor
desenvolvimento. Neste setor da população se registram carências agudas em termos de alimen
tação, saúde e educação, e continuam discriminados com respeito às políticas sociais; 
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- a população urbana pobre de áreas não metropolitanas, cujas médias de renda
familiar, salvo exceções. são inferiores às de famílias de posiçiio similar residentes nas capitais e 

em cidades que são pólos de dcsenvolvimenlo. Também a quantid.tdc e qualidade da infra
estrutura de serviços sociais são precárias. ainda que cm cidades menores a qualidade dos servi

ços possa melhorar por participação comunitária e maior dedicação dos recursos humanos. Polí
ticas ativas de geração de empregos e melhoria da qualidade dos serviços sociais são condição 
indispensável para incorporar essa população ao processo de mobilidade social; 

- a população urbana pobre de áreas metro1x1lilanas. afetada por antiga e prolongada
marginalidade. Em todas as grandes cidades, existem im1x1rtanles setores sociais que não puderam 
incorporar-se ao processo de mobilidade social, produzindo geraçôes que permanecem em situação 
de "marginalidade". Para este grupo, o documento da CEPAL (op.cit.) levanta apenas a necessidade 
da incorporação à sociedade das novas gerações pertencentes a esse grupo, através de políticas 
específicas de atendimento às etapas de reprodução e de formação das crianças e jovens, além da 
atenção às famílias. 

A nosso ver, para este último grupo também se exigem investimentos sociais, tanto 
na geração de empregos corno na oferta de serviços sociais, com a ressalva de que devem assumir 
uma escala bem maior que os anteriores, tendo em vista a dimensão do problema social que 
envolve grandes contingentes populacionais. 

O último grupo é o das famílias chefiadas por mulheres, que de modo geral são as 
mais pobres e as mais propensas a reproduzir de uma geração a outra a pobreza e a exclusão. Esta 
categoria de famílias está em rápido crescimento, tanto nas sociedades rurais como nas urbanas. 
e, apesar de que se tem comprovado que estão em condições de alto risco, as políticas públicas 
para sua proteção são inexistentes ou de ínfimo alcance. 

Na exposição desta estratégia de combate à pobreza fizemos questão, inclusive, de 
reproduzir alguns trechos do documento, a fim de ressaltar o enfoque mais abrangente dado à 
Política Social; enfoque esse que claramente se modifica em outros documentos, aqui analisados 

e também subscritos por entidades internacionais, mais ao final da década, e, sobretudo, no início 

dos anos 90. Nestes, o enfoque é nitidamente mais restrito, no sentido da seletividade e da focalização 

das políticas de combate à pobreza, desvinculadas de políticas públicas mais abrangentes. 

Mais recentemente, no bojo do "PROPOSAL" (Programa Conjunto sobre Políticas 
Sociais para América Latina), e sob o patrocínio do ILPES e da OEA. FRANCO e COHEN ( 1992) 
colocam a erradicação da pobreza como desafio para os anos noventa. 

Essa perspectiva que centra a política social no combate à pobreza, segundo a qual 
os grupos ou pessoas que não estão em condiçoes de satisfazer suas necessidades mais urgentes 
devem ser atendidos preferencialmente, ass me maior ênfase após a crise dos anos oitenta. 

Para que se possa gerar essa "reorientação da ação governamental", se coloca 
como necessário, previamente, um Estado que seja mais "flexível", mas que mantenha a sua 
"autoridade". Suas funções principais seriam as de "compensação" e "concertação social"\ 

As tarefas de compensação, requeridas para a superação da pobreza, tornariam 

inaceitáveis o "acesso segmentado" que caracterizaria os serviços sociais estatais, bem como o 
"universalismo apenas aparente" das políticas sociais. Exigiriam também superar o 
"tradicionalismo" que dificultaria a reorientação da política social. Tampouco caberia aqui a 
colocação de ampliar o já existente, dado que, entre suas muitas deficiências, estaria a de não ter 
contribuído para a redução da pobreza. 

Dessa forma, são estabelecidos os princípios que reorientariam as políticas sociais. 
O primeiro deles seria a implantação da "discriminação positiva". Partindo do pressuposto de 
que a escassez de recursos é um obstáculo para a prática de políticas universalistas, a seletividade 
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se fundamentaria na necessidade de concentrar ações nos pobres, posto que "a eqüidade aconse
lha a não aplicar a mesma solução a situações que são distintas"<• . 

A aplicação do princípio da "compensação" exigiria o cumprimento, por outro , 
lado, das seguintes condiçües: 

- A adoção de uma concepção "sintética" do social. Partindo da constatação de que
o campo das políticas socias estaria se ampliando, desbordando inclusive aos setores sociais "tradici
onais", havendo um crescimento acumulativo de lemas e preocupações, o que levaria a uma fragmen
tação cm múltiplas ações que lenninam sendo inefetivas, já que não produziriam um impacto de
"transccndencia". Daí resultaria a necessidade de manejar o social como uma "totalidade dotada de
unidade e com níveis claros de hierarquização", impondo-se uma "síntese" para centrar-se no que
"realmente importa"7

• 

-A adoção da focalização das prestações sociais, identificando, com a maior preci
são possível em cada caso, o conjunto dos beneficiários potenciais, com o objetivo de provocar um 
impacto per capita elevado mediante transferências monetárias ou entrega de bens ou serviços. 

Outro princípio reorientador das políticas sociais seria lograr um uso eficaz dos

serviços. A fim de que os serviços cheguem realmente aos supostos beneficiários, se deveria: 

-Redefinir a oferta de serviços sociais, superando os entraves "burocráticos" e cok•
cando alternativas para alterar a forma em que se realizaria a oferta e a recepção dos serviços e bens. 

-Facilitar a demanda por prestações sociais, proporcionando informações sobre
os serviços existentes, utilizando, de preferência, os meio_,s de comunicação de massas. 

-Reduzir os custos para os usuários, partindo da constatação de que muitas vezes
existem custos diretos ou indiretos que podem desestimular a solicitação pelo serviço. O exemplo 
fornecido é o do custo de material escolar, roupa, merenda, transporte, no caso da Educação, para o 
que, além de eliminar esses custos, se deveria estabelecer algum tipo de subsídio que fizesse 
atrativa a opção pela escola, tanto para as próprias crianças como para suas famílias. 

-Considerar as "estratégias de sobrevivência" das famílias. O desenho de políti
cas públicas deveria considerar "a forma de atuação e de repartição dos bens no seio da família"8

• 

As posições e atividades dos governos 
latinoamericanos no combate à pobreza 

Trataremos aqui de sintetizar posicionamentos de governos latinoamericanos, e algu
mas organizações internacionais, no que se refere ao combate à pobreza, expressos nas II e III Confe
rências Regionais sobre a Pobreza na América Latina e o Caribe (1990 e 1992, respectivamente). 

Com relação às organizae;:ões internacionais, nos limitaremos aqui às colocações 
da CEPAL, do UNICEF, e do FMI. 

As posições da CEPAL, de modo geral, vem sendo apresentadas ao longo desta tese, 
através aa análise de diversos de seus documentos. Fica aqui apenas o registro da intervenção de 
seu representante, E. Ottone, na II Conferência Regional sobre a Pobreza. Constatando a presença 
da pobreza como um elemento constitutivo da história da região, afirma que a CEPAL, desde a sua 
criação, há 42 anos, considerou o problema da pobreza como central em suas preocupações. Mes
mo nos anos de crescimento econômico, a CEPAL manteve a postura de evitar os efeitos 
concentradores e excludentes que geravam um padrão de desenvolvimento inequitativo, o que não 
permitia a extensos setores sociais, tanto urbanos como rurais, sair da pobreza. Se por um lado a 
CEPAL afirma que uma estratégia para superar a pobreza é em essência uma estratégia de cresci-

6/d.ibid. 
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AS FUNÇÕES DOS PARTIDOS POLfTICOS 

1 .  A análise clássica aponta as seguintes funções dos Partidos 

Pol!ticos : 

a •  ELEITORAL 

E'a função mais antiga dos Partidos Pollticos, pois eles se for

maram por uma necessidade criada pelo sufrágio universal. Com 
o tempo, as funções evoluiram e, hoje, seria limitar muito o pa

pel dos Partidos reduzi-las à função ELEITORAL.

b. FORMA.CÂO DA OPINLto PÕBLICA e .  FORMAÇÂO DOUTRINAL DOS MILI -
TANTES 

A função de contribuir para criar, manter e garantir a informação 

pol!tica e a formação da opinião pública, em especial a formação 
doutrinária dos militantes é essencial. Sem ela não sabem quais 
são as idéias e os programas dos Partidos, e o voto deixa de ser 

uma escolha, uma opção consciente para se tornar um ato de vassa
lagem, um ato de :ré num Partido .. ou condidato. O eleitor se torna 
mero signatário de uma ft folha em branco. 

e •  SELEÇ.A:0 DE CANDIDATOS 

Em ilgwüí Partidos, a escolha dos candidatos é :feita por uma co

missão de ••notáveis" 1 o que acaba levando • uma o.ligarquia co

optada que domina o Partido. Em outros Partidos, um congresso ou 
convenção municipal, estad�al ou nacional é que aponta os candi -
datos. Este sistema tem a vantagem de formar um� classe dirigen
te salda dos militantes partidários e sempre reaval.iada por eles. 

de ORAGANIZAÇÃO ou ENQUADRAMENTOS DOS ELEITOS 

Os Partidos fazem isso de duas maneiras : 

10 - Mantendo contato permanente entre os eleitos e os eleito

res. 
22 - Organizando os eleitos ou :formando a "bancada parlamentar,. 

No primeiro caso, os militantes é que servem de ligação entre os 

eleitos e seus eleitores, explicando as atividades parlamentares 

do Partido e de seus candidatos e levando, devolta, informações 

sobre as reações, as necessidades e aspirações dos eleitores. 

No segundo caso, a formação da baucada ou do grupo dos eleitos 
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de cada Partido tem a f'ina1idade de assegurar o acordo en.tee

eles ou a "disciplina parlamentar", pois o eleito não pode vo

tar no parlamento como bem entende ou para atender aos interes

ses de pessoas ou 9rupos particulares em prejuízo do bem comum. 

Em s1ntese 1 as f'u.nçÕes dos Partidos Pol!ticos são as seguin

tes : 

• Função eleitoal

• 
" de def'inição e de expressão de "posições" po-

liticas • 

• Função de controle, de orientação dos Órgãos públicos. 

A maneira de exercer e de combinar essas funções depende das con

dições ou das estruturas pollticas 1 econômicas, culturais, do 

sistema eleitoral, etc. de cada região, estado, pals. 

Os Partidos recolhem as demandas sociais, articu1am os inte

resses, debatem as diferenças e opisiçÕes, harmonizam as "múlti-
• A • plas reinvinvidaçoes a f'im de chegar a converte-las em decisoes 

e em propostas de ações, contidas num programa que apresenta aos 

eleitores 

Na sociedade brasileira, sobretudo nas regi9es mais pobres 

e nas periferias carentes das grandes cidades, os Partidos aca

bam assumindo wna infinidade de KX funções paralelas ou que não

constam oficialmente em seus programas. Os ,candidatos dos Parti

dos pouco fa1am aos eleitores do Programa de seu Partido. Os e

leitores com frequência nem sabem a que partido está filiado o 

seu candidato. Não fazem uma eacolha. Seu voto não é opção por 

wn programa. Votam a troco de favores : uma bolsa de estudos, 

a promessa de emprego, uma oesta de alimentos, etc. Também� 

classes ricas, não podemos presumir que o voto não se transfor

me em instrumento de corrupção. Empresários financiam partidos 
, 

em troca de favores publicos ••••• 
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Tema: Estado e Formas de Governo no Brasil e América Latina. 

Assessor: Paiva. 
Data: 22 de março de 2003. 

Metrópoles e Colônias 
O objetivo das metrópoles em relação às colônias era a de explorar as riquezas da terra para enriquecimento pessoal e gerar 

recursos para a Coroa. Nas colônias, a economia estava centrada especialmente nas grandes fazendas através da monocultura da 
cana-de-açúcar. 

Pode-se destacar algumas diferenças principais entre os Estados Unidos e o processo de colonização na América portugue-
sa e espanhola: 

• O espaço particular das pequenas propriedades é para o trabalho e para a geração de riquezas, enquanto o espaço público
é destinado às atividades comuns, como mercado, igreja, escola. E por ser público deve ser cuidado e mantido por todos. As ci
dades são pequenas, com reduzida burocracia.

• Na América portuguesa e espanhola as capitanias e sesmarias eram grandes extensões de terras, cultivadas por mão-de
obra escrava para produzir bens destinados ao comércio exclusivo com a metrópole; as cidades cresceram inchadas para abrigar
os diversos níveis hierárquicos da burocracia; o clientelismo, o paternalismo e o assistencialismo eram marcas nas relações com o
Poder.

A Revolução Industrial na Inglaterra gerou a necessidade de conquistar novos mercados. Por isso, a Inglaterra pressionava 
as metrópoles para "abrir" o comércio diretamente com as colônias. A Inglaterra chegou a estabelecer um entreposto de distribuição 
de mercadorias em Buenos Aires. 

Os inconfidentes de Minas Gerais tinham ideais burgueses, inspirados no liberalismo político: a separação dos poderes, li
berdades individuais e coletivas, aristocracia (governo dos ricos) e as oligarquias (poucos controlam os meios de produção). 

Com a implantação da República, as estruturas permaneceram as mesmas. O novo regime de governo era apenas formal. 
Substituiu-se a Coroa por poucos proprietários, detentores do monopólio do comércio. As riquezas não chegavam ao alcance das 
·massas·.
Vocabulário: 

Caudilho: militar que manda, que submete, ditador. 
Cidadão: político. 
Civítas: no Latim e Polis, no Grego querem dizer cidade. 

Bibliografia sugerida: 
BARON, Abílio. Estado, Capitalismo e Democracia na Amérlca Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, s/d. 

RIBEIRO, L �ura Tavares. Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina. Petrópolis: Vozes, s/d. 
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Tema: História dos Partidos Políticos no Brasil. 
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Os partidos políticos surgem, no Brasil, em cenário de latifúndio e trabalho escravo. Neste contexto predominavam as fazen
das de monocultura. A dependência externa era significativa, tanto no campo econômico quanto cultural. O partidos políticos em sua 
origem eram "união de interesses". Em 1822 aconteceu a Independência brasileira. Em 1823, a Assembléia Constituinte do Império foi 
fechada pelo Imperador, pois a nova Constituição restringiria seus poderes. 

Em 1824 foi promulgada a Constituição Imperial e o primeiro Reinado se estendeu de 1822 a 1831. Nesse período começa
ram a surgir os partidos, de forma não muito organizada. 

O Partido Português declarava que o destino do Brasil estava definitivamente ligado à metrópole. Já o Partido Brasileiro era 
composto somente pela elite brasileira; excluía o povo, os negros e os índios. Os comerciantes reinóis detinham os monopólios de 
mercadorias da Europa. Eram portugueses ou descendentes deles e comerciavam os supérfluos europeus. Em 1831 D. Pedro I re
nunciou ao trono no Brasil e foi para Portugal concorrer ao trono português e tomou-o. D. Pedro I tinha 30 anos de idade. Deixou no 
Brasil, em seu lugar, o filho O. Pedro 11, ainda uma criança. De 1831 a 1836 aconteceu o período regencial, durante o qual houve 
diversos movimentos separatistas como Farroupilha, Balaiada, Cabanada e outros. As "viuvas· (seguidores) de D. Pedro 1 "lutavam" 
pela unificé.ação do território e o fim de tais lutas. Em 1837 acentuou-se o declínio da cana-de-açúcar e início da cultura do café que ia 
crescendo em importância. Os "regressistas" e conservadores ainda sonhavam com a volta de D. Pedro 1. 



Em 1840 houve o "golpe" da maioridade de D. Pedro 11, aos 15 anos, emancipado e feito imperador. No cenário econômico a 
prosperidade do café proporcionava estabilidade ao país, mas continuava a escravidão e marginalização do povo (Imitação da situa
ção neoliberal da Inglaterra). Com dois Partidos: Conservador e Liberal. Ambos "moderados· pelo Imperador e revezavam no poder. 
Em 1870 surge o Partido Republicano. Condenava discretamente a escravidão sugerindo a mudança do regime de produção. Em 
1888 aconteceu a abolição da escravatura e no ano seguinte foi proclamada a República. Foi uma festa da elite, sem a participação 
do povo. 

Os partidos republicanos tinham fortes conotações regionais, com grupos fortes das elites (oligarquias) em São Paulo, Minas 
Gerais e Bahia (conhecida como República do "café com leite"). Assim apareceram os "coronéis", homens bons, de dinheiro, proprie
tários de terras e escravos. Somente eles podiam concorrer às eleições. Os cabos eleitorais alfabetizadores ensinavam o povo a ler 
(desenhar o nome) e alistar eleitores para votarem (de cabresto} no "coronel". 

Em 1922 - centenário da Independência - surge um partido com possibilidades nacionais: o PCB - Partido Comunista do 
Brasil, inspirado na Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia. Em 1930- Revolução de 30 - Nova "dominação" do poder "tomado" 
pelas oligarquias industriais substituindo os fazendeiros. O Brasil já se tomara mais urbano e o povo surgia como "força" operária, 
inclusive, com greves. 

No cenário externo, Hitler, Mussolini, Franco e Salazar surgiam como ditadores e com regimes autoritários na Alemanha, Itá
lia, Espanha e Portugal. No Brasil, Getúlio Vargas conquista o poder e nele permanece por 15 anos. De 1937 a 1945 o Estado Novo 
era o nome do regime de autoritarismo muito forte. Getúlio Vargas, conseguiu estabelecer um pacto nacional entre os segmentos 
sociais das oligarquias, o povo e os militares. Criou condições favoràveis para o desenvolvimento industrial, com a Siderúrgica Na
cional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores, além de financiamentos facilitados e proteção tarifária. A classe trabalha
dora foi motivada com as conquistas da Legislação Trabalhista - Consolidação das Leis Trabalhistas (CL T), o salário minimo, sindica
tos e a pre. ,idência social. Os militares foram valorizados como heróis pela campanha vitoriosa na Itália, defendendo os valores da 
democracia e da liberdade. 

Em 1945 foi criado o PSD - Partido Social Democrata: burocratas, elites, com influência de Getúlio. Neste período surgiu a 
UDN - União Democrática Nacional, este influenciado pela vitória americana na Segunda Guerra. Foi criado ainda o PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro, para reunir as forças trabalhistas. Em 1949 ocorre o início da Guerra Fria: bipolarização do mundo entre EUA e 
URSS, com a adesão da China. 

De 1946 a 1964 ocorre a etapa liberal com relativa democracia, porém sem legalidade para o PCB. Surgiram diversos outros 
partidos. Em 1964, com o Golpe Militar instalando a ditadura militar, as liberdades democráticas são cassadas. São censuradas as 
artes e as comunicações e ocorrem as torturas e o desaparecimento de desafetos. 

Em 1966 ocorre o Ato Institucional (com poderes acima da Constituição} criaodo dois partidos: Arena e MDB, para causar 
uma boa impressão no Exterior, isto é, parecendo uma democracia. Apesar da ditadura foram surgindo resistências, a anistia, a Cons
tituinte e lentamente os partidos políticos. Vão se fortalecendo paulatinamente os movimentos de "redemocratização", para restabele
cer a democracia no país, como se em alguma época ela fosse um regime autêntico e participativo de todas as camadas da popula-

ção. 
Em 1980 ocorre o surgimento do PT - Partido dos :r rabalhadores e outros, tais como: PDT, PPB, PTB, PDS e PFL. Em 2000 

o pluripartidarismo já era uma realidade. Em nossos dias o Partido Político é um instrumento de transformação da Sociedade.
00D 
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Os partidos políticos surgem, no Brasil, em cenário de latifúndio e trabalho escravo. 
A política é uma ciência; a política é uma arte e a política é a ética do bem-comum. A política é cheia de vícios; mas só se 

combatem esses vícios fazendo política. 
Funções dos Partidos: 
1) Eleitoral:

• Seleção dos candidatos.

2) Formação (política) da Opinião Pública:
• Garantir a informação.
• Assegurar o esclarecimento.
• Cobrar (o partido) a atuação dos vereadores, deputados, senadores, executivos.
• Enquadrar os eleitos para atuarem dentro do programa do partido.

Bibliografia sugerida: 

CAMPELL0, Maria do Carmo. Estado e Partidos Políticos no Brasil (de 1930 a 1964). S/1: Alfa Gonzaga, s/d. 
LIMA, Olavo Brasil de. Partidos Políticos Brasileiros (1945-1964). Rio de Janeiro: Graal, s/d. 
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Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz
far-se-á presente no local do litígio. 

CAPÍTULO IV 

" 

Das Funções Essenciais à 

Justiça 

t. 

SEÇÃO 1 , , 
DO MINISTERIO PUBLICO 
• Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à funçã()
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regimê
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilida• 
de e a independência funcional. 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativá 
podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a cria 
e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso públi 
de provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua organização 
funcionamento. 
§ 3° O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limit 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
• Ari. 128. O Ministério Público abrange:
1 - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
li - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ 1° O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral 
República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carr�ir� 
maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maio 
absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida 
a recondução. 
§ 2° A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presiden-: 
te da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do 
Senado Federal. 
§ 3° Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios 
formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, 
para escolha de seu Procurador-Geral. que será nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo, para mandato de dois anos. permitida uma recondução. 
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios 
poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, 
na forma da lei complementar respectiva. 
§ 5° Leis complementares da União e dos Estados. cuja iniciativa é facultada aos 
respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização. as atribuições e o 
estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros: 
I - as seguintes garantias: 
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a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão
por sentença judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interess1,; público, mediante decisão do
órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois terços de
seus membros, assegurada ampla defesa;
c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que
dispõem os arts. 37, XI, 150, II, 153, III, 153, § 'l:", I;
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualq�er título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens
ou custas processuais; 
b) exercer a advocacia;
e) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, a_inda_ que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo
uma de mag1sténo; 
e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei.
• Ar&. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
1 - prontover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

. li • zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 
;, .. pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; 
III : �ro_mov�r .º inqué�to civil e_ a açã� civil pública, p�ra a proteção do
patnmomo publico e social, do me10 ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos; 

. !\' - prol_!lover a ��ão de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
,: mtervençao d� U_n!ªº e dos Est�d�, nos_ casos previstos nesta Constituição;
!' V • defender Jud1c1almente os d1re1tos e interesses das populações indígenas; 
i VI • ��pedir n�tificações nos procedimentos administrativos de sua competência, 

requ1s1tando mformações e documentos para instruí-los, na forma da lei 
complementar respectiva; 
VII • exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
y11_1 - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX · exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 
sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica 
de entidades públicas. 
§ _ 1 º � legitimação do �inistério Público para as ações civis previstas neste artigo
nao impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta 
Constituição e na lei. 
§ 2º �s funções de �inist�r�o Público só podem ser exercidas por integrantes da 
carreira, que deverao residir na comarca da respectiva lotação. 
§ 3º O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, 

assegurada participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e 
observada, nas nomeações, a ordem de classificação. 

V
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93, Il e 
1. -

1 �- 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
�phcam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de 
investidura. 

il 



SEÇÃO II 
DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO 
• Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente,
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização
e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo.
§ 1 º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de
livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de trinta e
cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
§ 2° O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este
artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.
§ 3° Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União
cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei.
• Art. 138. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a
representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas,
organizadas em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de
provas e títulos, observado o disposto no art. 135.

2) 

SEÇÃO III . , 
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PUBLICA e. - . ,_______ ·-. - ,,

'--" 

. --.. ........_ __ . 

• Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo I inviolável por seus atos e manifestações no e�ercício da profissão, nos limites da 

:
i

Arl. t:M. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional · � 
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, cm todos os graus, 

:. 1111 dos necessitados, na forma do art. 5°, LXXIV. ..,
Parágrafo único. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e · 

· i 
do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas gerais para sua ' 
organização nos Estados, cm cargos de carreira, providos, na classe inicial, 

. , mediante concurso público de provas e títulos, asseguradà a seus integrantes a 
garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 

i ,1 atribuições institucionais. 
• Art� 1315. Às carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do art.
37, XII, e o art. 39, § 1°. 
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ELEMENTOS PARA UM ESTUDO SOBRE POLITICA ORÇAMENTÁRIA 
para a Escola de Formação Política, em Nova Iguaçu 
Conteúdo programático: política orçamentária: fontes de financiamento e tramitações dos recursos; limites e 
possibilidades do orçamento público. 

Nicholas Davies, prof. da Fac. de Educação da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ - màlo de 2003 

(1) A melhor radiografia do Estado e dos governos, mais do que os discursos de palanque ou documentos de
programa� de governo.

(2) A importância da distinção entre Estado, seus aparelhos e o governo e seus ocupantes: (i) Estado é permanente
(pelo menos relativamente) e governo é temporário;
(ii) setores do aparelho estatal (Judiciário, Legislativo, Militares e a burocracia permanente se apropriam de parcelas
(crescentes) do orçamento, a despeito das declarações às vezes progressistas dos governantes de plantão. Nas últimas
décadas, estes setores, sobretudo os mais estratégicos, abocanharam crescentes fatias do orçamento público. Em
1999, o gasto médio anual per capita com o pessoal estadual do Judiciário, do Legislativo e da Secretaria de Fazenda
era superior a R$ 60 mil, enquanto o da Educação e Saúde era de R$ 5,5 mil. Em síntese, o orçamento público é em
grande parte feito por setores da burocracia estatal não submetidos ao controle público através de eleições.

(3) A política orçamentária reflete a natureza do Estado, o grau de organização e correlação das diversas classes
sociais e frações de classe. O Estado capitalista vive uma tensão entre a necessidade de atender os interesses de
reprodução do capital e das instituições responsáveis pela salvaguarda da ordem burguesa (Judiciário, Polícia, Forças
Armadas) e a de se legitimar perante a maioria da população mediante a oferta de serviços públicos (saúde,
saneamento, educação). Exemplos de atendimento dos interesses do capital: parcelas crescentes do orçamento público
(federal e estadual) se destinam ao pagamento dos juros e/ou amortização da dívida; financiamento público da infra
estrutura necessária à reprodução do capital (estradas, energia, telecomunicações, etc.). Os privilégios e vantagens do
Judiciário, Legislativo, Polícia, Forças Armadas, fiscais da Secretaria de Fazenda). Em síntese, a política orçamentária é
ditada em grande parte por interesses formalmente externos ao Estado e ao governo (capital em geral e, em particular,
o capital financeiro) e por setores estratégicos dos aparelhos de Estado. Os governantes, de discurso conservador ou
progressista, elaboram os orçamentos dentro das limitações estruturais impostas por tais interesses. Se tiverem uma
perspectiva inteiramente identificada com as classes dominantes, tenderão a reforçar os traços anti-sociais dos
orçamentos ditos públicos. Se tiverem como horizonte a atenuação das desigualdades sociais, pouco poderão fazer
como governantes se não enfrentarem, pelo menos parcial ou pontualmente, tais limites estruturais.

(4) A fragilidade do argumento da rigidez e flexibilidade orçamentária.
Rigidez para setores com nenhum ou pouco poder de pressão (camadas populares e médias em geral): Lei de
Responsabilidade Fiscal (na verdade, de responsabilidade com os banqueiros credores). Flexibilidade para grupos
poderosos (banqueiros e grandes empresários): Proer para salvar bancos, o crescimento da taxa de juros, FEF (Fundo
de Estabilização Fiscal), criado originariamente em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência e prorrogado até
2003. � '4etos ao Plano Nacional de Educação, de 2001, foram justificados com o pretexto de que os dispositivos
vetados infringiriam o Plano de Investimentos.

(5) Documentos que integram o processo orçamentário: Plano Plurianual (Plano de Investimentos), LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias), anual, Proposta Orçamentária,
Lei Orçamentária, Balancetes (documentos mensais de registro das receitas e despesa)
Balanço Anual, ou Prestação de Contas.
A lei orçamentária compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas estatais e o orçamento
da seguridade social. O orçamento fiscal é composto por vários tipos de receita, como a tributária (impostos, taxas),
patrimonial (rendimentos de aplicação no mercado financeiro), empréstimos e títulos da dívida pública. O orçamento da
seguridade social é financiado pelas contribuições previdenciárias dos funcionários e dos governos. Todo orçamento
compõe-se de receitas e despesas, subdivididas, por sua vez, em correntes e de capital. Receitas correntes são as



destinadas ao pagamento de pessoal, luz, água, telefone, material de consumo etc., em suma, despesas permanentes, 
que acontecem regularmente. As de capital financiam dispêndios eventuais, como obras e instalações permanentes. As 
despesas são classificadas por funções, programas, subprogramas, órgãos. Desde o ano de 2000, as funções e seus 
códigos {identificados entre parênteses) passaram a ser as seguintes: Legislativa (01), Judiciária (02), Essencial à 
Justiça (03), Administração (04), Defesa Nacional (05), Segurança Pública (06), Relações Exteriores (07), Assistência 
Social (08), Previdência Social (09), Saúde (10), Trabalho (11), Educação (12), Cultura (13), Direitos da Cidadania (14), 
Urbanismo (15), Habitação (16), Saneamento (17), Gestão Ambiental (18), Ciências e Tecnologia (19), Agricultura (20), 
Organização Agrária (21 ), Indústria (22), Comércio e Serviços (23), Comunicações (24), Energia (25), Transporte (26), 
Desporto e Lazer (27), Encargos Especiais (28). Para um detalhamento das classificações das receitas e despesas, 
consulte a Lei 4.320, de 1964, de preferência comentada e atualizada até 2003. O IBAM (Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal} há muitos anos edita o livro A Lei 4320 Comentada, de J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da 
Costa Reis. 

(6) A dificuldade de acesso à documentação orçamentária. Muita má vontade das Secretarias de Fazenda e
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais. Soluções:
(a) para informações sobre transferências do governo federal aos governos estaduais e prefeituras, sítio da Secretaria
do Tesouro Nacional (www.stn.fazenda.gov.br), que também divulga as prestações de contas dos governos estaduais e
prefeituras a partir de 2000 ou 2001. As informações sobre as transferências federais podem ser encontradas também
no Diário Oficial da União (Seção 1, Ministério da Fazenda); (b) para informações sobre receita estadual e repasses do
ICMS e do IPVA do governo estadual para as prefeituras, sítio da Secretaria Estadual de Fazenda do RJ ou no Diário
Oficial do Estado (seção Avisos e Editais do Poder Executivo). Uma outra boa fonte de dados, não só sobre finanças
públicas do Estado do Rio e dos municípios, como da Administração Pública em geral, é o Anuário do CIDE (Centro de
Informações e Dados do Estado), órgão da Secretaria Estadual de Planejamento, também acessível em
www.cide.rj.gov.br.

(7) O problema da confiabilidade dos números. Dados não são detalhados. A maquiagem contábil: Governo declara
gasto que foi feito num setor diferente do alegado ou que simplesmente não foi feito, mas apenas empenhado num ano
e cancelado em exercício posterior. Como detectar gastos fictícios: verificando a suposta materialização dos gastos (no
caso de obras, equipamentos) ou comparando a evolução dos supostos gastos ao longo de vários anos e verificando a
sua suposta materialização. No caso de educação, o aumento de gastos contábeis (não necessariamente reais) deve
resultar em melhoria salarial, aumento de matrículas e de salas de aula ou escolas, ou aparelhamento das escolas.
Desde 1998, com a implantação do Fundef, muitas prefeituras tiveram ganhos expressivos com o Fundef e alegaram,
na prestação de contas, ter aumentado os gastos em educação, porém isso não resultou nas melhorias indicadas
acima, o que permite presumir que a educação não foi a beneficiária de tal aumento.

(8) A fiscalização da aplicação do dinheiro público. A pouca confiabilidade e competência técnica do Tribunal de Contas.
Seus conselheiros são nomeados a partir de conchavos entre governador e deputados estaduais (no caso de Tribunais
de Contas estaduais) ou prefeito e vereadores (no caso de Tribunais de Contas municipais). Pela Constituição, seus
pareceres contrários podem ser derrubados por maioria de 2/3 dos vereadores.
A necessidade não só do controle social, como também do planejamento social de todo o orçamento público.
Orçamento participativo: vantagem e limite. Promove o exercício parcial da cidadania, mas o montante destinado ao
orçamento participativo é percentualmente irrisório. Não ajuda a pensar o Estado como um todo.



Improbidade Administrativa 

8. Lei de Improbidade Administrativa

Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enrique- . 
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decre- �;
ta e eu sanciono a seguinte lei: ·'' 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 12 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, ser- ·'· 
vidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer. 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de':· 
Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cujá :
criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por:; 
cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. 

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta le; ris atos de

improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, 
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas :·.
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de cin- ;:-. 
qüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 1 
sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. ·' 

Art. 2ll Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que � 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo man- · � 
dato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anteder. 

':, 

Art. 32 As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, ·,
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de i 
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. 

Art. 4g Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a ?
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, mora- {(
!idade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Art. 52 Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou -.' 
culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

Art. 611 No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou tercei-;.. 
ro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

Art. 711 Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou·.: 
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável ,1
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens".· 
do indiciado. ;' 
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Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo 
Jeeairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o 
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. 

Art. 8ll O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou sn emi
. quecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da 
herança. 

CAPÍTULO II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

que Importam Enriquecimento Ilícito 

Art. 911 Constitui ato de improbidade administrativa importando enriqueci
mento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades meneio

. nadas no art. 111 desta lei, e notadamente: 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qual

. quer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percenta
gem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 

; possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do 
·,agente público;

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisi
ção, per uta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços 
pelas entidades referidas no art. 12 por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aliena
ção, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente 
estatal por preço inferior ao valor de mercado; 

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 111 desta lei, bem como o trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfi
co, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar pro
messa de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, 
para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qual
quer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica 

. de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 
IR desta lei; 

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, empre
go ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público; 

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser 
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atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 
público, durante a atividade; 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação 
de verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta
mente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 111 
desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art . 112 desta lei. 

Seção II 
Dos Atos de Improbidade Administrativa 

que Causam Prejuízo ao Erário 

Art. 10. Constitui ato de improbidade adininistrativa que causa lesão ao erá
rio qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das enti
dades referidas no art. 112 desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimô
nio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores inte

grantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art . 111. desta lei; 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 112 desta lei, sem a observância das formalidades legais ou " 
regulamentares aplicáveis à espécie; 

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, 
ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 112 desta lei, sem obser
vância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie; 

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante 
do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 112 desta lei, ou ainda a 
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado; 

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao de mercado ; 

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regu
lamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das for· 
malidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou ' 

regulamento; 
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem comonof 

que diz respeito à conservação do patrimônio público; 
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes 

ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; 
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te; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamen-
XIII - · · .. . pernutu que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máqui-n

;
s, equipamentos ou m�terial de qualquer natureza, de propriedade ou à disposiç o de qualquer das entidades mencionadas no art 12 desta l · b balho de servido úbli 

· ei, em como o tra
des. 

r P co, empregados ou terceiros contratados por essas entida-

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra osPrincípios da Administração Pública

. ,Art
. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta . 

. pnnc1 ios da administração pública ualquer a ão ou . - . contra os 
res de honestidade, im arcialidade l idade e Ieald::

s

::� 
q

t7 
v10le os dcve-

damente: ' ms 1 1.11 oes, e n 

le pre�:�:.ª::::;:� �:�:�
p:�::i:�

ido em lei ou regulamento ou diverso daque-
11- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício·III - revelar fato ou circunstância de que tem ·" · - '

e que deva permanecer em segredo;
crnncia em razao das atribuições

IV - negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso público· 

VI
VI - deixar de prestar contas quando esteJa obrigado a fazê-lo·I - revelar ou permitir que che . ·

respectiva divulgação oficial, teor de m;�i::
o c

tt
nhec1mento "de_ terceiro, antes da

o preço de mercadoria bem o . po I ica ou econom1ca capaz de afetar, u serviço.

CAPÍTULO III 
Das Penas 

Art. 12. Independentemente das san ões 
. . . . . 

vistas na legislação específica t , 
ç , penais, c1v1s e admm1strativas, pre-

às seguintes corninações:
' es a o responsavel pelo ato de improbidade sujeito

I - na hipótese do art. 912 perda dos be . 
ao patrin1ônio ressarcimento l:nt l d d 

ns ou valores acrescidos ilicitamente, ' egra o ano quando h pública, suspensão dos direitos políticos de o·t
' 

d 
ouver, perda da função 

civil de até três vezes o valor d , . I o � ez_ anos, pagamento de multa
o acresc1mo patnmomal ib. -com o Poder Público ou receber b f . . . e pro içao de contratar

ta ou indiretamente ainda ue 

e�� ic1os_ ou mcent1vos fiscais ou creditícios, dire-
majoritário, pelo pr�zo de d�z !':s�ntermed10 de pessoa jurídica da qual seja sócio

II - na hipótese do art. 10, res�arcimento int I d valores acrescidos ilicitamente . 
" 

. egra O dano, perda dos bens ou
perda da ftmção púbr 

ªº_ patnmomo, se concorrer esta circunstância ica, suspensao dos direitos rt· d · . ' 
pagamento de multa civil de ate' d 

po I icos e cinco a Oito anos,uas vezes o valor do dan ·b· -tar com o Poder Público ou receber b f' . . . o e proi içao de contra-
ene 1c10s ou mcent1vos fiscais ou creditícios,
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direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

, . ., -·io majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III _ na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda 

da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamen

to de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

roibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fis-
P · 

'd' d 

cais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por mterme 10 e pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. _ _ _ 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o JUlZ levara em

::onta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo

1gente. 

CAPÍTULO IV 
Da Declaração de Bens 

Art. 13. A posse e o exercicio de agente público ficam condicionados à apre
sentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio priva
do R fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. 

' § 1Q A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títu-
los, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no 
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais 
do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a depen
dência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico. 

§ 22 A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o
agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 32 Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem pre
juízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar decla
ração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 42 O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual
de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legisla
ção do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessá
rias atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 22 deste artigo . 

CAPÍTULO V 
Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade admirlistrativa 
r.ompetente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de 
ato de improbidade. 

§ 1Q A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conte
rá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a 
indicação das provas de que tenha conhecimento. 

§ 22 A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fun:
damentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 12 deste arti
go. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art 
22 desta lei. 
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§ 32 Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a 

imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será pro
cessada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regula
mentos disciplinares. 

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e 

., ao 'llibunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo 
,; para apurar a prática de ato de improbidade. 

_ Parágrafo único. O Ministério Público ou 'Ilibunal ou Conselho de Contas 
' poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento 
._ administrativo. 
--, Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão repre-

sentará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo 
competente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha 

'.. enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. 

;" 
§ 12 O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos

-• arts. 822 e 825 do Código de Processo Civil. 
§ 22 Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio 

_ de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no
· exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

,, . . _ ��- 1 '.' � ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 
, �teno Púôbco ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efe
:, __ tivaçao da medida cautelar. 
? § 12 É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata 0

caput. 

' § 2lí A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à

, complementação do ressarcimento do patrimônio público. 
). _ § �2

-No �aso da ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, a pes
·: soa !1mdica _mt�ressada integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo

:,s supnr_ as onussoes e falhas da inicial e apresentar ou indicar os meios de prova de
' que disponha. 

;- _§ 4
2 O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obri-

, gatonamente, como fiscal da lei, sob pena de nulidade . 

• ,
" §_ 5, A pro�ositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações

> posten?rmen�e mt�mtadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo obje
to.(Paragrafo mclwdo pela Medida Provisória n2 2.180-34, de 24/8/2001) 

: • _ § 6, A_ �ção será instruída com documentos ou justificação que contenham
: mdíc1os suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamen
Iadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas observada 

i'alegislação vi_g�nte, iricl�sive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código
..de Processo C1v1l. (R��ªfªº dada pela Medida Provisória nQ 2.225-45, de 4/9/2001) 

_ § 7� Estando a m1cial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

•,fotifi�açao do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser 
__ mstrwda com �ocumentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.(Redação
• dada pela Medida Provisória n2 2.225-45, de 4/9/2001) 
:'· § 8, Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fun

j.�entada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, 

' 
.. •. " 
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da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Redação dada pela

Medida Provisória nri 2.225-45, de 4/9.2001)

§ g. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contesta
ção. (Redação dada pela Medida Provisória nri 2.225-45, de 4/9/2001) 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumen
to.(Redação dada pela Medida Provisória n11. 2.225-45, de 4/9/2001)

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de
improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito.(Redação dada

pela Medida Provisória ng 2.225-45, de 4/9/2001) 
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regi

dos por esta Lei o disp--:isto no art. 221, caput e § 112, do Código de Processo 
Penal.(Redação dada pela Medida Provisória n11. 2.225-45, de 4/9/2001)

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparaçãe> de dano ou 
decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a 
reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo 
ilícito. 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Penais 

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agen
te público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. 

Pena: detenção de seis a dez meses e multa. 
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indeni

zar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provoca
do. 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou fun. 
ção, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instru
ção processual. 

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 
I - da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público; 
II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo 

'Iribunal ou Conselho de Contas. 
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de 

ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação for
mulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de 
inquérito policial ou procedimento administrativo. 

CAPÍTULO VII 
Da Prescrição 

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei 
podem ser propostas: 
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I - até cinco anos após o término d , . 
são ou de função de confiança; 

o exercicio de mandato, de cargo em comis-
II - dentro do prazo prescricional · plinares puníveis com derru· . b 

previsto
_ em lei específica para faltas disci-ssao a em do serviço · bli de cargo efetivo ou emprego. 

pu co, nos casos de exercício 

CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 

�- ;
5
4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. t. . Ficam revogadas as Leis nl2 3 164 21 de dezembro de 1958 e demais di � � 

'de lri d� j��o de 1957, e 3.502, de sposiçoes em contrano. 
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1. 

O Brasil e a América Latina no Contexto de uma Economia Globalizada 

Este-é-wn-tema-vast-e-; Faremos-uma síntese, para começar o debate sobre o assunto. 

Globalização é a difusio do neoliberalismo, tendo em vista tirar o capital da crise. 

Antes-de-tudo, �-? Se falamos de economia glebattzada; o que é ist-O? 
A globalização é a difusão em escala mundial dos padrões neoliberais de trabalho, mercado, relação 
entre-as nações e vida soeial, de um modo �eral. 
Que padrões neoliberais são estes ? 
Valorização- das- atividades privadas; �ãe--de- público. (om isto1a- passagem de tudQ que 
tem valor e é lucrativo das mãos do Estado para as mãos do capital privado. 
Valorização do- � e-- desq� de- tud&-- que-� existe, tomando- �- passageiro, - tudo 
descartável. Para com isto motivar os consumidores de hoje a serem os consumidores do amanhã. 
�da-tecnologia e desvalorização da �de trabalho. P-ara- com isto baratear os-�os e 
garantir maiores lucros. 

Portanto, economia globalizada, significa economia neoliberal, que-privatiza, iffi?va 
constantemente e desregulamenta o trabalho, suprimindo direitos e aumentando a exploração do 
trabalhador. Tude-para tirar o capital da crise de-lücratividade e�esteve, nos anos 7-0:-
Isto ficou mais fácil porque: a) o movimento socialista, sindical, revolucionário, transformador 
enfraqueceu se com a-erise-do--leste-eurepeu e 

b:)--o Uftilateralismo, ist&-é, a dominação mundial de um só lad(\ o
lado dos Estados Unidos - dominação econômica ( uma economia que tem um PIB, de 10,5 trilhões 
de-ool� polítiea (controla tedas-as agências intem-aeiooai-s, tipe-FMI, QM(;, Banco Mundial, �c) 
e militar ( com o maior arsenal, as armas mais poderosas e bases militares nos cinco continentes; só 
na A.L., são --1-1 bases funcionando; 2 em-� de implantação-e-uma, Alcântara, Maranhão,BR, em 
projeto). 

2; E a-América--btina; como está nisto? 

A A.L. tem 3 movimentos em curso: um de Integração, pela via do Mercosul, outro de 
Desintegração e um terceiro-de--�pela--Abf:A-

0 primeiro, conta com o esforço brasileiro e argentino, principalmente. Avançou com a 
criação-do-Foro Econômico--Soeial-, com-a -Comissão Parlamentar Coojuflta- e-o-projetado P�ento 
Mercosul. Retrocedeu com a crise Argentina e a sinalização da Alca. 

O segundo, a-Desintegração,- eanta--eem-a ação desagregadora do- Chile; eu_;.-polítiea-extema 
continua na linha do Pinochet, sem compromisso com a AL, abrindo várias frentes bilaterais, com o 
Nafta-, oom-e-M:C. EW"Opeu, com-os-blocos astáticos; ete- e--a--açã&-pró--EUA de-México, heje--.,.ma 
província americana. Afora a situação da Colômbia e da Venezuela, sob constante ameaça americana. 
Atém-diste-, tem-ftagilidades internas no-projeto do Mer-oosw;- cemo-a-erise que-- levou-a Argentina-ao 
fundo do poço, mas também as crises políticas sucessivas no Paraguai e a situação de corda bamba 
do -Bruguai: Para- � falar da- dependência- brasileira, completamente sujeito as a--ialiações de �o 
dos bancos estrangeiros. Se o banco Morgan disser que o Brasil vai mal, ele despenca, o dolar sobe, a 
inflação aumenta, e--se--o-FMI não SOCOffef, o País quebra. Esta é pelo menos a-imagem criada 

Para agravar a situação, as agências de classificação de risco desqualificam ainda mais a AL: 
dos 5 países-- de--mai& risco- pam in'lestimento,- 4 sã&- latino amerieanos-:Afgentina; Venezuela, 



3. 

Equador e Brasil. A Colômbia já esteve pior, mas melhorou para os banqueiros depois que elegeu um 
Presidente arquirreaeiomµfo. 

Finalmente, a--.Anexação, pela--Alea. Neste case; trata se de--aprefundamente-do neoliberalismo 
em toda a AL, privatiução geral, inclusive do ensino,em todos os nível, desregulamentação do 
trabalho generalizada-e-invasão dõs--produtos industriais e agrícolas amerieaoos.- Só para se ter u_ma 
idéia da dificuldade de competir com os produtos americanos, vale lembrar a lei recentemente 
aprovada, a--Fafm-Bill, que-destina- 10-bilhões dólares para subsidiar a agrieulrura ameÂcana.-Além 
disto;-a-tr�ão-da-AL empoota- de kmça-militar dos-Estados Unidos, para-Europa e África. 

E o Brasil, o que se pode esperar ? 

O Brasil-- foi fortemente -atingid&-pelo-neoliberalisme,- oos- anes--90-. Pfrl&tizou o--que havia- de 
melhor da sua Siderurgia, Eletricidade, Telefonia, Mineração e Petroquímica, grande parte das 
Ferro-lias, Poftes- e-Baneos. Recebeu-por-tude-SS-bilhões de reais. Como tudo foi-vendido a preço_ de 
banana, é possível dizer que muito mais que isto, do patrimônio público, construído com nossos 
impostos, passou pBftte-setor privade; grande p&fte para as mukinaoionais. Caleula-se 30% do PIB. 

Mas o Brasil ainda tem o que dar: um setor petrolífero altamente qualificado, boa área financeira, 
onde- pontifica- o Baneo-do- Brasil; muitas reservas minerais, muitas-reservas- hídricas (na AI. �ão 
41°/o das reservas de água, a maior parte no Brasil), uma população de 150 milhões de habitantes,um 
mercado- consumidor sofisticado, ainda- que altamente concentrado, - um gereA:ciamento privado e 
público competente tecnicamente. 

O Brasil-sem objeto de muita· �ção. 
Não-há-Alea-sem-BFasil Mas há-a-possibilidade de um-Br-asil--sem Aka- Os-EYA-pooem-4esi$tir 

da Alca, caso constatem que os demais países latino-americanos são frágeis demais nos seus 
mercado: Mas-não desistirá de anexar o-:Bt-ilsfr. 

O governo brasileiro terá papel importante em qualquer das possibilidades da América Latina. 
Mas- resistirá à se� amerieana--? 'Ferá--ooragem-pelítiea de- enftentar o- poderio des--:EUA ? Vai 
continuar a política de frent�temas diferenciadas e o empenho pela formação do Mercosul ? V ai 
fazer do Mercosul um instrumento-de-f�a-para-enfreRtara--Alea--? Vai-limitar-se a negoeiar me�hor a 
Alca? 

Sãe- perguntas que- o- atual- governo Bãe-- permite responder oom segurança. Afr surpresas - do 
governo Lula, sua preocupação de agradar o mercado, sua adesão às reformas neoliberais de FHC -
tudo- isto- preocupa- a- quem tem e�a- de- que- o-Brasil-- lidere uma- r� na- Ab OOfllra o 
unilateralismo americano. 

X 
Duas questões finais:- que será de Cuba-? Que se pode ennir da eiperiêneia ,4,,.rgentioa ? 
De Cuba, podemos dizer que ela se encontra em perigosa situação: isolada, em franco retomo aos 

braços-da-indútria hoteleira/turismo,· com-uma sucessão dificil e a perda da-capacidade de interve_nção 
política, com o surgimento de Lula e sua política de paz e amor.

A Argentina está sainda da crise sem transfusão de sangue,diz um colunista da revista--Veja-. Qra, 
o que significa sair da crise sem a ajuda e até com a hostilidade do FMI? Vários setores industriais
estão se recompondo, f)&fa- operar--ne-mercado interno desprovido-de-dólares para- importar �mo
antes. Centenas de fábricas estão sendo reabertas pelos seus próprios operários. A Argentina voltou a
ser a segunda-compradora dos produtos brasileiros. - A-Argentina está-- nos- dizendo que- é- �sível
cortar a dependência ? Será que mais uma vez a radicalização da crise levou a uma boa resposta ?

(Em abril de 2003 - €:laudio Gurgel-}-



NOSSOS PRÓXIMOS PASSOS 

1- AGENDA DE LUTAS COMUNS
O povo luta todos os dias pela sobrevivência. Luta por seus direitos. Muitos movimentos 

populares, sindicais, sociais, lutam também por defender os interesses' de grupos sociais. Mas agora, 
precisamos construir uma pauta comum, do que poderíamos fazer, lutar todos juntos e que interessa a 
todos e a todas. 
1. Lutar por uma reforma política de fato, que mude o processo de representação política.

A crise política atual revelou que os brasileiros não acreditam nos atuais políticos. Acontece que 
o sistema de representação não respeita a vontade do povo. DepoLs de eleitos, fazem o que
querem. Existem várias propostas de reforma apresentadas. Uma delas com aval da OAB, CNBB e
entidades, que defende a introdução de mecanismos de democracia direta, de plebiscito, de revogar
mandatos etc.

Precisamos lutar, precisamos promover amplos debates exigindo mudanças no sistema político
eleitoral e na organização sócio-político-economica. 
2. Auditoria e suspensão do pagamento da divida externa.

Está previsto na Constituição brasileira que deveríamos fazer uma Auditoria da dívida externa e ver 
o que já foi pago e o que devemos de fato pagar. O Brasil já pagou mais de uma vez sua divida
externa. Por isso é urgente e necessário a auditoria da divida externa.
3. Lutar pela valorização do salário mínimo e das aposentadorias.

O aumento do salário mínimo e da aposentadoria são as principais formas de recuperar a renda 
dos mais pobres. É a melhor forma de garantir a distribuição de renda. O governo Lula, em campanha, 
havia se comprometido a dobrar seu poder aquisitivo durante os quatro anos. Se ele cumprisse a 
promessa, hoje o salário mínimo, segundo o DIEESE, deveria ser de 454 reais, e em maio do ano que vem. 
deveria ser de 566,00. Mas o governo enviou mensagem ao Congresso, propondo um salário de 324 reais 
para 2006. Lutar pelo projeto de aposentadoria das donas-de-casa. 
4. Lutar pelo direito ao trabalho e pela redução .da jornada de trabalho.

Milhões de brasileiros estão desempregados ou no trabalho informal. O direito ao trabalho é 
fundamental. A maioria de nossos jovens não têm essa oportunidade. Por· isso precisamos desenvolver 
uma luta pelo direito ao trabalho, em especial para o jovens da cidade e do campo. 
5. Lutar contra o pagamento da dívida interna e os altos juros com dinheiro do orçamento publico,
que é nosso.

O governo está gastando mais de 120 bilhões de reais por ano em juros da divida interna. E é o 
Banco Central que marca a taxa de juros todos os meses. E hoje é a mais alta taxa de juro do mundo. O 
governo usa o dinheiro do povo para transferir aos bancos. Isso precisa acabar. 
6. Lutar por uma política externa soberana baseada no princípio da solidariedade entre os povos e
na defesa da biodiversidade.

Contra os acordos da ALCA e da OMC; 
Pela retirada das tropas brasileiras no Haiti; 
Pelo fim da exploração por parte da Petrobrás e de outras empresas brasileiras nos países vizinhos; 
Mobilizar-se pela adesão à Alternativa Bolivariana para as Américas -ALBA. 

7. Lutar pela educação pública gratuita e de qualidade para todos, garantindo o acesso
prioritariamente ao ensino fundamental e médio para todos e dobrando as vagas nas universidades
públicas.

- Lutar para dobrar o número de estudantes, aumentar o número de professores, os cursos, os
horários e os investimentos. Garantir que essas vagas sejam prioritariamente destinadas aos jovens mais 
pobres, do campo e das cidades. 
8. Realizar uma jornada nacional pela reforma agrária e em defesa das águas articulada com:

As lutas pela demarcação de todos os territórios indígenas e quilombolas; 
Por um novo modelo de desenvolvimento agrícola; 
Por uma agricultura livre de transgênicos; 
Contra a privatização das águas, somando-se à campanha pela revitalização e contra a 
transposição do Rio São Francisco. 

9. Lutar para que os recursos do orçamento público, sejam destinados prioritariamente para as
políticas sociais, como saúde e educação.

Propor mecanismos de controle popular sobre as políticas públicas; 
Programar jornadas nacionais em defesa das políticas públicas; 

1 O. Promover uma jornada nacional de luta pela democratização dos meios de comunicação. 
Estimular todos os meios e práticas de comunicação popular, comunitárias e livres; 
Combater o atual monopólio dos meios de comunicação; 



Somar-se a semana de lutas pela democratização dos meios de comunicação a realizar-se em 
torno do dia 17 de outubro de 2006. 

11. COMO AMPLIAR NOSSA ORGANIZAÇÃO E MANTER-N@S ARTICULAD@S?
o segundo passo que precisamos dar se refere à continuidade de nosso esforço organizativo com

o povo, com as bases.
1. Assembléias Populares Locais.

Quando decidimos realizar a Assembléia Popular - Mutirão por um Novo Brasil em âmbito 
nacional, havíamos planejado realizar assembléias municipais e estaduais. Infelizmente, por falta de tempo 
e capacidade organizativa, conseguimos realizar predominantemente assembléias estaduais. Mas agora, 
precisamos realizar mais assembléias populares nos municípios do interior e nos bairros das grandes 
cidades. O povo precisa ter um espaço para falar, debater seus problemas. Sem preocupação com 
delegação de poder, todos podem e devem se manifestar. E nas assembléias, retomar os temas debatidos 
nos documentos da assembléia nacional. Em outros espaços org�mizados, como sindicatos, paróquias, 
centros acadêmicos, assentamentos, comunidades rurais, também podemos realizar assembléias 
populares e debater. 

Uma assembléia popular é a participação de todo povo: crianças, jovens, adultos, idosos, homens 
e mulheres. As Assembléias Populares podem também planejar atividades ,de ação direta que permitam 
mobilizar em torno de problemas e soluções comuns e que sirvam de exercício de pedagogia de massa. 
2. Realizar um mutirão de debate de base.

Utilizar os documentos que serão aprovados nesta Assembléia, sobretudo o documento O BRASIL 
QUE QUEREMOS, transformá-los em cartilhas, com perguntas e de forma didática, para discutir com o 
povo. E combinar que tod@s nós, ao voltarmos às nossas bases, durante um certo período, fossemos de 
casa-em-casa, levando a cartilha e discutindo com o povo. Devemos aproveitar também os espaços 
comunitários onde nossa base está acostumada a se reunir como: centros comunitários, associações, 
paróquias, sindicatos, praças públicas,- etc. 

3. Assembléia Popular Nacional Permanente
Podemos afirmar que, a partir de agora, nos comprometemos a manter--nos em assembléia popular 

permanente. 
Realizarmos uma nova Assembléia Popular Nacional com rep.-esentações, delegados, por todos os 

setores sociais, e seguiremos adiante nessa longa jornada do povo ir construindo suas próprias instâncias, 
seus próprios espaços de debate e decisão. 
Calendário de Lutas: 

8 a 14 de março: Jornada Nacional em Defesa das Águas; 
8 de março: Dia Internacional da ulher; 
17 de abril a 1° de maio: Lutas em Defesa da ReformaAgrária, do Salário Mínimo e pelo 
Direito ao Trabalho; 
19 de abril: Dia dos Povos Indígenas; 
1 º a 7 de setembro: Jornada Nacional pela Soberania Nacional e Contra o pagamento da 
Dívida Interna e Externa; 
17 dê outubro: Semé\na de Luta pela Democratização dos Meios de Comunicação. 
20 a 27 de novembro: Semana da Consciência Negra. 

Calendário Organizativo: 

1 º Etapa: De janeiro a maio de 2006 
Desenvolver o trabalho de base; 
Promover as Assembléias municipais; 
Divulgar os documentos da Assembléia Popular/2005; 
Elaborar cartilhas de estudo; 

2º Etapa: De maio a junho de 2006 
Promover as Assembléias Populares Estaduais; 

3• Etapa: Assembléia Nacional 
- Por aclamação, a data indicativa para a próxima Assembléia Popular Nacional será antes das
eleições de 2006.

Assembléia Popular Nacional 

Brasília/DF, 28 de outubro de 2005 
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·Quanto :a. eiei�0 dos· 7 coo�denadores. g_ue a oonteoau no Conselllo

82., não se garantiu_ na __ reunião da. ·Equipe Amp�à.a �n ··i:igosto de 83. 
A:l. deveriam. ser eleito -ttres. novos liberados e se elegeu somente._dois. · 

Nestes. doiS anos a questão internaoional foi múto intensa coÍJ. 
a- realização do Eno.óntro Continental em 82: e. do tr Conselho Mundial
en outub::' de 8J• ·Paio fat_o ,do Movitlento ��tar_nais volt�do para a:
rea.liZaçao. do 3 - -Oongress.o este aspecto foi mUl. to di.Scutido a �vel _ 
da Equipe liberada, teJado pouoa participaç�o do Conjunto do Movitlento. 

D� oerta :foma a._Eq_u.:LDe liberada oan:inba hoje oon o g_ue vai se 
tornando mai.S urgente, não se tendo nu.itas · possibilidades dé plana jaz: 
Ull oonjunto de trabàllio oom perspectiva-a mais a longo prazo. 

\ · No prooesso de ooordenar o Movir:lento utiliZa -varias meios:
... relat�rios, reuniões,·: encontros, metodo, oartas� visitas, · .

infom.es, planos·, .-etc• . Ter:!ara.os de avaJ iar tudo isto nrm
perspectiva: de avançamos. EiiJ._ aJ.gumas oidade� existem volumes de . , 
reuniões e ooupan muito tanpo dos nilitantes,. e pelo fato de não s.ereo 
bem preparados, mo tendo objetivos claros, ficam prejudioadas e se . . . , ... .., ... , �rde muito tempo •. Outro aspecto e g_ue nao se retODa as disoussoes J� 
f�tas e assitl não -..i se·orientando a- reflmo da uma :forr:ia cont:Cnuà 
e·· :Planejada. · · · 

A:. JOC. vive hoje un _processo de açã-e cada vez na.is massiv·o. Oono 
se garantir coordenações em todos os níveis g_u.e realmente ooordanarl , .. '..
a aç!o? · 

-�$ papel tariaD. estas -coordenações.. nUI:J.a.. :linha de projeção de
a�q? 

. � 
. 

·.. 
� . -Q1,2.0 saida tenos para se ooordanar a âçao frente ao vollmle .ele

..

tra�o g_ue t9Ilos? . · _. ·· 
..ãonti, ao. prgx:i:Po pJano, a

0
0onsi�do _o �� Inte�?1onal_ da _, _Juventude;, 4 Oongresso, 7 Oonsa2ho Mundial,. -r�- d�a 

a n:!vel de coordenação tanos? 
4valiação ga Qoordena�ão Naqional arapliaJta 
Vitória e Rio de Janeiro:, 

2omposi2,�o 

.. 

�o.se conseguiu� prooesso g_ue garantisse a oonid.nuidade dos 
ele:man�Os, sonante os elen.entos de Vitória e do Rio dé Janeiro� q_ue
:fora.o eJâtos no final do IJandato do Artp1iado anterior. '· l{esse · P.er:!odo, no Rio Grande do Sul, por exerlplo, já se paesaraD .
3 Am:P�dos. · · 

' . 

_ Papel de Ooordenad-ores Naoionais . 

. �,º� relação à participa.ção na� reuniões da coordenaçãô° Nácimial,
10� mai� our.ipr:ldo esse papel do g_ue os coordenadores anteriores.· ..$entiu....se dificuldade- en se ter' o conjunto do movitlento Nacional:

, pois. não-visitam.os as outra� regiÕeSJ e somente as ooordenações de
pi-dada-� q_ue tem o P::t-ooesso de ação nilitante e a· oonun de:s.anvolvidos
aooopanhado de:::-__ .arto. As outras t',oordenações ã

° 

outros n!vais não _·: .
trabal48Jll diretamente oon a ação. 

\ . ·- . . , . i ·-O nosso instrmnento -�de Trabalho (relatorio trinestrial), não
;fúnoionou;: pois al�n das dificuldades para se fazer, o relatório g_uancto
era feito por alguns coordenadores;_não-respondfan _para_sitmµ- os· ,..
QUtroa..dentro de. auas l)r�ções. · ,·

./ . . 

I 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
COORDENAÇÃO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS 

Felizes os que constroem a paz ... 
Para: 

Convite especial: Avaliação e Planejamento da Coordenação das Pastorais Sociais 

Irmãs e Irmãos na caminhada, paz e bem. 

É com alegria e esperança que lhe endereçamos esta carta para dizer o quanto é importante para nós a sua 
participação nesse momento tão importante em nossa diocese. Somos uma das dez prioridades da 
assembléia diocesana. Por isto queremos fazer juntos uma AVALIAÇÃO deste ano de 2005, dos desafios 
que nos foi colocado pela assembléia das pastorais sociais na qual fomos eleitos. Está coordenação de fato 
só cumprirá sua missão se contar com a participação de todos/as agentes das pastorais sociais e outras. 
Avaliar é importante para saber se conseguimos cumprir aquilo que planejamos, o que foi bom 
tentaremos melhorar, o que não conseguimos, precisamos analisar porque não conseguimos?, qual foi a 
dificuldade?. Depois disto feito queremos fazer o nosso PLANEJAMENTO para 2006. Leve estes 
desafios para a pastoral de que você participa e traga algumas propostas: 
a) Qual é a formação que podemos fazer conjuntamente?
b) Oue tioo de acões oodemos fazer iuntos?

,1 ..._ 1 11 1 J 

c) Como cada pastoral com sua identidade pode ajudar uma outra?
d) Como ajudar a criar a coordenação de pastoral social no regional?
e) Sua pastoral já tem planejamento para 2006? Qual é?

O encontro acontecerá no: 

Dia: 26 de novembro de 2005

Horário: 8:30hs às 16h 
Local: Centro de Direitos humanos - Rua: Antonio Wilman, 230 - Moquetá 

Para confirmação no encontro falar com: 
Sônia (3778-7992) ou Bete (3772-7487) ou Pastoral da saúde: 2667-9579 
Moisés: 2761-0295 / 9179-4485 ou Maria de Loudes: 3778-6571 / 9238-3831 
Flávio Antônio: 2669-2259 / 2768-2915 / 9685-3488 

Na certeza de contarmos com sua participação, desde já aguardamos ansiosamente. 

Quem deve ser convidado: Corrdenadores das pastorais sociais, assessorias: cdh - cárita - centro 
sociopolitico - dom luciano - vigário geral - coordenador de pastoral - coordenadores regionais -
assessores das pastorais, outros? 
É necessário alguém assinar a carta? 
E preciso entragar está carta se possível na reunião de pastoral (04/10/05). 



ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA 
COORDENAÇÃO DAS PASTORAIS SOCIAIS 

26/11/2005 

CANTOS 

De mãos dadas a caminho 
Porque juntos somos mais, 

Pra cantar o novo hino 
De unidade, amor e paz. 

1.Somos gente da esperança 
Que caminha rumo ao Pai. 
Somos povo da Aliança 
Que já sabe aonde vai. 

2.Para que o mundo creia 
Na justiça e no amor, 
Formaremos um só povo, 
Num só Deus, um só Pastor. 

Seja bem vindo, bem vindo seja, o lê lê ooo 
Seja bem vindo, bem vindo seja, o lê lê aaa 
Não me importa se você veio do sul ou do norte 
A casa é sua meu irmão pode chegar e me abraçar 

-· POVO NOVO (Sol M)

3.Todo irmão é convidado 
Para a festa em comum: 
Celebrar a nova vida 
Onde todos sejam um 

Zê Vicente 

Quando o �írito de Deus soprou 
O mundo inteiro se iluminou. 
A esperança na Terra brotou 
E um povo novo deu-se as mãos e cami
nhou. 
Lutar e crer vencer a dor 
Louvar ao Criador. 
Justiça e paz hão de reinar 
E viva o amor. 
Quando Jesus a Terra visitou
A boa noya da justiça anunciou. 
O cego viu o surdo escutou 
E os oprimidos das correntes libertou. 
Nosso poder está na união. 
O mundo novo vem de Deus e dos irmãos. 
Vamos lutando contra a divisão 
E preparando a festa da libertação. 
Cidade e � se transformarão 
Jovens unidos na esperança gritarão. 
A força nova é o pçxier do amor. 
Nossa fraqueza e força em Deus Liberta-
dor. 

., 

�
, , 



·1 

De mãos dadas a caminho 
Porque juntos somos mais, 

Pra cantar o novo hino 
De unidade, amor e paz. 

1 . Somos gente da esperança 
Que caminha rumo ao Pai. 
Somos povo da Aliança 
Que já sabe aonde vai. 

2.Para que o mundo creia 
Na justiça e no amor. 
Formaremos um só povo, 
Num só Deus, um só Pastor. 

3.Todo irmão é convidado 
Para a festa em comum: 

111 

Celebrar a nova vida 
Onde todos sejam um 
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7. POVO NOVO (Sol M)
Zé Vicente 

Quando o_ �írito de Deus soprou 
O mundo mte1ro se iluminou.
A esperança na Terra brotou 
E um povo novo deu-se as mãos e cami
nhou. 
Lutar e crer vencer a dor 
Lou�ar ao Criador. 
Ju�tiça e paz hão de reinar
E viva o amor. 
Quando Jesus a Terra visitou 
A boa noya da justiça anunciou.
O cego VIU o surdo escutou 
E os oprimidos das correntes libertou. 
Nosso poder está na união. 

O mundo novo vem de D�u.s e dos irmãos. 
Vamos lutando contra a d1v1são 
E preparando a festa da libertação. 
Cidade e � se transformarão 
Jovens unidos na esperança gritarão 
A força nova é o poder do amor. 

d
Nossa fraqueza e força em Deus Liberta
or. 



11A ALMA DA FOME É POLÍTICAl 11

ELEITOR 

Alétn de escolher 
bem os candidatos, 

o eleitor deve
acompanhar a
conduta deles

para saber se eles 
ainda merecem 
o seu voto nas

próximas eleições. 

FUNÇÕES E RE8PON8ABILIDADE8 DE CADA UM 

PREQIDENTE GOVERNADOR ") 9ENADOR DEPUTADO 
1, 

É o edmisnistrador É o administrador ij · Vamos eleger FEDERAL 

do país. É ele do nosso estado. .. dois senadores. 
J Fez as le\S _que 

quem nomeia os Ele nomeia os Eles são os únicos afetam tl vide 
ministros e propõe secretários que ficam 8 anos de iodos os 

ao Congresso estaduais e propõe no cargo. Eles são brasileiros. 
quais são as à Assembléi responsáveis por Discut� e aprova 
prioridades Legislativa as votar e elaborar (ou não) os 

nacionais, ou seja, prioridades as propostas que projetos de •lei 
onde vai se do estado. afetarão as nossas enviados -pelo 
gastar mais. vides, corno o governo, Inclusive 

orçamento do país. o orçamento
federal.

Betinho 

DEPUTADO 

EQTADUAL 

Faz. es leis que 
ar etatn 8 vida 

dos moradores 
do seu estado. 

Discute e aprova 
(ou não) os projetos 

de lei enviados 
pelo governo 
do estado, 
inclusive o 

orçamento estadual. 

Procure informações também sobre o partido ao qual ele pertence e corno esse partido age. Tem multe gente por aí que fale muito e faz pouco ou nade. 
Valorize seu voto! Ele é muHo Importante e pode fazer a diferença. 

"O BRASIL TEM FOME DA ÉTICA E PASSA FOME

EM CONSEQÜÊNCIA DA FALTA DE ÉTICA NA POLÍTICA" 
{Betinho} 



EXERCE A SUA CIDADANIA ! 

FAÇA A SUA PARTE E VOTE ET�CA E 
CONSCIENTEMENTE NESTA ELEIÇAO 2006! 

Quando seu voto ajuda e eleger alguém 
pare urn cargo eletivo, vooê está dando poder 
para esse pessoa representar cede um de nós. 

Por isso é fundamental conhecer corno 
pensa e o que pretende fazer esse 

()endldeto depois de eleifo. 

Portanto você precisa escolher alguém que pense 
como você 8 tome as atitudes que

você tomaria para transformar 
a nossa sociedade. 

Escolher com responsabilidade 
é seu dever. 

Isso é um voto ético e cidadão. 

NOSSA RESPONSABILIDADE NÃO ACABA NA URNA! 

• 

• É direito e dever de todo cidadão fiscalizar os atos realizados pelos representantes 
democraticamente eleitos. 

• Acompanhe seu candidato para saber se ele realmente esta fazendo o que prometeu.
• Se ele não cumpriu, não merece mais a sua confiança, não merece mais o seu wto.

• Telefone, escreva, mande um e-mail pa111 ele. Cobre. Denuncie!
• E fique de olho também em que você não votou, mas se elegeu. São todos NOSSOS

representantes e, portanto, devem satisfação ao pow.

COM CORAGEM CONTINUAMOS A PROCLAMAR E TESTEMUNHAR 
O PROJETO DE JESUS CRISTO: 

"EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA, VIDA EM ABUNDANCIA!" 

PASTORAL DA FÉ E CIDADANIA 
DIOCESE DE ITAGUAÍ 



Reeleição de Lula e agora? 

Leonardo Boff 

A vitória do Presidente Lula já no primeiro turno vem carregada de incertezas e 
interrogações. Como continuar? Que tipo de govemabilidade será possível? Grande parte 
da dubiedade se tributa à estupidez política e à irracionalidade estratégica de dirigentes do 
próprio PT. Certamente contando com a impunidade de seus companheiros antes acusados 
de corrupção, levaram avante a mesma estratégia imoral. Este escândalo faz com que o 
novo governo comece carente de credibilidade e enfraquecido eticamente. Pior ainda, 
anime a elite dominante -conservadora ou neo-liberal - a se rearticular ao redor de seus 
interesses privados, econômicos e sociais de costas ao interesse coletivo. 
Tal fato representa um retrocesso em nossa democracia que estava dando largos passos na 
linha republicana, quer dizer, na direção de políticas públicas e de inclusão social de novos 
sujeitos históricos antes mantidos ausentes. É notório que nossas elites políticas 
econômicas se sentem incômodas com um operário na presidência. Elas fizeram a 
Independência e proclamaram a República sem o povo e até contra o povo. Nunca 
cultivaram uma relação orgânica com ele. Ao contrário, jamais o reconheceu e admirou, a 
não ser seu carnaval e sua música popular. De resto o tratou como Zé Ninguém, Jeca Tatu, 
Zé povinho ignorante dos grotões, manipulável politicamente. Que agora alguém vindo 
deste "não-mundo" chegue ao poder central eqüivale a usurpação de um direito dos donos 
do poder. Farão tudo para inviabilizar seu governo e se puderem, apeá-lo de lá. O que 
disse o presidente do PFL: "Não vamos deixar o governo governar" revela uma 
mentalidade anti-povo. Ora, foi o povo que escolheu Lula para governar. Mas para ele 
povo é apenas um detalhe, não conta. 
Apesar destes percalços alguns pontos merecem ser enfatizados. 
Em primeiro lugar é imperioso que o governo estreite os laços com sua base real de 
sustentação que são os movimentos sociais organizados e as grandes maiorias, das quais 
cerca de quarenta milhões, foram diretamente beneficiadas pelas políticas públicas. Elas 
têm consciência de que Lula é um deles. Votando em Lula fizeram um ato de confiança 
em si mesmas. Não o entregarão à sanha dos que querem prejudicá-lo. Elas dizem: ele é 
nosso e dos nossos. 
Em segundo lugar, importa aprofundar as políticas sociais e cercear a vontade do projeto 
macroeconômico de colonizar toda a política. Aqui cabe uma revisão da política 
econômica para que realmente seja o suporte das políticas públicas. Pelo menos, a 
discrepância entre a macroeconomia e o projeto político-social, no quadro do neo
liberalismo imperante global, seja realisticamente diminuída. 
Em terceiro lugar precisa-se de gestos simbólicos fundadores que confiram uma marca 
histórica ao governo Lula. Para mim são dois: uma profunda reforma política que dificulte 
o mais possível a corrupção, consolide partidos ideológicos, possibilite o controle social e
que ligue essencialmente democracia com justiça social. O segundo seria uma reforma
agrária como pacote fechado, ampla e integral que crie condições sociais e econômicas de
tal envergadura que fixem as pessoas no campo e estimulem as das periferias das cidades a
regressarem à terra e nela serem produtivas.
Por fim, o governo deve despertar para a relevância estratégica da questão ambiental, pois
o pais tem muito a colaborar na salvaguarda do sistema da vida e do Planeta.



TSE - Eleições 2006 - Divulgação de Dados de Candidatos 

Eleições 2006 - Divulgação de Dados de Candidatos 

Nome: 

Candidato(a) a Deputado Federal - RJ 

JOSÉ IVAN DIAS BRITO 

Nome para urna eletrônica: JOSÉ IVAN 

Número: 1588 

Partido Político: 

Coligação: 

Composição da Coligação: 

Data de Nascimento: 

Sexo: 

Estado civil: 

Ocupação: 

Grau de Instrução: 
Nacionalidade: 
Naturalidade: 

Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro 

COLIGAÇÃO PMDB-PMN 

PMDB / PMN

02/12/1956 

Masculino 

Viúvo(a) 

Outros 

Superior completo 
Brasileira nata 
SANTA LUZIA - PB 

Situação da Candidatura: Deferido 
Valor Máximo de Gastos: R$ 2.000.000.00 

Fechar 

Pagma l ae 1

Declaração de Bens 

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Judiciária dos Tribunais Eleitorais. Sobre candidatos à 
presidência e vice-presidência da Republica, no TSE; e sobre os demais candidatos, nos Tribunais Regionais 
dos respectivos estados. 

http://www.tse.gov.br/sadEleicao2006DivCand/procCandidatoCarregar.jsp?nocache=22564677&i... 01/09/06 
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Lditorial 

Luta local e luta mundial 

A continuidade da Campanha Jubileu Sul - Brasil está 
acontecendo ao mesmo tempo em âmbito local e mundial. 
A luta local reforça e enraíza a luta global e a luta global dá 
novos sentidos às lutas locais. 
Na verdade, o aprofundamento que fizemos sobre a dívida 
interna confirma que ela é, substancialmente, a face interna 
da dívida e da dependência externa. A explosão da dívida 
pública para mais de 600 bilhões de reais significa a 
submissão do país aos especuladores internacionais e aos 
países que os apoiam, e aos especuladores nacionais já 
ligados à globalização do capital. Por isso ela é expressão e 
fonte do comprometimento da soberania nacional. 
Diante disso, são corretas as estratégias da Campanha 
para 2001 e 2002: aumentar o controle dos orçamentos 
municipais e organizar tribunais das dívidas estaduais; 
realizar Auditoria Cidadã da dívida e pressionar o
Presidente da Câmara dos Deputados com milhões de 
cartas assinadas por cidadãs e cidadãos que participaram 
do Plebiscito da Dívida, exigindo a aprovação do Projeto 
que convoca um Referendo oficial sobre a dívida externa, 
que exige também uma Auditoria oficial; reforçar o Gri o dos 
Excluídos em nosso país e no continente americano e 
apoiar e participar de mobilizações internacionais: agora, 
em Gênova, Itália, durante a reunião dos chefes de governo 
dos 7 paises mais enriquecidos; o Tribunal Mundial da 
Dívida, a ser realizado no Fórum Social Mundial de 2002 
em Porto Alegre; participar da organização do Plebiscito 
sobre a ALCA (Associação de Livre Comércio das 
Américas) em 2002, como atividade de educação política e 
como exercício de democracia. 
À globalização do capital estamos respondendo com a 
mundialização das forças que se opõem a esse sistema 
desumanizador e destruidor da economia, da natureza, das 
relações sociais, da cultura e da política. E construindo uma 
mundialização baseada na solidariedade, capaz de gerar 
um outro mundo, que já é possível. 

NESTE NÚMERO 

•:• Notícias sobre a Assemblé1laa <:N813; . .
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•!• Resoluções da reunião da Coorclenação Nacloncil; 
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•!• Tribunal Mundial da l>ívlda; 
•!• Artigo Gazeta Merê:antU sob� FMI;
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Notícia sobre a Assembléia 

da CNBB 

Realiza-se em Itaici, Indaiatuba/SP, a 
39

ª 
Assembléia Geral da CNBB. Do 

ponto de vista da Pastoral Social, a 
Assembléia deverá aprovar três 
documentos importantes: um sobre o 
momento atual, outro sobre a questão 
da Amazônia e um terceiro como 
mensagem do 14° Congresso 
Eucarístico ao povo brasileiro. 

O clima da assembléia vem 

demonstrando que a sensibilidade da 
Igreja no Brasil para com as questões 
sociais e a "opção pelos pobres" se 
mantém com o vigor de sempre. Apesar 
das notícias em contrário, a grande 
maioria dos bispos permanece solidária 
com os setores mais excluídos da 
população. 

Um dos temas a serem debatidos no 
evento é "Exigências ética e 
evangélicas do combate à pobreza", o 
que mostra a preocupação do 
episcopado com o agravamento da fome 
e da miséria em nosso país. 

A análise de conjuntura, por outro 
lado, fez duras críticas ao modelo 
econômico e político adotado pelo 
governo e pelas elites brasileiras. E um 
modelo que, por outro lado, favorece 
uma concentração de renda e de poder 
cada vez maior, e, por outro, condena 
milhões à exclusão social e política. 
Mas a análise não se esqueceu de 
mencionar os diversos movimentos 
sociais que revelam uma consciência 
popular crescente. 

Itaici, Indaiatuba/SP, 17 de julho de 2001 



Principais Resoluções da 

Reunião da Coordenação Nacional 

da Carnpanha Jubileu Sul/Brasil 

Realizou-se ern São Paulo, no dia 9 de julho, a 
reunião da coordenação nacional da Campanha 
Jubileu Sul/Brasil. Entre as resoluções, vale 
destacar as que seguem: 

•:• Tribunal Mundial, a realizar-se no Fórum 
Social Mundial, em fevereiro de 2002, foi 
debatido no dia 10 de julho, por uma equipe 
que inclui a Sandra Quintela, o Julian, o Luiz e 
a Beverly. 

•:• As cartas ao Presidente da Câmara, sobre os 
Projetos de Lei do Referendo e do Perdão das 
dívidas, deverão ser recolhidos nas 
manifestações do Grito dos Excluídos, no dia 
7 de setembro, e entregues ao Deputado 
Federal Aécio Neves no dia 13 de setembro, 
um ano após a divulgação dos dados do 
Plebiscito. 

•:• No Dia Internacional conta a Dívida Externa, 
20 de julho, ocorrerão mobilizações em 
Gênova/Itália, paralelas à reunião do G8; no 
Brasil, haverá manifestações em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. 

•:• Decidiu-se pela realização da VII Plenária 
Nacional da Campanha Jubileu Sul/Brasil, 
sobre o tema da ALCA, o evento será 
realizado em São Paulo, nos dias 12 e 13 de 
novembro/Oi. O pessoal de São Paulo ficou 
encarregado de elaborar o programa. 

•!• Foi marcada também a próxima reunião da 
coordenação nacional: será em Brasília/DF, na 
sede do IBRADES, no dia 12 de setembro, 
véspera da entrega das cartas ao Presidente 
da Câmara. 

•:• Outros informes: continua o processo de 
elaboração da Cartilha sobre a Auditoria 
Cidadã, a cargo de Maria Lúcia. João Pedro 
informou que o MAB está elaborando um 
subsídio sobre a questão energética e que 
haverá um curso sobre "Biotecnologia e 
Transgênicos", de 20 a 23 de agosto/01. Luiz 
Bassegio comunica a elaboração de um 
documento sobre o Grito Continental dos 
Excluídos e um novo Projeto de Lei sobre os 
Estrangeiros. 

Secretaria Nacional da campanha Jubileu 
Sul/Brasil 

Brasília/DF, julho de 2001 

Auditoria Cidadã da Dívida 

A proposta de uma Auditoria Cidadã da Dívida 
decorre dos diversos eventos realizados a partir 
de 1998, quando a CNBB e importantes 
movimentos sociais discutiam o problema êlas 
Dívidas Sociais no Brasil e elegeram a Dívida 
Externa como a mãe dessas dívidas. O Tribunal 
da Dívida Externa, realizado em 1999 no Rio de 
Janeiro condenou a Dívida Externa. Por sua vez, 
o Plebiscito da Dívida Externa, realizado no ano
2000, contou com a participação de mais de 6
milhões de pessoas que votaram contra o
pagamento da Dívida sem a realização de uma
Auditoria.
A partir do sucesso do Plebiscito, as entidades
envolvidas que deram seguimento a várias ações

importantes, dentre elas, a realização da
Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Interna e
Externa. Vários grupos de estudos estão se
formando pelo País. O objetivo é aprofundar os

estudos relacionados ao processo de
endividamento brasileiro e real"lzar pesquisas no
sentido de obter documentos oficiais (relatórios,
contratos, etc), buscando todas as informações
possíveis sobre essa dívida que só cresce, apesar
do enorme sacrifício imposto à sociedade ao
longo do tempo, representado principalmente
pelo empobrecimento da Nação, pelo destino de
relevantes recursos orçamentários para o
pagamento de juros e pelo arrojado programa de
privatizações a que fomos submetidos.

Estamos preparando uma Cartilha (que deverá 
estar concluída até o final de agosto), para tratar 
do processo de endividamento, da inter-relação 
entre a Dívida Interna e a Externa, e para 
informar sobre o que foi apurado nas duas 
tentativas oficiais de examinar a dívida externa: 

- Em 1987, pela Comissão Especial do Senado,
cujo relator era Fernando Henrique Cardoso;

- Em 1989, pela Comissão Mista do Congresso
Nacional, para realizar a Auditoria prevista em
nossa Constituição Federal, no artigo 26 das
disposições transitórias.

Entendemos que é preciso conscientizar a 
sociedade sobre a necessidade de se realizar 
uma efetiva auditoria dessa dívida, pois, muitos 
fatos e questionamentos levantados nas 
mencionadas iniciativas, não chegaram a ser 
apurados com a necessária profundidade, e não 
resultaram em qualquer ação concreta no sentido 
de rever os absurdos ocorridos ao longo do 
tempo. 
Após a edição da Cartilha, os estudos e pesquisas 
continuarão sendo realizados, dando 
continuidade à formação dos grupos de estudos 
por todo País. 

Contatos Auditoria Cidadã. Tel: (31) 3226-7721. E
mail: unafiscobh@alol.com.br ( Maria Lúcia Fatorelli) 



Economia 
:::-·i:: 

ADITAL - Redação - (Julho/01) - No ano de 2000 a dívida 
externa latino-americana alcançou 750 bilhões de dólares, 
o que significa que, em média, cada l1abitante deve mil
quinhentos e cinqüenta dólares. Em 1960, a dívida era de
9, 3 bilhões. Paralelamente, cresceram também as
desigualdades sociais: seis em cada 10 crianças vivem em
estado de pobreza. O prêmio Nobel da Paz, Adolfo Esquivei,
propôs que recorrer à Corte de Haia, para questionar a
legitimidade da dívida externa.
Segundo relatório das Nações Unidas, 10 dos 20 piores 
índices de pobreza do mundo são de países latino
americanos. Situação que é bem mais difícil do que a dos
países africanos, considerados os que têm os piores índices
de qualidade de vida do planeta.
De acordo com o secretário Permanente do Sistema
Econômico Latino-americano (SELA), Otto Boye, que falou
no fórum "Prognósticos da Dívida Social na América
Latina", durante a reunião da Cúpula da Dívida Social, do
Parlamento Latino-americano (Parlatino), os dados do
volume da dívida externa da América-latina são de 
estatísticas da CEPAL e de dois organismos de créditos: o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco
Mundial (BIRD). "Esta cifra (da dívida externa) equivale a
39 por cento do Produto Interno. Bruto (PIB) e.a 201 por
cento das exportações da região", observou.
Boye disse que "fomos incapazes de nos por de acordo em
torno de temas decisivos para o nosso desenvolvimento
comum, como o da dívida externa, sem ser a única causa
do nosso atual atraso e, particularmente, do escandaloso
crescimento da pobreza. Mas cresceu a dívida externa e,
para/elamente, cresceu a pobreza".
Previsão de uma nova crise Segundo Boye, que fez um
apanhado histórico desde quando se originou a dívida
externa latino-americana, a partir de 1960 até os nossos
dias, se aproxima uma nova crise em relação aos
devedores com os organismos de crédito.
Com dados da CEPAL mostrou como nas décadas de 60,
antes da entrada dos petrodólares, a dívida externa latino
americana era de 9,3 bilhões. Mas a partir de 1974 começa
a "dança macabra com a ofensiva de empréstimo de
petrodólares, quando a dívida latino-americana se duplica
em um ano, passando de 36 bilhões e 600 milhões de
dólares a 75 bilhões e 300 milhões de dólares".
"A duplicação acontece agora em apenas um ano. Ainda
que este ritmo diminua alguma coisa depois, a curva
ascendente não parou até hoje. Os números mostram que
não parou o crescimento da dívida", explicou. Hoje, a
dívida externa equivale a 201% de todas as exportações da
latino-americana. 
Legitimidade da Dívida - O prêmio Nobel da Paz, Adolfo
Pérez Esquivei, que participou do Fórum Ética,
Desenvolvimento e Democracia Participativa, disse que o

novo terrorismo de estado é o econômico. Disse que a
usura internacional nunca foi tão perversa ao se referir ao
problema da dívida externa e suas repercussões nas
sociedades.
Esquivei propôs que recorrer ao direito internacional,
especialmente a Corte de Haia, para questionar a
legitimidade da dívida externa. Disse que a maior dívida e
risco são não atender às grandes necessidades que têm os
povos.

Fonte: Pari atinowww.venezuela-hoy.com/deudasocial 
Nações Unidas 
(ADITAL-JULHO DE 2001) 

Durante o próximo Fórum Social Mundial a ser 
realizado em Porto Alegre entre 31 de janeiro e 5 de 
fevereiro, a campanha Jubileu Sul irá realizar um 
Tribunal Mundial da Divida Externa. Propõe-se c1 
realização deste Tribunal com o objetivo de. para 
além do impacto político, este também constitua um 
espaço de popularização das análises das 
implicações e conseqüências da divida externa em 
escala global, além de pretender também 
a consolidação de uma ampla articulação de 
movimentos, organizações e forças sociais, religiosas 
e políticas comprometidos em impulsionar 
coordenadamente propostas alternativas para a 
superação deste mecanismo de dominação que é o 
processo de endividamento. 
O Tribunal será urna encenaçi'ío das bilses étic.as. 
jurídicas, sociais e pollticas do clamor por um 
verdadeiro Jubileu, ou anulação, da Dívida Externa 
que escraviza os povos e nações do Sul. Seu 
desenvolvimento favorecerá urna visualização integral 
não apenas da problemática da Dívida, em escala 
mundial, como também das alternativas e linhas de 
ações que possam orientar a continuidade e 
fortalecimento desta luta como eixo constitutivo do 
movimento para tornar possível esse mundo novo. 
O Tribunal se desenvolveria em três momentos. Os 
dois primeiros estariam destinados ao 
desenvolvimento da acusação, em base aos 
testemunhos de pessoas qualificadas acerca dos 
custos y conseqüências da Divida Externa em sua 
vida ou com referencia ao funcionamento dos 
mecanismos de endividamento. Entre outros, se 
abordaria o impacto da Dívida para com os povos 
indígenas, l@s trabalhadores e desempregados, l@s 
campones@s, as mulheres, a ju\Jentude, @s negr@s 
e @s migrantes. Ademais haveria exposições acerca 
de sua incidência em relação aos direitos humanos, a
democracia, a soberania e a justiça; a ecologia e o 
meio ambiente; a cultura, as comunicações, a 
discriminação e xenofobia; e o funcionamento da 
economia real. O último passo do Tribunal seria já a 
síntese da Acusação, a Defesa e o Veredicto. 

Organização 

A proposta de realizar este Tribunal surgiu como uma 
das conclusões dos debates ocorridos durante o 1 
Foro Social Mundial, nas oficinas sobre Dívida 
Externa, Globalização e Dívida Ecológica organizadas 
por JUBILEU SUUAMÉRICAS. Logo foi discutido e 
assumido como uma iniciativa da rede global do 
JUBILEU SUR, que agrupa campanhas, mo"imentos, 
coalizões e organizações contra a Dívida de mais de 
50 países na África, Ásia e Américas, quem se 
responsabiliza por a organização do mesmo. Por sua 
vez, espera-se a participação ativa em sua 
organização de outras entidades tanto do Sul corno 
do Norte, possibilidade que começará a consolidar-se 
nos próximos dias e semanas, começando com várias 
reuniões e contatos a realizar-se no transcurso do 
Fórum Social de Gênova, agora em julho. 
A Campanha Brasileira tem um papel fundamental no 
sucesso desse tribunal. As campanhas estaduais 
estão desafiadas a participar em Porto Alegre do 
Tribunal Mundial da Divida Externa como parte de 
todo processo de formação polltica a que a campanh.i 
se nronõP.. 
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/ornai Cazeta Mercantil - 05/07 /01 

FMI é contra investime11to de estéttal 

Explica�:ão é evitar in1pacto na tncta de supcrávit pritllé\rio 

Camih \\latias 

De Brasília 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) sinalizou ontem que não recomend;í.,·cl lJUe as 
ernrrcsas estatais do setor elétrico voltem a fo7,cr investimentos, roís c:ws;11-i:1 um 
impacto negativo na meta de superávit prim,írio nacional. "A boa pr:í.tica internacional 
11;1.o recomenda", afirmou Lorenzo Pérez, chefe da miss;10 do 1"1\II, LJUe est;Í. no Brasil 
para a oitava revisão das metas do acordo, cuja vigência expira 110 fim do ano. Pérez 
confirmou que, o País cumprir as metas nesta oitava reYisão, o gmT�10 br:1sileira poderá 
sacar mais duas tranches de US$ 270 milhões cada, sendo a primeira, a partir de setemlm) 
e segunda, no mês de outubro. 

Os técnicos da missão estiveram ontem reunidos com o secretúrio de Energia do 
1\linistério de l\Iinas e Hner6:ria, Afonso Jlcnrique Moreira Santos, para colher 

"- - -

informações sobre a atual crise energética. 

Segundo comentários feitos à saída do ministfrio, os cspeci:1listas da miss;'io 
manifestaram apoio ao relatório do Ministério da Fazenda, que aponta a realização efcti,·a 
dos kilôes de excedentes de energia para que a crise energética tenha um impacto 
limitado a 0,8 ponto percentual fio ,índice de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB). 

"J\chamos boas as medidas de poupanças de energia e o plano de oferta Lllle o grncmu 
vem elaboram.lo", disse Pérez. "/\.creditamos nos efeitos dos lcilôcs de cnetI,11ª para 
redu;,:ir o impacto da crise no crescimento econômico". 

Segundo Afonso I lcnrique, foram apresentados ao grupo de economistas do l•l\11 os 
primeiros resultados do plano de racionamento, os mecanismos de leilôes de energia e o 
n<ffo programa de aumento de oferta do insumo. "Isto entusiasmou não só o Fl\11, mas 
também o Banco Mundial, cujos técnicos haviam estado aqui na semana passada", disse. 
J\lém disso, foram apresentados os resultados das licitações de usinas hidrelétricas e 
linhas de transmissão que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Anecl) n'm 
condu;.-:indo e foram dadas informações de como o govenw, por meio das cstatai:-, n'm 
investindo no setor. 

O secretário também admitiu a possibilidade de a Anecl rever o Programa Prioritário 
Termcletricidade (PP'l), colocando à frente das empresas, investidores que poderão 
concreti;,:ar os planos. 

Secretaria Nacional do Plebiscito da Dívida Externa 

Setor Pastoral Social da CNBB 

SE/Sul- QD. 801 CONJ. B - 70401-900 Brasília/DF. Tel: (0xx61) 313-8323 fax: (0xx61) 313-8303 
Correio eletrônico: dividaexterna@cnbb.org.br 

,·. 



ABAIXO MODELO DE CARTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL 

Campanha Jubileu por um Milênio sem Dívidas 

________________ _, __ _,_ _______ de 2001. 

(local e doto) 
EXMO. SR. 
DEPUTADO AÉCIO NEVES 

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
E-mail: presidencia@camara.gov.br
Fax: (61) 318.2648 ou 318.2191

ASSUNTO: PROJETO DE DECTRETO LEGISLATIVO Nº 645/2000 
(Sobre convocação de Referendo sobre a Divida Externa) 

Prezado Senhor. 

Inúmeras entidades da sociedade brasileira, movimento� sociais, e partidos políticos, coordenados pela Pastoral 
Social da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pelo CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, 
realizaram, durante todo ano passado, um intenso trabalho de debates e conscientização do povo brasileiro sobre o que 
representa para nossa sodedade o problema da dívida externa e da dívida interna. 

Uma das muitas iniciativas realizadas foi apresentar à Câmara do Deputados, através do Dep. José Dirceu e outros, 
um Projeto de Lei que convoca o eleitorado brasileiro a participar de um Referendo formal, para que se manifeste sobre a 
necessidade ou não de uma Auditoria da Divida Externa brasileira. O Projeto foi apresentado, no mês de junho de 2000, ao 
então Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, que assumiu o compromisso de dar atenção especial e ele, para que o 
Plenário pudesse pronunciar-se quanto antes, atendendo à proposta popular de um Referendo sobre esse tema. 

Infelizmente, a democracia representativa brasileira ainda é muito jovem, e nem mesmo nossos parlamentos 
municipais, estaduais e federal estão acostumados a realizar consultas diretas à população. Raras vezes, em nossa história, 
foi acionado esse instrumento democrático, embora a nossa Constituição o permita e estimule. O Plebiscito ou Referendo é, 
sem dúvida, um instrumento importantíssimo para que toda a população debata, participe, opine e decida sobre temas 
candentes de nossa sociedade. E esse é o espírito de nossa proposta. 

Infelizmente, temos informações de que o referido Projeto não mereceu a atenção prometida nem teve apressado 
seu andamento, pois está ainda na Comissão de Finanças e Tributação. Diante disso, estou solicitando sua interferência em 
favor deste Projeto em meu nome e no de minha comunidade. 

Sou um dos 6.030.329 eleitores brasileiros que, na Semana da Pátria do ano passado, organizamos e participamos 
do Plebiscito sobre a Dívida Externa, como forma de democratizar o debate e de convocar a cidadania a pronunciar-se 
sobre esse problema. 

Estamos esperançosos de que o Parlamento brasileiro não nos fruste mais uma vez. E de que, ao contrário, atenda 
os reclamos do povo para que seja convocado um Referendo oficial, para que todos os cidadãos brasileiros adultos, 
eleitores, possam se manifestar. 

Afinal, que mal há em se consultar o povo? Alguém teria interesse de impedir que se instale uma Auditoria, para 
investigar, com todos os poderes da Lei, sobre a origem, natureza, características, decisões, contratos, enfim todos os 
aspectos que transformaram a divida externa num dos grilhões modernos para nosso povo? 

Aliás, como V. Excia. sabe, essa mesma intenção tiveram os Constituintes de 1988 ao aprovar a realização de uma 
Auditoria da Dívida Externa, nas Disposições Transitórias de nossa Constituição. Mas o Congresso, cedendo a forças ocultas 
que sempre se manifestam, não cumpriu aquela determinação constitucional. 

Por isso, como cidadão consciente dos problemas de nosso país, estou agora apelando a V. Excia: tome providencias! 
Queremos exercer nosso direito de opinar e decidir, para que se instale uma verdadeira Auditoria, com participação da 
sociedade brasileira, para investigar a divida externa do nosso país. 

Atenciosamente 

NOME: 

ENDEREÇO: 
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Fidel, Cuba e a máfia dos gusanos 
Altamiro Borges * 
"Nesta noite 200 milhões de crianças dormirão nas ruas do mundo. Nenhuma delas é cubana". (Citação de
um outdoor no trajeto do aeroporto de Havana) O anúncio lido na noite de 31 de julho pela televisão 
cubana, de que o presidente Fidel Castro se afastaria temporariamente de suas funções devido a uma 
"crise intestinal aguda" que o levou a fazer uma "delicada cirurgia", tem causado reações bem distintas no 
mundo. Enquanto os setores progressistas torcem pela sua rápida recuperação, o governo imperialista
terrorista dos EUA, as poderosas corporações empresariais, a repugnante máfia de anticastristas em 
Miami e algumas carpideiras brasileiras r.ão escondem a sua torcida mórbida pelo falecimento do líder da 
revolução cubana. A mídia burguesa veicula todo dia, com enorme estardalhaço, as minguadas carreatas 
dos gusanos (vermes, traidores) nas ruas da Flórida - mas sabota a difusão das imagens e das 
mensagens de solidariedade a Fidel Castro e ao consternado povo de Cuba. A excitação do império e dos 
gusanos é emblemática. Eles nunca aceitaram a sua derrota nesta pequena e heróica ilha. Antes um 
"bordel" e o "pátio traseiro" dos EUA, depois da revolução ela se tornou "o único país do mundo em que 
não há ninguém abandonado, sem proteção social, dormindo na rua. O primeiro do mundo a terminar com 
o analfabetismo. O único que pode se orgulhar de ter um mínimo de nove anos de escolaridade para toda
população. O único com um sistema de saúde universal, que atende gratuitamente a toda sua população,
com a melhor saúde pública do mundo. O país que desafiou o império a pouco mais de 100 quilômetros da
maior potência bélica da histórica da humanidade, afirmou sua soberania e \IOntade de construir uma
sociedade justa e solidária, socialista", segundo a síntese do sociólogo Emir Sader. Ou ainda, nas sábias
palavras de Frei Betto, a Cuba de Fidel "é o único país da América Latina que logrou universalizar a justiça
social. Toda sua população de 11 milhões de habitantes goza dos direitos de acesso gratuito à saúde e à

,educação, o que mereceu elogios do papa João Paulo li em sua viagem à ilha, em 98. Seria o paraíso? 

.. 

Para quem vive na miséria em nossos países - e são tantos - a cidadania dos cubanos é invejável. Para 
quem é da classe média, Cuba é o purgatório; para quem é rico, o inferno. Só suporta viver na ilha quem 
tem consciênc1a solidária e sabe pensar em si pela ótica dos direitos coletivos. Ou alguém conhece um 
cubano que deu as costas à revolução para, em outra parte do mundo, defender os pobres?". Essa 
experiência, tão rica nas enormes adversi ades, é que explica o ódio do imperialismo e da burguesia , ·

\cuba\'\a expropriada de suas liquezas e que hoje vive sob as benesses dos EUA. Por isso, eles "rezam" ·. 
pela morte do líder revolucionário. "Fidel é a personificação de conquistas extraordinárias. É o Spartacus 
triunfante, que derrotou a Roma norte-americana; é o Quixote indomável que sintetiza a clarividência de 
Martí e o heroísmo de Che. É um exemplo que demonstra que o socialismo não é uma utopia, mas, como 
dizia José Mariátegui, uma criação heróica dos nossos povos. Por sua exemplaridade, a revolução cubana 
é insuportável e imperdoável para o imperialismo e seus aliados", afirma o intelectual Atílio Borón. O 
sinistro plano colonialista O motivo desta morbidez também é sórdido. Os derrotados do passado 
sonham em retomar suas riquezas e seu poder. O dissidente Tom Crumpacker, ativista da Coalizão de 
Miami pelo Fim do Bloqueio, revelou que em junho a "Comissão de Assistência para Cuba Livre", co-
presidida pelos secretários de Estado e de Comércio do governo George Bush, apresentou seu novo 
"plano de transição após a morte de Castro". O exaustivo relatório detalha os passos para a recolonização 
de Cuba. Prega a privatização dos serviços de saúde, educação, exploração de níquel e turismo; destaca 
a expioração privada do petróieo descoberto ao norte do mar cubano; e fixa a reiomada ou a indenização 
das propriedades desapropriadas pela revolução. Segundo descreve, o plano orienta que "as atividades 
desestabilizadoras sejam incrementadas nesta fase, especialmente os projetos de transmissão ilegal de 
rádio e televisão, e que a moeda cubana seja sabotada mediante o recrudescimento do bloqueio, com 
multas aos bancos estrangeiros que efetJ!arem transações financeiras e com recompensas aos governos 
que cr1minuírem as suas relações comerc·1a1s. O plano afirma que 'os primeiros seis meses após a morte de 
Castro serão cruciais' e defende a imposição de um Governo de Transição em Cuba (GTC), nos moldes 



do Afeganistão e do Iraque". Caleb McCarry, coordenador da Comissão de Assistência para Cuba Livre e 
principal artífice do recente golpe contra o presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, já teria sido indicado 
como "pró-cônsul de Bush para a anexação de Cuba". Como se observa, a ambição é enorme. Porém, 
outros planos co\oriialistas já frustraram o imperialismo e os gusanos. O criminoso bloqueio ecoriômico, . 
que já durá 47 anos; as centenas de sabotagens da CIA; e o fim do bloco soviético, que resultou no difícil 
"período especial", não conseguiram derrotar a revolução. Isto porque ela não depende somente da 
heróica figura de Fidel Castro. Sua força deriva de suas próprias conquistas, do forte sentimento 
antiimperialista dos cubanos e das várias formas de organização popular. "Os de Miami são vítimas de sua 
propaganda. Construíram em seu imaginário um país e uma revolução que dependem apenas da 
existência de um homem. Quiçá a doença de Fidel constitua a ocasião para desmentir esta mistificação, 
ampliada e reforçada pela mídia", comenta o jornalista cubano José Vidal. Numa recente palestra na 
Universidade de Havana, o próprio Fidel Castro advertiu para os futuros riscos da revolução cubana. 
"Quando os veteranos desaparecerem, o que fazer e como fazer?". Como resposta, ele insistiu na necessidade da 
renovação das energlas revolucionárias, num processo que está em curso há algum tempo. • A maloria dos 
membros do Birô Político do Partido Comunista tem de 40 a 50 anos e cada vez mais jovens são chamados a 
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popular pela volta ao capitalismo. Cuba não quer como futuro o presente de tantas nações latino-americanas, onde 
a opulência convive com o narcotráfico, a m'1sér'1a, o desemprego e o sucateamento da saúde e da educação", relata 
o sempre bem informado Frei Betto. José Serra e as "decepções" No Brasil, o estado de saúde do líder cubano,
que completou 80 anos neste domingo, também tem gerado distintas reações. Várias personalidades, como Oscar
Niemeyer, Chico Buarque, Fernando Morais e Frei Betto, assinaram um manifesto - que conta ainda com a adesão
de oito prêmios Nobel e de intelectuais como Noam Chomsky, José Saramago e Eduardo Galeano - exigindo que "a
soberania de Cuba deve ser respeitada". Após criticar a frenética excitação do governo Bush "com o estado de
saúde de Fidel Castro e a delegação provisória de seus cargos", o texto alerta para um risco iminente. "Ante a
ameaça crescente contra a integridade de uma nação, a paz e a segurança na América Latina e no mundo,
exigimos que o governo dos EUA respeite a soberania de Cuba. Devemos impedir a todo custo uma nova
agressão". Já o presidente Lula enviou carinhosa mensagem ao líder cubano. "Em nome da amizade que nos une e
da luta que travamos em favor do desenvolvimento e da igualdade entre os povos, quero transmitir os votos de
pronta recuperação. Estou aqui expressando o meu sent'1mento pessoal, o do meu governo e o de seus muitos
amigos no Brasil". Ambos se conheceram em Manágua, em 1980, nas comemorações do primeiro aniversário da
revolução sandinista. Em 1995, o líder cubano fez questão de ir almoçar um "frango com polenta" na casa de Lula,
em São Bernardo. O contato mais recente entre os dois presidentes se deu em Córdoba, na Argentina, em julho,
quando Cuba participou pela primeira vez da Cúpula do Mercosul. No outro extremo, a mídía burguesa e alguns
expoentes da direita reforçaram o cortejo mórbido contra Fidel Castro. Articulistas bem pagos e bem relacionados
com as elites decretaram que o líder cubano "já morreu" e festejaram "o fim da era Fidel Castro". Entre os políticos
conseNadores, não causou surpresa a declaração de Geraldo Alckmin. Adepto da seita fascista Opus Dei, e\e teva
a desfaçatez de afirmar que "Fidel é uma figura do passado". A entrevista mais deprimente, porém, foi a de José
Serra, candidato ao governo paulista. "Fui om grande admirador de Fidel na época da revolução cubana é nos
primeiros anos da década de 70. Hoje, para mim, o Fidel é uma decepção", afirmou à agência Reuters.

• Demonstrando sua tf1eza, ele arrematou: "Não fico triste com a doença dele, aliás, não fico triste com a doença de
ninguém". De decepção, o ex-prefeito realmente entende. Ativista de esquerda nos anos 60 e exilado politico
durante a ditadura, Serra virou um político pragmático e cúmplice do governo neoliberal de FHC, que devastou a
nação, promoveu a privataria do Estado e bateu recordes de desemprego. Como ministro da Saúde, ficou famoso
por demitir seis mil mata-mosquitos contratados para eliminar os focos do Aedes Aegypti, o que resultou numa
epidemia da dengue responsável por 207 mil doentes e 63 mortes. Eleito prefeito em 2004, comprometeu-se por
escrito a não renunciar ao cargo. Realmente, José Serra é uma grande decepção - seja para os eleitores traídos,
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acreditavam que ele preservava alguma posição progressista do passado.
* JomaiYsta, editor aa revista Debate Sindical



(:'AMINHADA PELA PAZ 
DIA DE MOBILIZAÇÕES CONTRA GUERRAS e 
VIOLENCIA -19 DE MARÇO 2005, ITAGUAt RJ 

•1.•
·
·esPERANCA•çtaí:fra PàÚSiní!Ale]ar\dfd··saHz;iiàih�·cdtah). C 

1. Quem aqui chegou/ quem aqui chega/ trazendo um
sonho de um lugar/ vem de peito aberto/ sem saber o que
será/ com coragem de se aventurar. 
2. Quem aqui chegou/ quem aqui fica/ os caminhos há de
encontrar/ buscando em paz / corações a se entregar/

· Recriando a vida/ Vida e esperança/ sonho, sonho,
sonhos e esperança/ e paz, paz, paz e esperança.
3. Todos são iguais/ corações a se entregar/ recriando a
vida/ Vida, vidas, e esperança/ sonho, sonho,
sonhos, esperança/ e paz, paz, paz, esperança(2x)
4, Vida, sonhos, esperança, e paz,paz/ Quem aqui chegou
ficará. 
.2.u:rOPIÁ(z�·vi�ént:é) < i•J 
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar/ eu vou cantar!/ quando o povo nas ruas
sorrir/ e a roseira de novo florir/ eu vou cantar!/ quando as 
cercas caírem no chão/ quando os muros que cercam 
jardins/ destruídos, então os jasmins/ vão perfumar! 
Vai ser tão bonito /se ouvir a canção/ cantada de
novo/ no olhar do homem, a certeza do irmão/
reinado do povo! (bis)
2. Quando as armas da destruição/ destruídas em cada
nação/ eu vou sonhar!/ e o decreto que encerra a 
opressão/ encerrado só no coração vai triunfar!/ quando a
voz da verdade se ouvir/ e a mentira não mais existir será 
enfim/ tempo novo de eterna justiça sem ·mais ódio, sem 
Sangue OUCObiça/vi3i ser.ê!SSim! ·•··• >< > / . i < 
a.VINDE TODOS 9s·povóS{J?Atv�[E:�(FslÍ-(éira)·· t······

1. Vinde todos os povos da Terra/ Para juntos a paz
celebrar./ Não queremos o ódio e a guerra,/ Mas a paz, a
justiça cantar. 
Vinde todos em nome de Cristo,/mensageiros da
paz e do amor,/ Percorrei o caminho do mundo,/
proclamando a paz do Senhor.
2. Vinde todos, mulheres e homens, / Na alegria também
celebrar./ O reino de paz e justiça,/ Novo céu, nova terra 
virá. 
3. Vinde jovens, crianças e velhos / Jesus cristo também
vos chamou./ a mensagem do seu evangelho/ é de paz, de
justiça e amor. . .. ·· .... . . · · .. ··.· ... ·· ·· ....... > .. 
4�0.MEU PAIS.(ZezêdiCàmargo)> 
1. Aqui não falta sol/ aqui falta chuva/ a terra faz brotar
qualquer semente/ se a mão de Deus/ Protege e molha o
nosso chão/ Porque será que ta faltando pão? 
Se a natureza nunca reclamou da gente do corte do 
machado, a foice, o fogo ardente. 
Se nessa terra tudo que se planta dá/ que é que há, 
meu pais? Que é que há? (2x)
2. Tem alguém levando lucro/ tem alguém colhendo o 
fruto/ sem saber o que é plantar/ Ta faltando consciência/ 
ta sobrando paciência/ ta faltando alguém gritar. 
3. Feito um trem desgovernado/ quem trabalha ta ferrado/
nas mãos de quem Sá engana/ feito mal que não tem cura/ 
estão levando à loucura/ O pais que a gente ama/ O Brasil 
que a gente ama. . .. . .•...... ... ..•.. . .. ·. > 

5. AINDA É POUCO {Gero Camllo/Zé Vicente)

A gente ainda sente/ a dor que é vigente/ age,nte
quer urQente/ deixar de ser semente/ a gente e bem 
gente/ E ainda é pouco (2x} 
1. A gente é braço que abraça os da gente/que chora, que
ri, que sente/ a gente é bem gente/ E ainda é pouco! 
2. A gente é amor que mora na gente/ que beija, que toca,
que sente/ A gente é bem gente/ E ainda é pouco! 
3. A gente é doente de ver tanta gente/ que morre, que
sofre, que sente/ A gente é bem gente/E ainda é pouco! 
4. A gente é luz que clareia o nascente/ que brilha no olho
da gente/ a gente é bem gente/ E aindaépouco! 
•6. CANTIGA DAPAz·cze•viooiite) 
1. Vem cantar comigo esta canção do amanha/ Vamos na
esquina, deixar em cartaz: "Seja bem-vinda a paz."/ Vamos 
pela rua em passeata popular/Venham, venham todos, não 
vale esperar/ Pra ver acontecer, tem que lutar. 
E todos seremos iguais/ O dia a gente que faz/
Quem planta a justiça refaz/ A estrada da vida e da
paz.
2. Vem, vamos interrogar ao rei computador/ O que fazer
pra ver reinar o amor/pra ver reinar o amor/ e como 
desarmar o coração e a razão/ dos homens violentos que
não vêem a paz/O que a guerra fez e faz. 
3. Venha quem chorou e machucado foi/ Na praça
envergonhada a violência está/ E quem pisou, vai ter que
conquistar/ Que é bemmel�or

!
. servir do que matar. 

7; eu QUERO VL1R (Zé )liçefüe) 
1. Nascendo da noite escura/ a manha futura trazendo
a�or/ no vento da madrugada/ a paz tão sonhada brotando
em flor/ Nos braços da estrela guia/ a alegria chegando da 
dor. 
2. na sombra verde e florida/ crianças em vida brincando de
irmãos/ No rosto da juventude/ sorriso e virtude, virando 
canção/ alegre e feliz camponês/ entrando de vez na posse 
do chão 
3. Um sorriso em cada rosto/ uma flor em cada mão/ a
certeza na estrada/ o amor no coração/ e semente nova

escondida/ em cada palmo deste chão. 
4. Um sonho que se sonha só/ pode se pura ilusão/sonho
que se sonha juntos/ é sinal de solução/ companheira, 
ço111pê!nheiro/ vamos Hgeiro1 .�on�é3.rern. mutir�9- . 
SPÁSSAÃPASSEATA.(ZéVicente)·••·•••./} C. > · ·. · j ·.·.
1:Passa a passeata, passa/dobrando a ��quin� já �e�Í é 
tanta gente de novo/ Vai pra frente, vai meu povo/ eu vou 
também!/ abriu se o portão da escola/ estudante, rua á fora, 
vai que vai!/ Pinta a cara, dá um beijo/ traz a faixa no 
molejo, sai que sai! 
Nós somos muitos!/ Nós somos fortes/ dignidade!
Liberdade! É nossa sorte! (2x} 
2. Vem sem terra, sem escola/ sem prazer, sem coca-cola,
sem chapéu ... / Todo mundo ta presente/ Canta grita, é vez 
da gente/ tira a máscara, rasga o véu! 
3. Sobe, desce, morro abaixo/ traz as flores, faz um cacho
pra povão/ Põe mais cor nessa bandeira/ muita luz na praça 
inteira/ "pátria livre' é o refrão!". 
4. Vem depressa pra janela/ joga sobre a passarela/ Linda
chuva de papel!/ abre a porta, ergue os braços/ Povo unido, 
avança o passo/ Terra livre! Leite e mel! . .. . ..... · ·. ·.· ..... · ... . 
9� yêr,:, ME••FÃI-Â PÊ vpê�i<z� Yiçgfatg/J9$§ .:fYtiir-tln�1 

>> 
i. �em rne falas tu da Íiberdade/desta igualdade que todos
queremos/ desta vida nova que todos buscamos/desta paz 
que um dia alcançaremos. 



2. Vem me falas tu de toda vida/ desta amizade mais
querida / desta ansiedade de amar de novo/ desta tua vida
doada ao povo!
3. Vem me falas tu da esperança/ deste novo ser criança/
desta paz em ser bonança/ desta luta pra vencer ...
Vem me fala de você! ...
·
·
10. seMENTe·.Müttte1t c•·Frê1J�r�o�,r1 
!.Semente que explode em vida/ que rompe as barrei�as/ 
do medo e da dor/ e rompe as barreiras do medo e da dor/ 
e rompe num parto sofrido/ para responder sim ao eterno 
amor. 
Mulher, semente regada e exposta ao sol/ Que gera 
vida no riso e na dor/ No calor materno das mãos do 
criador. 
2. Rompe a terra e a terra se rasga/ deixando a vida
surgir/ rebento do grão germinando/ doado, vivido, vai
sempre existir.
3. Busca no vento e no tempo/ No pouco do tempo,
responder sim/ sua vida tem três momentos/ Um eterno
acolher, um gerar e um doar.
4. Ninho, mistério insondável/ que esconde e revela no
gesto de amar/ gera um silencio e se esgota/ se parte e na
parte e na partese.fa�.revelar. 
·11. É UÓNITA DfMAIS czéViêérifê)
É bonita demais, é bonita demais/ a mão de quem
conduz a bandeira da paz (2x:)
1. É a paz verdadeira que vem da justiça, irmão,/ É a paz
da esperança que nasce dentro do coração (2x)
2. É a paz da verdade, da pura irmandade do amor,/ pa na
da comunidade que busca igualdade, ô ô õ (2x)
3. Paz é a graça presente na vida da·gente de fé,/ paz do
onipotente, deus aa nossa frente1 Javé. (2x) . ···.· .·.····· ..... . . ........ .
1.i .. SOMOS. GENT�PA E$f'ERA.�ÇA. (Alén2ªíê büveírª)
1. Somos gente da esperança/ que caminha rumo ao pai./
somos povo a aliança/ que já sabe aonde vai.
De mãos dadas a caminho,/porque juntos somos 
mais,/ Pra cantar o novo hino/ de unidade, amor e 
paz. 
2. Para que o mundo creia/ na justiça e no amor,/
formaremos um só povo/ Num só Deus, um só Pastor.
3. Todo irmão é convidado/ para a festa em
comum:/Celebrar a nova vida/Qnde tocje>� �ejarn UITl:
.13.••.0RAÇÃODESÃ(.)fMNCISÇO ;.s·.· .. ?\iT?f ]f<
Senhor, fazei me / instrumento de vossa paz!/ Onde

houver ódio que eu leve o amor, / Onde houver ofensa/que 
eu leve o perdão/ Onde houver discórdia eu leve a união/ 
Onde houver dúvida eu leve a fé/ Onde houver erro, que 
eu leve a verdade./ Onde houver desespero que eu leve 
alegria/ Onde houver trevas que eu leve a luz!/ O mestre, 
fazei que eu procure mais consolar que ser consolado/ 
compreende que ser compreendido/ amar, que ser amado/ 
pois, é dando que se recebe/ é perdoando que se é 
perdoado/ e é morrendo que se vive/ pélravida eter�a: 
14. CANÇAÕ DA ÇAl\i11Ntt"QA \.,.............. / .:.. ··.•·· ........... .

1. Se caminhar é preciso/ caminharemos unidos/ e nossos
pés, nossos braços/ sustentarão nossos passos/ Não mais
seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história/ mas
uma igreja que vai/ em esperança solidária.
2. Se caminhar é preciso/ caminharemos unidos/ e nossa
fé era tanta que/ transportar as montanhas/ vamos abrindo
fronteiras/ onde só havia barreiras/ pois somos povo que 
vai/ em esperança solidária. 

• 

3. Se caminhar é preciso/ caminharemos unidos/ e o reino
de deus teremos/ como horizonte devida/ compartiremos as
dores./ os sofrimentos e as penas/ levando a força do amor
/em esperança solidária.
4. se caminhar é preciso/-caminharemos unidos/ e nossa
voz no deserto/ fará brotar novas fontes/ e a nova vida na
terra/ será antevista nas festas/ É deus que está entre nós 
em esperança solidária. 
is� AMANttecegf ·•i..Uisa kicdãrditE}eethov§b) 
1. Vibra uma canção/ de esperança e alegria/ surge no
horizonte/ O raiar de um novo dia.
Canta, dança, entra na festa,/ sente a alegria de 
viver/ Olha o céu sorrindo,/ Vê a beleza deste 
renascer. 
Canta, dança nesta ciranda,/ sonha de novo sem 
temer/ vaiá cidade/ Leva a noticia deste amanhecer. 
2. No olhar do povo/ brincam risos de criança/ mãos se
entrelaçam/ recriando a confiança.
3. Livre canta o vento/ Boa Nova de amizade/ Brilha a paz
na terra/ nasce nova humanidade. 
:ífi;····eA1•.•NQ$$O··•�çgr-,1;Nxço·••>·•••••••·•:::••·:···••••i•·•••·····••••<.•\•·•••·•••··.·•/ .... ·.••

·
··••·•···•••·•········i .. •C···.··

······
Pai nosso que estás nos céus/ santificado seja teu nome/ 
venha o teu reino/ seja feita a tua vontade/ Assim na terra 
como no céu/ O pão nosso de cada dia nos dá hoje/ perdoa
nos as nossas ofensas/ assim como nós perdoamos/ a quem 
nos tem ofendido/ e não nos deixeis cair em tentação/ mas 
livra-nos do mal/ Pois teu é o reino, o poder/ e a glória para 
sempre. Amém 
·�7'.0RAÇÂO QACAMPANHAPArfMteRNJQÃ[)E20Ó$L
O Senhor, Deus da vida que cuidas de toda criação,
dá nos a Paz!
Que a nossa segurança não venha das armas
mas do respeito.
Que a nossa força não seja a violência, mas o amor.
Que a nossa riqueza não seja o dinheiro, mas a partilha.
Que o nosso caminho não seja a ambição, mas a justiça.
Que a nossa vitória não seja a vingança, mas o perdão.
Desarmados e confiantes, queremos defender a dignidade
de toda a criação, partilhando, hoje e sempre, o pão da
solidariedade e da paz.
Por Jesus Cristo teu filho divino, nosso irmão, que, feito
vitima da nossa violência, ainda do alto da cruz, deu a todos
o teu perdão. AMÉM!

A PAZ É O FRUTO 
DA JUSTIÇA ... 
Felizes os que 

promovem a paz ... 
{MtS,9} 

Organização: 
Comissão da Ética e Cidadania,. Itaguaí, RJ 

Contato: 
Sandra - {21) 26887271/ 93086093



.. 

A Campanha da Fraternidade 2006 nos propõe, neste tempo da Quaresma, acolher 
com atenção e fé a Palavra de Deus e transformar nossa vida, -olhando para o exemplo de 
Jesus Cristo. Tendo como motivação o mandamento do amor fraterno que os cristãos 
t'ecebtirru.n de Jesus, a CF visa n. desp�rtai· e nutrir o espfrito çomu11itário e a verdadeira 
solidariedade na busca do bem comum, educando para a vida fraterna, a justiça e a 
solidariedade, que são exigências centrais do evangelhb. O tema da CF-2006 é 

"Fraternidade e pessoas com deficiência'' e o lema, "Levanta-te, vem para o meio!" (Me 3,3). É um tema 
que interessa amplamente a todos, pois, os vários tipos de deficiência estão presentes na população, e todos 
estamos sujeitos a adquirir alguma deficiência ao longo da vida. 

Objetivo Geral: conhecer melhor a realidade das pessoas com deficiência e refletir sobre sua 
situação, à luz da Palavra de Deus e da ética cristã, para suscitar maior fraternidade e solidariedade com as 
pessoas com deficiência, promovendo sua dignidade e seus direitos. 

Para atingir o objetivo geral, a CF propõe os seguintes objetivos específicos: i,) apresentar a realidade 
das pessoas com deficiência e as iniciativas para a promoção de sua dignidade; b) d,�uunciar profeticamente 
ideologias e contravalores que marcan1 a sociedade no que diz respeito às pessua::l com deficiência; e)

mostrar os valores evangélicos que devem orientar o relacionamento com as pes:-:c•:1s com deficiência; d)

assegurar os direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência e de suas fam.l1as; superar toda forma 
de preconceitos e sensibilizar a consciência pessoal e social sobre a questão da deficiência; e) promover a 
autonomia das pessoas com deficiência, fortalecer suas organizações e movimentos; criar mecanismos para 
sua participação efetiva, como protagonistas de sua história, na família, na Igreja e na sociedade; f) suscitar e 
apoiar iniciativas individuais e comunitárias, bem como políticas públicas para inclusão, valodzação e 
proteção das pessoas com deficiência e seus familiares no ambiente escolar, no mundo do trabalho, na vida 
eclesial e nas atividades culturais, esportivas, de lazer e convívio social. 

VER: A palavra "deficiência" evoca ausência, anomalia ou insuficiência de um órgão, de uma função 
fisiológica, intelectual ou até social. A noção de deficiência é complexa e está associada à idéia de 
imperfeição, fraqueza, carência, perda de qualidade e quantidade. O termo vem do latim tardio deficientia e 
significa falta, enfraquecimento, abandono. Seu emprego exige cuidado e reflexão. A palavra, em si, não é 
negativa, pois designa uma realidade, mas quando ela é assimilada à pessoa, esse termo pode ser usado de 
forma discrimin�tória e injusta, com isso a deficiência passa a ser vista como uma mancha, um defeito e até 
mesmo como um vício. Por isso·temos que saber distinguir e ver a pessoa na deficiência e não a pessoa como 
um deficiente. Uma pessoa não pode ser reduzida, nem identificada com seus limites sensoriais, mentais ou 
motores. Mas ela também não pode ser entendida e acolhida sem eles. 

A deficiência não é uma doença, mas o preconceito, sim. A Organização !Víundial da Saúde (OMS

calcula que no mínimo 350 milhões de pessoas com deficiência vivem em r�giões c.;_rentes, sem os serviços 
necessários para ajudá-las a superar suas limitações. Na América Latina e Carib.�, existem mais de 50
milhões de pessoas com deficiência, ou seja, cerca de 10% da população regional. .\venas 20% a 30% das 
crianças com deficiência estão matriculadas na escola. Cerca de 80% a 90% das pessoas com deficiência 
estão desempregadas ou não fazem parte da força do trabalho. Quem trabalha recebe pouca ou nenhtµna 
remuneração. No Brasil, segundo o Censo de 2000, havia cerca de 27 milhões de pessoas com algum tipo de 
deficiência). Não há serviço de saúde. É impossível chegar aos hospitais. As seguradoras de saúde rejeitam 
clientes com deficiência. Os poucos dados disponíveis revelam que mep.os de 20% dos incapacitados 
recebem beneficios de seguro. Diante desse quadro, há grupos, que historicamente, acham que a questão da 
deficiência deve ser resolvida na força, pensam que a "solução" é eliminar o problema, ou melhor, eliminar a 
pessoa com deficiência. 

Em todos os momentos da história da humanidade, as pessoas com deficiência foram aivo de 
comportamentos e reações distintas e contraditórias de exclusão e integração, conforme os diferentes 



contextos da sociedade. A atenção com as deficiências e as pessoas com ·d.eficiência no Brasil tem uma 
história rica de eventos e é pouca conhecida. A Igreja teve um papel relevante na história. Hoje, no Brasil, 
um dos grandes desafios é a implementação de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Mas não 
basta qualquer política; é preciso levar em conta a justiça social, a igualdade de oportunidades e o exercício 
das diferenças. Como diz o texto base: "É preciso continuidade no desenvolvimento de políticas públicas
conseqüentes, intersetoriais, articuladas de forma a contemplar todas as dimensões da vida dessas pessoas. 
Além de ter em vista educação, saúde. assistência, trabalho. cultura, transporte e lazer, trata-se de uma 
questão de cidadania, de uma responsabilidade de todos" (n. 138). 

JULGAR: A realidade das pessoas com deficiência não pode deixar ninguém parado, achando que 
não dá para lutar. Essa realidade gera fraternidade e solidariedade. Transforma e liberta as famílias, a Igreja e 
a sociedade� inspiradas na cultura da diversidade e no amor ao próximo. 

Na Bíblia, as deficiências não aparecem como um castigo, mas como uma realidade, da mesma forma 
que a tristeza e a alegria, a saúde e a doença. Ou seja, ninguém escolhe a deficiência. Ela simplesmente 
acontece. Quando se fala em deficiência, dignidadé é a palavra-chave. Na Bíblia há muitos exemplos de 
pessoas com deficiência que tiveram papel fundamental na história de Israel: Jacó, que depois de lutar com o 
Anjo ficou manco; Moisés, que não falava direito por causa da língua presa; o profeta Ezequiel, que ficou 
mudo e só abria a boca para profetizar. Nas Escrituras, há 18 referências a surdos, 35 a mudos e 82 
referências a cegos. Já os termos paralíticos, coxos e paralisia aparecem mais de 50 vezes. 

O Novo Testamento traz diversas passagens em que as pessoas com deficiência são acolhidas e 
recebem manifestações de respeito. O próprio lema da CF-2006 - "Levanta-te, vem para o meio" - é da 
passagem do Evangelho de São Marcos, em que Jesus cura um homem com a mão direita atrofiada, que 
estava na sinagoga. Tudo leva a pensar que aquele pobre homem era desprezado e deixado lá num canto, por 
causa de sua condição. Aquele foi um milagre da inclusão da pessoa com deficiência, que Jesus mostrou a 
todas as pessoas saudáveis, que aquele homem tinha valor e não podia ser desprezado e abandonado. As 
pessoas "sem deficiências" estão convocadas a "levantar-se", sair da exclusão,· ter consciência do valor e 
dignidade das pessoas com deficiência. 

Em muitas outras passagens da Bíblia, Jesus· acolhe doentes e excluídos. Os evangelhos mostram que 
Jesus está freqüentemente cercado por todo tipo de deficiência. Ele tem coragem e toca naqueles 
considerados "impuros". Por sua Palavra e pelo seu exemplo, Jesus mostra que é preciso estar a serviço dos 
mais excluídos. Jesus não quer ninguém dependente. Quer autonomia para todos. Quer que todos, livremente, 
possam assumir a própria vida e construir sua história. 

AGIR: Acabar com os preconceitos e aceitar, integralmente, a pessoa com a deficiência é tarefa de 
todos, mas não basta boas intenções, é preciso agir, de forma solidária e responsável, para destruir os muros 
da diferença que separam os não deficientes daqueles que têm algwna deficiência. Antes de tudo, não 
esqueçamos da oração, que dá força na caminhada. E, alimentado pela fé, colocar a mão na massa, já que os 
valores evangélicos precisam ficar claros. Essa tarefa deve envolver todos os setores da Igreja. As 
celebrações e eventos ligados à CF-2006 devem ser preparados com carinho, garantindo a participação de 
todos. As comunidades precisam ficar atentas às rampas, móveis adequados, banheiros adaptados às pessoas 
deficientes. 

É um momento de denúncia contra toda forma de ideologia, preconceito e discriminação que 
desvalorizam a pessoa com deficiência, através dos meios de comunicação de massa, atos públicos, 
passeatas, caminhada da fé, cultos ecumênicos, campanhas educativas em defesa dos valores da vida. 
Divulgar e cobrar o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, que são garantidos por lei. Para 
isso é necessário manter parcerias com entidades e organizações que lutam pelos direitos humanos. 

Devemos ajudar as famílias: informar parentes, amigos sobre a defici'ência; incluir o bebê deficiente 
na vida familiar, contando com o amor dos irmãozinhos e dos avós. 

A sociedade deve assumir sua responsabilidade diante das pessoas com deficiência. Isso se dá por 
meio de políticas públicas adequadas, de serviços públicos socioassistenciais, de atendimento domiciliar, de 
criação de casas-família, de habilitação ou reabilitação integral ou parcial. 



Antigamente os homens íaziam. 
a guecra para conquistat: tw:as. 

Do jeito que o coisa vai. não 
demora muito 0 os homens vão 
guerrear por um pouquinho de 

água ... 

LIMPA 

vocl ESTÁ SUJANDO A AGllA DO MUNDOIII 
(Assim, a 6guo limpa vai acabar!) 

Precisamos 
conversar 
u r,genten1ente
sobre a

Q 
. 

. 

. 
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agua potável é necessária à vida. à saúde e à sobrevivência . 

. A àgua nutre as plantas, serve de habitat aos peixes e aos 
organismos aquáticos e torna possfvel a agricultura. 

CÊ indispensável paro c,ntas Indústrias. Os rios e logos 
permitem o transporte e as atividades de lazer. 

O homem pode passar até 28 dias sem comer, 
mas apenas 3 dias sem água. 

A humanidade tem se iludido, pensando que a escassez 
da água é resultado de problemas temporários de distribuição. 

A ilusão do abundância tem mascarado a realidade de 
que a água de boa qualidade está cada dia mais escossa. 



ANOTE NO SEU CADERNO ESTES LEMBRETES 

TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO 
DE MATERIAIS USUALMENTE JOGADOS NOS RIOS, l\lOS LAGOS E NO MAR 

"Vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozônio. / 
Vocês não sabem como salvar os peixes das águas poluídas. 

Vocês não podem ressuscitar os animais extintos e Vocês não podem 
recuperar as florestas qué um dia existiram ,onde hoje é deserto. 

Se Vocês não podem recuperar nada disso, então, por favor, 
parem de destruir." 

Fonte: http://www.unlagua.org.br 

Rua Clarimunclo de Melo, 847 • Quintino 

Tel.:2299-1875 • e-mail;eteshds@faetec.rj.gov.br 
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Depois, a coisa mais importante é 
manter as nascentes, os rios, as 
lagoas e logos limpos e protegidos. 
Os rios que Jó morreram no Brasil, 
m o r r e r a· m p o r C a u s a d o s 
desmatamentos em suas nascentes; 
morreram - ou estõo morrendo - por 
causa do assoreamento de suas 
margens ( construções indevidas, 
enchentes mal cuidadas); morreram 
porque as terras por onde eles correm 
viraram desertos feitos pelo mõo do 
Homem. 

É isto: as  autor i d a des, os 
proprietõrios, os moradores das 
zonas onde os rios nascem devem 
tratar de reflorestar as nascentes, de 
recompor as margens do rio, de 
mantí-los o mais limpo possível. de 
nao destruir mais a vegetaçõo 
r ibeirinha que o s  p rotege. 
As õrvores dependem do rio: os rios 
dependem da 6rvore ... 

Por sua história, por sua cultura, 

BRASILEIRO JOGA TU DO NA ÁGUA! 

�1-· 
.� ·. • . i Pois aqui a coisa mais impo11ante que você pode

i', \. ·' .., fazer para mudar esta mentalidade 

� 
O QUE O PEIXE POOE COMER! 

i,. ' 
J 



4í . O Rcasi1 detém 11.6% da água doce superftcial do mundo.

� Só- a Bacia Amazônica possui um Sexto- de agua 
doce que eot.re na T eaa. 

� Muitos dos. potém. já moa:etam. no- Brasil
pot falta de cuidado. Alguns. afluentes. pot
exemplo. do Rio- São Fcanclsco. já secaram
pata sempre. Nas bacias do Rio- D.oce. do
Pacaiba dri Sul. do jequitinhonha e de muitos.
outros grandes. tios bcasileicos a agua
disporuvel para cada pessoa é hoje menos
da metade da água que existia há cinqüenta
anos. 



BENDITO DOS ROMEIROS DA' ........ . 

1 Bendita e louvada seja/ esta santa romaria!/ 
Bendito. o povo que marcha,/ Bendito o povo que 
marcha,/ tendo Cristo como guia (bis) 
Sou, sou teu, Senhor/ sou povo novo, 
retirante, lutador/ Deus dos peregrinos, 
dos pequeninos, Jesus Cristo Redentor. 

2. No Egito, antigamente/ do meio da escravidão,/
Deus libertou o seu povo./ Hoje Ele passa de novo
gritando a libertação. (bis) 
3. Para a Terra Prometida/ o povo de D�us 
marchou.! Moisés andava na frente;/ h?Je Moisés é a
gente/ quando enfrenta o opressor. (bis) 
4. Caminheiros na estrada/ muita cerca prende o
chão./ Todo arame e porteira/ merece corte e
fogueira,/ são frutos da maldição. (bis)

1. ESTAMOS AQUI SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,/ Viemos de todo lugar/
Trazendo um pouco do que somos/ Pra nossa fé
partilhar/ Trazendo nosso louvor,/ Um canto de
alegria,/ Trazendo a nossa vontade/ De ver raiar um
novo dia.
2. Estamos aqui, Senhor,/ Cercando esta mesa comumj

Trazendo idéias diferentes,/ Mas em Cristo somos um./
E quando sairmos daqui/ Nós vamos para voltar,/ Na
força da esperança/ e na coragem de lutar.

2. V AI SER TÃO BONITO
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar j eu vou cantar!/ Quando o povo nas
ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ cantada de 
novoJ No olhar do homem a certeza do irmão:/
Reinado do povo.
2. Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas
se encherem de pão,/ eu vou cantar! Quando os muros
que cercam os jardins,/ destruídos, então os jasmins/
vão perfumar.

3. O SENHOR ME CHAMOU
1.0 Serthor me chamou a trabalhar, a messe é grande a
ceifar, a ceifar o Senhor me chamou: Senhor aqui
estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu
estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor
me chamou: Senhor aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida entregar: chegou a minha
vez.
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu
coração! Teu irmão ao teu lado vem sofrer: vai logo
socorrer.
4. Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai
premiar. Cem por um já na terra ele vai dar: no céu vai
premiar.

Anunciação (Alceu Valença e Pe. Edrnilson) 

A luz da vida ilumina meu caminho, 
Minha alegria é o saber de um novo dia. 
Gastando sola de sapato vou andando, 
E conquistando meu bom povo vou andando. 

Já vem, já vem, já vem o sol primavereando; 
Já tem, já tem, já tem setembro floreando. 

Eu só queria a procissão da Mãe Maria, 
Rezando o canto da vitória em romaria. 
Trabalhadores vindo em locomotivas, 
Anunciando o Deus da vida em honraria. 

Amém, amém, amém Senhor com todo amor; 
Amém, também, amém também com muito ardor. 

Dom Luciano mais um ano vem chegando, 
São quatro anos que estamos comemorando. 
É o Deus dos céus aqui na terra abençoando, 
É a Diocese em festa se manifestando. 

Faz bem, faz bem, faz bem sempre fazer o bem; 
Louvem, , louvem, louvemos todos bem além. 

5. MOMENTO NOVO
1) Deus chama a gente pra um momento novo/ de
caminhar junto com seu povo/ É hora de transformar o
que não dá mais!/ Sozinho isolado, ninguém é capaz./
Por isso vem entra na roda com a gente também.
Vo�ê é muito importante vem (bis).
2) E impossível crer em tudo é fácil,/ Há muita coisa
que conduz à morte/ Gerando dor, tristeza, desolação!
E necessário unir o cordão.
3) A força q1;1e hoje faz brotar a vida, atua em nós pela
sua graça./ E Deus que nos convida, pra trabalhar, o
amor repartir, as forças juntar.

POVO QUE LUTA 
1. Povo que luta cansado da mentira, cansado de
sofrer, cansad9 de esperar./ Povo que luta cansado
de esperar,/ procura a Redenção.

Porque Ele é luz, Verdade 
Justiça, Bem, Perdão 
Paz, Esperança, Amor e Redenção. (bis)

2. Povo que luta por t13rra onde há fartura, por paz
sem fingimento, por vida partilhada./ Povo que luta
por vida partilhada,/ procura a Redenção.
3. Povo que espera colheitas mais serenas,
verdades mais profundas, caminhos mais fraternos./
Povo que espera caminhos mais fraternos,
proclama a Redenção: · · 

. 
. 

. 
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CANTO PARA O LANÇAMENTO DA CAMPANHA DA FRATERNIDA�E - 1992 

"JUVENTUDE : 
1 : 

CAMINHO ABERTO . " 

([J CANTO DE ENTRADA 
· quero ve� a juventude reunida em multirio, / para abrir caminhos novos /
nos chamado à conversão , / nossos jovens atúantes, / na sofrida sociedade

/ semeando o novo Reino de Justiça e de Veidade . 
. JUVENTUDE E FRATERNIDADE,/ FONTE APELO DE RENOVAÇÃO! / JUVENTUDE E FRATER 
NIDADE,/ESPERANÇA DE UM MUNDO IRMÃO! 
.Quero ver a juventude espalhando amor e luz, / Cdnvidando toda gente aos 
caminhos de Jesus; / Combatendo os falsos deuses do poder e do dinheiro/ 
�end6 em todas as pessoas outros Cristo, um Cnmpanheiro . 
. Quero ver a Juventude fermentando esta Nação , / ao lutar por-seus direi
tos na cidade e no sertio: conquistando mais espaço ; injetando Sangue 
novo; / nas escolas, no tTabalho, animando o nosso povo! 

@ SAL�O RESPONSORIAL

. Felizes os que em v5s tem sua .força,·/ E se poim com alegria a caminho! 

(9 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
. Jesus Cristo, vem falar! Sempre fala com amor! / Nas feições da Juven-
tude eu te vejo , meu �enhor. o HOM.f/.A. fv{J.'b v,Je �t>t---l.-e.�,e._ çJ. .q_ "'P-IJ9.:,
e APRESENTAÇÃO DAS OFERTAs l-A AI� t).� íodA Sf)Al/JU�J:3 p,A !)CC.() � b-{_,V_5
· Ofertar no�ia vida queremos/ como gesto de amor , doação./ Procura�os
criar mundo novo,/ trazer para o povo a libertação .
. DE BRAÇOS ERGUIDOS, A DEUS OFERTAMOS/ AQUILO QUE SOMOS E TUDO QUE AMAM.QLJ. 
OS DONS QUE NÕS TEMOS COMPARTILHAREMOS;/ AQUELES QUE SOFREM., SORRI_K -os, 
FAREMOS. 

-
-=---

. A ·injustiça que fere_e que nnrta ,/ tatt.t..o_ hom-e-m, criança e mulher,/ faz o 
Jovem · � s-e -�_nt.:j.do,/ frustrado-perdido,/ distante da Fê . 

. Como -o pão- ê o vinho·se tornam/ Corpo e Sangue de Cristo Je�us,/ trans, -
formemos a realidade, para ser de verdade/ esperança e Luz! 
. Juventude, milhoês pelo mundo,_/ tanto anseio de Liberta�ãol / Gente 
nova, sem cercas e muros,/ Cons t�oi seu futuro, liberta o irmao . 

. · Na familia, primeira escola,/' ·aprendemos a lei do Amor./ Nos estudos ,
'uma Habilidade,/ �ICi!_�a.r. \()� ��� �'e-<'\� ��-
@ CANTO DE COMUNHÃO 

.A beira do lago dos afazeres,/ eu abro horizontes na luta e esperança,/ 
A pescas maior�s convoco teus braços:·; que leves a �az , on�e impera a 
vingança 
. O TEMPO NÃO PÃRA,CHEGOU MINHA HORA�/ EU VOU PARA O P,,A.I,MAS EU FICO POR 

PERTO:/ EU SOU·ESTE PÃO, ESTE VINHO ESTE AMOR! / PERFAZ O CAMINHO QUE
ENCONTRÀS ÍBERTO!

, A história dos homens tem tanta cobiça, / inveja, opressão e desde� pelos 

fracos •.• / Chegou novo tempo, de, Plena mudança: / Sou luz, boa nova· aos 

teus olhos opacos . 

. Revelo outro lado, que ê pleno de brilho:/ ê �ssim que meu Pai quer a

vida de todos! / Pois, vai, transfigura essa terra dos homens;/ implanta

a 1usti�a,.demite os engodos ! 

.Não penses que a dor ê dos céus um castigo./ Meu Pai não_se

julgamento,/ mas quer coraçoes bem fieis , renovados;/ n.ao 

caído, lhe dã seu sustento. 

move por vil 

fere o 

· p 1 b alto·./"� vo-s que esbanJ' astes , voltai
• Te qul:!ro comigo. ,roe ama em v 
para casa! / Plantemos de novo sustento de todos ,/ que a vida se alegra,

- ' " 
. 

que a Paz •ao se atrasa. , . 

. Supera estas lei_s que tim dupla,med!da:/ conde�am o pobre , o mais fraco,

0 pequeno,/ enquanto mantêm a opressao e a mentira./ Em vez de mil pedras ,

semblante sereno! 
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BAIÃO DAS COMUNIDADES 

Somos gente nova vivendo � uniio/ somos povo semente �e nova naçio-i,i./ 
Somos gente nova vivendo o amor/ somos comunidades, p�vo do Senhor�i,i . 
. Vou convidar, meus. irmãos trabalhadores,/ operários, lavradores bisca
teiros e outros mais./ E juntos vamos, celebrar a confiança,/nossa luta 
na esperança de ter terra, pão e paz, 
. Vou convidar os Índios que ainda resistem,/ as tribos q�e ainda insis
tem no direito de viver./ E juntos vamos, reunidos na memoria�/celebrar 
uma vitória que vai ter de acontecer . 
. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina,/ seu gingado nos ensina 
a dança da redenção./ De braços dados, no terreiro da irmandade,/ vamos 
sambar de verdade enquanto chega·+ci razão . 
. Vou convidar Oneide, Rosa, Ana e Mãria,/ a mulher que noite e dia luta 
e faz nascer o amor./ E reunidos, no altar da liberdade,/ vamos canta� a 
verdade, vamos pisar sobre a dor . 
. Vou convidar a criançada e a juventude,/ tocadores nos ajude, vamos 
cantar por aí./ O no9so canto vai encher todo o país,/velho vai dançar 
feiiz, quem chorou vai ter que rir . 
. Desempregados, pescadores, desprezados/ e os marginalizados, venham 
todos se ajuntar./ Na nossa marcha pra. uma nova sociedade,/ quem nos ama 
de verdade, pode vir, tem um lugar. 

G) POVO QUE LUTA
. Povo que luta cansado áa mentira, cansado de sofrer, cansado de esperar. 
Povo que luta cansado de esperar,/ procura a Redenção. 
Porque Ele é luz, Verdade / Justiça, Bem, Perdão / Paz, Esperança, 
Amor e Redenção. (bis) 
. Povo que luta por terra onde.há fartura, por paz sem fingimentozpor vida 
partilhada./ Povo que luta por vida partilhada,/ procura a Redençao . 
. _Povo que espera colhei tas mais serenas,/ verdades mais profundas ,.caminhos 
mais. fraternos./ Povo que espera caminhos mais fraternos, / proclama a

Redenção. l 

(i) UTOPIA 
Quando o dia da paz renasce�,/quando o sol da esperança brilhar,/eu vou 

cantar!/ Quando o Povo nas ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu 
vou cantar!/ Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas se encherem 
de pão.,/ eu vou cantar!/ Quando os muros que cercam os jardins,/destruÍdos 
então os jasmins/ vão per.fumar! 
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ cantada de novo./ No olhar do homem 
a certeza do irmão: / Reinado do Povo. 
· Quando as armas da destruição,/ destruídas em cada nação,/eu vou sonhar!
E o decreto que encerra a opressão,/ assinado só.no coração,/ vai triunfar!
Quando a voz da verdade se ouvir,/ e a mentira não mais existir,/seri enfim
teml?o novo de eterna justiça,/ sem mais Ódio, sem sangue ou cobiça:/vai ser 
assim! 

e AXt

Irã chegar um novo dia/ um novo céu / uma nova terra / um novo mare neste dia os oprimidos / numa só vez a liberd�ade irão cantar!
· . Na nova terra, o negro não vai 'ter corrente, e o nosso Índio vai servisto c�mo gente./ Na nova terra o negr�, o Índio e o mulato, 0 branco e todos vao comer no mesmo prato. 

®-PELAS ESTRADAS DA VIDA, nunca sozinho estás,/ Contigo pelo caminhoSanta Maria vai. 
Õ vem con�sco vem caminhar,/ Santa Maria vem. (bis) · Se pelo mund9 os homens �em conhecer-se vão,/ não negues nunca a tua mãoa quem te encontrar. 

Mesmo que digam os homens.· t·u 'n d d d / a a po es mu ar, lutar por um mundo novode unidade e paz. 
, Se parecer tua vida inútil c · h / 1 b _ amin ar em ra que abres caminho, outroste 1:.eguirao. 

-- ·---- .,,. - -�. 
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. -© OI QLJE PRAZER1 (SALMO 133)
(IJÕ �L1Íor) 

O.i. que 1p.,t:<'-I., que. a,l'eg'Úa / o no.Ho rnccm.t.�o de. úu,iiio6! (bis) 

1 - E como um banh'perfumado / gostosa é nossa união! 
2 - Sereno da madrugada,/ gostosa i nossa união! 
3 - Senhor, Tu nos abençoas: / gostosa i nossa união! 
4 - r vida que dura sempre, /qostosa ê nossa união! 

1 -

2 -

® UTOPIA 

(Mi Maior) 

Zé Vicente (Crate6s-CE) 

Quando o dia da paz renascer
quando O sol da esperança brilhar,
eu vou cantar! 
Quando O Povo nas ruas s?rr1r
e a roseira de novo florir, 
eu vou cantar! � 
Quando as cercas ca1rem no chao,_
quando as mesas se encherem de pao
eu vou cantar! 
Quando os muros_que c�rca� os jardins,
destruidos, entao os Jasm1ns 
vão perfumar! 

Va.i. 6Vl .tã.o bond:o H ouv.i.11. a c.ançã.o,
crui.ta.da. de novo. . -
No o!/i,Vt. do homem a. c.Vt.teza. do -<.Jt.nUO'
Re.i.nado do Povo. 

Quando as annas da destruição,
destruidas em cada Nação, 
eu vou sonhar! 
E o decreto que ence�ra a opressão,
assinado sõ no coraçao 
vai triunfar! 
Quando a voz �a ve�dade_se_ouv1r
e a mentira nao mais ex1st1r, 
serã, enfim, 
tempo novo de eterna justiça,
sem mais ódio, sem sangue ou cobiça:
vai ser assim! 

@ PELOS CAMINHOS DA AMÉRICA 
(DÓ lTlL'íHH) 

?i Vicente (Crateu,-rE) 

rrCci c,0 111i1,li,·1 da Am,;iica (3 vezes) 
La t.l.11t1lw1r �-L c1t ! 

1 - Pelos caminhos da América, hã tanta dor, tanto pranto, 
nuvens, mistérios e encantos, / que envolvem nosso caminhar. 
Hã cruzes beirando a estrada,/ pedras manchadas de sangue, 
apontando corno setas/ que a liberdade e pra lã! ... 

2 - Pelos caminhos da Amirica, / hã monumentos sem rosto! 
Heróis pintados, mau gosto,/ livros de hist6ria sem cor, 
caveiras de ditadores/ soldados tristes, calados, 
com olhos esbugalhados/ vendo avançar o Amor! 

3 - Pelos caminhos da l'vnirica; / hã mães qritando oual loucas. 
Antes que fiquem tão roucas, / digam aonde acharao 
seus filhos mortos, levados / na noite da tirania! 
Mesmo que matem o dia, / elas jamais calarão! 

4 - Pelos caminhos da América,/ no centro do Continente, 
marcham punhados de gente/ com a vit6rla na mão! 
Nos mandam sonhos, cantigas,/ em nome da llberdade. 
Com o fuzil da verdade/ combatem firme o dragao! 

5 - Pelos caminhos da /\mêrica, / bandeiras de um novo tempo 
vão semeando no vento / frases teimosas de Paz! 
Lã, na mais alta montanha/ hã um pau d'arco florido: 
um guerrilheiro querido / que foi buscar o amanha 1 

6 - Pelos raminhos da /\111êrir;i, / hã um indio tocando flauta, 
recusando a velha pauta/ que o sistema lhe impBs. 
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No violão, um menino,/ e um negro toca tambores. 
Há sob,·e a mesa umas flores / pra festa que vem depois 1 

OFERTÓRIO DO POVO

(Mi Mai,ir) 

Zé Vicente (Crateús-CE) 
OtL�nr cf.i. .. !de. que. HCW .\(Jmo.:i nada, 
q'ul' .11ão t('m1..1� ll{t,la p,Vl!l 0�(''111 C' .. 1'i.? 
R,•pa,,e ,B 11u1�a1 111,1c1 ,ii,,•,/a1,. }(bis)t.1r .. aze.t1clo a,.\ ofii..'.�-ta� de 11u�.\1 1 v<vc�J 

l - A fe do homem nordestino, 
que busca um destino,/ um pedaço de chio. 
A luta do povo oprimido, 
que abre caminho, / transforma_a Naçao.
D, ô, ô, ô, Recebe, S,•11/11 ° 1 1 (bis) 

"•·"' 
. lt .

.. ' 

GLÓRIA DOS POB'RES

(Mí menor) 

: . �-�-�-�� : 
• -:.,7.,;. 

Pe.Reglnaldo Veloso (Recife-PE) 

1 - Glória a Deus nas alturas! / r o canto das criaturas. {bi�) 
Rios e matas se alegram/ teus pobres por ti esperam. {bü) 
Paz para o povo sofrido: / e o grito do oprimido. {bi�I 

2 -

3 -

1 -

2 -

A terra mal repartida/ clama por justiça! {bü) 

GlÕ'L-i.a, geõüa, geõüa .te druno�. Src11lw1! 
Gtõ11..i..a., glÔ1úa., venlia. .teu Re,üw de Amo1t! 

Glória a Jesus, nosso guia! / Filho da Virgem Maria, 
veio pro meio dos pobres/ pra carregar nossas dores! 
Filho do Altissimo Deus, / por nõs na cruz padeceu! 
Venceu a morte e a dor/ pra nos dar força e valor! 
GlÕria ao Espirita Santo, / que nos consola no pranto, 
que orienta a Igreja / pra que pobre ela seja; 
que deu coragem a Pedro/ e aos santos, seus companheiros; 
que hoje junta esse Povo/ a buscar um mundo novo! 

® CRISTO LIBERTADOR 
(DÓ Maior) 

(Canto de Entrada da Misa Campesina Nicaragüense) 

Tu ú o VeM de nÕ6,pob-�u, / o Veu<1 humano e ,1.inge.to, 
o VeM <1uando na. utliada, / o Veuf.. de reí'e c,v1,Uda..
P01t .i.6t,o .te c.hamo a.u.i.m / - e a.66.i.m .te e.lia.ma. meu rovo .
po1tque ú o Ve.M opMÕ..,.i.o, / o Cwto tJtabafhadot.
Tu vais por ai com nossa gente/ lutas pelo campo e na cid�de, 
esperas paciente o fim do dia,/ para que te paguem a diãri�. 
Tu comes sentado em plena obra,/ com todos os Pedros e Joses. 
E tambim reclamas a bóia-fria, 7 o �nico alimento, alim da fi. 
Eu tenho te visto pelas pracas/procurando emprego no jornal; 
te vejo esperando a loteria,/ sem se envergonhar deste papel, 
te vejo sujando as mãos de graxa;/ te vejo ferindo as mãos no chão; 
e pegando forte na enxada,/ dia apõs dia, em pleno sol. 
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VIRÁ O DIA 
(�li 11:ti ,ir·) 

IL11ca1 1,./6-55) 
Vi. 'lá o ti ta ('ltl qttL' to,ft, . .\. 

} ao feva11t,n a v i·1 ta (bis) ve1t.emo .. � 11C.\.f.a ll''l'la,
Jr.e i11,u a f i be1td,,d,•. 

Minha alma engrandece , e Deus 1 i bertador · 
se alegra meu espirito / em Deus, meu Sal�ador 
pois Ele se lembrou/ do seu povo oprimido 

' 

e fez de sua serva/ a Mie dos esquecidos. 
Imenso i seu amor, / sem fim sua bondade 
pra !odos gue na terra/ O seguem na humildade. 
Bem rorte e nosso Deus,/ levanta o seu braço 
espalha os soberbos,/ destrói todos os males: 

3 - Derruba os poderosos/ dos seus tronos,P.rguidos 
com sangue e o suor/ do seu povo oprimido. 
E farta os famintos, / levanta os humilhados, 
arrasa os opressores, / os ricos e os malvados. 

4 - Prote9e o seu povo/ com todo o carinho. 
Fie 1 e seu amor / em todo o caminho. 
Assim i o De11s vivo, / qtJe marcha na história 
bem junto do seu povo, / em busca da vitória. 

5 - Louvemos nosso Pai,/ Deus da Libertação, 
que acaha co'a injustiça,/ miséria e opressão. 
Louvemos nos irmãos / que lutam com valia, 
fennentando a história / pra vir o Grande Dia. 

® O PROFETA 
(Rê menor) 

{Je�� 1,4-10) 

1 - Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe; 
antes que tu nascesses, te conheci, te consagrei, 
para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi. 
lrãs aonde te envio e o que Eu mando proclamarãs. 

T enlto de g!U.ta11., tenlto de <VtJtM CM, 
ai de mim <1e ,,ão o 6a.co ! 
Co1110 e.1ca.pw, de .t.i? Como não 6a..t'.M, 
<1 e tua voz me que.una dentJto? 
T e11/10 de anda.Jt, tenlio de lu.ta.Jt, 
o..i. de mi.m <1c ,ião o 6a.co ! 
Como ucapM de .U.., como não 6o..lalt, 
& e .tua. voz me qu e.úna. d en.tJw? 

2 - Não temas arriscar-te, porque contigo Eu estar�i. 
Não temas anunciar-me: por tua boca Eu falarei. 
Te entrego hoje o meu povo, para arrancar e derr.ubar; 
para edificar, destruirãs e plantaris. 

3 - Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe� 
abandona tua casa porque a terra gritando esta. 
Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei: 
ê hora de lu�ar, porque meu povo sofrendo estã. 

"}'. 
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NOSSOS DIREITOS VÊM 

(Jl,; N.1ior) 

1 - Confiando e111 Cristo Rei, / que nasceu lã em Belêm 
e morreu crucificado / porque nos que�ia bem. 
Confiando em seu amor/ se reclama ate doutor, 
mas nossos direitos vêm! 

·{2} Quem nega nossos direitos/ seri negado també�. _
Chega de tanta promessa,/ sem cumprir para n1ng�em. 

• 

• 

3 )-

4 -

5 -

6 -

l -

Mas com os irmãos unidos,/ o mundo muda de sentido 
e nossos direitos vêm. 
SÕ porque tens �uita terra/ e tens ga�o com fartura, 
negas o teu irmao, /_este pobre,_sem f1gur�--
Cuidado com teu misterio: / um dia, no cem1ter10, 
nossa carne se mistura. 
A cova é tua morada, / o verme, teu companheiro; . 
a vida desaparece;/ pra lã não �erve d)nheiro. 
Quero ver tua defesa: / onde esta tua riqueza, 
que comprava o mundo inteiro? 
Tu sabes que a morte ê justa./ Vem toda �e uma �ez, . passa um visto em teu� crimes,/ qual o d1� eu nao sei. 
Mas tu pagarãs dobrado./ Não existe advogado 
que te defenda na le;. 
Aqui termin�, pedindo/ ao nosso Pai soberano, 
que fez o ceu e a terra/ sem cometer um engano: 
Olha teu santo universo/ cheio de coração perverso 

que nega os ,, '�e i tos humanos. 

QUANDO O ESPÍRITO OE DEUS SOPROU 
(So 1 �l.:1 iu r) 

Z0 Vic�nte (Crateús-CE) 

Quando o Espiritu de Deus soprou, 
o 111undo inteirn se i 111:ninc,11.
A esperança Ili.! lerTa \Jt'U tou
e um povo novo ih.:11-'_,l� ,1·_, 1:: 1,Js 

l11 t,l '! ( l0 •; ,: ·1, \' ,·1: 
L·tn•,c·: t(1' l'';(,t./1·'. ! 
)11}f11:.1 ;· )\L." f11l1' ,i, 
[ \1(\.'d ,, tOllc''i ! 

,. / 

•i!,I' ! 

, . .1111i11liou. 

2 - Quando Jesus a len-a visifc,u, 
a Boa tlova da jus t Iça an11ru. 1 ou: 
o cego viu. o sunJo E'srutrn, 
e os opriJ11idos das cotTe!l·,cs '.1í 1c·:·t:ou. 1,',: 1�.l-� ..... 
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� dos i rmaos.
Vamos lutando contra ;; divisao 
e preµarando 3 fp�t, da liberlaçao. 

4 - Cidade e cd111po se l.ru11storn1,3rao, 
jovens unidos na [speranç,1 g,i lorao. 
A força riova é 0 porler do amor. 
Nossa fraq1Jeza é força e111 Deus L ihel'tador. 

@
SANTO DIAS 

Pe. Luiz A<J9usto Passos (Cuiabá-HT) 

1 - Operário de sonho criança, 
operãrio de terra e oficina, 
operirio que un dia se cansa 
de esperar as mudanças de cima. 
Operãrio, esperança que vela, 
operirio suado, sem fala, 
operirio algemado na cela, 
operirio calado ã bala. 

2 - Entre nõs, Õrfaos choram caricias 
de ãsperas mãos de ternura. 

3 -

4 -

Quem morre em piquete, vencendo 
a mão que o mata e tortura. 
Sõ o rosto do amigo tem nome 
e lugar numa vida futura. 
A terra, a histõria consomem 
o covarde, a opressao, a impostura.

Santo, a fu.ta va.t conünwt'L:
O-� teu.� 6tfltol viio 'LU�lClCÜM, 
ope1tivr..éo6 ie w1em pJta (u.tM, 
pOII. .teu.6 6.< .. f.110-1, va..é cont.i.'1UM.! 

[ o gãs, é o choque, ê a tosse:
fumaça, cavaco, ferida.
Pobreza com fome, cansaço,
doença, hora-extra perdida.
[ a mãquina quieta, parada, 
e a greve, o piquete, a policia. 
[ o peão com a vida danada
entre a fome e a dor da sevicia.
[ o sangue que orvalha a justiça,
dã a flor, dã o fruto e o pão.
Ter ternura ,nas mãos da cobiça
que se vinga em nova estação . 
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O MIGRANTE 
(Ré menor) 

1 -

Frei Mingas (Sio Paulo-SP) 

Peregrino nas estradas de um mundo desigual, 
espo I i ado pelo lucro e ambição do capita 1, 

2 -

3 -
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do poder do latifGndio enxotado e sem lugar, 
já não sei pra onde andar ... 
Na esperança, eu me apego ao mutirão. 

Que 'IL' entcn'l um C1t11to lh'l'í' de aC<'g'l ta 
ao -'l:�i:Ja,'I: aqucf'c d(·a 
de c/1''.gada ac· 11c l l ,. cl,ii,,. 
Cem meu ,_,c•vo cc{t1 b'tf't'l a <tft-•t•'tada, 
m<11/1a gc,itc f.ibc 1.tada, 
iu.tM. não �,·-é cm ,•ão. 

(Ri Maior) 

Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor 
e Jesus se fez, do P.Obre, companheiro e servidor. 
Os profetas nao se C:ª'?m, denunciando a opressão, 
pois a terra é dos irmaos ... 
e na mesa igual partilha tem de haver. 
Pela força do amor o universo tem carinho 
e o clarão das suas estrelas ilumina o meu caminho. 
Nas torrentes da justiça meu trabalho e comunhão. 
Arrozais florescerao ... 
De seus frutos liberdade colherei. 

@ CANTO DOS MÁRTIRES DA TERRA 
(Hê nu.·nur) 

Ih 3, 71 

Zé Vicente (Crateús-CE) 
1 - Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra, 

canto novo de paz e esperança, e111 tempos de guerra. 
Neste instante hã inocentes tombando nas mãos de tiranos. 
Tomar terra, ter lucro, matando: são esses seus planos. 

E i l o temJ.'O de g�aça 1 
Eii e dia d� Libritacau! 
V,• cab,•ç,u ,•.,quéd,o. 
dl' li'7aru� w1ido�, i�mã1.1 �! 

t·l1,'�Lnufl, a l1 i.t(i-'lilt: (bis) 

M�� l1t1\..-'('Hh.1� lk l'l.'.·'l, 4llC(f({!H'.'l. di.a., 

} e puvo 11a� 'lua�, :}<tZL'l!du a f1i�têi'lia, 
c•1ia11çtU �L''l'litido, l''" t<,dlt t1 1t11çã(.1! 

2 - Lavradores: Rai111u11do, José, Margarida, Nativo ... 
Assl.ff11ir sua luta e seu sonho, por nõs é preciso! 
Nõs h�vPmos de honra todo aquele que caiu 1 utando 

contra os muros e cercas da morte, jamais recuando1 

3 - Companheiros, no ch�o desta Pãtria é grande a peleja! 
No altar da Igreja o seu sangu" bea vivo lateja! 
Sobre as mesas-de cada familia hã frutos marcados 
e hã flores vermelhas gritando por sobre os roçados! 

4 - O Senhor, Deus da vida, escuta esse nosso cantar 
pois contigo o povo oprimido hã de sempre contar! 
Para além da inj�ria e da morte, conduz nossa gente! 
Q11e o teu Reino triunfe na terra deste Continente! 

®
BAIÃO DAS COMUNIDADES 

(Sol Haia<) 

Zé Vicente (Crateús-CE) 

Somo;°) gente novf't v.(.Vl.'l'ICfo a 1uitao, 
;')Umu1 fJ(WU- ;°)L'nll'H t,· dl' unra uuva. Ha.cã:o, ê, e ••• 
Sumu� 9cntr. Huva vi.vcndu o amo.'l., 
60111ui co11w1idad,'., Povo do Seulw'L, ê, ê ... 

1 - Vou convidar os meus innãos trabalhadores: 
operirios, lavradores, biscateiros e outros mais. 
E juntos vamos celebrar a confiança 
nessa luta de esperança de ter terra, pão e paz. 

2 - Vou convidar os indios que ainda existem 
as tribos que ainda insisten no direito de viver. 
E juntos vamos, reunidos na memõria, 
celebrar uma vitõria que vai ter que acontecer. 

3 - Convido os negros, irmãos no sangue e na sina; 
seu gingado nos ensina a dança da redenção. 
De braços dados, no terreiro da irmandade, 
vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão. 

4 - Vou convidar Oneide, Rosa, Ana Maria; 
a mulher que, noite e dia, luta e faz nascer o amor. 
E reunidos no altar da liberdade, 
vamo; cantar de verdade, vamos pisar sobre a dor. 

5- Vou convidar a criançada e a juventude.
Tocadores, me ajudem, vamos cantar por ai.
O nosso canto vai encher todo o Pais:
velho vai cantar feliz, quem chorou vai ter que rir.

6 - Desempregados, pescadores, desprezados 
� os marginalizados, venham todos se ajuntar 
a nossa marcha pra nova sociedade. 
Quem nos ama de verdade pode vir, tem um 1 ugar. 

-
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@
PAI NOSSO DOS MARTIRES 

C i rencu Kuhn 

CANTO DE ENTR.-\DA !L: Ir. Natalina Grande, M: Roberto Lima 

P,1i 11l·�.h-•, 
,!1•� 1.1< 1 Úh.'� ina-'l9<·1w.fi:adl'� ! 
l\t i 1/LI� �L}, 
doi »1iiit..:.�n, dui t,,�tniadoi! 

l - Teu nome ê santificado
naqueles gue morrem defendendo a vi d.a.
Teu nome e glorificado 
quando a justiça ê nossa medida. 
Teu Reino ê de liberdade 
da fraternidade, eaz e comunhão. 
Maldita toda violencia, 
que devora a vida pela repressão. 

2 - Queremos fazer tua vontade. 
[s o verdadeiro Deus libertador. 
Não vamos seguir as doutrinas 
corrompidas pelo poder opressor. 
Pedimos-te o Pão da vida, 
o pão da segurança, o pão das multidões,
o pão que traz humanidade,
que constrói o homem em vez de canhões.

3 - Perdoa-nos quando, por medo, 
ficamos calados diante da morte! 
Perdoa e destrõi os reinos 
em que a corrupção ê a lei mais forte. 
Protege-nos da crueldade 
do Esquadrão da Morte, dos prevalecidos. 
Pai nosso, revolucionario, 
parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos! 

@ LAMENTO NATIVO 
(J\t� M.1 ior) 

Frei Mingas (São Paulo-SP) 

l - Eu venho de longe , eu sou do sertão:
sou Pedro, sou Paulo, Maria e João.
Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro, 
lutei pela pátria e ga11hei cativefro. 
Eu sou a naçào, eu tamhem sou írmào. 
Sou Povo de Deus e não t cnlin p0rção. 
Eu venho da frnne , Ja seu e da Jor. 
Eu sou do trabalho e nao tenho valor. 

2 - Eu faço a cidade e nau moro, me arranjo. 
Plantei e colhi, mas nao como, sou anjo. 
Eu venho da terra sE:11i distríbuiçao, 
eu sou do cansaço, sem co111pensaç�10. 

Eu veriho de longe, eu sou do sertao: 
sou Pedro, sou Paulo, eu sou a nacào. 
Eu faço a cidade, mas sou estrangeiro, 
lutei pela pátria e ganhei Laliveiro. 

® .AXÉ 

Irá chegar um novo dia/um novo cóu/ 
uma nova tcrrlllum novo mar/o nosto dlu 
os oprimidos/numa só voz a llbcrdado
lrllo canlarl 

Na nova torra, o negro nfto vai ler corrnnlE>, 
o o nossó índio vai sor vlslo corno gonto. Na
nova torra o nogro, o índio o o mulato, o bron
coo lodos vão comor no mosmo prato.

PROFISSÃO DE FÉ 

1. 8,ia Nova. innã(ls. j:í chegou' Jesus Cristo nos diz: conversão' 

Sc·u projeto de fra1emidade vai mudar vida e coração'· 

Então: "Justiça e paz se abraçarão!"
, 1km atentos à sociedade. bem comum. lodos dando as maos.

m direitos. também os deveres. respeitados por todos scrão i 

·'· Jesus Cristo. só Ele é o Caminho. plena Luz a indicar direção:

J.- um mundo no amor renovado. novo céu. nova terra virão! 

.l. Jesus Cristo. Verdade e Vida. pela Cruz vem a Ressurreição i 

C Jnvivência na felicidade. povo irmão, rumo à libertação!

SALMO RESPONSORIAL 
Será lembrado quem 
reparte com o irmão 
Seu trabalho, sua renda e 
Seu chão! 

APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS 
1. Aqui nós trazemos comida e bebida,
pedindo que Deus faça a transformação
do nosso trabalho, da luta sofrida,
em fonte de vida, realização.
No altar, ó Deus Pai, transformaL' no cor
po do libertador/ O fruto do nosso traba
lho,/ A vida do trabalhador!
2. Jesus diz que um homem colheu com fartura,
fez qrande celeiro e tudo juntou. 
Não quis partilhar com os seus operários,/mas. na 

·- �ma noite, a-mcrte-õíevou.
3. Jesus nos alerta que o lucro indevido,/ que ex
plora 3 pessoa, é causa do mal,
é falsa riqueza: a traça destrói,
é como ferrugem: corrói o metal.
4. O mal da ganância produz a miséria,
a fome, a doença, a poluição ...
Deus quer que o trabalho e o seu resultado/ promo
vam a vida, libertem o irmão 1 

1- Deus é Pai, Deus e amor, Deus e esperança pra quem Nele crer

Confiou a construção do,Reino de paz ao homem que ama

Eu creio em Deus que o �eu caminho iluminou
A minha vida transformou
Feliz eu sou
Eu creio em Deus, se posso crer, se posso amar,
A minha vida tem valor
Feliz eu sou

2- Jesus Cristo caminha corpsr·· · 

Jesus Cri' sceu �r 
· ,rnigo e irmao. que nos leva ao Pai

·1. ida dos hOITK.'l ,•; , ressurgiu.

-
� 

·"�
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/i'7.) O PROFETA 
�tes que te formasse dentro do ventre de tua mãe,/�ntes qu! tu nasc�sses
te conheci e te consagrei./ Para ser meu profeta entr� as naçoes eu te 
escolhi. Iris onde te envio e que Eu mando proclamaris • 

. TENHO QUE GRITAR, TENHO QUE ARRISCAR; AI DE MIM SE NÃO O FAÇO! COMO ESCA
PAR DE TI? COMO CALAR; SE TUA VOZ ME QUEIMA DENTRO?/ TENHO QUE ANDAR,TENHO 
QUE LUTAR,AI DE MIM SE NÃO O FAÇO: COMO ESCAPfoR DE TI? COMO CALAR, SE TUA 
VOZ ARDE EM MEU PEITO? 
.Não temas em arriscar-te , porque contigo eu estarei.Não temas em anun• 
ciar-me, por tua boca eu falarei,/ Te entrego hoje meu povo, para arrancar 
e derrubar, para edificar, destruiris e plantaris· . 

. Deixa os teus irmios, deixa teu pai e tua mie. Abandonas a tua casa, 
porque a terra gritando estâ./Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu 
estarei.� hora de lutar, porque meu povo sof�en�� 1•sti. 

G':i}vrRÁ o _DIA EM QUE TODOS 

. VIRÃ b·61A EM QUE TODOS/ AO LEVANTAR A VISTA,/ VEREMOS NESTA TERRA 
REINAR A LIBERDADE : ( BIS) 

. Minh' alma engrandece o Deus libertador,/se alegra o meu espirita em 
tieus meu salvador ... / Pois ele se lembrou do seu povo oprimido/ e Fez da 
sua serva a mãe dos-esquecidos. 
· Imenso ê seu amor sem_fim sua bondade/ pra todos que na terra lhe seguem
na humildade. / Bem forte ê o nosso Deus ,levanta o seu braço/ espalha os 
soberbos, destrói todos os males. 

. Derruba os poderosos dos seus tronoi erguidos,/Com sangue e _suor do seu 
povo oprimido/ e farta os famintos, levanta os humilh�dos/arrasa os opre
ssores, os ricos e os malvados • 

\ 

\ 

\ 

,i 
l 

. Protege o seu povo, com todo o carinho,/ Fiel; seu amor em todo o ,cami-
nho./Assim ê o Deus_ vivo que marcha na. hist5ria/ bem junto do seu povo ,em-----
busca da vitôria . 

. Louvemc,s_ nosso Pai; Inros-da Libertação,/ que acaba com injustiça, miséria 
�.:;..._� __ Q__pJ_ei�_ã_«,._:_f Louvemos nos irmãos, que lutam com valia/ fe.rmentando a histô�

ria, pra vir o grande dia. 

1 

1 

4 
-�� @ LITÂNIA DOS POBRES 

.AVE,CHEIA DE GRAÇA. AVE, CHEIÁ •DE AMOR/: SALVE,Õ MA! DE JESUS� A TI NOSSO • 
CANTO E NOSSO LOUVOR. ( BIS) 

.Mae do Redent�r- rogai/ Mae do Salvador- rogai /Do libertador�rogai por 
nós./ Mãe dos Oprimido�- rogai/ Maê dos perseguidos-rogai por nós • 

. Mae do bóia-fria - rogai /Causa da alegria- rogai/Mae das Maês , Maria
rogai por nós/ Maê dos Humilhados- �rogai/Dos mar·tiri z.ados- rogai/ Margi.., 
nálizados- rogai por nós. 
.Mãe dos despejados- rogai /Dos abandonados".'.'rogai /Do's desempregados<:" 
rogai por n�s/ Mãe dos pescadores- rogai /Dos agricuitores-rogai/ Santos 
e Doutores- rogai por nôs 

. Mãe do Ciu clemente- rogai/ Mãe dos doentes- rogai/ Do menor carente,� 
rogai por nós/ Mai dos operãrios�rogai / Dos presidiirios- rogai/ dos 
sem -Salários- rogai por nós. 

G AM�RICA LAT�NA 
-�

.· Talvez esta canção chegue tarde demais,/ talvez nosso silêncio seja 
grande demais,/ talvez a consciincia cale cedo demais,/ Talvez boa vontade 
seja pouca demais . 

. Talvez a liberdade chegue tarde dem�i�_/ P tantos inocente3 morram cedo 
demais,/ Que a luz nos mostre agora o caminho aa paz, � �--� - Q violência 
que mata demais. ' 
.Meu Deus eu te pergunto se ouves a minha voz,/ se e este o teu povo e o 
que quereJ de �õs./ milhoe? de-homens pobres, porque poucos tem demais ••. / 
somos um supermercado para as multinacionais. 

' 
. Quem sabe um dia livre, tua fronte erguerás, América Latina eu te amo 
demais./ Talvez teu sofrimento seja grande demais! / Ainda querem que me 
�ale: tarde demais!. 

' 
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. Deus chama a g�nte para um momento novo./ De Caminha� junto com seu povo. 
I Ê hora de transformar o que não dâ mais!/ Sozinho isolado, ninguém é 
capaz./ Por isso vem entra na roda com a gente também./ Voei i muito �.im�ortante ( Bir) 

. � i�posn!�el crer que tudo ê ficil ,/ Hi murta coisa que con�uz i morte/ 
G�ran<lo dor, tri,teza, desolaçio!/ E necessirio unir o �ordio . 

. . ( i:orça que ho�e faz brotar a vida,/ atua em nós pela sua gni�a./ t Deus 
��a nos convida, pra trabalhar,/ o amor repartir, -as forças juntar. 

FLOR DE TRIGO 

.Oi?�-a�! A mesa esti pronta, o Senhor ji me chamou! (BIS)/ Co'a flor do 
�ri�o (3x) O Senhor me alimentou! / Com vinho Santo ( 3x), com vinho Santo, 
:-: e ·,t, v i ,lho S a n to o S e n h o r me s a e i ou ! . ? 

��uhu! Veja as obras de Deus: seu Amor nos valeu tanta coisa bonita. Eu 
.:.��:t,;·, a:h eu canto! / J;; o louvor do meu Povo. Este Povo que ê Santo. 
���h�� Veja que obra tio bela: transformou mar em terra pro seu Povo passa�. 
�it��in� Ah, vitória !·!o cantar do meu· Povo que constr5i a Hist5ria ! 
v��h� .! Veja as obras do Rei , suas façanhas direi ao meu Povo que clama: 
J,:stlç-1 ! Ah, justiça ! i:'. o clamor deste Povo sofrido que ê Vid!'-, ! 
-·2;o0a. t Traga bem na lembrança, tantos cantos e danças, tanto choro e 
s0�riso ! Escuta ! Ah, e�cuta! o clamor deste Povo, Povo sofrido que luta • 

.:- .
... 

-.::-;..,...., , SENHOR, MAS AUMENTAI MINHA FE: • .l : -,:v R.1 IO;
.,,,\._, ..... 

C·r e i e Senhor, mas aument.ai minha fê '
.

B� creio em Deus, Pai onipotente, criador da terra e do ceu . 
. 8�eio em Jesus, nosso irmio, verdadeiramente Homem Deus . 

. C�eio tamb�m no EspI�ito de Amor, grande dom que a Igreja recebeu. 
,.i"�- '·-:., . 

�:D·,·,;:;ANTO,SANTO, SANTO, E O SENHOR DEUS!�,-P 
.S�\IO, SANTO, SANTO ê o Senhor Deus! 

SArnc SANTO' SANTO, SANTO, SANTO t o SENHOR ' 

. é· ::),,us do Universo: Santa ê e- Senhor ' 
[ �3u e a terra: Sant� ê o Sen�or' 
?�ocla�2m a Vossa Gl5ria :· Santo i o Senhor ! 

-3enJito � Aqueie: Santo ê o Senhor
<ue ve;n em Seu Nome : Santo ê o Senhor !
�os�n� nss Alturas Santo ê o Sebhor

::{-;:·�GLÓRIA DOS POBRES ,-
....... _,,,__ .. ., . 
. G:õria a Deus nas alturas! � o canto das criaturas,/ Rios e matas se 

�
1 0grlm/ teus pobres por ti esperam,/ Paz para o povo sofrldo/ i o grrto 

�� 07�imido./A terra ma� repartida/ clama por tua justiça!·. 
GLC�IJ, GLÕRIA, GLÕRIA TE DAMOS, SENHOR! / GLORIA� GLORIA, VENHA TEU REINO 

.Glnria a Jesus', nosso guia! / Filho da Virgem Maria./ Veio por meio dos 
r0bres/ pra carregar nossas dores/ Filho do altissirno Deus/ por nos na 
�:a� p2deceu./ Venceu a mcrte e a dor/ pra �os dar força e valor! 
. G!Gr:a ao Espirita Santo/ que nos consola no pranto./ Que orienta a 
Igreja pra que do pobre el� seja./ Que deu coragem a Pedro/ e aos santos 
s�Js cc�panheiros./ Que hoie junta esse povo/ a buscar um mundo novo! 

;-:;-�i�Vl'·'"RIA I ·,•> / ! . •• v. • 

:VTT·:'.::.UA! TU REINARÁS ! Õ CRUZ! TU NOS SALVARÃS ! 
t 

. Brilhando szybre o mundo,} qu� vive sem Tua Lui ,,/ Tu ês um sol fecundo 
ne amor e de paz, 5 Cruz! , 

. Aumenta a confiança/ do pobre e do pecador,/ confirma nossa esperança 
na ��rcha para o Senhor . 

. A sombra dos Teus braços/ a Igreja viveri,/ por Ti no eterno abraço 
\ Pai nos acolheri. 

\ _.,. 

o 
.. 
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Q_ueriáos e queriáas áa <Pastora( Openiria e tfe toáas as entiáatfu parceiras 
)1 cooráen.apio :!{aciona( tfa <Pastora( Openiria é uma granáe univelfÚÍatÍe 
:Na qua{ muito se aprmáe, o que não se consegue apmuíerem outro {ugar 

<Frase áe <Pe. )19ostinfi.o <Prrtto-funáaáor e 6enfeitor áa <PO 
'Esta frase eú me tfisse quanáo iniciei min.fi.a fiberapio 

'E fi.oje, ao tenninaresta missão, constato que eú tinfi.a toáa nuãof 

'Esta é a ú{tima vez; que ucm,o a vocú como Coorámatfora :Naciona{ áa <PO, pois meu manáâto tfe ttis 
anos encenu-se no áia 1 áe ma,r:o áe 2006. '.Muito me fi.tmrou ter assumÍIÍo e tm6alluJlío a serviço áa <Pastam{ 
Openiria áo <Bmsú nestes ttis anos. 

<Pep, que toáos/as que um áia trvemm afoum contato com este Secrrtariaáo :Naciona{ áa <PO, sintam-se 
a6m(JltÍOs neste momento e rrce6am os meus sinceros agmáecimentos. Se o seu nome não aparrcer, por fawr, nesta 
luta tfo tfia a tfia sa6emos que nem semprr aparrcemos. <Por isso, sinta-se contempúuio/a nos nomes que meu compio 
insiste em áestacar. 

)lgmáeço a toáos os parceiros tfe futa: entiáaáes, grupos, o,yaniz:açõu, pastomis i movimentos. 'É semprr 
ruim destacar nomes, pois corremos o risco áe el'J.uecer afouns, no entanto o comçdo aráe em querrr áir.er que afouns 
mmcem áestaque. <Destacamos a Secrrtaria tfo Çrito áos �{uúíos, a �maria a <Pé, a q/Jl[e Ju6iúu, toáa a 
Cooráen.apio áa Semana Sacia{ <Brasileira, o <Fórum áe Luta tfos tra6alluJlíorrs <Desemp"IJ'ltÍOs e toáas as mtiáaáes 
que tfe{e participam. .. 

)19raáep, a toáos os paám, rrCIIJiosOS, irmãs que acompanfi.am os grupos tfe <Pastora{ Openiria e aos/às 
que acompanfi.am e já acompanfi.aram o Cofeniaáo :Naciona! <Destacamos os nomes áa <Pe. )l(fr,áinfi.o e áa Irmã 
<Defci <f'ran.r.en, � -coorámatfore atua{ coorámatfora áo setoráe <Pastorais Sociais áa Comissão pam a Carúíaáe 
Justifa e <Paz; áa CNl]J<B, espemnáo que todos/as os/as outros/as que amamos sintam-se ctmtempliufos/as nestes 
nomes. 

)19raáep, aos parrein,s internacionais, que futam conosco, pois a clâsse tra6alliaáom é munâ,a! 
<Destacamos a <Pastora{ 06rrm áo Cfi.iú e toáos os parceiros áo CC<f<D e áa '1(7,'E '.Misereor. 

)lgraáep, a todos/as os/as �-fi6emáos nacionais e ao atua( CoktJiaáo :!{aciona( sim6ofos vivos tÍo serviço 
á clâsse tm6alliaáora e ao pwo �luíáo. <Dutacanáo o nome tfo companfi.eiro '.Manoe( Júnior, que caminliou comigo 
na lwerapio. 

)lgmáeço a toáos/as osJas funcioná rioi/as, artistàs, profissionais lwerais, equipes áe servifc, astessoru/as 
e -voluntários/as tfo Secrrtariaáo :Naciona( áa <PastomCOpeniria, sem os quais jamais teria sÍIÍo passive{ proáuz;ir 
naáa. São IJ(lmpfos fartes áe áuíicação e competincia f ! ! 

)19máeço a todos/as os/as coorámatforu estaáuais áa <PO, que são nossa rrftrincia, nosso ctmtato, nosso 
cfi.ão. )19raáeço a todos/as os/as coorámatforu/as tÍe áiocese e áe 9rupos tÍe paróquias e áe 6airros, que são a <PO 
viva, que fazem a <PO acontecer, que são nossa inspimpiof 

<Pep, li.cen(-ll para áutacar a9raáecimento ao pessoa{ áa <PO áa minli.a áwcue áe Santo )1111Í'fÍ, que me 
fartaúceram pam que eu pudesse assumir esta t4o fi.tmrosa fanç4o. 

)19mtfep, à minfi.a mãe ( em memória) e ao meu pai que me ensina mm a 11n1er. .. 
)19raáep, à minfi.a famú1ll - marilÍo e fi(fias (Vtmiz:.eti, <Paufá e )lna �)que são a mz;ão áo meu viver. .. 

)19máep, a <Deus Criador que tm6alli.ou e nos áei.J(pu tm6alli.o para ctmtinuar sua o6m áe Criapio. 
)19raáecemos todos/as juntos/as ao e,;pnpfo tfe amor e fa,r:a tfe '.Maria tfe :Nazaré e ao seu filli.o Jmu, nosso irmão 
tra6alli.aáor, que nos inspim e nos 9uia nas futas tfo áia a áia. 

Vm 9ranáe 6eijo fraterno 
)lnttmia Canura 
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�� c•J 1ua1.185/00l1-41 ��'' �1>> Rua Guarapuava, 317 - Moóca - 03164-150 - São Paulo/SP ,,

!� Tel: (11) 6695-0404 6692-0538 Fax.: 6618-1077 !l
s� e-mail: po.nacional@ig.com.br >? 
" (( '' 

�s » " 
ss São Paulo, 01 de marro 2006. »,, • ')' s< » �
�S Somos todos/as lnlbal,adon,s/as » 
'' Empregados/as ou desempregados/as. s� >> ,,, ss o IÍIIMro do lrablllho a nós pertJJJncel >} 
>> Lema instib.Jído no cartaz 1 ° de maio 2006 �� 
ss {$ '' Queridas irmãs e queridos innaos �s » Da Pastoral Operária f i t 
» �� 
S,� 

Aproxima-se o 1 o de maio - Dia Internacional de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras -
�.� , empregados/as ou desempregados/as, remunerados/as ou nao. É tempo justamente, de refleti rmos sobre este 1< 

�� nosso lema, fazendo-nos a seguinte pergunta: De que fo rma o/a trabalhade>r/a desempregado/a está sendo �! 
'',' agente de transfo rmar!lr. da sociedade e como nós da PO podemos conbibuir para incentivar estas ações de � 
>> transformaç!o? Por i� é tempo de lembrar das nossas prioridades, aprovadas em assembléia, pois elas �� 

i� foram instib.Jídas por nós para nos aj.Jdar a refletir. �� 
<< Prioridades da Pastoral Operária em nível nacional aprovadas em assembléia de 26 a 29 de maio de 2005, com >.> 
" 

(( 

» a presença de delegados/as de 44 dioceses: �s 
Ss )(

�< 
1) Construir e animar um amplo movimento de trabalhadores/as desempregados/as. �$ 

<� 
2) Ser presença ativa na luta pelo direito dos trabalhadores/as empregadOS/as. 

� 
�� 

Tudo isto, com vistas á fotmac;a<> de uma nova wltura cio trabalho. « 
» ½ 

ss Portanto, neste tempo que antecede o 1 ° de maio, vamos centrar nossas reflexões, celebrações, t 
i romarias, estudos e outras atividades, nestas duas prioridades, visando à fo

á
rmulaç&) e à prática de uma nova �� 

ss wltura do trabalho, ou seja, novas relações de trabalhá: sem patrao, solid rias e <Dletivas. Uma nova fotma �' 
�, de trabalho que exclua o modo capitalista de organiza<;ao do trabalho. � >> 

)> ">� }> 

>> Para estas reflexões, estamos recebendo os dois subsídios: a ·cartilha e a revista. Use e abuse. Soo ss 

�5 materiais feitos com carinho para uso c;ie todos/as nós!!! i 
ii ii 
�� �� 

\.', 
�� -------------------------------- �> 
S> S� 
�� 

Queridos/as (l)()rcJenadores/as de grupos de Pastoral Operária )> 
�?. 

(estaduais, diocesanos e grupos de paróquias e bainos) % 
11 Dentro de seu pacote, existe um outro para ser entregue ao bispo de sua Diocese. Por favor, marque uma » 
i� audiência com ele e ofereça os materiais da PO que est.ao lá dentro: a cartilha dos nossos grupos de �S 
�� trabalho e a revista do trabalho com desemprego. Estamos enviando por suas mãos, para ter certeza de �!,, que o Bispo receberá !! ! 1:,i 

1 �� Um grande beijo. Um grande abraço fraterno J

�,�, f Antonia carrara e Manoel Rodrigues de Souza Júnior ( 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
2006 -Ano Eleitoral 

CARTA AO POVO DE DEUS 

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou 
com a unção para anunciar a Boa Noticia aos pobres" (Lc 4, 18). 

Mais uma vez vivemos um ano eleitoral, e eu, como Bispo diocesano de Nova Iguaçu, em 

nome dos Padres, diáconos, consagrados e consagradas, dos responsáveis pelas comunidades e 

de todo o povo católico, me sinto na obrigação de convocar a todos e todas para participarem do 

processo de escolha do Presidente da República, do Governador (a); Senador (a); Deputados 

Federais e Estaduais, no próximo dia 01 de outubro. 

Mais do que nunca, me sinto no compromisso desta convocação, pois na escuta cotidiana 

dos eleitores, me dou conta de que existem um desânimo e uma perda de esperança frente ao 

compromisso do voto. Para quê votar? Perguntam-se muitos. 

Irmãos e irmãs, não é certo pensar assim. Ao contrário! É preciso e urgente tomar nas 

mãos o nosso Título de Eleitor e refletir o que ele significa: é um instrumento valioso para a 

transformação de nossa sociedade. Para isso é preciso abrir bem os olhos para ver com 

objetividade, clareza e esperança a realidade em que está nosso País. Enxergar suas possibilidades, 

suas riquezas, bem como as pessoas que melhor estão preparadas para conduzi-lo. E isso é 

possível com o nosso voto. O voto é um direito e um dever que nos dignifica e nos torna co

responsáveis pelos rumos da Pátria. A eleição é a vez e a voz do povo. 

Para isso é urgente divulgar informações obre os candidatos (as) aos cargos públicos. É 

preciso conhecer sua trajetória política, seu engajamento nas lutas do povo, seu interesse pela 

causa dos mais pobres, suas propostas, sua honestidade, e se estão em sintonia com o que pensa 

e ensina a nossa Igreja. O eleitor nunca deve aceitar negociar o seu voto. Lembremo-nos: "Voto 

não tem preço, tem conseqüências!". 

Para ajudar, a Diocese coloca à disposição das comunidades uma série de subsídios e 

propõe que sejam aproveitados nas reuniões, nos círculos bíblicos, nas pastorais e outros serviços 

diocesanos. É preciso muita oração e uma ação eficaz para que o Brasil, através dos que serão 

eleitos, se liberte da corrupção e de tantos outros .males que atingem .a vi.da do .nosso .povo. 

Peço que esta carta seja lida nas Missas e Celebrações da Palavra nos dias 09 e 10 de 

setembro, em clima de fé e compromisso. 

Que o Deus da vida nos ilumine e abençoe para que sejamos verdadeiros construtores de um 

Brasil campeão de justiça, fraternidade e paz. 

D. Luciano Bergamin

Bispo Diocesano 
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CARTA DA ASSEMBLÉIA POPULAR� MUTIRÃO 

POR UM NOVO BRASIL 

"A emanci11açáo dos or1rimido.1· será ohra deles mesmos. "(Karl Marx) 

Companheiras e Companheiros, lm1ãs e lrmãos do Brasil, 

Na condição de cidadãs e cidadãos, somos sujeitos de direitos iguais e habitantes de um dos territórios mais ricos 
em sua diversidade étnica, de regiões, clima, vegetação, fauna, solos, rios, litorais. Ricos em história, culturas, tradições, 
costumes, valores e espiritualidades. Viemos de diferentes biornas (regiões socioculturais/socioambientais) e queremos 
que o Brasil seja uma unidade da riqueza de toda esta diversidade, em favor de uma vida com dignidade para e com todas 
as pessoas e todos os seres vivos. 

É inaceitável que nossas regiões estejam ameaçadas de destruição, em nome do "progresso" capitalista e do apelo 
consumista do mercado, que só visa o lucro imediato e a acumulação de riquezas, mercantilizando a vida e, em particular, 
o corpo das mulheres. Explora o trabalho humano e ignora o equilíbrio da vida e da natureza. Os povos da Caatinga, da
Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, do Pampa, da Mata Atlântica - e sendo parte dela ou seus vizinhos, os povos da
longa Costa marítima e a região da Floresta de Pinhais-, os povos indígenas de todas essas regiões se sentem ameaçados
pelo avanço do agronegócio e de projetos que não levam em conta as potencialidades e limites de cada biorna e não se
interessam pelo destino de seus povos. Um exemplo disso é o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco.

A quem serve esse tipo de "progresso'', irresponsável, cm nosso país e no mundo? 

O cenário mundial revela que, apesar dos avanços tecnológicos, se aprofundam as desigualdades soc1a1s. O 
"progresso" não serve à maioria da população. Cresce o número de pobres e agrava-se sua situação de vida, excluídos de 
oportunidade, enquanto uma minoria de banqueiros, especuladores e grandes empresários acumula privilégios, concentra 
fortunas e comanda o mercado financeiro, o principal responsável pelas nefastas políticas neoliberais. 

A situação brasileira não é diferente. Um por cento da população con rola e dispõe de 13% da renda na.:.innal - a 
mesma quantia com que sobrevive a metade de toda a população! Um por cento dos proprietários rurais concentra mais de 
46% das terras agricultáveis. Nas cidades, 1 % dos proprietários controlam mais da metade dos lotes, enquanto milhares 
de pessoas são perseguidas por lutarem por um espaço para viver. Ainda existe considerável quantidade de não 
alfabetizados no Brasil e menos de 8% dos estudantes chegal)1 às universidades, sendo que a maioria vem das escolas 
particulares. O programa "Universidade para Todos" retira recursos que deveriam ir para universidades públicas e os 
destina a universidades privadas. A Fome é uma vergonhosa realidade em um país que tem capacidade de gerar 
alimentos para todos e todas. O desemprego, o sube prego e a infomrnlidade são alarmantes. Milhões de pessoas, 
sobretudo jovens e aquelas com mais de 40 anos, vivem sem garantias, desprotq� idas pelo Estado e lançadas à própria 
sorte. O transporte público está à mercê da lógica mercantil e privatista. O acesso à saúde e a educação de qualidade está 
restrito a poucos, por falta de investimentos públicos, enquanto assistimos fortunas vazarem pelo ralo dos encargos da 
dívida e da corrupção. 

É decisivo que toda a sociedade conheça as causas desse quadro de desigualdade e opressão: 

1. Elevada remuneração do capital, por meio da prática das taxas de juros mais altas do mundo, passando grande
parte da riqueza nacional para o setor financeiro, que tem auferido os lucros mais elevados de todos os tempos.
Além disso, o Banco Central tem promovido a liberdade cambial, que além de facilitar a lavagem de dinheiro,
deixa o país à mercê da especulação financeira e atenta contra a soberania nacional.

2. Exploração do trabalho infantil e do trabalho escravo. Exploração de toda a classe trabalhadora, por meio de
salários achatados e salário mínimo indigno, que não cumpre o disposto no artigo 7°, inciso IV, da Constituição
Federal, segundo o qual "os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao salário mínimo, fu:ado em lei,

nacionalmente unificado, capaz de ate11der às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim".
Nesse sentido, a Assembléia Popular se manifesta contra as reformas trabalhista, sind\cal e previdenciária que
tiram direitos dos/das trabalhadores/as.

3. Distorções do sistema tributário que privilegia os ricos e castiga a classe trabalhadora, principalmente os
trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda. O sistema tributário deveria ser o principal veículo para a
redistribuição da renda. Deveria tributar os grandes capitais, lucros, fortunas, heranças e latifúndios, e destinar
esses recursos à garantia de políticas e serviços públicos de saúde, educação, esporte, segurança, saneamento,



assistência, criança e adolescentes, previdência, cultura, lazer etc. O atual modelo econômico, ao contrário, tira o 
suado dinheiro dos pobres e passa aos ricos, levando a uma concentração de renda cada vez maior. Além disso, o 
governo tem implementado uma legislação que favorece o grande capital. 

4. Concentração da propriedade da terra, dos meios de produção, e ausência de uma política agrária sustentável que
garanta sua democratização por meio da identificação, retomada e distribuição das terras devolutas e da reforma
agrária, além da demarcação e titulação das terras indígenas e quilombolas e demais territórios tradicionais. O
modelo agrário neoliberal e a ausência de uma política agrícola para os/as camponeses/as mantêm e aumentam a
concentração de renda e de poder, e estão diretamente voltados à produção de dólares para pagar os encargos da
dívida externa. O agronegócio é a maior mazela do campo brasileiro!

5. Ausência de investimentos públicos em favor de iniciativas comunitárias e cooperativas de economia popular
solidária, de pequenas e médias empresas, especialmente as empresas autogestionadas. Ausência de infra
estrutura e uma reforma urbana para melhorar a vida do povo, o que poderia gerar inúmeros empregos e
impulsionar a economia do país, já que programas como o Bolsa Família têm caráter meramente assistencialista.
A atual política econômica governamental exige agressivos cortes nos investimentos e gastos sociais, a fim de
oferecer garantias aos credores das dívidas interna e externa através do "superávit primário". Além de não realizar
investimentos, tem ocorrido o processo inverso, por meio da privatização de empresas nacionais prestadoras de
serviços essenciais e, recentemente, a entrega de bens naturais essenciais como a água, também o perigo da
contaminação de sementes nativas causada pela liberação de sementes transgénicas, além da valorização do
agronegócio depredador, a desnacionalização de jazidas de petróleo e a entrega do Aqüífero Guarani aos
interesses do Banco Mundial

6. Privilégios para o pagamento dos encargos das dívidas, tanto interna quanto externa, que consomem grande parte
do orçamento público e da receita de exportações. A Dívida Pública é o pano de fundo dos grandes problemas
nacionais. O processo de endividamento está diretamente ligado à retirada de direitos, à perda de soberania diante
das imposições de políticas de ajuste fiscal e estrutural e, também, às dificuldades decorrentes do comércio
injusto, que nos obriga a produzir cada vez mais para exportar, sem respeitar nossos biornas e seus povos. Por
isso, exigimos a realização de uma Auditoria, prevista na Constituição Federal, dessas questionáveis dívidas que
tanto têm sacrificado a nação brasileira.

7. Impunidade para os que agridem os direitos humanos e a crescente crimiQalização dos pobres e dos movimentos
sociais. Outro grave problema é a ausência de justiça social e segurança pública nos grandes centros urbanos e no
meio rural.

8. Concentração dos meios de comunicação, sob domínio direto de poucas famílias, com o objetivo de fazer a
disputa e a formação ideológica da população a partir da visão das elites. Outro problema é a permanente
perseguição às rádios comunitárias. É neces ávio fortalecer iniciativas de comunicação como TVs e rádios
comunitárias e a Telesur.

Diante desse quadro de enormes injustiças e desse conjunto de políticas contrárias às necessidades do povo, é urgente 
realizamos uma ampla mobilização social, de forma consciente, contra tudo que impede que as enormes potencialidades 
de cada região, de cada biorna, e do país como um todo atendam plenamente aos direitos de seus cidadãos e cidadãs. 

É preciso que todo o povo conheça a força do seu poder! A mobilização que estamos iniciando requer o envolvimento 
das organizações da sociedade civil - entidades, associações, sindicatos, movimentos sociais, igrejas, e dos cidadãos em 
geral - a fim de pressionar os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para exigir o direcionamento das políticas 
nacionais em favor dos interesses populares, e não do mercado financeiro. Os recursos naturais como a água não podem 
ser mercantilizados. O Brasil precisa que se valorize a reciclagem e o reaproveitamento dos materiais em um processo de 
trabalho gerido pelos próprios catadores e catadoras. É necessário respeitar a livre orientação sexual e acabar com a 
homofobia. Exigimos comportamento transparente e ético de todas as pessoas responsáveis por serviços públicos, bem 
como a apuração completa de todas as denúncias de corrupção e o ressarcimento dos recursos desviados aos cofres 
públicos. É necessário viabilizar instrumentos de fiscalização popular da aplicação de recursos públicos e acabar com a 
impunidade parlamentar e sua aposentadoria privilegiada. 

A participação dos cidadãos e cidadãs nas Assembléias Populares contribuirá para instituir uma soberania popular 
efetiva, e não meramente simbólica. As Assembléias serão nossa força para impedir a subordinação do bem comum do 
povo ao interesse partiçular, bem como a subserviência da nação aos interesses estrangeiros. Elas serão nossa força para 
tomar efetivo o poder popular, para construir um Brasil livre, pluriétnico, autônomo, soberano e socialista, que queremos 
para nós e para as futuras gerações, convivendo com todos os povos da Terra em espírito de cooperação e solidariedade. 

Brasília, 28 de ou·tubro de 2005 

' 



Diocese de Nova Iguaçu. 

Projeto de Formação Social. 

l O ck: Março de 1996 

· Prezado(a) Companheiro( a) de Caminhada,
., 

confonne foi divulgado no nosso Jornal 

Canúnhando deste mês, a Diocese irá desenvolver um Curso de Fo1mação Social, com a duração de 

dois anos, tendo como objetivo central o aperfeiçoamento dos militanres cristãos, a fim de ajudá-los a 

tomar suas ações mais eficazes, contribuindo efetivamente para a transfo1mação da realidade social e 

espiritual do nosso povo. 

Queremos saber quais sugestões você poderá nos oferecer para <1ue o Curso seja o melhor possível. 

Dessa forma estamos convidando um representante da sua Comissão Pastoral ou lVIovimento para 

uma reunião no próximo dia 13 de março, quarta feira, às 15.00 horas no salão da Cáritas, rua 

Capitão Chaves, 60, Nova Iguaçu. 

Nessa reunião gostaríamos que você trouxesse algumas respostas e idéias às seguintes perguntas: 

1. Quais as dificuldades, enfrentadas pelos leigos, para realizar o seu trabalho de militante c1istào?

2. Que conhecimentos e habilidades um Curso de formação de lideranças deve desenvolver, para ajudar na

superação das dificuldades hoje vividas no trabalho militante?

Para enriquecer ainda mais a sua contribuição sugerimos que essas perguntas sejam debatidas, na 

medida do possívei entre os Companheiros e Companheiras da sua Conússão, Pastoral ou 

Movimento, antes do dia 13. 

Certos do seu comparecimento e colaboração, aguardando sua partícipação, nos despedimos, 

afetuosamente. 

A Equipe Coordenadora do Projeto. 
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� Ili Encontro de Fé e Política 

., 

CARTA DE PRINCIPIOS 

DO MOVIMENTO FÉ E POLÍTICA 
Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na mensagem 

evangélica, atuam em movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e 
outros espaços de organização social. Algumas dessas pessoas se reúnem em 
grupos informais de reflexão, celebração e aprofundamento. A maioria, porém, 
se sente isolada e necessita de meios de reflexão para a sua prática. É nesse con
texto que atua o Movimento Fé e Política. 

O Movimento Fé e Política é ecumênico, não confessional e não partidário. 
Está aberto a todas as pessoas que consideram a política uma dimensão funda
mental da vivência de sua fé, e a fé o horizonte de sua utopia política. 

Voltando para a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo 
neoliberal, o Movimento tem o objetivo de fomentar a reflexão política, a vida 
espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos com uma prática 
política e social. Os participantes do Movimento Fé e Política atuam em movi
mento sociais, organizações populares ou partidos políticos; assumem a causa 
dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos; conferem prioridade ã conscientização 
e organização popular; recusam a manipulação das bases; afirmam as classes 
populares como principal sujeito da própria história; rejeitam todos os valores 
calcados no individualismo e na absolutização do mercado e reafirmam, como 
valores fundamentais para o ser humano, a solidariedade, a cooperação e o di
reito de todos à vida em plenitude. Comprometem-se com o exercício da cidada
nia ativa e a construção de uma sociedade socialista, democrática, plural e pla
netária. 

O Movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e informa
ção sobre questões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele pre:
tende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão, celebração e 
aprofundamento. 

ltatiaia/RJ,03 de outubro de 1999 
Vigília da Festa de São Francisco 

Contatos: mov.fepolitica@uol.com.br 
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Nova Iguaçu, 19 de outubro de 2006. 

Caro Tancredo Jalotto, 

Sabemos que está atravessando um momento dificil na sua vida devido 
à operação, mas é preciso compreender que está intervenção cirúrgica talvez 
se faz necessária. 

Recebemos de Maria de Lourdes, um convite para o dia 04 de 
novembro, referente a um encontro do Grupo Fé e Compromisso de Cabuçu e 
outras organizações parceiras, e pretendemos fortalecer a luta. 

Estamos sentindo sua falta, porém entendemos o motivo e nos 
irmanamos através de orações para que você se recupere o mais rápido 
possível, e volte para o nosso meio, pois "a messe é grande e os trabalhadores 
são poucos". 

Que o nosso Deus que é Pai, derrame as bênçãos sobre você e toda a sua 
família, restabelecendo toda a sua energia, para que possa nesse mês das 
missões, continuar firme no testemunho de fé e compromisso com ajustiça e a 
cidadania. 

Esses são nossos votos, um grande e forte abrnço de todos/as os 
companheiros/as do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu, para você e 
toda a sua família. 

Assinam: 
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Secretariado das CEBs para o 11 ° Intereclesial 
CEBs: Espiritualidade Libertadora 

Seguir Jesus no compromisso com os Excluídos 
Julho de 2005/ Ipatinga-MG 

Av. Resplendor, 45 - Cnizeiro Celesrc, 35931-/ 04 / Joiio Monlemde-/'.!G 
Telefnx: OxxJ I 3852-5042 I c-mnil: cebs@robynel.com.br 

Amiga e Amigo de Caminhada: 

É com enorme gratidão que nós, em nome das Comunidades de todo o Brasil, viemos 

agradecer a sua colaboração com a Campanha 1 O para o 11 º, que nos permitiu 

trabalhar durante o ano de 2002. 

O desejo de que este encontro continue sendo fruto do empenho de milhares de mãos 

e corações abertos, continua vivo em nós e se concretiza a cada ato de solidariedade, 

manifestado desde as mais longínquas comunidades de nosso país. Não poderíamos 

imaginar essa caminhada sem a sua participação. Somos pobres, mas como cantam 

nossas CEBs: "As mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar." 

Viemos, então, renovar o nosso compromisso com você e solicitar, mais uma vez, para 

este ano, sua colaboração com essa campanha tão importante para assegurar o 

funcionamento do Secretariado. 

Enviaremos no próximo "A Caminho" o carnê-2003 e estaremos à espera de sua ajuda. 

Um abraço, e que este ano seja Tempo de Graça para você e sua comunidade! 

Muito obrigado! 

ORAÇÃO DA SOLIDARIEDADE 

Para você rezar com sua comunidade 

Senhor, Deus da Vida, 

Mãe de nossas mãos em mutirão, 

Pai de nossos em pés em romaria ... 

Teu Filho, Jesus de Nazaré, 

Não apegou-se a si mesmo, 

Mas voltou seu olhar para nós, 

Solidarizando-se em nossa carne, 

E com a gente labutou. 

A Ti, Senhor, rogamos: 

Faz-nos mais próximos e solidários; 

Faz-nos mais agradecidos pelos dons 

que a cada dia brotam de teu coração 

e chegam a nós pelas mãos de nossas irmãs e irmãos. 

Faz.,.nos, pois, solidários e generosos 

nesta História que é Tua e Nossa. 
Que assim seja, liderados pelo Estandarte do Divino! 

Equipe do Secretariado das CEBs 
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e Estado do Rio de J'anellO 

PREQ.ITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Moei. t4 

Ofício nº/1Dl97. 
' 

ASSUNTO: Resolução n 12/97-
do CMDCA/NI e Resolução n2 
13/97-CMDC.!1., ambas.: de:· 23 

de outubro de:: 1997. 
-Divulgação (SOLICITA).

Nova Iguaçu, 29 de·outubro de: 1997. 

Senhor Coordenador: 

Têmos a honra de .. · nos dirigir a v:� Sª • 
para encaminhar.- ao FORUM Popular· Permanente de;, Defesa dos Direi tos / 
da Criança é do Adolescente de:Nóva Iguaçu, através da Secret:1ria Exe 
cutiva, as Resoluções n2 12/97 e 13/97, aprovadas pelo plenário do 
CMDCA/NI em reunião ordinária de, 23 de· outubro de., 1997. 

Ilmo. Sr. 

�t\\�S da tí41
.?. 

� �._.e> 
'& 

Nova 1Guacu 

1,vALDEl-'L\R BARBOSA RIBEIRO 
MD. Coordenador da Secretaria Executiva do FORUM/DCA.

�mposto e Impresso no DIM - PMNI 



FORUl\'I l'Ol'ULAR l'�RIYIANENTE UI� IJl�li'l�SA IJOS l>IHEITOS DA 
CRIANÇA E 00 ADOLESCENTE UE NOVA IGUAÇU 

ENU: llUA llOUOVIA l'llESllH�NTE OUTRA - No J44 - CENTRO - Nl - IU 

CEI': 26215-510 - TEL: 767-9671 

OL:i.cio nº O'J/97 (circu Lar) Nova Iguaçu, ;J 1 de novembro uc 1 �J'.J'/ -

f...ssuntCJ: CONVITE (VAZ.) 

Às 

EnLidades cadastradas no Fórum DC/\ e lnsLiLuiçc>c�, !;cdiada�; rio Muni

cipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Scnhores(as) 

A� Lempo cm que Lemos a honra de cumprimc� 

tar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a parLicjpar da /\!, 

scmbléia Geral Ordinária do Forum Popular J >crrnanc11Lc de Dcfc:;a do:; 

Direi tos da Criança e do Adolcscen Le, no dia 06 de de2;eml&nodc __ 1 !J�J'/ ,_ 

das 09:00 às 12:00 horas, no salão de reuniões da Catedral de SLo. 

Antonio de JacuLinga, silo à Av. Marechal floriano Peixoto, :,/ n º ,_ 

Ccn tro de Nova Iguaçu, ocasião cm que discuti remos a �;cgu i n 1.c pa� 
ta: 

agradecemos. 

c/c arq. 

- Lei lura da Ala anlerlor;

- Informes;

- Avaliação da Lcgi�üaçiio Municipal

sobre a Eleição dos Con:.,cJhos '1'11

lclarcs de Nova Iguaçu (Lcl 2UJJ/

97 e resolução nº 11/9'/ do CMIJC/\.

Certos de contarmos com �;ua prc:;c:nça , 

CordiaJrncnLc, 

SccrcLarja Executiva 
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 
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FOH.Ut1�:•0PUL'\H. PEIU\ilANENTE DE DEFESA DOS Dlltl!:ITOS DAANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU

�::: ��f s.��:�
v

·�:���9��:E DUTRA • No 344 •CENTRO. Nl • RJ

Oficio n º 10/98 (circular) Nova Iguaçu, 22 de junho de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Instituições sediadas no Municipio 

·de Nova Iguaçu.

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumprimentar 

V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da Assembléia

Geral Ordinária do Fórum Popular Permanente de Defesa dos Direitos da 
' 

Criança e do Adolescente, no dia 04 de julho de 1998, das 09:00 as 

12:00 horas, no Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu , 

ocasião em que discutiremos a seguinte pauta: 

cemos. 

e/e arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Esclarecimento da Comissão Eleitoral dos Enca

minhamentos norteados pelo Regimento Interno

para formalizar� eleição do CMDCA na data de

1 º de agosto de 1998.

C�rtos de contarmos com a sua presença, agrad� 

Cordialmente, 

SECRETARIA EXECUTIVA 



FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - NI - RJ
CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998 . 

- ·
�oi·•. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 
A �d(_ /4.k&/4" k,A�e$ 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Insti tu· içoes sediadas no Mu-

picipio de Nova Iguaçu. 

Prezados( as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de j aneiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

ta: 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor) ;

Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença, agra-

Cordialmente, 

Secretaria Executiva
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio n º 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu'. içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da 

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

tai 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-

Cordiàlmente, 

Secretaria Executiva 
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEl•ESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu- içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da 

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

ta: 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-

Cordialmente, 

Secretaria Executiva 
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio n 2 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Insti tu· içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da 

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Rimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

ta: 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor) ;

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares) .

Certos de contarmos com sua presença,agra-

Cordialmente, 

Secretaria Executiva 
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu· içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da 

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no di 03 de janeiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

ta: 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

- Vacância Secretaria Executiva (MAB e Ca-

sa do Menor);

- Avaliação do Processo Eleitoral ( Conse

lhos Tutelares).

Certos de contarmos com sua presença,agra-

Cordialmente, 

Secretaria Executiva 
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FORUM POPULAR PERMANENTE DE DEFESA DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA IGUAÇU 

END: RUA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - No 344 - CENTRO - Nl - RJ 

CEP: 26215-510 - TEL: 767-9671 

Oficio nº 01/98 (circular) Nova Iguaçu, 26 de dezembro de 1998. 

Assunto: CONVITE (FAZ) 

Às 

Entidades cadastradas no Fórum DCA e Institu· içoes sediadas no Mu

nicipio de Nova Iguaçu. 

Prezados(as) Senhores(as) 

Ao tempo em que temos a honra de cumpri-

mentar V. Sas., servimo-nos deste para convidá-los a participar da 

Assembléia Geral Ordinária do Forum Popular Permanente de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 03 de janeiro de 

1998, das 09:00 às 12:00 horas, no MAB Fed. das Associações de Mo

radores de Nova Iguaçu, sito a Rua Athaide Pimenta de Moraes, 37 

Centro de Nova Iguaçu, ocasião em que discutiremos a seguinte pau

tai 

decemos. 

c/c arq. 

- Leitura da Ata anterior;

- Informes;

��1C
c

!:n::::
eta��J:7rMAB e Ca-

- Ava/)a�� �0/f18/o/�J..trforal ( Conse
�lh�JJJ/e� 

Certos de contarmos com sua presença,agra-

Cordialmente, 

Secretaria Executiva 
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Resolução n• 12197, C\//JC4/l\'/ 
K_.,_µ.: 1.2/�.; ·-. Oi 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE NOVAIGUAÇU-CMDCA/NI 

RESOLUÇÃO Nº 12/97, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997 

DISPÕE SOBRE AS NORMAS COMPLE
l\lE�T.--\RES PARA AS ELEIÇÕES DOS 
CO�SELIIOS TUTELARES DO MUNICÍ
PIO DE :\OVA IGllAÇ\J E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

CONSIDERA1'D0 a Lei Federal nº 8.069/90, que determina a implantação dos
Conselhos Tutelares cm to<lo o território nacional e estabelece os requisitos básicos 
para a execução desta mc<liJa; 

CONSIDERA�DO o Artigo I O da Lei n" 8.242/91, que estabelece que o processo 
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será est-abelecido por lei municipal e 
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público: 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.113/91, alterada pela Lei nº 2.598/93,
que implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
município de Nova Iguaçu: 

CONSIDr.RANDO as Lei Municipal n'' 2.833/97, que dispõe sobre a 
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova Iguaçu e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.844/97, que altera artigos da Lei
Municipal nº 2.833/97, qul! dispõe sobre a rcgulamentaçiio dos Conselhos Tutelares
de Nova Iguaçu e dá outras providências� 

CONSIDERANDO a Resolução nº 11/97, do CMDCA/Nl, que dispõe sobre as
eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova Iguaçu� 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as normas estabelecidas na 
Resolução CMDCA/NI nº 11/97, bem como dirimir possíveis dúvidas e/ou falhas
encontradas no decorrer do processo e!eitoral; 

,,,,,----- . 
. �·,. 
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Resolução nº 12197, CMDC-t!N/ 

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

NOVA IGUAÇU - CMDCA/Nl 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica estabelecido que os locais receptores de votos, previstos nos incisos 
Xlll, XIV e XV do Artigo 8° e no Artigo 15 da Resolução 11/97, serão os seguintes: 

I - Centro - ? 
Il - Cabuçu - ? 
lll - Vila de Cava - ? 
IV - Mesquita - ? 
V -Austin - ? 
VI - Comendador Soares - ? 

Art. 2° - As posses dos Conselheiros Tutelares eleitos, previstas nos incisos XXV, 
XXVI e XXVII d.o Artigo 8° e no Artigo 19 da Resolução do CMDCA/NI no 11/97, 
ocorrerão no Auditório do Serviço Social do Comércio de Nova Iguaçu - SESC, 
situado na ..... , com horário previsto para o início de 10:00 horas e término para as 
12:00 horas. 

Art. 3·- - As mesmas cerimônias de posses, descritas no Artigo anterior, servirão para a 
instalação dos Conselhos Tutelares. cm ato presidido pelo Juiz e Promotor da Infância 
e Juventude dn Comarca de Nova lgu�wu. pelo Prefeito Municipal e pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolcsi.:cntc de Nova Iguaçu, conforme 
dctennina a Lei Municipal n'' 2.833/97 cm seu Artigo 30, ratificado pelo Artigo 2° da 
Resolução do CMDCNNI nº 11/97. 

Art. 4'' - O Processo de Seleção será coordenado cm todas as suas etapas (elaboração, 
�:<CfUy1°10

{
,sêJe9ào),.pclaJ>�omotoria d. a Infância e tia Juventude da Comarca de Nova

IiWãçl(ê'irtrtcfnjtú�õJõth 'd·('f\{[)(."' À/N I. 

Art. 5° - Após as seleções das fichas de inscrição de eleitores válidas e confecção das 
listagens eleitorais, o CMDCA!NI fa â publicar, atra\'és da Coordenadoria dos 
Conselhos Municipais, o número de eleitores de cada Colégio Eleitoral. 

Art. 6° - Em caso de e111patc de dois ou mais candidatos no pleito eleitoral, serão 
considerados os seguintes critérios para o desempate, na ordem: 

. l - aquele que obtive maior nota na parte subjetiva da prova;
; II - pcnnanccendo empatado, aquele que obtiver maior nota na parte objetiva 

, da prova; 
1 

' III -permanecendo empatado, aquele que tiver o maior tempo de trabalho com · 
' crianç� e /ou adolescente; 

• IV - pennanecendo empatado, aquele que tiver maior idade, levando em conta ·.
anos, dias e horas. 

Art. r - No caso de um mesmo candidato ser inscrito por mais de uma instituição, o • · 
seu 'registro será negado, confonne determina o Parágrafo 2º, do Artigo 25 da Lei : 
Municipal nº 2.833/97. 

2 
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Art. 8° - Após a publicação da lista de candidatos no Diário Oficial da 
Municipalidade, prevista no inciso Xll, do Artigo 8'' da Resolução do CMDCA/NI nº

11/97, a entidade e/ou candidato terá 2(dois) dias para a desistência de participar do 
pleito eleitoral, sendo publicada a modificação da rcterida lista em Diário Oficial. 

Art. 9º - Só serão aceitas inscrições para concorrer ao pleito eleitoral, que elegerá os 
Conselheiros Tutelares, de entidades cadastradas no CMDCA/NI antes do dia 1° de 
setembro de 1997, data de início do processo eleitoral. 

Art. 1 O - Após os possíveis pedidos de impugnações de candidatos, previstos nos 
incisos Vll, Vlll e IX, do Artigo 8°, do Artigo 12 e do Artigo \ 3 da Resolução do 
CMDCNNI nº 11/97 e Parágrafo 3° da Lei Municipal nº 2.833/97, a Comissão 
Temporária Coordenadora do Processo Eleitoral, elaborará um documento abordando

os motivos alegados para a impugnação e encaminhará, imediatamente, para a 
entidade que indicou o(s) candidato(s), que terá 3(três) dias de prazo para apresentar, 
fundamentado e por escrito, os recursos, que serão confrontados e procedida a decisão 
na Reunião Extraordinária do CMDC AINI, prevista no inciso XI, do Artigo 8°, da 
Resolução do CMDCA/Nl nº 11/97. 

Parágrafo 1 º - Ficam estabek"Cidos os prazos para a apresentação dos recursos, de 
acordo com as regiões, da seguinte forma: 

l - Centro e Cabuçu - de 05 a 07/l li97;
ll - Mesquita e Vila de Cava - de 12 a 14/1 1 i/97� -) 

--
lll • Auslin e Comendador Soares • de l 9 a 21111197 '/ú)A r-.l'v(,,:J:J,/J O Jq f

Parágrafo 2° - A reunião que alude o capw deste Artigo, bem como as sessões 
previstas nos incisos XIX, XX e XXI, do Artigo 8'', da Resolução do CMDCA/NI nº

11/97, se realiz�
rá 
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Art. 11 - Em consonância ao que estabelece\} Parágrafo Único, do Artigo 27, da Lei 

OJ 

Municipal n'' 2.833/97, serão acatados como nomes válidos, se assim forem _ / 
registrados no ato da insc�j

r
ão, os cognom

. 
es_dos candidatos po

. 
stutantes aos carg.os de(\ _ UJ1), c�-0
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Art. 12 - O Conselho Municipalcfos bir'cito{ �a Criança e do ,Adolescente de Nova 
Iguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da 
Coordenação dos Conselhos Municipais, em Diário Oficial da Municipalidade. 

Art. 13 - Os ca�s omissos,s,erão ')solvidos pel� Comissão ,:empoEiria Coordenadora 
do Processo Ele1tora1-( 4-ltV\,,o..,,,\.��..v eh-' Ç ft/4 Dtll ) 
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na d11ta de sua publicação. 

' . 
\VANDERLEY SABIN0

1 

DA SILVA= PRESIDENTE 
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Reso/11çào n" 13/97, CHDC4/\'/ 

CONSELHO IVIUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DENOVAIGUAÇU-CMDCA/NI 

RESOLUÇÃO Nº 13/97, DE 23 DE OtJTUBRO DE 1997 

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS 
co1.f'.:GIOS ELEITORAIS PARA AS ELEl
(ÕES DOS CO�SELHOS TlfTELARES DO
:\ll::\ICÍPIO DE �OVA IGlíAÇll E D,\ OU
TRAS PRO\'IDf:�< 'IAS 

Cor-.;smERANDO a Lei Federal nc1 8.069. 90, que d\!tennina a implantação dos 
Conselhos Tutelares cm todo o território nacional e estabelece os requisitos básicos 
para a execução desta medida; 

CONSIDERANDO o Artigo 10 da Lei n" 8.242/91. que estabelece que o processo 
p�1ra escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei municipal e 
rcali1.ado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público; 

'CoNsmERANDO a Lei Municipal n'' 2. l l 3,i9 l, ultcrnda pela Lei nº 2.598/93, 
que implanta o Conselho MWlicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
município de Nova Iguaçu; 

! CONSIDERANDO as Lei Municipal nº . 2.833/97, que dispõe sobre a
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova Iguaçu e dá outras providências� 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.844/97, que altera artigos· da Lei 
Municipal nº 2.833/97, que dispõe sobre a regulamentação dos Conselhos Tutelares 
de N·oy� Iguaçu e dá outras providências� 

'_,,,. 
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.. : ,! .. ·� fü•so/uçdo n" JJ/97, CHDC.f.lS/ 

ili: CONSIDERANDO a Resolução nº 11/97, do CMDCA/NI, que dispõe sobre as 
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eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova Iguaçu� 

CONSIDERA1'D0 a Resolução do CMDCA/Nl nº 12/97, que dispõe sobre as 
nonnas complementares parn as eleições dos Conselhos Tutelares do Município de 
Nova Iguaçu e dá outras providências: 

CONSIDERA!\:DO que o processo eleitoral foi submetido a diversos problemas 
legais, dificultando sobrcmanl!ira a marcha do referido processo; 

CONSIDERANDO que a forma encontrada pelo CMDCA/Nl para o calendário 
do processo eleitoral estabeleceu tempos diforenciados para as inscrições dos 
eleitores, prcjudic�mdo, destn forma, as regiões de Mesquita e Vila de Cava e, mais 
ainda, as regiões do Centro e Cabuçu; 

CoNSlDERANDO os problemas havidos no envio das legislações para as 
entidades cadastradas, por motivos alheios à vontade da Comissão Temporária 
Coordenadora do Processo Eleitoral; 

Cor-:slDERANDO que, para cumprir as ex1gencias impostas pela Leis 
Municipais nº 2.833/97 e nl) 2.844/97. contamos com a boa vontade de instituições e 
pessoas para a fonnação dos Coh:gios Eleitorais; 

CONSIDERAr--;Do que sem a ativa participação das instituições e pessoas 
referidas acima, o processo ckitornl se veria ameaçado cm sua legitimidade� 

CONSIDERANDO que um número representativo de cidadãos iguaçuanos 
inscritos para participar do processo eleitoral é uma condição sine qua non para a 
visibilidade e a credibilidade do processo de insta'.ação e implantação dos Conselhos 
Tutelares do município� 

CONSIDERANDO o elevado número de fichas de inscrições de eleitores 
entregues por instituições e pessoas de uma detenninada região, mas que 
correspondiam à regiões que já haviam encerradas as suas inscrições� 

CONSIDERANDO que a Comissão Temporâria Coordenadora do Processo 
Eleitoral, em reunião de trabalho, resolveu aceitar as fichas de inscrições de eleitor� 
após os prazos estabelecidos nos incisos I e li, do Artigo 8° da Resolução do 
CMDCA/NI nº 11/97, sendo arquivadas em separado para posterior deliberação da 
Plenária do CMDCA/NI; 

CONSlDERANDO, por fim, o princípio da igualdade de condições e visando o 
estabelecimento de um processo eleitoral calcado na legalidade e na justiça; 
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Rt!solução n
º 

13197, C�IDC-t!SI 

0 CONSELHO MUNIC'IPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

NOVA IGUAÇU-CMDCNNI 

RESOLVE: 

Art. 1° - Ficam acolhidas todas as fichas de eleitores, validadas pelos 
requisitos estabelecidos no Parágrafo Primeiro, do Artigo 26 da Lei Municipal nº

2.833/97, entregues até o dia 13 de outubro de 1997, prazo final para a formação de 
Colégio Eleitoral. 

Art. 2° - As referidas fichas se juntarão às fich�s entregues dentro do prazo estipulado 
pela Resolução do CMDCAfNI nº 11197, para a consecução da folha de votação dos 
Colégios Eleitorais. 

Art. 3" - O acolhimento das lichas não alterará, de nenhuma fonna, as demais datas 
do calendário eleitoral estabelecido pelo Artigo 8'' da Resolução do CMDCA/NI nº

l l /97,

Art. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova

Iguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da 
Coordenação dos Conselhos Municipais. cm Diário Oficial da Municipalidade. 

Art. 5° - Esta Resolução entrará cm vigor na <lata de sua publicação. 

\\'ANDERLEY SABISO DA SILVA= PRESIDENTE 

..... ) . i 
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. . . : ... ,,, Rt'soluçdo n• 13197, C\JJ)C4JS/ 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE NOVAIGUAÇU-CMDCA/NI 

RESOLUÇÃO Nº 13/97, DE 23 DE OlJTUBRO DE ,997 

·-

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS 
COLf:GIOS ELEITORAIS PARA AS ELEl
(ÕES DOS CO:\SELIIOS TUTELARES DO 
:\lliNICÍPIO l>E �OVA IGllAÇU E DÁ OU
TRAS PRO\'ID.:NCIAS 

CONSIDERANDO a Lei Federal n" 8.069.90, que determina a implantação dos 
Conselhos Tutelares em todo o território nacional e estabelece os requisitos básicos 
para a execução desta medida; 

CONSlDERA�DO o An igo t O da Lei n" 8.242!91, que estabelece que o processo 
para escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido por lei municipal e 
realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a fiscalização do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nl' 2.113/91, alterada pela Lei nº 2.598/93, 
que implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
municipio de Nova Iguaçu� 

CONSIDERANDO as Lei Municipal nº 2.833/97, que dispõe sobre a 
regulamentação dos Conselhos Tutelares de Nova Iguaçu e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.844/97, que altera artigos da Lei 
Munjcipal nº 2.833/97, que �ispõc sobre a regulamentação dos Conselhos Tutelares , 
de Nova Iguaçu e dá outras providências: 
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Resoluçdo n• 13197, 0/DC-t/;\"/ 

CONSIDERANDO a Resolução n" 11/97, do CMDCA/Nl, que dispõe sobre as 
eleições para os Conselhos Tutelares do Município de Nova Iguaçu; 

CONSIDERAJ'\DO a Resolução do CMDCA,'Nl nº 12/97, que dispõe sobre as 
nonnas complementares para as eleições dos Conselhos Tutelares do Município de 
Nova Iguaçu e dá outras providências: 

CONSIDERAt,.;DO que o processo eleitoral foi submetido a diversos problemas 
legais, dificultando sobremaneira a marcha do referido processo; 

CONSIDERANDO que n forma encontrada pelo CMDCNNI pnra o calendário 
do processo eleitoral estabeleceu tempos difon:nciados para as inscrições dos 
eleitores, prejudicando, desta forma, as regiões de Mesquita e Vila de Cava e, mais 
ainda, as regiões do Centro e Cubuçu: 

CONSlDERANOO os problemas havidos no envio das legislações para as 
entidades cadastradas, por motivos alheios à vontade da Comissão Temporária 
Coordenadora do Processo Eleitoral; 

Cor-:SIDERANDO que, para cumprir as ex1gencias impostas pela Leis 
Municipais nº 2.833í97 e nº 2.844/97, contamos com a boa vontade de i'lStituições e 
pessoas para a formação dos Colégios Eleitorais; 

CONSIDERANDO que sem a ativa participação das instituições e pessoas 
referidas acima, o processo eleitoral se \'eria ameaçado cm sua legitimidade; 

CONSIDERANDO que um número n:prescntativo de cidadãos iguaçuanos 
inscritos para participar do processo eleitoral é uma condição .rn,e qua non para a 
visibilidade e a credibilidad� do processo de instalação e implantação dos Conselhos 
Tutelares do município: 

CONSIDERA�DO o elevado número de fichas de inscrições de eleitores 
entregues por instituições e pessoas de uma determinada região, mas que 
correspondiam à regiões que já haviam encerradas as suas inscrições; 

CONSIDERANDO que a Comissão Temporária Coordenadora do Processo 
Eleitoral, em reunião de trabalho, resolveu aceitar as fichas de inscrições de eleitor� 
após os prazos estabclecidús nos incisos I e li, do Artigo 8° da Resolução do 
CMDCA!NI nº 11/97, sendo arquivadas em separado para posterior deliberação da 
Plenária do CMDCNNI; 

CONSIDERANDO, por fim, o princípio da igualdade de condições e visando o 
estabelecimento de um processo eleitoral calcado na legalid!ide e na justiça; 

" 
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Rt'so/ução n
º 

13197, C\IDCAISI 

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIA1'Ç A E DO ADOLESCENTE DE 

NOVA IGUAÇU- CMDCA:Nl 

RESOLVE: 

Art. 1° 

- Ficam acolhidas todas as fichas de eleitores, validadas pelos 
requisitos estabelecidos no Parágrafo Primeiro, do Artigo 26 da Lei Municipal nº 

2. 833/97, entregues até o dia 13 de outubro de 1997, prazo final para a formação de
Colégio Eleitoral.

Art. 2° - As referidas fichas se juntarão às fichas entregues dentro do prazo estipulado 
pela Resolução do CMDCNNI nº 11197, para a consecução da folha de votação dos 
Colégios Eleitorais. 

Art. 3° - O acolhimento das fichas não alterará, de nenhuma forma, as demais datas 
do calendário eleitoral estabelecido pelo Artigo 8" da Resolução do CMDCA/NI nº 

11 /97. 

Art. 4° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova 
Iguaçu, após a aprovação do Plenário, fará publicar a presente Resolução, através da 
Coordenação dos Conselhos Municipais, em Diário Oficial da Municiralidade. 

Art. 5° - Esta Resolução cntrnrá cm vigor na data de sua publicação. 

\VANDERLEY SABl�O DA SILVA = PRESIDENTE 
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FORUM DCA -NI 

CMDCA-NI 

Coordenadoria dos Conselhos 
Municipal - NI 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

FORUl\·I POPULAR PER!YL-\NENT.E 
DF. DEFESA DOS OIREJT()S OA 
CRIAI\ÇA E DO ADOLESCENTE 
DE NOVA IGUAÇU 

Eleição do 

Conselho 

Municipal 

·dos Direi tos

da Criança e

Adolescente 

PARA O PERÍODO DE 1998 À 2001. 



0 QUE É O Cl\·tDCA? 

i'.: um órgão ddibt.Tativo e controlador da Política de 

.-\tcndim�,,10 à Criania e Adolescente de Nova Iguaçu. 

Este Con.'iCD10. cuja função é considerada de intercs:;c 

Público Rd.,"\·.mlc. é uma conqu�ta da Socicdadl: 

Igua1rwna. 

C0\10 É FOR:\l.\DO? 

:\l, Consdlw c.,n �ova Iguaçu, e assegurada a 

r�111icipaçàü f)l>pul.u por mdo de organi7.a11rt">c.;s 

r·::p1 .:,�n1;i1n J.."· &·llllo ;i�;sim, o Conselho é composl<' 

1,•r ,in(o cn1iJJlks ::kitJ, no Fcntm Popul.ir d:1 

\. ·1im'i;i e d,, .\l!.Jk,.:l'nh:. , cin-:o trn.:mhrns indi-:;lllns 

r�t,, l i,\,c:m,, �tuni. ip;1l 

\.· 

Ql1 E:\1 PODE CO!\CORHER? 

Toc.l.is a� LntiJaJcs inscrit=is no C'.\IDC.-\ e nc, Forum 

DCA. tendo como rt:prescnt;mtcs pessoas c.:om mais de 

21 an0s. r-=sicknlc:; no ivlunicípio e aí inscri1;1s como 

ckilor�s. ti!r t:apa1.:il;1çào de Conselhl:iro _\Juuicipal· •: 

não estar ocupand(I t::irgo de: confi;1n-;a Íl1> Go,·-:mo. 

Ql"E.\l PODI-� \'OTAR '.' 

Tn;s pessoa� indicJdas pela ( >�G • tr;n �s Jc suJ 

:\sscmhléi;1 scnd,> 

• um titular �nm direito a , oJtl):

- um suph.:ntt.: �om din.:itll J ,010:

- uma p1.·s,0;1 �om Jin.:itn J ,·010 1.· in,:nt;1s n<• Fornm

))('_.\ l'. no ( ''.\ti)(',\ 

ONDE E QUANDO SE INSCREVER ? 

LOCAL: Centro de Direitos Humanos 
da Diocese de Nova Iguaçu. 

DATA: 06/06/98 à 17/07/98. 
HORÁRIO: De 09:00 às 17:00 horas. 

····-- ·-- -·- -- -·--·----- -- - - --· -·-- --·-

--�-- -

f 

DIA DA ELEIÇÃO 01/08/98. 

HORÁRIO: 09;00 às 13:00 horas

LOCAL: Centro de Direitos Humanos 
da Diocese de Nova Iguaçu. 

ENP.: Rua Antonio Wilman, 230 
Atrãs do Cemitério de N. Iguaçu. 

__,_.__ ... 

Centro de Nova Iguaçu. 

---



FORA DA POLÍTICA NÃO HÁ SALVAÇÃO 

Fábio Konder Comparato 

NESTE PERÍODO de crescente náusea eleitoral, cometeríamos um erro funesto se virássemos as costas à política para 
nos dedicarmos unicamente aos nossos afazeres particulares. Esse absenteísmo é a pior forma de fazer política, pois 
r"t'•u·,r�t"-.on+..., " ...,"'"''" in,..l'\nMil"il'\n..,I "'\I'\ r+""+,, """' nlin""'r'n11il'n "A""r "'"""",,., ''º"'"'"""'" ri. ,..o,.....,ln.n+I'\ ,..,,o nn,.. inH--,,.,o? f'r�in n111"!\ 
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uma reflexão histórica nos ajudaria a entender a atual situação. 
Cometeríamos um erro funesto se virássemos as costas à política para nos dedicarmos unicamente aos nossos afaze
res particulares 
O capitalismo industrial, que Marx conheceu no século 19, engendrou a organização da classe operária em sindicatos e 
suscitou, por via de conseqüência, a criação dos partidos políticos modernos, fundados na oposição dos interesses de

classe. Na lógica da atividade industrial, o lucro das empresas é ligado à produção de bens, e esta, nos primeiros tem
pos, dependia substancialmente do trabalho assalariado. Com o avanço da técnica e, sobretudo, com a maciça aplica
ção da eletrônica ao processo de produção, o principal fator produtivo passou, de longe, a ser a tecnologia, tornando-se 
a contribuição do trabalho assalariado cada vez menor. 
O advento do capitalismo financeiro, fundado na usura ou em operações de pura especulação, acentuou de modo drás
tico essa tendência ao reduzir substancialmente as atividades industriais, não só no mundo desenvolvido mas também, 
precocemente, em grandes paises subdesenvolvidos, como o nosso. As únicas exceções subsistentes (por quanto tem
po?) estão na Ásia. Escusado dizer que o resultado imediato da desindustrialização é o desemprego em massa, cujos 
índices médios globais crescem sem cessar. 
Só em nosso país, há, atua\mente, 8 milhões de trabalhadores sem emprego. Exatamente por isso, hoje, o melhor re
curso para ganhar eleições é a política assistencialista. Aí está a razão do enfraquecimento dos sindicatos e da homo
geneização dos partidos políticos no mundo todo, com a eliminação dos tradicionais contrastes que os opunham na luta 
pelo poder. As tentativas de voltar a dar ânimo à vida política com a criação de partidos desligados do mundo do traba
lho, como os verdes, fracassaram rotundamente. A política, no dizer de um grande sociólogo brasileiro, ou melhor, essa 
forma decadente de fazer política, digo eu, se tornou de fato irrelevante. 
Não esqueçamos que, durante o império, quando a escravidão antes aproximava do que afastava o partido conservador 
do partido liberal (daí o célebre dito: "Não há nada mais parecido com um saquarema do que um luzia no pocten, tive
mos a mesma sensação de desimportância da política. 
Hoje, com a marginalização dos trabalhadores, os partidos não mais se distinguem por nenhuma prática conseqüente, havendo 
todos abandonado sua original fidelidade programática, sob a cômoda invocação do fim das ideologias. Voltamos à desalentadora 
mesmice do passado. Não há nada mais semelhante à coligação PSDB-PFL no poder do que o PT no governo. Que fazer? 
É claro que se deve procurar o aperfeiçoamento constante do processo eleitoral. Mas a verdadeira solução se encontra mais além. 
É preciso, de um lado, educar o povo brasileiro para lhe dar consciência do papel protagonista que ele deve desempenhar na vida 
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novos partidos já não será, então, a luta para alcançar o poder, mas, sim, o trabalho de educar e organizar o povo para que ele se 
ponha de pé e passe a exercer diretamente as funções que ninguém tem o direito de assumir em seu nome: a de decidir o seu 
destino e o futuro do pais. 
De outro lado, urge desbloquear e alargar, na ordem jurídica, o uso dos instrumentos de democracia direta e participativa -o plebis
cito, o referendo, a iniciativa popular, os orçamentos participativos-, sem os quais não existe verdadeira soberania popular. 
É indispensável, ainda, dar eficiência operacional à democracia, com a criação de um órgão de poder de planejamento autônomo, 
composto de representantes dos setores mais importantes da sociedade civil. 
No elogio que fez da democracia ateniense durante a Guerra do Peloponeso, Péricles pôde dizer com orgulho: "Nós somos o único 
povo a pensar que um homem aJheio à vida política deve ser considerado não como um cidadão tranqüilo, mas como um cidadão
inútil". Seria uma desgraça nacional se a maioria do nosso povo aceitasse a sua própria inutilidade. 

--------------------------------------------------------
'F ÀBiO KONDER COMPARATO, 69, advogado, doutor pala Universidade da Paris (França) a doutor honoris causa peia Universl
dade de Coimbra (Portugal), é professor titular da Faculdade de Direito da USP. É autor, entre outras obras, de "Ética - Direito, 
Moral e Religião no Mundo Moderno•. 



DROGAS 

Qualquer substância química que cause altera
ções no corpo ou na mente de um indivíduo é 
considerada uma droga. 

É inegável que as drogas produzem, rapidamente 
e durante algum tempo, determinados tipos de 
prazer. E depois? Será que vale a pena? 

Nos Estados Unidos, por exemplo, parece que se 
começa a achar que não. Lá, nos últimos 3 anos, 
o consumo da maconha, da cocaína e outras
drogas vem diminuindo significativamente.

Em muitos casos, com o uso progressivo das dro
gas, o indivíduo termina perdendo. o controle 
deste uso e de sua própria vida, ficando depen
dente da droga, fazendo de tudo para consegui
-la, podendo ter sérios problemas tanto com os 
traficantes como com as autoridades policiais e 
judiciais. Sofre-se e sofre-se muito! 

A Organização Mundial de Saúde considera o 
uso compulsivo de drogas uma "doença" - a de
pendência química, assim, o usuário abusivo de 
drogas é alguém que está doente, não um depra
vado, um sem-vergonha, um fraco de caráter. 

Como qualquer outra doença, a dependência 
química deve e pode ser tratada. Vários métodos 
de tratamento podem ser utilizados, sendo ne
cessário averiguar qual o mais adequado a cada 
caso. Os grupos de mútua ajuda, como os Narcó
ticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, ofere
cem alta recuperação e são gratuitos. Terapias 
baseadas na Psicanálise, em ambulatório, e Cen
tros de Recuperação, que utilizam. internações, 
também são opções disponíveis. 

No verso deste folheto está uma lista com alguns 
locais de tratamento. 

Mas é melhor prevenir que remediar 

Não é verdade que a família, por mais confusões 
ou problemas que tenha, seja responsável por 
seus filhos utilizarem drogas. Porém, é verdade 
que a família é o mais poderoso instrumento para 
evitar que seus filhos mergulhem nas drogas. 

O segredo disto é o diálogo franco, aberto e 
generoso. Diálogo onde os pais e filhos se ouvem 
- mas se ouvem mesmo! - tentando entender e
aceitar as explicações e razões uns dos outros,
sem necessariamente ter que abrir mão de suas
opiniões.

O jovem deve aprender que pode dizer não à 
droga sem se envergonhar e sem que os amigos 
o julguem careta. Afinal ele é o dono da sua
própria vida.

O enfrentamento da questão das drogas, de for
ma lúcida e serena, é tarefa de todos nós, exigin
do o envolvimento de toda a sociedade. Só assim 
encontraremos os seus verdadeiros e possíveis 
limites. 

Se você quiser se informar mais so
bre as drogas e o alcoolismo, venha 
conhecer a gente. 

COHEN 

Rua Fonseca T elles, 121 - 3 Q andar 
São Cristóvão - Tel.: 284-8709 

589-8709

O que é o CONEN? 

É o CONSELHO ESTADUAL DE 
ENTORPECENTES DO RIO DE JANEIRO. 

• É o responsável por formular a política para a
questão das drogas - proibidas ou não, inclusive
remédios e bebidas alcoólicas - em nosso esta
do.

• Sua finalidade é reunir todos os recursos à dis
posição da sociedade para enfrentar a questão
das drogas, em todos os níveis.

Atividades do CONEN com a Comunidade: 

• Orientar e encaminhar para tratamento os usuá
rios de drogas e seus familiares.

• Informar, em geral, por meio de palestras, de
bates, seminários, artigos em jornais, etc. ..

• Orientar, de forma preventiva ao uso indevido
de drogas, os jovens e suas famílias, privilegian
do os contatos através das redes de ensino,
esporte e lazer.

• Formar recursos humanos especializados na
questão através de cursos sobre as dependên
cias químicas.

• Auxiliar na reintegração às atividades sociais
com oportunidades de trabalho e ensino.

• Estabelecer convênios com diferentes institui
ções visando facilitar o enfrentamento coorde
nado da questão das drogas.

Recursos disponíveis para a comunidade: 

• Videoteca, biblioteca, auditório e teatro.

• Vasto material para pesquisas.



Locais para tratamento de dependentes de drogas 

Grupos de Mútua Ajuda - Narcóticos Anônimos - sem 
internação e gratuitos. 
NA - para os usuários, NAR-ANON - para os familiares dos 
usuários. 
Para correspondência utilize a Caixa Postal Central do NA, 
número 14.543 CEP 22.412. 

Copacabana - Igreja Santa Therezinha - Na saída do túnel 
de Copacabana ao lado do Rio-Sul; 3', s• e sábados, a partir 
de 17:30 hs. 

Méier - Igreja do Sagrado Coração de Jesus - Rua Carolina 
Santos, 143. 2ª, 4", s• e 6• a partir das 19:30 hs. 

Ilha - Igreja Nossa Senhora da Ajuda - Praça da Freguesia, 
s/número - 2• e 6• a partir das 19:30 hs. 

Niterói - Igreja Santuário das Almas - Rua Álvares de Azeve
do, 237, sala 14; 2•, 4• e 6• a partir das 20 hs. 

São João de Meri.ti - Igreja da Matriz de S. João de Meriti -
Praça da Matriz, s/número; 3• e 4• a partir das 19:30 hs. 

Os grupos para usuários (NA) e para familiares (NAR-ANON) 
funcionam nos mesmos locais e horários. 

Endereços e horários de outros grupos, em outros 
pontos do Rio de Janeiro, já são mais de 70 em nosso 
estado, podem ser obtidos nos locais acima ou no 
CONEN. 

Utilizando a Psicanálise - sem internação e grátis -
terapia individual e de família. 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de 
Drogas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
NEPAD/UERJ. 
Rua Fonseca Telfes 121, 4° andar - São Cristóvão - RJ 
Tels.: 284-9741, 589-9741 e 284-8322 Ramal 2162. 

Centros de Recuperação - Com internação. 
Alguns Centros de Recuperação de dependentes de drogas 
existem em nosso estado. Os métodos de tratamento, o 
tempo de internação e os preços são variados, havendo um 
gratuito. Para maiores informações entre em contato com 
o CONEN.

Atenção Mulher! 

Calmantes e remédios para emagrecer também 
são drogas e são os mais utilizados pelas mulhe
res. Não devem ser tomados em grande quanti
dade e sem controle médico. Podem causar de
pendência. 

-

Atenção MAE! 

Xaropes, inalantes e vários outros tipos de remé
dios também são drogas. 

Não os dê aos seus filhos em grande quantidade 
e sem controle médico. Podem causar depen
dência ou mesmo a morte de crianças! Cuidado! 

Se você tem dúvidas ou precisar de orientação 
ligue para o CONEN, telefones 284-8709 e 
589-8709, de 9 horas da manhã até 4 horas da
tarde, nos dias de semana. Estamos lhe esperando!

Drogas não proibidas ou lícitas: 

Álcool - a mais consumida no Brasil e que maiores danos 
causa ao Sistema Nervoso. 

Tabaco, xaropes, cola de sapateiro, éter, benzina, etc ... 

Drogas proibidas ou ilícitas: 

Maconha, cocaína, 'crack", ópio, heroína, morfina, LSD, 
haxixe, etc ... 
Tranquilizantes, calmantes, remédios para emagrecer, "bo
linhas", somente são permitidos com receita médica. 

o 
PETROBRAS 
PETROLEO BRASILEIROS.A 

CONEN. O RIO TEM. 

VENHA CONHECER A GENTE. 

CONEN-RJ 

CONSELHO ESTADUAL 
DE ENTORPECENTES 
DO RIO DE JANEIRO 



Diocese de Barra do Piraí -Volta Redonda 

Tel:fax: (0xx24) 3348-1139: .v, 
Cx. Postal 84.023 - CEP: 27.251-970 

Rua 25-B, 44 -Vila Santa Cecília� CEP: 27.260-330. 
Volta Redonda - RJ - Brasil 

Volta Redonda, 04 de julho de 2006. 

_:ç;>Caríssimos padres e diáconos, religiosos(as), irmãos(ãs) das Comunidades Eclesiais da Diocese de 
Barra do Piraí- Volta Redonda. 

Levantai-vos! Vigiai ... "Tenham coragem; eu venci o mundo." Jo 16,33 
Vigiai! Levantai-vos... Mt 26,41.46 

Estamos em tempo de reflexão e observação visando a nossa participação nas próximas eleições. 
Conforme palavras do saudoso Papa Paulo VI - "A política é uma das mais altas expressões da 
caridade cristãs", quero conclamar à todos(as); principalmente as lideranças das diversas 
comunidades para procurarem se informar através das cartas de orientações, folders, cartazes, cartilhas 
produzidas pela Equipe Diocesana de Articulação - Animação Fé & Política sobre as eleições 2006. 

A Mãe Igreja que sempre esteve preocupada com os caminhos a serem tomados nas decisões 
políticas, nos chama a trabalhar par� que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitárh Precisamos 
estar atentos ao comportamento dos políticos espertalhões e aproveitadores que surgem neste período 
querendo tirar proveito da boa fé·de nosso povo, oferecendo-lhe vantagens pessoais de mom;;nto. 

É importante conhecer e divulgar informações a respeito de candidatos(as): qual a trajetória 
política, sua parricipação efetiva na comunidade, seu comportamento com as lutas ele poYo, seu 
interesse pelos pobres e menos favorecidos, suas propostas, sua honestidade e o que pretende com seu 
mandato. Os candidatos (as) de compromisso ético são sensíveis para com os excluídos e 
comprovadamente transparentes em suas ações. 

Também é importante divulgar quais candidatos (as) que não merecem o nosso voto. Os cristãos 
devem participar das eleições com conseiência, escolhendo candidatos (as) honestos e repudiando 
aqueles (as) que se apresentam com indícios de desvios éticos, de corrupção eleitoral tais como, 
compra de votos, promessas de vantagens financeiras ou materiais, boca de urna, uso de patrocínio de 
festas comurútárias, uso da máquina administrativa, entre outros. 

Por fim, fica a convocação de todos (as): Coordenações de Comunidades e pessoas interessadas 
pela dimensão política - para participar do Encontro Diocesano sobre as Eleições, a ser r�alizado no
dia 29 de julho, 14h no Centro Social Santa Cecília - Volta Redonda .

.. Unidos em Cristo, confiantes na promessa de sua perene presença, saúdo-vos. 

' 

Nota: Solicita-se a leitura desta carta nas Missas e Celebrações; e seja refletida nos 

·i

Conselhos e Grupos, 
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Contamos também 
ô2.:t1� • , • com assessona t. ecrucI·de Engenheiro Civil, . sempre na intenção d unir bom preço a l· .qualidade superior d� 

. , , serviço, que e para nos o diferencial junto ao
!cliente. :. 

Mais do que clientes,: 
. queremos conqmstar

1 
• i parceiros. 

it 

, . . 

íVl;jo na 

Rua Barão de Jaguara, 295. 

Centro-Campinas 

/'' t\' 
1 ' ,}\\ 
1 ). ,t�, 
\ ' 
' 

� 

De 2ª a 6 ª elas 8:00 às 17:00hs
Fone/ fax: .32.>14492 

E-mail: mao11 a m assa(à: hotm ai 1. com

NOSSA 

COOPEM11VA 

A "Mão na Massa" se 

preocupa em cnar 

respostas aos desafios 

do trabalho. Tem 

orgulho em ter no 

�P .. viçu bem executado . 
a sua maior 

propaganda. 



ÁREASDE 
ABRANGÊNC IA 

A área de atuação 
da c:ooperativa abrange 

da construcão de 
., 

barracões a residências, 
do alicerce ao 

acabamento.Reformas 
e manutenção: 

residencial, comercial e 
industrial. No setor 
privado, ou na área 

pública. 

CONI-IEÇAO 
SISTEMA 

() sistema cooperativista 
permite que o cliente tenha 
um serviço de qualidade, 
com menor custo, sem 

que isto lese o trabalhador. 
É uma forma t@talmente 

legal de se trabalhar, 
onde não existem 
atravessadores. A 

Cooperativa é garantia de 
legalidade junto a INSS, 

ISS, R. F., e é figura jurídica 
amplamente aceita. 

NÓS,OS 
PROFISSIONAIS 

Pedreiros, _Armadores, 
Pintores, Eletricistas, 

Azulejistas, Encanadores, 
Carpinteiros, profissionais 

com vários anos de 
experiência comprovada, 
conhecedores dos vários 
seginentos da construção 

civil. 



CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DO REGIONAL II 

1. ESTAMOS AQUI SENHOR
1. Estamos aqui, Senhor,/ Viemos de todo lugar/
Trazendo um pouco do que somos/ Pra nossa fé
partilhar/ Trazendo nosso louvor,/ Um canto de
alegria,/ Trazendo a nossa vontade/ De ver raiar um
novo dia.
2. Estamos aqui, Senhor,/ Cercando esta mesa comum,/
Trazendo idéias diferentes,/ Mas em Cristo somos um./
E quando sairmos daqui/ Nós vamos para voltar,/ Na
força da esperança/ e na coragem de lutar.

2. VAI SER TÃO BONITO
1. Quando o dia da paz renascer/ quando o sol da
esperança brilhar/ eu vou cantar!/ Quando o povo nas
ruas sorrir/ e a roseira de novo florir,/ eu vou cantar!
Vai ser tão bonito se ouvir a canção,/ cantada de
novo./ No olhar do homem a certeza do irmão:/
Reinado do povo.
2. Quando as cercas caírem no chão,/ quando as mesas
se encherem de pão,/ eu vou cantar! Quando os muros
que cercam os jardins,/ destruídos, então os jasmins/
vão perfumar.

3. O SENHOR ME CHAMOU
1. O Senhor me chamou a trabalhar, a messe é grande a
ceifar, a ceifar o Senhor me chamou: Senhor aqui
estou!
Vai trabalhar pelo mundo a fora: Eu
estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor
me chamou: Senhor aqui estou!
2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim
o fez. Dom de amor é a vida entregar: chegou a minha
vez.
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vai fechar teu
coração! Teu irmão ao teu lado vem sofrer: vai logo
socorrer.
4. Todo bem que na terra alguém fizer Jesus no céu vai
premiar. Cem por um já na terra ele vai dar: no céu vai
premiar.

.. 

4. NINGUÉM PRENDE UM SONHO
Ô! Ô! Ô! LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ- LÁ (bis)
1. Ninguém pode prender um sonho, e impedir alguém
de sonhar./ Ninguém pode prender a esperança de um
Povo sofrido a lutar./ Ninguém pode abafar o grito do
oprimido clamando a Javé./ Deus que salva e liberta o
seu Povo, que ergue o caído e alimenta sua fé.

2. Todo sonho alimenta a História e a vitória do Povo a
chegar./ Vamos juntos que, neste caminho, ninguém
sobra ou fica para trás./ Para ver este mundo florindo,
criança sorrindo sem fome e sem dor, é preciso cuidar
bem da vida,/ que vida sofrida se eleva em clamor.
3. Ninguém pode prender um sonho, como a luz do sol
que nasceu,/ ele brilha inventando caminho, e desvela o
que a noite escondeu./ Ninguém pode abafar o grito e o
clamor de quem sofre de tanto suor,/ pelo pão, pela
paz e justiça, e anda à procura de um mundo melhor.

5. MOMENTO NOVO
1) Deus chama a gente pra um momento novo/ de
caminhar junto com seu povo/ É hora de transformar o
que não dá mais!/ Sozinho isolado, ninguém é capaz./
Por isso vem entra na roda com a gente também.
Você é muito importante vem (bis).
2) É impossível crer em tudo é fácil,/ Há muita coisa
que conduz à morte/ Gerando dor, tristeza, desolação!
E necessário unir o cordão.
3) A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela
sua graça./ É Deus que nos convida, pra trabalhar, o
amor repartir, as forças juntar.
6. EU VIM DE LONGE
1) Eu vim de longe, pra encontrar o meu caminho,/
tinha um sorriso e o sorriso ainda valia./ Achei difícil a
viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
2) Eu vim depressa, eu não vim de caminhão, / eu vim
a jato neste asfalto e neste chão./ Achei dificil a viagem
até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
3) Eu vim por causa daquilo que não se vê, / vim nu,
descalço e sem dinheiro na pior. / Achei difícil a
viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei!
4) Eu tive ajuda de quem você não acredita, tive a
esperança de chegar até aqui. / Vim caminhando, aqui
estou me decidi: Eu vou ficar! Eu vou ficar

7. QUÃO GRANDE ÉS TU
1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a
pensar nas obras de tuas mãos./ No céu azul de estrelas
pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
Então minh'alma canta a ti Senhor./ Quão grande
és tu./ Quão grande és tu. (bis).
2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo
alegre ouço a cantar./ Olhando os montes, vales e
campinas em tudo vejo o teu poder sem par.



COMIIIÃO NACIONM. '91O-CUT (C'ENiiili.', UN!C.!'. nos. T�;AílAlHAOOAES)

Compa.nhe iros, 
A Secretaria do C01·KJ..t,'i:' quer co:n•:n.!.c:ar ,:l.qun.s encaminharrentos concretos já 

dados para a realização do OJNCI.AT no::; diéis 26, 27 e 2t3 de� a<;i-osto de i983: 

- Considerando a necessidade urget'lte de c:::mcretizar a�, dc·cisões jz1 taradas pela Plenária
da Pró-ctJr Nacional e pelos ENCIAT's e ou CECI _.tír 1 s d,,s 1:stado.s de reaJizaroCONCIAT nos
dias 26, 27 e 28 de aJQsto de 1983;
Considerando que o cpverno do Estado se disp-:Xi a n12:1nter sed a�-oio em relação a. a) 50
ônibus; L) 25 milhÕes de cruzeiros; e) ,:üg,,1rras esc:--�"llas mais a.mpJas em São Bernaràc do 
Canp:); d) o Ginásio do Ibirapuera; 

Considerando, após análise minuciosa das cona1.ções reais da capital e apos entendi..rren 
tos diretos can a área do governo estadual· resp"'.)nsá\1�� 1 J::X)r--acompa.'1.har o caso, que as 
cond.iÇÕes aoresentadas mlo Governo Estadual são insuficienL?s ::.ara realizar o OONCLl\T, 
especialrrente no que diz resr:eito ao aloja'1ento, '....E'i.SDf:urt.e C C;ólÜSSCJC:S c.fr� t.ra.l'x:tlho; 

Considerando que a infra-estrutura de S,J.O f:erna.rdc:) , !:) <:::urp::;, i::.:5t.:Í. a:,;s,.:::gura.da t' :tgr�·ra íff� 

loorada pela participação do Estado, ccnh)!.Tiie aci;,·a .):,:p:);3L::; 

Considerarrlo a urgência de se fazer as .;:.sc:-iç,�•:-::s "'·' '':i, ;,,. f,.·i>i.:; r: ;-:>UtT:!:; 
cias necessárias; 

CLAT comunica aos companheiros q:..10 �-c,r-am d;. '·f; 

1. O CDNCIAT será realizado ein S,ôi.o Bern ;·de, :.:o ,: '.'1 "::x: 1 .:,,nf ):r:,·c, ill terna i:.i \72' apre�.ent:.ada e

_ia assinada �lo Prefeito Hunicj :.io.l (C:Ó[ ;: .. : ,,·c:h:o:..'., :Li rf,)-C!}:l' na Plenária
ào dia 07/08/83) e com a parti.cipa.ç.;1:J Ji:> 2�,:ti!,b \: �;�, :C:·.:]u :Y)� item� x:ir:ia referi

dos;

2. o local de chegada será o e::-nro i)E co�.;iv2�ojr::;:é Vi:R;\ C.J.':j :;i t:.ua.< .. :o a. /\v. Lucas Nogueira

Garcez - Centro - São &?rnardo do Camr..o. \'(�j,� ori,2nL1:;Jo a:,c:cxa ;

3. A Secretaria do C0�T já veio ::b Rio de Janf"ir.o (':: c,,tó f:::"'lcionando na. R. Tf:mandaré ,

348 - Liberdade - São Paulo/SP. Fone: 278-978;; •)u !79-j8U (01·1);

4. 1DDAS AS INSCRI(,liFS DE'VE-1 SER FEITÁS Xr:.S'I'I:: E:-JDr:1�:X,:;:.) =�· ::;f'..:.) P,\UlJ). !tiverá olantiio diá

rio das 9:00 às 20:00 h:>ras;

5. As delegações que já tiraram delegados confonre 2ci:-t ;,p fY? :.!o :ZE··:1,i.m,",tO Intúrnc,já apr�.
vado, deverão anexar à Ficha de Inscr.içãe;, e:; Ss:•·?--•i.nt ,,.; ,l::;:..:\Er��nt.os: ,�:) ,\bc1L::-:,:, - assi:1�1

do que exige da diretoria da entidade a cc;;,'.,r,,;·.:'\ç:;, ;., ii º,'."i·:·,::)�., ,; i.·l .:,t.::, ·::.:1 .:i:,:�e'T'.b.1C:.ia

constanào os presentes, a pauta discuti::l:i e , i : ,n::� ·

6. Pedirros que a Comissão Pró-cUI' Est:td,-1:, :

rio do ENCLAT do Estado <>.:)!li t, ,J.:l,, ""'.

A� o 

. � l : . . ' •-' 
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Movimento sindical se une 
para realizar o Conclat 

CECÍLIA PIRES 
A criação de uma comissão pro

visória que consolidará a Central Uni
ca dos Trabalhadores <CUT) em 84, 
reunindo, em sua direção, as lideran
ças mais representativas do movi
mento sindical. A realização do Con
gresso Nacional da Classe Trabalha
dora , Conclat>, em São Paulo, desde 
que o governo estadual garanta a in
fra-estrutura, rejeitando-se as ofertas 
do governador Ifozola, para �ue o en
contro fosse realizado no Rio, e do 
prefeito de São Bernardo, Aron Ga
lante, para que a cidade absorvesse o 
congresso. Manter o atual regimento 
do Conclat, que garante a participa· 
ção das associações, desde que não 
haja dupla representatividade de ca
tegorias. 

Estas foram as principais arestas 
aparadas ontem, para diluir as di
vergências do movimento sindical e 
selar a disposição das principais lide
ranças em participar de forma 
unitária do 2. • Conclat, no final de 
agosto. Este primeiro passo rumo à 
unidade pela criação de um comando 
único da classe trabalhadora foi rati
ficado ontem, numa reunião informal 
entre líderes pelistas, de um lado, e a 
corrente apoiada por grande número 
de federações e sindicalistas próxi
mos ao pensamento do PCB. 

o encontro, realizado na Praia
Grande, na tranquilidade das salas 
esvaziadas com a saída dos delegados 
que participaram do encerramento do 
11. • Congresso Nacional dos Me
talúrgicos, reuniu Joaquim dos Santos
Andrade, do Sindicato dos Metalúrii·
cos de São Paulo, o diretor da entida
de, Luís Antonio, Jacó Bittar, afasta
do da direção do Sindicato dos Petro
leiros de Campinas, Jair Meneghelli,
presidente afastado do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo, Anto
nio Toschi, do Sindicato dos Me
talúrgicos de Osasco, e Miguel Rupp.
do Sindicato dos Metalúrgicos de San-
to André. 

pod . A ameaça de ruptura, que er1a
não ocorrer no Conclat, mas influir 
em suas resoluções, está temporaria
mente afastada, na medida em que 
decisões importantes para o conju�to 
da classe trabalhadora, como a cria
ção de um comando nacional e até 
mesmo a deflagração de uma nova 
greve geral, deverão ser discutidas, 
agora com os principais interessados 
sentados na mesma mesa. O líder dos 
metalúrgicos de São Paulo, afastado 
da Comissão Nacional Pró-Cut, uma 
de suas principais mágoas �o passa
do, já foi incluído na delegaçao que �e
presentará São Paulo na nov� com1s-
são, que deverá ser eleita no Congres-

so. O regimento do Conclat já havia si
do modificado, no sentido de absorver 
as federações, que participa�ão, �g� 
ra com peso igual ao do maior smd1-
cato de sua base. Com isso, também 
ganharam ::is correntes pelistas, que 
vêm engrossar a participação no �on
gresso de llt!_ lo menos 20 federaçoes, 
que já con(irmaram presença. 

Joaquim concordou, ainda, sobre a 
impossibilidade de se alterar "as re
gras do jogo em pleno jogo", como a 
aceitação da participação das asso
ciações no Conclat, "desde que não 
haja dupla representatividade, com o 
que nenhuma das correntes concor
da" segundo Jacó Bittar. A criação 
da Central, que Joaquim e os sindica
listas que o apóiam não queriam para 
já, ''será formada num pr?Cesso c�m 
a participação de todo movimento sin
dical, e poderá at� obedecer� um ca· 
lendário. que sera desenvolvido com 
base nos estatudos, de forma a conso
lidar a Central em 84". Com relação a 
outras reclamações, referentes à par
ticipação de federações, foram bem 
absorvidas também pela corrente pe
. tista, Para . Jacó, "vemos todas as 
adesões com bons olhos. Não há res
trições à participação de federações 
ou confederações. O que não se pode é 
privilegiar a participação de uma de
terminada entidade da estrutura 
sindical". 

A participação de Joaquim dos San
tos Andrade neste Conclat e o reco
nhecimento, por parte de outras cor
rentes do movimento sindical, de sua 
representatividade, deve-se, para 
muitos sindicalistas, à mudança de 
sua postura. Sua participação decisi
va na greve do dia 21 é o principal 
exemplo desta nova diretriz. Por ou
tro lado, Jacó Bittar acredita que "há 
uma concepção que está ganhando es
paço no movimento sindical, que é a 
nossa". Acrescenta, porém, que "a 
concepção unitária do movimento sin· 
dical está sendo reforçada pelas deci
sões em plenário. Hoje, está imbuída 
na classe trabalhadora a noção de uni
dade". 

Definidas metas comuns de traba
lho, deverão participar juntas, no 
Conclat, as correntes que se identifi
cam com o PT PCB, federações e a 
ala considerada "i ndependente" do 
PMDB. Se esta tentativa de unidade 
será concretizada, a nível de decisões 
comuns nas próximas lutas dos traba
lhadores, ainda é cedo para dizer. O 
que é certo, é a percepção das princi
pais correntes de que no momento, ne
nhuma delas tem condições de alcan
çar, sozinha, a hegemonia do movi
mento. 

�---� -

Sindicalistas serão 

recebidos no Planalto 

e 

Representantes das cinco federações de metalúrgicos existentes noPaís têm um encontro marcado com opresidente Aureliano Chaves. Na 1 

mesma semana, provavelmente naquarta-feira, Joaquim dos Santos Andrade será recebido pelo ministrochefe do Gabinete Civil, Leitão deAbreu, acompanhado do ministro Murilo Macedo, e entregará um memorial em nome de mais de uma centenade sindicatos que participaram dagreve do último dia 21, para solicitaruma audiência com o presidente daRepública. 
A divisão das entidades sindicaisem dois encontros diferentes não deverá significar cisão no movimento, segundo o pensamento do presidentedo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, mas serve como termômetrode que os canais de negociação "cujaabertura foi um dos principais motivos de nossa greve do dia 21" já estão funcionando. Isto porque, segundo exp)1cou J�aquim, as federações haviam pedido o encontro logo após a intervenção nos sindicatos dos bancários e dos metroviários de São Paulo, através do Departamento Nacional dos Metalúrgicos. 
Neste fim de semana e até segunda

f eira, várias reuniões de sindicalistas e da Comissão Nacional Pró-Cut 
deverão discutir quais os sindicatos e seus representantes que deverão com
por a comissão que irá reunir-se com 
o presidente Aureliano Chaves, após o
pedido de audiência, levado ao minis
tro Leitão de Abreu. No último Ceclat,
decidiu-se que o encontro com o go
verno federal deveria ocorrer com a
participação de uma Comissão Na
cional de Reivindicação. formada
pela Comissão Nacional Pró-Cutee
representantes de 10 sindicatos que
participaram da greve. Destes enten
dimentos, onde os sindicalistas de
verão levar as principais reivindi
cações da classe trabalhadora. depen
de, inclusive. a defl;•gração ou não de
uma nova greve geral. que caberá ao
fórum do Conclat deciJir.
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_Sexta-feira, 12 de agosto de 1983 FOLHA DE S. PA 

Divergências na organização do 
Conclat dividem movimento sindical 

C.oa a 11•••, pa • ert lumr doia ffllll'...,. e dw cena-aia trabeJhiataa
"!; ' 

A cislo do 1111"1111 1 ... am- ... cmtraJs � trabalbadores, ao ln
fillW"(IIHe omem,. • teiaSqltl dei wa da Central ÜDlca (CUl') CQJa es-
MetaKlrlkm • ., .... -- tMuraçlo seria decidida neste Con-
ramilo ampla ......... ,... ar-,. 
tlctpa('.lo de clnc:O ..O •• ... "· 14 
federa� e � de Perde� 
aproxtfflldammte fl tl ... 41 .. 
tlnbacomoPl'CIPClltl.1111111 ..... N&. 
tentar dlll1fr • dhllra# . , ...... o 
encamlnbamno ---- CID Qa
ll'elllO Nadaaal da a.e ,._
balbadora (CoDCllt) ..... pen 
oa dias 211. 'ri e• de...-,. NID 1111-
veré maJI wn únlcO Ceall" r 1111, 1W 
provavelmente dall. e a llltlé ttlldln
cla, antecipada nas QIUmu Nmlll 
por lideres sind1call. ..6 a ata,::lo· de 

Slndlealiatu e entldadel lindlcais 
meia Dl'lladmOI da Comililo Estadual 
e Naélonal Pró-Cut deftadiam a cria
_. de uma comiulo de fllleali7.açlo 
para mtrar a pertidpaçlo daa � 
eiaçGel. De ambOI OI JadoB, havia 
comemo de que somente asaociações 
pl'é-eindicail ou 88IOCiaç6es prof1SSie>
nais cujas calegorial fouem impedi
du de formar sindicatos, e que não 

constitufsaem dupla J'el)l'ellelltaUvida· 
de, deviam participar. 

Se as concepçGes eram aa meamu, 
a falta de fónnulas comum que di· 
hússem o impasse não surgiram, e
momtrando que a questão, na vereia
�. reflete uma profunda e insu
perável diferença 6e conceitos no que 
toca à açAo •sindical. A parte do 
plenério que desejava a supressão do 
artigo 8 do regimento do Conclat, ,o
bre a participação das auociaç6es, 
defendeu a realização de uma reunilo 
da Comissão Nacional Pró-Cut, eai:a
modificar o regimento, pedindo ainda 
o adiamento do ConclaJ, alegando fal
ta de tempo para estas alterações.

Aos80anos, 

o 11 de AgO&to
Otllll!_ 

N'ffiQUE
BLIVAI ADORAR

r..,w,,. remcn 
eltoptinl•, ,erpencinas 
r bomba, ,ara rlwpp. 

q
)anca oroDQ6il&aa,...!
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SECRETARIADO NACIONAL DA PASTORAL OPERÁRIA

. • CGC 27 .212.968/0020-09 
lnscnçoo 

n�lo 108 - 25020-000 - Duque de Coxios-RJ. 
Av. Pres. Kennerd:i:: ���� )-;71.3459 - FAX (021) 772.5465 

23 DE JULHO DE 1994

DIA NACIONAL DE PEDÁGIO PELA CIDADANIA CONTRA O

DESEMPREGO 

companheiros(as): 

voce J a sabe da proposta do DIA NACION!,L DE l't:IJ.�(; 1 U l'L l.!-.

CIDADANIA CONTRA O DESEMPREGO marcado para o dia 23 de Julho. L:-L
�

i 

iniciativa faz parte da II semana Social Brasileira que acontecer�•

29 d · 1� em Brasília, promovida pela CNUU.
nos dias 24 a e JU 110, 

Neste momento de desemprego crescente e o c1umcn to cb ::: i 

séria, é importante denunciar esta situaçâo de Norte a Sul do no�

so país fortalecendo a luta pela conquista da Cidadania. 

Neste sentido, é fundamental urna açao coletiva pc1ro. con� 

truir o Dia Nacional de Pedágio pela cidadania contra o dcscmprCCJU. 

·Nio faça nada sozinho! Vamos fortalecer nossa solidariedil�c!

Entre em contato com a CNBB Regional (ou com o grupo que traba 
lhou a Semana Social Regional); 

Envolva diretamente os Comitês da Campanha de Ação pela Cicladilni.:i; 

- Organize grupos de apoio com as Pastorais (PJ, Pü, Pt-1:--1, CPT, cr:-:l,
JOC, etc) ;

- Envolva e mobilize os Sindicatos, partidos, ONG's.

Seja ousado! Despert e  a sua criat ividade: 

* Utilize cartazes, faixas, bandeiras, máscaras ...

* Organize peça5 de teatro de rua, teatro de bonecos (fc1ntochcs) ...

* Apresentações culturais (danças afro, capoeira, ... )

* Shows, música, dança, banda,

* Exposiç6es com murais; Mural para o povo escrever mensagens;

* Jogos diversos

E por aí vai ... O importante é ter pique e fazer gol'. Te-
nhamos vontade e ânimo para fazer deste pedágio, um grande dia de 
l uta.

Um forte abraço�����-

Coordenação Nacional ���. Ope rEi ri .:1 

PS. Em anexo segue o rrodelo de Folder que está sendo i.rrpresso. Pedinos qu::, se 1.x)s 
sível, o oonjunto das entidades que oonstroem o pedágio, i:ossu multiplicar e) 
rresno. Se não houver possibilidades solicite-nos e enviarerros inEcliaturrcntc. 



DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Nova Iguaçu, 27 de julho de 2006. 

CENTRO SOCIOPOLÍTICO 

Irmãs e Irmãos, paz e bem. 

Convite: 

A Diocese de Nova Iguaçu, escolheu como prioridade neste ano como sendo o da 
"Juventude e Cidadania". 

Nosso grupo "Fé e Compromisso", consciente de sua missão, está tentando fazer o 
melhor possível para colocar em prática os objetivos centrais de nossa caminhada 
planejada. Nossos desafios são o de: Promover encontros para integrar as Vinte e Duas 
Paróquias de Nova Iguaçu; Realizar encontros de Formação Política Social; Alimentar 
nossa prática de Fé e Política baseada na Doutrina Social da Igreja. 

Como você pode vê, temos um compromisso de ligar nossa FÉ com a VIDA, 
através das políticas públicas para a promoção da ''vida e vida em abundância" (Jo 10,10). 
Para isso, precisamos contar com a sua presença, pois sabemos que só unidos, seremos 
capazes de construir um futuro melhor. 
Este encontro acontecerá no: 

Dia: 05 de setembro de 2006 
Horário: 18:30 às 20:30bs 
Local: Catedral de Santo Antônio de Nova Iguaçu. 

Na esperança de contarmos com a sua presença, um grande abraço e até lá. 

"Levanta-te, vem para o meio!" 

Pela equipe do Grupo "Fé e Compromisso" 
� t:40 "' . '3 . \X> �� 

Ricardo de Paula Neto 

(Mt 3,3) 



Diocese de Nova Iguaçu 

Ministério da Caridade 

Centro Sociopolítico 

Encontro do "Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu" 
Dia: 05 de setembro de 2006 

Cronograma 

• 19:00 - Boas-vindas;
• 19:05 - Canto: Estamos aqui senhor, viemos de todo lugar ... ; � ·
• 19:01 O - Oração: Ano da Juventude e Cidadania; . · . í .· 

• 19: 15 - Apresentação: em duplas e preenchimento das fichas;
• 19:25 - Apresentação oral das duplas;
• 19:40 - Leitura Bíblica: . h � ( u�::\ ,:-;- ._) < .. ·:, .. �- . 0: l') (\;,, � 1 r --

• Objetivo do encontro: Ano da Juventude e Cidadania - Ministério da
caridade: Centro Sociopolítico, C.D.H, Cáritas, Coordenação Diocesana
das Pastorais Sociais. Linhas de ação - (Pastorais Sociais, Conselhos
Municipais, Políticas Públicas;

• 19:50 - O que é o Centro Sociopolítico? / O que é o grupo Fé e
Compromisso?/ Quem faz parte aqui em Nova Iguaçu?/ O que
Fazemos?

• 20: 1 O - Desafios / Encaminhamentos;
• Oração final.
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Centro de Estatlstica Roligiosa e lnvestlqaçócs Sociais 

f�x 102112es 7276 

� 0212857276 CERIS 01 

DUQUE DE CAXIAS 14-12-92. 

Prezados Amigos, 

No dia 12/12/92, reuniram-se elfJ Duque de Caxias representantes 
de cinco Dioc-eses (Duque de Caxias, Nova lguac;u, Itaguaí, Volta 
Redonda e Valença) com representantes da Pastoral Operária Na
cional, tERIS e !BRADES, pal'êl discussão sobre a proposta do Se
tor de Pastoral Social da Linha 6 da CNBB de realj;n1ç:io de uma 
Semana Social Regional que contribuisse com subsídios para a re
alizac;ão da 2ª Semana Social Nacional, que estP Setor est� pro
gramando para julho de 1994. 

Os representantes da CPO, CERIS e !BRADES, ,omo membros da co
missão organizadora da 2ª Semana Social Nacional, enfatizaram a 
fundamental importâhcia de que a Semana Social Regional seja a 
expressão das forc;as vivas e atuantes na região, desde a concep
ç;o at� a gestio de todo o processo de realização. A Semana nio 
pode se transformar em mais um evento, assin, como não pode se 
estabelecer em base de uma 11 camisa de forc;:a". Ela tem que ex
pressar um desejo e uma necessidade destas forças, ou não tem 
sentido sua realização. Dentre deste eixo, travou-se um profícuo 
debate entre os participantes da reunião. 

O. Mauro Morelli, presente ao encontro, embora reconhecendo a
�ific:uldade de se programar maís atividades em sua Díocese, en
fatizou a importância e a necessidade da realiza��º de um diálo
go fecundo em rela,ão a a�ão social da Igreja. O por que, o como
e o para que a Igreja realiza urna ar.ão no soc:ial precisa ser
discutido e aprofundado num diálogo que ultrapasse os limites de
uma Diocese e da própria Igreja. Por outro lado, este diálogo
não pode se realizar se não forem consid1ne1das as questões que
estão surgindo na conjuntura do momento.

tsta� ub��l'Vtll.,Ü�� dE! D. Mauro se colocer"m como um !lintetizador 
de todo o debate que se conseguiu estabelecer na reunião. Este 
debate, realizado sob a premissa de que bS participantes estavam 
dispostos em f�zer avan,ar a discussão proposta, apontou alguns

desafios que precisam ser l'espondidos, principalmente em termos 
metodológico�. São eles: 

l. Como fazer de uma Sema�a Social Regional, �ue não pode se re

sumir à Palavr� �emana, um instrumento que efetivamente rea
lize este diálogo fecundo a que se refere D. Mauro? Como fa
zer para que isto não se torne apenas mais um evento, entre
tantos outr-os?

2. Como este processo, a que estamos chamando de Semana, pode
contribuir para dinamizar o movimento social de nossa região
e para uma reflexlo profunda sobre nossa contribui,io a este

movimento?

·-�

---



Centro de t9\é!lls1icé! Religior.a e lmmr.tigaç()or. Suciai!:i 
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3. Como ela poderá responder às questões atuai� da �oc:iedade e
ao mesmo tempo n;o ficar pr�sa ao conting�nte?

4 · C O m O e 5 t e P I' U C. e S S O , Cj U e f O i S LI 9 e r i d b d e f O r a p a r a d f! n t f" O I p O -

derá ser assumido peto conjunto de forças vivas de nossa re
gião? 

5. Como realizar as atividades pensando o cotidiano e a perspec-
tiva, o loc�l e. o nacional, o específico e o global?

A nos animar para o enfrentamento destes desafios, foi visto que 
em mais de 10 Regionais da CNBB os grupos aceitaram realizar es
tas discussões e estão avan�ando neste processo. 

Os desafios estão postos à nossa capacidade e disponibilidade. A 
P a r t j r d e s t a r e lJ ri 1 a o o p r o e: e s s o e s t á e m n o s s a s m ã o s . P o r i s s o ,

os participantes reconheceram a necessidade de se voltar as dis
,ussÕes para suas Dioceses e marcaram um próximo encontro para 
trazerem encaminhamentos mais amadurecidos. Neste sentido, foram 
sugeridos os seguint�s passos: 

1. Apresenta�ão das discussões da reunião, bem como do documento
''Semanas Sociais Regionai!i um pequeno subsídio", para os
diferehte� grupos nas Dioceses;

2. Pensar numa !!slrutura mínima que dê sustenta<;�o a todo este
processo;

3. Discutir atividades bem como um cronograma para realizá-lasí
4. Ver como &nvolver 05; diferentes grupos das outras Dioces'"es ·da

· "'  

reg1ao.

Para sistematiza�ão destes passos ficou definida uma próxima 
r e u n i ã o d e t o d o o g r u p o P a r a o d i a .l.�L.d.e... __ .L.a.Y. ... e .. r..tl..r...o_ ___ d,.e__J 9 9 3 , � 
9 : .O O ___ às. __ 13_:_001- ___ Ler.mi n.a.o.d_tL _tfl.m._1.1.m _f.r.a.te.r.oc;1 L ..... a .lmQ�.c ___ 0J.e .. r_�.c...i..d.Q _ _p_2_.t. 
O_.__tiu,LI2... A t é l â , a Com i s s ão a e i o n a l d e P a s t o r a l O P e r á r i a f i e: a -
rá â frente deste processo. 

Estas forarn, ern linhas gerais, algumas anotac;:Ões da reunião. A 
impressão dos organizadores do encontro é que há disposição dos 
participantes t'!m fazer avilni;ar urn processo, a nivel resiional, 
que reflita sobre as allernativas e protagonistas de nossa so
ciedade, relacionando essa reflexão com aquilo que efetivamente 
estamos fazendo, e procurando, com isso, ver o nosso trabalho de 
um.:l "'ªl"\'i"#. no�·b . E �odo e.5ie e.5(orc;o ru(ltr,;á_ jie,tn Utn� conb•ibui

çio valiosa a �e somar ao esfor,o dos outros Regionai5, no gran
de confronto e sínte�� que esperamos possa ser a 2! Semana So
cial Brasileira. 

Ficamos, assim, torcehdo e rezando para que possamos reatiiar � 
reuni�o do dia 13/02, renovados com a vivincia do NATAL. 

Rio de Jan�iro, 14 de dezembro de 1992. 
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3 narote de pa.lito de dente 

3 rolo de toalha ncmel 

500 rooos descartàveis 

300 nratos descartaveies 
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ENCONTRO ESTADUAL PT-RJ 

DATA: Domingo, 26 de maio de 2002 

HORÁRIO: Início 1 O horas. 

LOCAL: Centro de Formação - Moquetá - Nova Iguaçu - Pça. 
Dom Adriano Hypólito, 8. Ao lado do SESC. 

DELEGADOS: os mesmos eleitos no PED de 2001 para o Encontro 
de novembro passado em Moquetá. 

CREDENCIAMENTO: Os delegados do interior devem programar 
sua chegada para sábado dia 25 de maio. Está garantido o 
alojamento e jantar. O credenciamento dos delegados do interior 
será feito em Moquetá, no sábado de 18 às 21 horas. Os delegados 
da Capital poderão fazer seu credenciamento na sexta-feira 24 de 
maio, de 18 às 21horas, na sede do PT, Rua Buenos Aires 68-23 
andar. Haverá ainda credenciamento no local do Encontro no 
domingo de 8 às 11 horas para efetivos e de 11 às 12 horas para 
suplentes. 

PAUTA: Conjuntura Nacional e Estadual 
Tática Eleitoral (Alianças, coligaç((Ses, tempo de TV) 

��\.) � -:s..� 1-\Ç "-) l l � l().s- [-o··( ·- �S\)�-, �� l)D l\\ �'ta�� � u N\ C\'rAL
�-
t'-1 \jt1J � � \-J \ t) � . C)rs �\Jt.A . 



Chapa Majoritária: candidato a vice. Até o momento está 
indicado o nome de Luis Eduardo Soares. Candidatos ao senado 
(dois). Estão inscritos: Edson Santos, Milton Temer e Jorge Bittar. 

Chapas proporcionais - candidatos a deputados federais e 
estaduais que fizeram sua pré-inscrição até o dia 1 O de maio. 

Programa de Governo Estadual. 

DOCUMENTOS para discussão no Encontro devem ser entregues 
na sede do PT até o dia 17 de maio, para possibilitar a distribuição. 

REUNIÕES PREPARATÓRIAS AO ENCOJ-ITRO. Os Diretórios 
Municipais e Comissões Provisórias Municipais, por decisão da 
Reunião do DE de 21 de abril de 2002 devem fazer reuniões 
ampliadas com seus filiados para discutir a pauta do encontro e 
orientar os delegados. As reuniões devem ser comunicadas ao DE e 
ata e lista de presença das mesmas devem ser entregues no ato do 
credenciamento. 

FINANÇAS: Para o credenciamento dos delegados, os respectivos 
DMs e CPs deverão estar em dia com a Tesouraria do partido. 

SORG-PT/RJ 

.. .



INSTRUÇÕES SOBRE FILIAÇÃO, RECADASTRAMENTO E 
CARTEIRA NACIONAL 

1. No Encontro estadual de 26 de maio será distribuído relatório
sobre os formulários de filiação e recadastramento distribuídos
às direções municipais a partir de 15 de novembro de 2002,

bem como relatório dos formulários cancelados e
encaminhados preenchidos ao Diretório Estadual.

2. Os formulários são entregues sempre que solicitados à direção
municipal que fica responsável pela sua utilização e prestação
de contas.

3. As direções municipais devem estabelecer, através de decisão
coletiva a forma de garantir que todas as posições tenham a
possibilidade de filiar.

4. As filiações novas devem ser feitas pessoalmente nas sedes,
onde houver, ou em reuniões com a presença da direção
municipal, reuniões estas soJicitadas por filiados,
dirigentes,parlamentares, etc, ou promovidas regularmente
pelas direções.

5. Os formulários entregues a cada direção municipal têm seus
números registrados para aquele município e não devem ser
repassados a outros municípios em nenhuma hipótese.

6. Nos casos em que isto tenha. ocorrido, solicitamos que seja
comunicada a numeração e o destino dos formulários, até o
dia 22 de maio, para que possa constar do relatório. Nos casos
não comunicados, os formulários serão cancelados ..

7. Tão logo os formulários estejam preenchidos, as vias do DN
(para confecção de carteiras, acompanhadas do depósito de
3,50 por carteira, na conta 131313-4, agência 3323-5) e do
Diretório Estadual devem ser encaminhadas. O DN só envia
novos formulários para o Diretório Estadual, a partir do
montante devolvido com preenchimento. Assim o não envio



pelas direções municipais pode acarretar falta de formulários no 
Diretório Estadual. 
8. Por ocasião das prévias, e do PED-Extraordinário, realizado

em alguns municípios, foram enviados blocos de formulários
aos municípios e recomendado o recadastramento nestas datas.

9. Por ocasião das reuniões ampliadas preparatórias para o
Encontro Estadual de 26 de maio, as direções deverão
aproveitar para recadastrar os filiados que ainda não o
fizeram.Esta1nos enviando lista de presença específica para
este fim, anexa a esta correspondência.

10. O Diretório Nacional estipulou data em outubro para que
todos os :filiados estejam recadastrados.

11. A Sorg-PT /RJ, informará novas datas para
recadastramento que deverão estar articuladas a mobilizações
políticas ligadas à Campanha contra a .ALCA e o Plebiscito
que se realiza em setembro (material sobre isto segue junto
com esta correspondência), à formação de Comitês de
Campanha do PT, ou outras atividades propostas pelos
municípios.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2002 SORG-PT/RJ 
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Encontro Municipal do PT-N I - 20/ l 0/200 I 

Resoluções 

1 - Cot\juntura 

1 - Sobre a guerra 

Frente aos episódios que envolveram os atentados terroristas nos EUA e a retaliação com a .Ulll'ITa ao 
Afc�anistão, propomos que o posicionamento do Partido dos Trabalhadores deve passar por tr0s- aspectos 
gerais. 
1) Em relação ao atentado em si - Pelos métodos, pela absurda instrumentalização de aerona, cs com
passageiros, pelos alvos civis buscados, pela bárbara vitimização de milhares de não militares (a grande
maioria constituída de trabalhadores americanos ou imigrantes, parte dos quais, ilegais e. portanto. cm
condições de trabalho extremamente precárias), fica evidente que não há qualquer ligação entre tal e, ento e
uma fonna de luta conseqüente contra o imperialismo. Uma tal luta deve se pautar sempre por favorecer a
ação de massas, uma explicitação clara dos objetivos e adotar uma linha claramente antiopressora. posto que
antiimperialismo é luta por autonomia e liberdade! Nesse sentido. destacando sempre o que tem sido as 
práticas de terror das classes dirigentes dos EUA no mundo (em Hiroshima e Nagazaki. no Vietnã. l.!lll 
Cuba, no Iraque, na Líbia, no Panamá, em Granada, na Palestina, na Iugoslávia etc. etc.). impõe-se a 
condenação dos atentados, bem como a solidariedade ao povo estadunidense. 
2) A atitude frente à rctafü1çãodo im11Crialis1110 - Aqui. faz-se necessário destacar duas questões: i) o que l·st:1
cm curso é muito mais do qw.: uma "guerra'·. cm geral: é ao mesmo tempo uma --vingança .. que ,ai a!!n.:dir e
aprofundar os sacrificios e sofrimentos de povos já vítimas de todo o sistema de exploração e opressão e de
barbarização promovido justamente pelos que ora querem se travcstir de encarnação da justiça: ii) com o
pretexto de combate ao terrorismo. quer se impulsionar uma contra-ofensiva conservadora com múltiplos
objetivos:
a)dar uma saída para a crise do capital, através da it�jcção de gigantescas somas de recursos estatais no
chamado "complexo i11dustrid.i-rndiiar··, como forma <lc, pela substituição do investimento pri, i1dc.
contrabalançar as tendências recessivas da economia, P,uxando pra cima a demanda por bens e serviços na
·'economia civil"'. através da ampliação do emprego nas atividades annamentistas e no esforço de guerra:
b) relegitimar o neoliberalismo como norte da organização da vida política, econômica e social dos povos:
c)colocar na defensiva os movimentos de contestação à ··globalização''. entre outros.

Por tudo isso, impõe-se nosso engajamento � constmção de movimentos de massa em defesa da paz. 
contra a vingança estadunidense. Cabe. em especial, todo um trabalho criativo cm cima de cada ação do 
governo norte-americano para levar adiante um sistemático processo de dcsmascaramcnto e desgaste. 
acumulando para fazer da luta contra o imperialismo um movimento de massas. especialmente cm nosso país 
e cm nosso continente, articulando a conde.nação à guerra com lutas como a denúncia do Plano Colômbia e 
contra a implementação da ALCA. A diretriz que devemos seguir é: utilizar a guerra para fazer a agitação e 
organizar ações de massa contra o imperialismo aqui e no mundo. 
3) Apoiar a luta pela criação de um Estado Palestino livre e soberano:
4) Posicionamento específico diante da postura servil do governo FHC - Como desdobramento da posição
anterior, impõe-se trabalhar -- na institucionalidade e nos movimentos sociais - a fim de impedir que
qualquer parcela do patrimônio público seja utilizada em apoio ao esforço bélico imperialista. De outro lado,
a conduta subordinada de FHC e aliados, mantém a atualidade da nossa luta em defesa da soberania nacional
e abre espaço para a denúncia sistemática do governo como subserviente e antinacional, acumulando para o
aprofundamento do seu desgaste e para que os movimentos sociais se fortaleçam numa perspectiva
antiimperialista e anticapitalista. Assim. devemos nos posicionar contra a criação de um escritório do
FBI/CIA em nosso país e contra a utilização da base militar de Alcântara pelas forças armadas americanas.
5) Participação efetiva do PT-Nova Iguaçu ;,o ato organizado pela CUT para 29/10/2001

Não à guerra imperialista 1 
Paz e justiça social no mundo! 

2 - Viabilizar panfleto do PT posicionando-se sobre os vários elementos da conjuntura 
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� ·· Organizar debate no PT-NI sobre o documento elaborado pelo Instituto da Cidadania 

11 - Construção Partidária e Plano de Ação 

1 - Aprofundar no DM a implementação das propostas aprovadas no Seminário do PT-NI de dez/2000 e as
propostas apresentadas nas várias teses para o PED. 
!\baixo, as pl'opostas das teses do PED: 
- Fazer do PT-NI um espaço permanente de reflexão e ação da militância como o objetivo de combah:r o
neoliberalismo e o populismo ajudando a constrnir uma alternativa a nível locai e geral de caráter
democrático-popular na perspectiva do socialismo.
+ revita!ização do espaço da sede do PT municipal, transformando-o num espaço aberto a militânci:1 e a

sociedade em geral, com atividades multimídia, cursos de formação política. debates. conferências.
festas, exposições, atividades culturais, etc.

- Revitalizar as instâncias e a base militante do partido.
+ ter um plano de ação/reflexão comum que envolva DM. secretarias. coletivos. núcleos e a militância

Para isso, será fundamental descentralizar as ações do PT levando-as para núcleos já existentes e regiões
que aglutinam militantes (M. Couto, Austin, C. Soares, Est. de Madureira etc.). Nesses lugares.
discutiremos conjuntura. movimentos populares, formação, juventude, mulheres etc. e realizaremos
ações, as quais poderão contar com o reforço do conjunto do partido.

+ transformar cada secretaria num Coletivo executor das políticas definidas pelo diretório, cabendo a cada
membro da Executiva estar à frente deste Coletivo como coordenador. Coletivo este constituído por
membros do Diretório e por militantes interessados. Caberia a cada Coordenador fazer gestão para a
constituição do Coletivo a que faz jus Cada Coletivo deve apresentar seu plano de trabalho cm plenária
local, amplamente convocada, para ser apreciado e assumido coletivamente. Deve apresentar a ordem de
prioridades de ação e viabilidade de execução (número de pessoas necessárias e envol\'idas: infra
estrutura e orçamento mínimo necessários: e fontes de financiamento).

+ garantir espaço para que o representante de Nova Iguaçu na Regional possa manter vínculo orgà111co
com a direção partidária local

+ ter a presença constante da Direção e da Militância no calçadão e nos principais pontos do Município
- Núcleos: política de estrnturação e fortalecimento de núcleo a partir dos distritos e da descentralização das
atividades.
+ elaborar e divulgar subsídios para a criação e o fortalecimento dos núcleos (o que é um núcleo pctista'1 

Como se constitui? Como se mantém? Etc.}
- Estabelecer uma política de finanças permanente que vá além das contribuições da estrutura parlamentar e
da arrecadação anual nas convenções partidárias
+ isto permitirá que o PT-NI dcscnvol{a algumas ações como uma política de comunicação interna e

externa, infra-estrntura etc.
+ orçamento participativo nas finanças do Partido.
+ uma política de finanças que garanta a contribuição dos militantes e até de simpatizantes do Partido.
- Filiações: continuidade do rccadastramento dos filiados conscientes das posições do partido e política
permanente de formação para os novos filiados.
+ trazer para o Partido º-� número possível de jovens. Pois é também na juventude que reside grande

parte da tradição da esquerda.
+ ampla campanha de filiação de novos militantes, feita a partir de critérios mínimos, buscando trazer para

dentro do PT a enorme massa de simpatizantes e eleitores que votam no partido.
1 

2 - Regulamentação da participação de representantes de núcleos nas reuniões do DM

Ohs : O l'T-Nl.fará consulta ao DN sohre a possibilidade de aplicação desta proposta. verificando se nâu 
há contrariedade com as normas estatutárias 
- Os núcleos que se reunirem periodicamente e com regularidade terão direito à representação com direito a
voto nas reuniões do DM

Ohs.: o DM definirá se a representação será de 01 (um) membro ou na hase de 01 (um) represemame paro 
c.:ada X participantes na reunião do núcleo 

A representação do núcleo será válida somente para a reunião subseqüente do DM e não conta para o 
quorum do DM



• • 

Os núcleos serão recadastrados _junto à CEM do PT-NI. constando ata de fundação. membros da 
coordenação e as respectivas listas de filiados(as) rccadastrados(as) dos núcleos 
Cada filiado(a) rccadastrado(a) do PT-NI só poderá estar registrado(a) cm um único núcko 
Para os(as) novos(as) filiados)as). haverá um prazo de 3 (três) meses de carência para d�ito de 
representação do núcleo 

Ohs.: verUicar se os estatutosjáfàlam de prazo para novos filiados 
Os núcleos poderão enviar representantes ao DM a partir do 3

° 

mês após a aprovação desta proposta e a 
partir da realização da 3' reunião consecutiva do núcleo com quonnn 
O quorum para as reuniões de núcleos é de 9 (nove) filiados(as) 

Ohs.: O DM definirá a) .,e o mímem para eltdçt'io de repreJemame será de 09 (nove) 011 de / 5 tq11111:d 
fi/iados(as): b) se haverá tempo mínimo de 02 (duas) horas para d11rm,:iio da reunião e e:) se hm'('l'll ,,rn::o 
máximo de 60 (,·essenra) mimaos para ohrençc'io do quorum. 

/\ periodicidade máxima das reuniões de núcleos é de 30 (trinta) dias 
O núcleo que ficar mais de 60 (sessenta dias) sem se reunir. perderá seu registro de núcleo. tendo que 
reiniciar o processo de registro junto ao DM e cumprimento dessa regulamentação para ter din.:ito à 
representação junto ao DM 
Para efeito de representação nas rl.luniões do DM. só serão reconhecidas as reuniões de núcleos que 
forem comunicadas com um prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência à CEM do PT-NI. a qual 
afixará a divulgação das reuniões na sede e materiais informativos do partido, constando. pelo 1111.mos.

data. horário e local 
Nas votações do DM, serão registrado� em ata, separadamente .. os votos dos membros do DM e os \ otos 
dos(as) representantes de núcleo 

3 -· No Regimento Interno do DM PT-NI constará que o membro efetivo que faltar sem justificati, a a.:- (tr�s) 
reunifü:s consecutivas ou 5 (cinco) alternadas no prazo de OI (um) ano será excluído do DM. passando ú(a) 
suplente da chapa a ser efetivo 

4 - Consti�uir Grupos Temáticos de Trabalho junto ao DM envolvendo também simpatizantes 

5 - Propor ao DN PT que haja um dia nacronal unificado de '·bandeiraço" do PT cm janeiro de 2002 

6 - Implementar as dctcnnínações estatutárias quanto ao processo de filiação 
1 

7 - Afixar na sede do PT-NI as atas da CEM e do DM e Ter a aprovação das mesmas na 
subseqüente das respectivas instâncias 

reunião 

8 -- Moção de aplauso ao revolucionário e operário São Caetano F. C'. pela gloriosa vitória contra as forças 
burguesas-colonialistas do Vasco da Gamai 
Obs.: A moção pró-Atlético-MG não foi analisada por Ter sido apresentada extemporaneamente 

Nova Iguaçu, 20 de outubro de 2001 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CES - Faculdade de Educação 
NUFIPE � Núcleo de Filosofia, Política e Educação 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CSp - Centro Sociopolítico 

Ficha de Inscrição 
Escola de Formação Política 2005 

Nome completo: ...................................................... Nome para crachá: ................................... . 

Sexo: D Feminino 

Estado Civil: D Solteiro 

D Masculino 

D Casado 

Data de nascimento: ...... ../. ..... ../. ........ . 

D Viúvo D Separado/divorciado 

Escolaridade: ............................................................. Profissão: .................................................. . 

Endereço: ........................................................................................................................................ . 

Bairro: ................................................ Cidade: ......................................... CEP: ............................ . 

Telefone residencial: .............................................................. Celular: ......................................... . 

Endereço eletrônico: ................................................................ Telefone de recado: ...................... . 

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião 

Outra denominação religiosa. Qual? .................................................................................. . 

Comunidade: ................................................................................................................................. . 

Paróquia/igreja/outra: ...................... ............................................................................................ . 

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo 

l't' . d' ) A • • ? H, ? po 1 1co, sm 1cato... voce part1c1pa . a quanto tempo. . ......................................................... . 

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? ............................................................... . 

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .................................................................... . 

Assinatura do cursista: ............................................................................................................ . 



uff Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Educação - Núcleo de 'Filosofia, política e Educação' 

Diocese de Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico 

ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA - 2005 
Prezado'a professor/a, essa já é a terceira Escola de Formação Política. A maioria de vocês 

tem acompanhado essa extensão promovida pelo CSp - Centro Sociopolítico - e pelo NUFIPE -
Núcleo de Filosofia. Política e Educação. Faculdade de Educação da UFF - desde 2003. Sua co
ordenação está aos cuidados de Sonia Ambrozino pelo CSp e do professor Percival Tavares pelo 
NUFIPE. 

Este contato visa a.finar os instn1mentos necessários ao desenvolvimento de um trabalho bem 
mais articulado e vinculado à práxis dos educandos. Para tanto. além do programa do Curso, e do 
per.fil dos inscritos (a elaborar), a coordenação quer enviar a vocês alguns indicativos metodoló
gicos. 

Metodologicamente o conteúdo programático do curso caminha do global para o local, do 
universal ao particular: parte duma .fimdamentação teórica da política e da economia latino
americanas, para a realidade política da Baixada Fluminense. 

Incorporando os avanços da Educação Popular. ele se propõe criar condições para que o edu
cando consiga articular teoria e prática. Nesse sentido, utilizando-se dos métodos indutivo.
dedutivo. análise-síntese. quer desenvolver o conteúdo em sintonia com a experiência. expectati
vas. dúvidas. realidade e conhecimento dos cursistas. Para prover o repasse de conteúdos e cons
truir conhecimentos novos e engajados. num primeiro momento se propõe proceder ao repasse do 
conteúdo universal acumulado: em seguida provocar o confronto entre esse conteúdo e a prática 
política dos educandos. buscando.finalmente chegar a uma síntese do conteúdo. 

Em geral, os destinatários são pessoas politicamente engajadas e educadores populares, cuja 
maior qual�ficação está no conhecimento forjado na militância política e embates sociais junto às 
organizações populares e sociedade civil. São oriundos fundamentalmente dos municipios da Bai
xada Fluminense e pretendem atuar/melhorar seu desempenho na de_finição das politicas públicas 
municipais: nas organizações da sociedade civil: nos órgãos e instituições públicas; na disputa a 
cargos eletivos nos executivos e legislativos municipais: estaduais e federais. 

Tendo ainda como referência. que os educandos são, em geral. trabalhadores e. portanto, pes
soas desacostumadas à teorização acadêmica, recomenda-se dinamizar as horas-aula para fàci
litar a apropriação e o intercâmbio do conteúdo. 

As aulas começam às 8: 00 e terminam às 12 horas. com um intervalo de 20 minutos às 1 O: 00. 
Neste sentido, o professor tem liberdade para ensar a melhor forma de desenvolver sua aula. A 
partir da experiência acumulada. a coordenação recomenda que as duas primeiras horas sejam 
ocupadas para o repasse de conteúdo e conceitos (quando se abre de imediato a palavra à turma, 
o repasse do conhecimento universal acumulado tende a ficar prejudicado. pois a mesma tende a
divagar no senso comum) e só após o intervalo proceder ao confronto do apresentado pelo profes
sor à prática dos estudantes.

Solicita-se que, na medida do possível. o professor disponibilize. de preferência com antece
dência, o conteúdo das suas aulas, tare_fas e bibliografia básica em texto (para tanto enviar o texto 
ao CSp - via correio eletrônico cdfsp@ig.com.br ou disquete) para que os alunos possam recebê
lo na aula antecedente. 

Recomenda-se ainda, se necessário, solicitar ao CSp o apoio de vídeo. retro-projetor, apare-
lho de som, papel pardo. pinceis atômicos etc. 

Expediente do Centro Sociopolítico: segunda às sexta das 13: 30 às 18 horas. à rua Capi
tão Chaves. 60 - CEP 26221-010 - Centro - Nova Iguaçu RJ - Tele.fax 2669-2259 - Cor
reio eletrônico: cdfsp@ig.com.br. 

Local das aulas: Seminário Diocesano Paulo VI, rua Bolívia. 309 CEP 26215-250 - Cen
tro -N Iguaçu RJ - Fone: 2667-87-16: 2767-7592 

Sem mais. a Coordenação. em nome do Centro Sociopolítico e da Universidade Federal Flu
minense. agradece desde já pela sua participaçc7o. 

Professor Percival Tavares da Silva - Coordenador EFP 2005

26679785 res; 26292652/et(ff percil(gjg.com.br 



Nome completo: ......................................................................................................................................... . 

Data de nascimento: ...... ../. ..... ../. ........ . 

Profissão: ............................................................ . 

Endereço: ...................................................................................................................................................... . 

Bairro: ...................................................... Cidade: .............................................. CEP: ............................ . 

Telefone residencial: .............................................................. Celular: ...................................................... . 

Telefone de recado: .................................. Endereço eletrônico: ............................................................... . 

Paróquia: ................................................................................................................................. . 

De que grupo organizado (grupo de ígreja, movimento religioso, movimento sociai, grupo pofítico, 
. d. ) � . . ? s111 1cato ... voce participa ........................................................................................ . 

Quais foram suas motivações para participar deste encontro de hoje? 

Nome completo: ......................................................................................................................................... . 
Data de nascimento: ...... ../. ..... ../. ........ . 

Endf'reço: ...................................................................................................................................................... . 

Bairro: ...................................................... Cidade: .......... -................................... CEP: ............................ . 
Telefone residencial: .............................................................. Celular: ..... . ················································· 
Telefone de recado: .................................. Endereço eletrônico: .............................. .

· · ···· ···· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Paróquia: 
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�e q
.
ue grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo político,

smd1cato ... ) você participa?....................................... 
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GRITO DOS EXCLUÍDOS 

Frei Betto 

"Na força da indignação, sementes de transformação" é o tema do Grito dos 
Excluídos que a CNBB e os movimentos sociais promovem no próximo 7 de 
setembro. A indignação nasceu do esgarçamento ético de parcela significativa 
do Congresso Nacional, dos acordos espúrios entre partidos, do adiamento de 
reformas como a agrária e a política. 

O que torna especial o Grito deste ano é a proximidade das eleições, 
oporiunidade de renovar o Congresso Nacional e reconduzir os parlamentares 
que se destacaram pela coerência ética e política. Porém, não se trata apenas 
de dar continuidade ao governo Lula, cuja política externa realçou a soberania 
brasiJeira, assim como as políticas socioeconômicas reduziram a inflação e, com 
efeito, o preço dos alimentos, e aumentaram o valor do salário mínimo, o 
númêtõ âê êmpfêgõs cõm cãt1ê1fã ãsslnãâã, ê prõmõvem â',stribulçãõ âê tenâã 
aos mais pobres através do Bolsa Família. 

A questão de fundo é fortalecer o novo su1eito histórico: os movimentos sociais. 
Daí a pertinência do tema do Grito. Não basta mobilizar-se pelas eleições; é 
preciso lançar sementes de transformação. Por melhor que sejam as políticas 
sociais, tendem ao retrocesso se não houver mud§lnça de nossa estrutura 
fundiária, o que implica o fim do latifúndio, o assentamento de famílias sem
terra, a proteção do meio ambiente e, em especial, da região amazônica, 
ameaçada pelo desmatamento e a poluição. 

Abalado pelas duas guerras mundiais, em meados do século XX o capitalismo 
articulou o pacto entre capital, trabalho e Estado. O neoliberalismo quebrou-o 
com a ofensiva contra o trabalho (redução do salário real, desregulamentação, 
aumento do desemprego) e o Estado (privatizações e corrupção). E fortaleceu o 
____ :J.-1 -L--. -�- -1- _________ J.:1: ___ :__ .-1- ·--L- ----- - -'-- ----- L. -------- 1 1-:- J.. · -'-
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é fonte de lucro: mídia e educação, saúde e cultura, esporte e religião. Até a 
anatomia individual, submetida às exigências de perene juvenescimento. Em 
2003 as mulheres brasiJeiras gastaram R$ 17 bilhões em produtos de beleza! 
"Fora do mercado não há salvação", é o novo mandamento dessa sociedade 
que pretende reduzir a cidadania ao "consumo, logo existo". 

Trata-se, pois, de operar mudanças estruturais na sociedade, tarefa a longo 
prazo que exige organização e mobilização da sociedade civil, tanto para 
pressionar o governo e os donos do dinheiro, quanto para ocupar instâncias de 
poder. 

No Brasil, uma porta se abre: a reforma política. Será decepcionante se ficar 



entregue à elite e aos políticos interessados apenas em retoques cosméticos. 
Os movimentos sociais precisam aprofundar esse debate e popularizá-lo o mais 
amplamente possível. Que reforma se quer? Como passar da democracia 
..---... "---·-•;, ,_ ;.. --....... :-: ............ ;, ,,...,., ,..,.,_,,,.,,,..._ ,..,_..,_ ... - ___ ;_,..,._,.,,... _;, ,;a "'- ;_,..., .... ,..---"'--
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efetivos de participação política? 

Não basta eleger homens e mulheres comprovadamente éticos e competentes 
para aperfeiçoar a nossa democracia. É preciso tornar ética a institucionalidade 
brasileira, vedando os buracos - legais e culturais - que facilitam a corrupção, o 
nepotismo, a malversação. 

O ser humano tem defeito de fabricação e prazo de validade. É o que a Bíblia 
chama de 'pecado original'. Nunca haveremos de extirpar da espécie humana a 
ambição desmedida e, em conseqüência, a vontade de transgredir a ética que 
rege a convivência social. Por isso, é preciso criar instituições que impeçam a 
tentação de resultar em ação. Daí a importância, por exemplo, de a reforma 
política determinar que toda a vida contábil do político, bem como o patrimônio 
de seus familiares, sejam transparentes à opinião pública. 

A 7 de setembro, data de nossa independência, haverá mobilizações em todos 
os recantos do país para o Grito dos Excluídos ser ouvido pelos incluídos. Não é 
suficiente gritar. É preciso sobretudo agir, articulando a sociedade civil em 
movimentos sociais e criando conexões entre eles, pois o movimento dos sem
terra nãc deve ficar alheio ao que faz o movimento indígena, nem o dos negros 
indiferente às lutas das mulheres. Quanto mais fortes os vínculos de 
solidariedade entre eles, tanto mais rápido as sementes de transformação 
haverão de dar frutos. 

Mais informações: gritonscional@ig.com.br 

Frei Betto é escritor, autor, em parceria com Paulo Freire e Ricardo Kotscho, de 
"Essa escola chamada vida" (Ática)

1 
entre outros livros. 



FURNAS INFORMA 
ANOII 27-8-91

REUNIÃO COM A INTERSINDICAL 

Em reunião realizada em 26/qij iagosto entre FURNAS e a 
INTERSINDICAL, a Empr���/:�P:rcordou em adotar os se
guintes procedimentos: 
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PLANO nJtêÀRGOS E SALÁRIOS 

Submeter ao Ministério da Infra-Estrutura proposta de correção 
das curvas salariais do Plano de Cargos e Salários atualmente em 
vigor. 



O Grito <los Excluídos é ,uma manifestação
popular can:egada de simbolismo. É um

,,, espaço de animação e profecia, sempre
aberto e p!ural �e pessoa�, grupos, entidades, ..
igrejas e movimentos sociais comprometidos

\ ' com as causas dos excluídos, tendo como
I . . eixo central o tema da, soberania nacional.
O Grito, como indica a ·próp;ia éxpressão,

constitui-se numa mobilização em três
sentidos: r. · ' 

• Denunciar o modelo político e '- . -!
econômico que, ao mesmo tempo', [concentra riqueza,, renda e condena ' 

11 milhões· de pessoas à exch;são social;
' , \ • 'f?rnar público, nas ruas e· praças, o" r9st_o desfigurado dos grupos

;, excluídos, vítimas dó desemprego;
da miséria ·e da fome;

; • Propor caminhos alternativos ao
modelo éconômico neoliberal, de
forma a desenvolver um.a política de 
incl_usão soci�l, com a participação ' '}
ampla de todos os cidadãos. ' .

À proposta,,, do Grit'o surgiu no Brasil no ano
de, 1994 e o 1 º Grito dos,;Excluídos foi
re�lizado em setembro de 1995, com o
objetivo de aprofundar o tema da,Campanha

,da Fraternidade daquele ano, que tinha como·
. lema '"Eras tu, Senhor". );3em como, responder
aos desafios levantados na 2ª Semana Sociat
Brasileira, cujo tema era "Brafill, alternativas e
protagonistas". Em 1999 o Grito rompeu

.._ fro,pteiras e estendeu-se pa:t;a 'ás Américas.
� 

·-

r ,

• Parcerias J l 

O 'Grito dos Excluídos foi concebido para ser
um processo de construção coletiva, neste . '
mutirão ,estã0 juntos PastoFais Sociais, Semana
Social r3rasileira, Movimentos Populares, 
Sociais e Sindic�l, 'campanha Jubileu, Grito
Continental, Igrejas, Mutirãcr contra a Miséria e
a Fome, Coordenação dos Movimentos Sóciais.

"A Yida em primeiro lugar" 

• 1996

"Trabalho e Terr.a para viver"

• 1991
/ 

,"Quen��mos justiça e dignidadt f'

• 1998

"Aqui é o 
1

meu país"
,,

• 1999
\ 

, 

"Bra�il: um filho teu não foge" à luta"

• · 000

"Progresso e Vida Pátria sem Dívida$'.'
. . 

• 2 01

. "Por amor a essa Pátria Brasil"

• , 2002

"Soberania não se negocia"
" . 2003 

.'.'Tirem as mãos ... o Brasil é nosso chão"

• 2004
J ' 

''Brasil:" Mudança prá valer, o povo faz
acontecer"

. ,

Marcas do Grito 
O Grità troúxe inovações à 

1 

mobiliza�ão so�ial. Criatividade, 
Metodologia e Protagonismo dos 

· Excluídos são 'as marcas do Grito.

O Grito privilegia 
a participação 
ampla, aberta e 
plural. Os mais 
diferentes atores e 

: Cffl!m@ttlll 
ousadia 
, 

O Grito tem u'm 
: lema nacional, a 
: cada ano, que, pode 
· ser trabalhadosujeitos sociais se : regionalmente, a unem numa, qiu�a : partir éia conjunturacomum, sem deixar . e d ltu 1 . 

d 1 d . a cu ra oca1s. · e - a o sua A · e 
-. . · s man11estaçoesespecificidade. - : são múltiplas e 

1 0fi f U [I] i I Mi iit 1 : variadas, . d� �c�rdo
· . com a cnat1v1dade 

,IJ [ll-13:C� ITTn [l},'J : dos envolvidos:
É fundamental :,caminhadas, 

que os próprios : desfiles, 
excluídos assumam : celebrações 
a direção do Grito : especiais, romarias, 
em todas as fases - : atos públicos, 

· préparação,
realização e , 
continuidade ' o 
que ainda é um 

' t horizonte a ser 
alcançado. 

· procissão, pré
: Gritos, cursos,
: seminários,
: palestras, teatro, 
: ,festivais, 
· concursos ...t
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Desde 1995, o Grito dos Excluídos realiza-se 
no dia 7 de setembro. É o dia da 
comemoração da independência do Brasil. 
Nada melhor dó que- esta data para refletir 
sobre a so�erania nacional, que é o eixo 
central das mobilizações do Grito. 

Nesta perspectiva, o Grito se propõe a superar 
um patriotismo passivo em vista de· uma 
cidadania ativa e de partic\pação; colaborando 
.na construção de uma nova sociedade, justa, 
solidária, plural e fraterna. 

O Dia qa Pátria, além de u'm dia de festa e 
celebração, vai se tornando também em um dia 
de consciência política de luta por uma nova 
ordem nacional e mundial. É um dia de sair às 

· � ruas, comemorar, refletir e lutar.

: 

O Grito é um processo, que compreende um 
tempo de preparação e.· pré-mobilização, 
seguido de compromissos concretos que dão· 
continuidade às atividades. 

Estrutura organizativa 

O Grito dos Excluídos conta com uma 
coordenação nacional, coordenações 
estaduais e locais e uma secretaria nacional, 
que está encarregada qe facilitar os trabalhos 
de articulação e animação. Mas' com certeza o 
diferencial é a rede de arttculadores(as) 
voluntários(as) espalhados em todos os 
estados, que ajudam,

__
a animar ·o processo de 

construção do Grito. 

Para a participação efetiva dos 
excluídos, as manifestações do Grito 

devem. priorizar a simbologia, a 
criatividade e a mística. As imagens 
. falam mais que textos e discursos. 

A linguagem simbólica deve ser 
priorizada à escrita e discursi a:. 

• secretaria Nacional •

Rua Calambé, 126 - lpiralfua - São Paulo 
Brasil - CEP 04264-060 
lei/Fax lOD11J 272-0627 

Correio eletrônico: uritonaclonal@iu.com.br 



FÓRUM CONSTRUINDO A CIDADANIA PARTICIPATIVA 

Relato da história do Fórum 

O i:t·m1lll C'o11strui11dn a CidadéJ11ia Participativa, nasceu elll maio
de 2.000, quando se dese11volvi,1 a c;1mp,rnha mundial, jubileu 2.000, e 110 Brasil
c1ssumimos uma elas propostas desta camp;rnlla, que era o Plebiscito Nacional
Contra a Divida Externa, as atividades dcscnvolverarn�se de maio a sctc111brn, onde
tivemos a votação no dia 07 e c111 scguidc1 a apmaç�1o. Foi um trabalho Mduo e
gratificante, pois reunimos diversas entidades, como: Associação de Moradores -
Partidos Políticos de Esquerda, Grêmios Estudantis, Sindicatos, Igrejas, etc.

Agradecemos especialmente a Diocese de Nova Iguaçu, que
através de seu Curso de Fmmação Social auxiliou-nos decisivamente no momento da
vot,1ção.

Essa soma de forças fez que cc 1seguisseinos J 1.000 votos nos
sete municípios da diocese 1-:rn scguid;i, crn outubro trabalhamos a Lei 98 110 contra a
corrupção eleitoral. Passado esses dois 1110,11 ·11tos, resolvemos dar co11ti11u1dadc ao
nosso grupo e em novembro de 2.000 de1110s o nome do grupo ele FORUM
CONSTRUINDO A CIDAD/\NI/\ P/\RTICIP/\TIV;\,_gue tem corno objetivo geral:
crn1scientin1 '�O )Olítica e so ·1;i!� oh c:tivo específico dar continuidade nos
e11ca111i11liarnc11tos du pkbisc1tl). l�uc1;,-;1cornpa11ha111cnto da atw.1ç5o dos vereadores
11,1 Câniara Municipal dL· 1

()\ <1 lt,! ll��u� ;1ssu1nir ca111pa11lias que visalll a co11strn<i:ào da
di 1nidade hurna11<1 e COlllb"llC Cl C\Cl11s;10� prepéirélr [r;1b;iJlios ele lormaç�O, lellcll) como
dinâmicas: alestras, debates, vídeos, etc. Ternos a informar que foi larn;ado um
livreto com o resultado cio plebiscito, e traz encaminhamentos de continuidade da
campanha. ��.Js ç..0: � .!,()). 
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FÓRUM c:ONS7fRlJINIDC> A CIIDAIDANIA PARTIC:IPATJ:VA 
_____________ , 

---------------

CONVITE�: 

Vimos através desta, convidar um ou mais 

representantes de sua entidade, que já luta corno nós, a juntar e sornar forças, 

a fim de exercermos nossa. cidadéinia ativa, que visa construir uma sociedade 

democrática, com justiça, igualdade, diversidade, solidariedade, e sobre tudo 

com nossa participação. 

Para isso realizamos nossa reunião todas as 

quintas-fr�iras do més, eis 19h no seguinte endereço: 

O Fórum conta com uma coordenação 

composta por: Coordenador (Vice), Tesoureiro(Vice) e Secretário(Vice). 

A mesma tem u1n mandato de três meses, já

contamos com étlgumas datas de atividades pard este ano. 

Sendo assim, sabendo que estamos juntos 

Coordenador 
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íº SElVIIN.é\.RIO DO CURSO SISTEl\!Lt\.TICO DE 
Dí\T T'T'Tí" A n Á T\Tí\í"li'C'V nv 1'TO"\T A Tí"TT Á í"TT 
.t. '-.J' lL.J.:.. ..:.. ..:_ '\.-· .,,,:-,. .J..J' � .L.J' Jl 1\...J '--' D ).J.:...:.; � D l � '\.J T ..,._� .&. � U .._� ':,--· L' 

�rnnn .-1� Nov� l9'tHu·n� 
- - -- ..... - - - ' -- • -· -- -- "'Y - -

T - Câmara l\1unicipal de Nova Tguaçu. 

a) Instalação da Câmara:

''Depoi<: ciP 15 de janeiro de 1833, venC'idos os prnzos, n1mprida<: í/S 
formulidmles legois e realizadas os eleiç{)es, inslulou-se u primeira legisluturu do 
município de Tguassú: 29 de julho de 1833. 

A data da instalação da Câmara de Vereadores é cm�/irmada pelo Balanço da 
Câmara Municipal da Villa de Jguass/Í dos mezes de .-lgosto e Setembro do w11w de 1833. 
contendo ({o!ha n u 8) a ''Demonstraçâo de despeza que se faz para o dia do Jnsrolaçâo do 
Câmara 1\,/zmicipal de Vila de lguassrí em ]9 de julho de 183 3. 

Este importante documento _;áz parte do acervo da Biblioteca :v(1clonol, soh o 
seguinte registro: Doe. í I --· 3-1, 21, :: :: . 

. -l.� ecliçues clu '' Luemmert, ig11uimenle, regisLram tal e/aia. 

(transcrito do ih-ro IViemória da Câmara lVIunicipai de Nova Iguaçu) 

1 \. ,...... , - 1 , r • ....,. " -....,. ,,, • 

oJ ncmçau uus v crcauures e rus1c1unamernus ruuucus: 

(mandato 200 i a 2004) 

P·ar� ;u'u DP� - !::;" ·11a: 1•u·',_.. 1 u a. '- l.a .i .a._ -� ..._., 1 1 c..l'-- • 

• l1dcr de: govérno. proicssor de: i)1oiog1a, iaz patie: do me:smo partidc, oo 
Vice-Prefeito iviúrio Marques ,: ao Dep. Esr. Emani Boidrim. ligado ao 
º,,-;:; J;erl 1ta- m"r· -..:,,rp-:.. "-"

t--J
. 1 '-4 • .L �, 1.4- •J VI. - �4. 



2-Alexandre José Adriano=

Partido PTB - 1 ° mandato. 

Fls. 02 

• Conhecido como Xandrinho, funcionano púbiico do TNSS, teve
seu nome envolvido nas fraudes deste órgão juntamente com seu

P'::lrPntP pv_dppt•+-:,do P a' b;o "R ':llln hPtt; / l"':lCS':lril" nl"r ti°':lllriP I ci nl-::i 
\.-l-J.""" \.,._.. VL'l.. "' ... \.'.U, .. .  .1.. • .1. , ..l.'-'-<·\."-.1..1..1.J.V\.-l.-J. \ V\..t·'-' "-"·'--•v IJ'-1.l .J..J. U-\.·P,, .. f.'-" J, ...,J,51.u,-

t 1 , 1 
• 

r. ·t T""' 

1 1 G 1 T" • amoem uo ex- v1ce-pre1e1 o r:uuan.10 onçaives. ror ceno, 
apoiará nas próximas eleições os deputados. Fábio Raunhetti 
(filho - conhecido como Fahinho) e Fernando Goncalves
'· .I , 

3 - Âiexandre Resende Novaes. 
Partido PDT - 2º mandato. 

• filho do ex-candidato a Prefeito e
irn1ão do ex-vereador Luiz Henrique :t�ovaes (assassinado em
1994), estudante de direito, pretenso candidato a deputado

federal.

� 4 � • 4 ,. "'r:'t • 
'+ - An1on10 Arau 10 .11 erreira. 

Partido PlVIDB - 1 º mandato. 

• Conhec.ido e.orno Tuninho da Padaria, rnmf'n·.i�ntf'. é ligado aos
.-1-·-u'"".-1"_ ,1,_1ne-· ºO"t_,... "r'.---��1; __ 0;1 __ ;_

0 uc;p tauv::; vv a.11 Y l.'\. \,;llct. C "-VlllCllV l.'\.1VC11 • 

5 - Antonio Constanza Neto. 
Partido PSDB - 1 ° mandato - 1 º secretário. 

* Empresário do rarno de instalação de plataformas de Pel1 óleo.

6 - Candido Rodrigues dos Reis Filho. 
Dn.-f;,-1,,. DÇ!DU "º ""nnrlnt-o • UI 1,.1\.•\., • �1 LI - _, IIIUIIU(.11- • 

• Conhecido con10 Candinho, possívei candidato a deputado. 



.. 

Sem Partido - 1 n mandato - vice-presidente. 

Fls,03 

• Conhecido como Carlão Chambarelli, teve seu o nome envolvido em
suspeita de venda de vagas na antiga SUCAM ou FNS. norteia apoio aos
denutados Itamar Sema e José Távora.' ' 

8- Carios Roberto Ferreira

Partido PT - 2° mandato.

• Advogado, integrante da oposição rodoviária,
governo, presidente da Cornissão de Defesa do

opos1çao ao 
r-< - ·- ... ··--: _J - -
\...,Ull::SUllliUU1, 

·membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos e
Portadores de Deficiência, próximo ao grupo político do deputado
T0rn-i:> Ritt�r

'''-'· �"" LJl ........ "-4, • .
'-' 

9 - Céiio Arnaido de Almeida Carreiro 

Partido PDT - 3º 
mftndato.

1 O - Daniel Eduardo da Silvn. 
Portinn PTR - "º monrlotn - " º '1Íl'P-nrP�irlPntP
.......... ......... ....., ... .&. ..a.- - .......................... - • -� ...... ...,, ....... LJ ................. _.. 

& 

1 1 1 · 1 • t 1 , 1 ,. , .  r t 

a empresano ao ramo ae pauana, 11gaao aos aepurnuos -.,v amey 
Rocha e Fernando Gonçalves. 

11 n; ... ; .. n,,. .. " ..... Ã,,. Ca"-"'' 
.1.J.. -1J1au uc:1ua1uv . u1a1.

Partido PSuts. - 1 n mandato. 

� Lider Comunitário. 

i 2 - Fcniandu Gomes Ciu. 
Partido PRONA - i v mandato. 
• r ,io::inn--e-· -· - RO 

de Deficiência. 

,.:\.z... \. \..,'-"-i ;;.,U:..., 

, 1 1 · [)U J!lC-0, 



Fls. 04 
13 - Iliobaldo Vivas da Silva= 

• Conhecido como Bispo Léo, íigado a Tgreja Universai, pre
candidato a deputado.

14 - Jorge Manuel Fernandes Pereira. 

Partido PSDB - 2° nutndato -

• Conhecido como Jorge Aguazul, empresário.

15 - Jon!e Marotte Correa 

Pàrtido PFL-1
º 

mandato. 

• Conhecido como rvíarotte, é presidente do Esporte Ciube Iguaçu e
do G.R.E.S. Leão de Nova Iguaçu, ligado aos deputados Wainey
Rocha e Con1élio Ribeiro.

16 - José Francisco de Fh!ueiredo. 
Partido PPB - 3° mandato.
� Conhecido como Nozinho, empresário do ramo de padaria, ligado 

ao dêputado Boldrirn. 

17 - Manoelino Leôncio Teixeira. 
Dn.-t;d,n. DDT ·1 o ma"'dnf.n
1 «• 1 V • • - • , 11 Ut..U• 

• iigado ao deputado. José Távora.

18 - Maurício Morais Lopes 
Pat'tido Pl\-IDB - 2° n1andato.

19 - Maurilio de Oliveira. 

• Empresário, iigado ao depurado \.Valney Rocha.



F!s.05 
20 - Rogério l\1artins Lisbôa 
n��4-!,.J � n17T ".!O -1n H d"''"� 
.1 �u uuu .:. 1.' L - .., u a.u atu. 

• vereador mais votado com quase
esporadicamente comparece às sessões.

-"'-11 W,. A W 1 <"1 � ...:1 - 1'0sangem ae .::;ouza uomes 
Partido PL - 1 º mandato. 

7. 000 votos, mas

• ligada a Igreja TJniversal do Reino de neus, ligada ao deputado
A 1 ,J ; .. r'' - k - - 1 

.r\.1Ull \....,Q.lJl '1.1. 

e} Influência com os deputados federais e estaduais:

,-.�� ...... ,, ......... J� ,... ..... ..-4 .,...,. �..,.,,I r-. ,..,,......,,,, ... .,...... ,..,,, ... , , ... ,... ...,.,....,,..,. .... ,.-1 ,.... ,... .... ,....I:+�, .......... ,..., ,..,..,....-;:;:_ . .., t ,_,, l!Jl(tJL)(t-\.JV }JVl\_l ,Si U}JI....} \.iU\.., \ .. �� ll-\.,.,Vl\.lV.:, i..,'V11L1\,.,·\_}.:, \....·.,:,,t(t\.} 

nu- ,·!,:,.1··,.·!u- 11·1·,-\;.::.;· 1··,·,u-u·1 '1L"í,---c .. --u"' .::..:, 0•0• 1iLt· ,·,u·'u·· u·,,, •1··1-'-L.::.,·.::..;•.;.::-.;o nu· l1!"'L,,-.,-,.;o 
,t' U� J.U 6.-i- . VJ. 1.J. J. J.""UY \.,,1.) .,J\,,,,,

.!:::, 
l.l "...J .l \,,,,,"J. \,,;'U.J\,.,-.J f"' J. J..lr.,.,VV; 

,. , ,. . ,.., • 1 • • º . • 1 

c11emc11sras e ns1010g1cos, que permeiam tais acoraos. 

COlVTTSSÕRS PERMANENTRS 
rn:� ..... :"' ,,, º01 ; ,,, ºO"'\ 
\..:..,1._.1.1.1v �.v 1 ..w.v .J,,, 1

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. 
Pres. Ver. Jorge Manoel Fernandes Pereira. 

Vogais: ver. Cândido Rodrigues dos Reis Filho e 
ver. José Francisco !figueiredo. 

Comissão de Orcamento. Finanças. Fiscalização Financeira e 

Pres. ver. Candido Rodrigues dos Reis .Filho. 
Vogais: ver .. Jorge Manoel Fernandes Pereira e 

Comissão de Servidores Públicos 
Pres. ver. Antonio Anu1jo Ferrein1. 

'-l,,,.,,. ... ; .... ... " ... A ,. ... � ... ;.,. .. ; 0:1 ... ,"\; ..... , r .. �..,.....,. ... ;:.,�'"' .F:-, 
,. VEi.:.: :.:, • 't \..·J. . ...  -,..'\.. .::tt 1;:,:. ..:._'-.iu..._.:..:. u •-.....: t..:.1.:.11a� a.e . .::, ...: .  

ver. Aiexandre Kesende Novaes 



Con1issão de Saúde 

Pres. ver. Djair Bernardo Cabral 
Vogais: ver. Fernando Gomes Cid e 

ver. Alexandre José Adriano. 

Con1issão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Pres. ver. Rosangeia de Souza Gomes. 
Vogais: ver. Acarisi Ribeiro Guimarães 

,,o.- Dqniol �rtnq.-rtn rtq �iluq 
Y '-"ª • Ct.A••'-"• .a..J'-• 1.a4.wa '-1 V '-••• u•a Y CI. 

Comissão de Urbanismo, Transporte e Trânsito. 
Pres. ver. Maurício 1\.f orais Lones . 

.. 

\lon-n:.,.. '·'e- l.n-n-n 1\ifnr.n++n í".n--�n n 

6a.1.:,. l' .J • tJIVI 6'-· .!.'F..1.ct VII-'\., '-..,VI J '-.-<t "--· 

ver. José Francisco de Figueiredo. 

Con1issão de Obrns e Servic.os Públicos 

Pres. ver. Antonio Constanza Neto 
Vogais: ver. Céiio Arnaido de Aimeida Carreiro e 

ver. Antonio Araujo Ferreira 

Fls. 06 

Con1issão de Ciência, Controle do �feio An1biente, Indústria e 
Comércio 

Pres. ver. Manoelino Leôncio Teixeira. 
'7onqieo• ''ºr Rogá.rio l\;f qrfine,, T ie,,hnq o

\' t:,t.t.•._,• y '-• • '-' • .l.•.A.t.• ,.aaa.., ..&J&L.JIUV«a '-' 

1\.,1 
r •  11.,.- T ver. 1..., aur1c10 1nuraes Lopes 

Comissão de Defesa do Consumidor 
p,..,,..,. ''""r í"n ..-IOS Dohn..-•.n 17n--n: .. ..,, 
..1. t '---'• l' "-' o "-..-·Cll J ..1., fJ'l..-l 1-V ..1.· "--1. 1 '\.-1.I Cl 

Vogais: ver. Fernando Gomes Cid e
ver. Rogério Martins Lisboa. 

Co111is.;:ão dos Direitos do Ido.;:o e neficiente físico 
,,, ___ � ··e1· 'i'----�--....1� ,--�----- ,.-,: .....
1. ·  1 t:;.,. V • .1. t::l llillJUU '\JUIUt::� ..._,lU 

Vogais: ver. Carios Koberto J.ferreira e 
ver. Antonio Araújo Ferreira. 



• 

Fls. 07 
Obs.: Recenten1ente foi aprovada a criação de duas con1issôes 

uireitos da Criança e do Adolescente, n1as seus n1en1bros não foran1 
escolhidos e empossados. 

ORCAMFNTO Iv1UNICIPAT. P.001) 

Secretaria l\·1u11icipa! de Go,ter::iu 

S. fví de Urbanismo e lvíeio Âmbiente

S.M. de Administração

S.M. de Planejamento, Economia e Finanças

C! i\,'f .-:µ ??.u·'u,··--·-·�u· U•..1.'f.l..U'-' .ã..:. "-'«'t-U 

S.lvl. de Saúde

Procuradoria Geral do Municígio 

S,M, de Cultura ., Esporte e Lazer 

S.lví. de Cooràenação ào Sistema
i\,1unicipal de Tdinsito

S.íVI. de Trabalho e Emprego

S. M. rle Indústria, f'omércio e Agricultura

TOTi\L GERi-\.L Di-\S DESPES1\S 

................ ..... -. .............. -.-..- _,,_ 

i{j; .J • .lõ':J . .l'Jõ,:'l..J. 

R$ 26.948.387 ,72 

R$ 149.604.668,50 

R$ 49.739.858,72. 

R$ 1. 785.498,00 

R$ 818,687.,08, 

R$ 2.487.93J,1U 

R$ 315.501,07. 

R$ 298.152.920.,4 i 



Fls. 08 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

1 ª) A composição da Câmara de Vereadores é, em 
sua maioria de pequenos e micro-empresários, restando apenas um 
vereador petista oriundo do movimento social que faz oposição ao 
governo. 

2ª) Os partidos que obtéaa a maioria dos 
vereadores, na ordem decrescente são: PSDB 05, PDT 04, PFL 03, PTB 
02, PPB 02, PMDB 02, PL 01, PRONA 01, PT 01. 

3ª) O grupo identificou que as comissões, em sua 
maioria não funcionam, com exceção da Comissão de Defesa do 
Consumidor e a Comissão dos Direitos dos Idosos e do Deficiente.

A eficácia do funcionamento das comissões, 
melhoraria sobre maneira a prestação dos serviços públicos e privados, 
porém a sociedade sequer tem conhecimento da existência das mesmas. 

4º) Foi detectada a pouca representatividade de 
parlamentares oriundos dos movimentos sociais organizados, como: 
sindicatos e associações de moradores. 

CONCLUSÃO: 

O grupo concluiu que a participação da sociedade 
com mais determinação nas atividades da Câmara Municipal, traria, com 
certez� melhores e maiores posicionamentos dos parlamentares; porém a 
falta de informação ainda permeia. Em resumo a falta de geração de 
emprego e renda faz com que a sociedade adquira uma política 
clientelista, fisiologista e subserviente, ficando as políticas de extremo 
alcance social em segundo plano e sem que sejam defendidas avidamente, 
salvo raras excessões. Percebeu-se ainda, que a situação sócio-econômica 
do país implementada pela política de FHC, transparece, com certeza, 
aqui cm nossa Cidade, deixando a sociedade a mercê de políticas antigas 
como o voto de cabresto. Só a participação popular com discussões 
socialistas poderá alterar o quadro, porém queremos deixar claro que a 
reformar política e social deverá começar primeiramente a partir de nós, 
que enraizamos e compreendemos a necessidade da participação 
advindas do pensamento cristão. 

... 

Nova Iguaçu, 11 de agosto de 2;001. 

.. 

•



Principais indicadores das contas externas do Brasil 

1989-1998 
Indicadores 

Indicadores Referenciais 
PIB em US$ bilhões - Série Antiga -
PPC 
PIB em US$ bilhões - Série Nova 
Câmbio Médio 
PIB - Taxa de Crescimento Real 
Divida Pública Federal Interna (R$ 
bilhões - final de período) 
Total fora do Banco Central 
Responsabilidade do Tesouro Nacional 
Responsabilidade do Banco Central 
BBC's 

Taxa de Câmbio - Comercial Venda -
final de período 

Dívida externa bruta (US$ bilhões) 

Pública 
Privada 

Encargos da dívida externa 

(US$ bilhões) 

Despesas com juros 

Amortizações pagas 

Coeficientes e Relações 

Dívida Externa Bruta /PIB 
Encargos da Dívida Externa/PIB 
Encargos da Dívida 
Externa/Exportações 
Dívida Externa Privada/Reservas 
(*) Dados - Mai/98 

(**) Dados - Jun/98 
(***) Dados - Mar/98 

1989 1990 

410,5 416,3 

415,9 445,9 

3,2 -4,3

--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

--- ---

115,5 123,4 

--- 94,7 
--- 28,8 

16,8 19,9 

/ 

l0,9 11,9 

5,9 �8, 1

0,28 0,28 
0,04 0,04 
0,49 0,63 

--- 2,88 

Dados organizados pela professora Maria da Conceição Tavares 
Fonte: Boletim do Banco Central 

1991 1992 

436,7 450,1 

386,2 387,3 

0,3 -0,8

--- 1 ---

--- ---

--- : ---

--- ---

--- ---

123,9 135,9 

94,6 ;' 93,4 
29,3 42,5 

17 3 
i/ 
' 15,4 

-
9,5 / 8,3 

" 
7,8 7, 1 

'---

0,32 0,35 
0,04 0,04 
0,55 0,43 

3,11 1,79 

1993 1994 1995 1996 1997 

486,1 533,8 566,8 --- ---

429,7 543,1 705,4 775,4 803,0 

4,2 6,0 4,2 2,8 3,0 

j 
--- 61,8 108,5 176,2 254,5 
--- 35,2 59,1 93,1 189,3 
--- 26,5 49,3 83, 1 65,2 

i-' --- 24,3 26,8 50,3 28,3 

--- 0,846 0,973 1,0394 1,1164 ""

145,7 148,3 159,3 178,1 193,2 

90,6 90,6 87,3 87,5 94,0 
42,5 55,1 61,0 71,8 82,3 

18,6 19, 1 21,7 27,2 43,2 

9,3 8, 1 10,6 12,8 14,4 

9,3 11,0 11,0 14,4 28,7 

0,34 0,27 0,23 0,23 0,24 
0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 
0,48 0,44 0,47 0,57 0,81 

1,71 1,57 1,39 1,37 1,91 

1998(*) 

---

---

---

294,3 
167,5 
126,8 

71,0 

1,1569 (**) 

212,4 (***) 

87,5(***) 
124,9(***) 

17,8 

6,8 

10,9 

---
---

0,68 

---



Principais indicadores das contas externas do Brasil 

1989-1998 
Indicadores (US$ milhões) 1989 1990 

Balança Comercial 
Exportação 34.383 31.414 
Importação 18.263 20.661 
Saldo 16.120 10.753 

Balança de Serviços (Saldos) 
Juros -9.633 -9.748
Viagens Internacionais 474 -121
Transporte -1.452 -1.643
Lucros e Dividendos -2.383 -1.592
Lucros Reinvestidos -531 -273
Outros -1.806 1.992 
Total -15.331 -15.369

Transferências Unilaterais (Japão) 244 834 

Transações Correntes 1.033 -3.782

Amortizações Pagas -5.889 -8.053

Necessidades Globais de Financiamento -4.856 -11.835
Externo 

Captação de recursos externos 4.201 5.367 

Investimentos em moeda 333 688 
Líquido --- ---

Portfólio --- ---
Líquido --- ---

Direto --- ---

Líquido --- ---
Empréstimo em Moeda 361 1.045 
Bônus e "notes" --- 54 
Financiamento Rural Direto --- ---

Financiamentos 2.786 2.882 

Reservas internacionais (liquidez) 9.679 9.973 

(*) Dados - JAN/JUN 
Dados organizados pela professora Maria da Conceição Tavares 
Fonte: Boletim do Banco Central 

1991 1992 

31.620 35.793 
21.041 20.554 
10.579 15.239 

-8.621 -7.253
-212 -319

-1.656 -1.359
-665 ,,..-574 
-365 -175

2.023 l .6_59J'

-13.542 -11,.339'

1.556 2.243 

-1.407 6.143 

,-7.830 -7.147

-9.237 -1.004

11.627 17.791 

1.455 5.188 
--- 2.858 
--- 3.864 
--- 1.704 
--- 1.324 
--- 1.154 

4.408 7.979 
1.507 4.833 

--- ---
4.160 2.332 

9.406 23.754 

1993 1994 1995 1996 1997 

38.555 43.545 46.506 47.747 52.986 
25.256 33.079 49.663 53.286 61.358 
13.299 10.466 -3.157 -5.539 -8.372

-8.-453 -6.338 -8.158 -9.840 -10.388
-799 • -1.181 -2.419 -3.593 -4.377

-1.700 -2.441 -3.200 -3.480 -4.514
-1.805 -2.483 -2.590 -2.373 -5.597

� -100 � -83 -200 -447 -151

� 2.505 2.217 2.033 -1.974 -2.475
-15.362 -14.743 -18.600 -21.707 -27.502

1.686 2.588 3.973 2.899 2.220 

-592 -1.689 -17.784 -24.347 -33.439

-9.268 -11.001 -11.026 -14.423 -28.757

-9.860 -12.690 -28.810 -38.770 -62.196

32.667 43.073 53.885 78.999 128.984 

15.928 27.214 28.010 35.152 56.719 
7.068 9.322 7.242 15.483 21.887 

14.971 21.600 22.559 24.684 37.190 
6.591 5.079 4.753 6.118 6.415 

877 2.241 3.285 9.580 17.864 
397 1.912 2.970 9.195 16.330 

11.031 8.756 15.883 28.078 35.535 
7.598 5.961 9.650 18.046 20.448 

--- --- 1.067 4.866 7.844 
3.282 4.353 4.576 6.828 24.192 

32.211 38.806 51.840 60.110 52.173 

1998 (*) 

25.968 
28.003 
-2.035

-4.820
-1.915
-1.941
-2.771

-58
-1.279

-12.986

917 

-13.903

-10.907

-24.810

75.786 

29.571 
16.097 
15.777 

4.450 
9.023 
7.953 

31.039 
15.358 

7.400 
10.097 

70.898 



É com alegria e carinho que o 
Movimento Nacional de Fé e Política 
convoca todos e todas ao IV Encontro 
Nacional em Londrina - PR para 
refletir e celebrar as Utopias da Fé e 
Realidades da Política. 
Atendendo a sugestões, neste ano 
haverá plenárias temáticas que serão 
realizadas no sábado à tarde nas 
comunidades da região. Cada pessoa 
poderá participar somente de uma 

Inscrições e informações: 
Preencha a ficha de inscrição e 
envie o comprovante bancário para o 
seguinte endereço: 

SECRETARIADO REGIONAL DE 
LONDRINA 
Av Santos Dumont, 417 Londrina
PR, 
CEP 86039-090 - FONE: (0xx43) 
3356-0033 - 3344 5986 

1 Alimentação: 
Será oferecida pela organização do 
encontro 2 almoços e 2 cafés. 

2 Caravanas: 
os ônibus das caravanas deverão ser 
contratados também para conduzir 
os participantes aos locais das 
plenárias ( sábado à tarde) e para o 
retorno ao Moringão (domingo de 
manhã) - aproximadamente 30 km. 

3 Estadia: 
os participantes poderão ser 
acolhidos: 
a) em casas de famílias nas
comunidades (trazer roupa de cama
e banho);
B) em pousadas (quartos coletivos
com café da manhã): cerca de R$
15,00/pessoa;
c) em hotéis da cidade (a partir de

plenária. As plenárias terão número 
limitado de vagas, que serão 
preenchidas respeitando-se a ordem 
de chegada das inscriçies. 
Contamos com sua participação e seu 
compromisso em preparar este 
encontro em sua cidade, promovendo 
bate-papos, reflexões, seminários, 
encontros regionais e estaduais. 
Mobilize sua cidade e venha em 
caravanas. 

site: www.fepoliticalondrina.com.br 
e-mail:

. feepolitica@fepoliticalondrina.com.br 
.. DEPOSITO BANCÁRIO: 

Banco: 104 (Caixa Econômica 
Federal) Agência N.2 1479 - San 
Remo 
Conta op 003 - Centro de Direitos 
Humanos/IV Encontro 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 10.00 

R$ 25,00/diária/por pessoa). 
Para se hospedar em pousadas ou 
em hotéis, buscar informações no 
site 
www.feepoliticalondrina.com.br e 
fazer diretamente sua reserva. 

4 Como chegar no local do 
encontro: 

RODOVIÁRIA: 
tomar o ônibus 109 até o terminal 
central e lá tomar o ônibus 209, 
213,307 ou 305, e pedir para descer 
no ponto próximo ao Moringão; 

PARA QUEM VEM DE CARRO: 
ir até o centro de Londrina e pegar a 
Av. Juscelino Kubitscheck (o 
Moringão se localiza próximo à Av. 
Juscelino Kubitscheck, esquina com 
rua Pernambuco). 



dia 04/12 Sábado 

7h - Recepção e Credenciamento 

9h - Abertura 

* Nedson Micheleti (Prefeito

de Londrina)

* Gilberto Carvalho

(Movimento Nacional

de Fé e Política)

1 Oh - Utopias da Fé e Realidades da 

Política 

* Leonardo Boff * Patrus

Ananias

* João Pedro Stédile

12h - Almoço 

14h30min - Plenárias Temáticas 

dia 05/12 - Domingo 

8h30min - Acolhida 

9h - Homenagem a Dom Paulo

Evaristo Arns 

9h30min - Mística e Espiritualidade 

*Frei Betto *Dom Tomás

Balduino

11 h - Celebração

12h30min - Almoço 

-

Nome: 

Endereço: 

CEP.: 

Celular:( ) e-mail:

�

Relação das Plenarias Fé e Política 

\Patrimônio hídrico: direito de
Jelson Oliveira - CPT /PR

todos, responsabilidade de Gelse Gogó - GO
1 cada um. Agenda 21: uma

utopia de todos

Desafios: partido político, Gilberto Carvalho 
2 movimento social e sociedade Selvino Heck - RS 

civil. 

Paulo Bernardo PT Londrina 
3 Os desafios da política 

econômica no Brasil.
Thomas (Mire) 

4 Movimentos Sociais e Selvino Heck) 
participação no governo. Gilberto Carvalho 

O papel do Legislativo na Nilson Mourão
5 construção da sociedade de 

uma sociedade participativa. Chico Alencar 

Mecanismos de participação 
6 e controle social na Gestão Prof. Jolinda Morais Alves

Pública.

Questão Internacional, 
9 1 Globalização e Nova Ordem Enio - Maringá

Mundial. 

10 

12 

13 

14

16

20 

21

Políticas de Segurança Adriana Aranha 

1 Alimentar: Fome Zero 
1 Diálogo inter-religioso e 1 Marcelo Barros

participação partidária. 1 Odair Marques 
Paulo Maudos 

Novas perspectivas da 
Educação Popular. 

17 Sandra Garcia 

Políticas Públicas e Márcia Lopes 
universalização dos d4"eitos ��dré Quintão 

sociais. V 

Fé e Política e realidade l 
Latino mericana

.. 
Ulíiz Eduardo Wanderley 

RefQ{,,ma �rária. -....../ João Pedro Stédile 
MST- Baggio

Violência, Soli edade e Pedro A. R. Oliveira

l'a . Pe. Gunther Zgubic 
Milton Shwants 

.--

N. Cidade:

Fone: ( ) FAX.: 

De qual entidade / Igreja / Pastoral / Movimento ou outro grupo participa? 

Hospedagem: ( ) Casa/família/comunidade ( ) Pousada ( ) Hotel 

Plenárias temáticas: Indique 5 temas de sua preferência por ordem de prioridade: 

1 Tema nº( ) 2 Tema nº( ) 3 Tema nº( ) 4 Tema nº ( ) 5 Tema n º ( 

Local 

Nossa Sr" das Graças • Vila Brasil 

Santa Cruz Luiz de Sá 

Nossa Sr" do Amparo • lntertagos 

Cristo Libertador • M' Celília 

Santo Antonio. Cambé (Centro) 

Santo Antonio • Cafezal 

Cristo Bom Pastor - Lindóia 

Nossa Sr". do Carmo· Ouro Branco 

Nossa Sr". Fátima • Ana Rosa (Cambé) 

Nossa Sr". Aparecida - Silvino (Cambé) 

CEBIC • Jataizinho 

São Tiago Apóstolo • Santiago 

São Lourenço - São Lourenço 

Santa Rita de Cássia • Califórnia 

Est.: 

) 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1. LOCAIS DO ENCONTRO: Ginásio de Esportes Moringão (mesas
redondas) e comunidades da região (para as 14 plenárias temáticas).

2. ABERTURA: A abertura do IV Encontro será no sábado às 09:00 hs., no
Ginásio de Esportes Moringão. Haverá uma homenagem à Dom Paulo

a 

Evaristo Arns e o lançamento do livro "Fé e Política - Fundamentos". A 1
mesa-redonda abordará o tema do IV Encontro: Utopias da Fé e Realidades
da Política.

3. ALMOÇO: O almoço de sábado será servido nas coP1unidades. Por isso,
ao término das atividades da manhã no Moringão, os participantes deverão
se encaminhar rapidamente para os ônibus correspondentes ao número de
sua plenária.

4. PLENÁRIAS TEMÁTICAS: Após o almoço nas comunidades, serão
realizadas as plenárias temáticas, no período das 14:00 às 18:00 hs.

5. HOSPEDAGEM: Os participantes que irão se hospedar nas famílias serão
acolhidos logo após o térn1ino da ie(ií2lí ;d it:, ná�ica. F'c::rn :).:; q:..:c �e
hospedarão em hotéis e pousadas, haverá ônibus que os trará de volta até
o Moringão; de lá, cada um deverá ir para seu local de hospedagem.

6. RETORNO AO MOR�NGÃO NO DOMINGO: As pessoas que ficarem
hospedadas nas casas de família deverão retornar para o local de sua
plenária às 07:00 hs. da manhã levando sua bagagem. Haverá ônibus para
traze-los de volta ao Moringão.

7. ATIVIDADES DE DOMINGO: Os trabalhos no dondngo terão início às
08:30 hs. Após a acolhida, será realizada a 2n mesa-redonda, com o tema
Mística e Espiritualidade. Ao final, participaremos de uma grande
celebração.

8. ENCERRAMENTO: O Encontro se encerrará às 12:30 hs. com almoço que
será servido no Moringão.

9. CARAVANAS: Os ônibus das caravanas precisarão ficar à disposição da
coordenação para o transporte dos participantes até as comunidades. Por
este motivo, as bagagens não deverão ficar no interior dos ônibus. Muitos
participantes também terão que levar suas malas para as comunidades
onde ficarão hospedados. Não será oferecido guarda-volumes.

10. AVALIAÇÃO: Pedimos que todos os participa .. ntes façam a avaliação do IV
Encontro e enviem suas opiniões para o endereço eletrônico:
rnov.fepolítJ_ga@uol.com.br. Solicitamos especialmente que seja avaliada a
nova dinâmica do Encontro: as plenárias temáticas.



PLENARIA LOCAL ENDEREÇO ASSESSORES 

1 - Agua e Ecologia N. S·'. Graças R. f.uis Dias. 393 -Vila Brasil Jelson Oliveira Coord.CPT-PR e Comissão Just. e Paz 
Paulo Souza Secr. Est. do Meio Ambiente de Goiás 

2 - Desafios Partido Sta Cruz Rua Wilson Gonçalves Brandão, s'n - Cj. l.•1is de Sá Selvino Heck Fome Zero - Equipe Nacional - Brasília 
Mov. Sociai André Quintão Deputado Estadual PT -MG 
3 - Economia N. Sª Amparo Rua da Videira. 129 - Jd. lnterlagos Paulo Bernardo Deputado Federal PT-PR

Thomaz Ferreira Coord. Nacional do MJRE 
4 - Mov. Social e C. Libertador Gilberto Carvalho C:;efe do Gab. Presidência Republica 
participação no Atrás dos prédios da Av. Saul Elkind - Cj. \,1' lecíli;i Coord.Nac. Mov. Fé e Política 
governo César Sanson Coord Escola Fé e Política/ PR CEPAT 

- Curitiba
5 - Legislativo Sto Antônio R. Espanha. 289 - Centro CAMB�: Nilson Mourão Deputado Federal PT-ACRE

Pedro Wilson Guimarães Prefeito de Goiânia - GO 
Chico Alencar Deputado Federal PT-RJ - Escritor 

6 - Controle Social Sto Antônio Rua Otávio Pedn, de: Araújo, 33 - Cj. Caiáai II Jolinda M. Alves Prof.de Seniço Social UEU Londrina 

9 - Globalização Bom Pastor Rua Nova Esperança, 222 - Cj. Lindóia Ênio Verri Prof. Economia - UEM/ Maringá 
10- Fome Zero N. Sª Canno Rua Verônica, sin - Parque Ouro Branco Adriana Aranha Fome Zero - Equipe Nacional - Brasília 

José Maria Tardini Membro da ASPT A/PR 
12 - Diálogo N. Sª Fátima R. Fernando Bissoqui. 635 Jd. Ana Rosa - CA;\!BÉ Odair Marques Presidente Nacional do MEP 
Interreligioso Marcelo Barros Teólogo, escritor e Monge Beneditino 

da Arnnciaçãc do Mosteiro de Goiás 
13 -· Educação Ginásio de R. Antônio Dias Adorr,o. s 'nº Jd. Silvin0 li - C.\\iB:"- Paulo Maldos 1Psicólogo, Educador Popular CEPIS/SP 
Popular Esportes Sandra Garcia Prof. Pedagogia UEL - l'vlembro 

l r -...----7 Secretaria de Ed�cação - PR 
14 - Folíticas CEBIC I :vlárcia H.C.Lopes Assist.SociaL Secretária Exewtiva do 
Públicas Atrás da Igreja Matriz - JATAIZINHO Min. Des. Social e Combate a fome 
16 - América Latina CAIC - OESTE Rua .10sé Boralli. 325 - Jd. Santiago Luiz E. Wanderley Prof. Sociologia PUC - SP 
20 - Ref. A!,.rrária CAIC - SL'L João P. Stédile Coordenadcr Nacional do MSTRoJ. JoãL, A. R. l.oun:s. 3655 - JJ. Uni,;,) J;i \ ÍiL'fiJ 

21 - Violência. Santa Rita de Cássia Pedro Ribeiro Sociólogo. Coord. Nac. Mo,-_ Fé e 
Solidariedade e Paz Ru,, Pedro Abelardo. 70 - Jd. Cali 1<.1rnia Política. Prof UNB - Brasília 

Pe. Gunther Zgubic Coord. Nac Past.Carcerária/CNBB 
Milton Schwants  Pastor Luterano e biblista - SP 



-----



mais! domingo, 21 d 

A formação da Europa em livros de Jacques le Goff e Robert Darnton aponta as raízes da vont 

avanços e recuos, moldou um continente d� fronteiras artificiais em um único bloco político

nomapa 

;,·- -'T"�' 

.4-;r- --·- •. � - " 
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Embarcação com africanos chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos principais portos de entrada dos imigrantes ilegais na Europa 

do Império Romano. 
As invasões bárbaras não altera

ram esse quadro, em que se destaca
va a UIÚdade do mundo mediterrâ
neo, abrangendo a faixa européia 
em wna das margens e o norte da 
África, na outra Os árabes, a partir 
do século 72, romperam essa UIÚda-

5 e mui!/.b de, fazendo com que a Europa oci
dental começasse a tomar contornos u t O P I as definidos. Isso, no curso do longo 

d o s ec 111 r período, contendo épocas muito di-
···- u .................. '""""' :.:i :1n'P.tln11:S -·- - ., - · ·- ·---- _: - ·- ·'- - -- --

dades-núcleo de estudos escolásti
cos e de 'wna nova categoria social, 
os intelectuais. 

Estado de espírito 
Dando wn salto até certo ponto ar

bitrário no tempo, vamos encontrar 
o tema da Europa, associado ao cos
mopolitismo, no livro citado de 
Damton. Tal como Le Goff, Damton 
assinala que a Europa não tem fron
teiras naturais e pode ser tida, em 
----- ----l-- ---- . --- ----1--.l- J_ 

chamado de cosmopolitismo. Cir
cunscrito -é bem verdade- às eli
tes, existia wn mundo em qur as 
pessoas se reconheciam como euro
péias, não se preocupavam com 
fronteiras nacionais, não portavam 
passaportes e tinhar11 no francês 
wnalíngua comwn. 

A partir de fins do século 18 e ao 
longo do século 19, em suas diversas 
e contraditórias vertentes, o nacio
nalismo entrou em cena. De wn la-
..l- -... .....: .... .... -··- ._..,._,..,.., �- --·�-... 
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,nos chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos principais portos de entrada dos imigrantes Ilegais na Europa 

Jo Império Romano. 
As invasões bárbaras não altera

ram esse quadro, em que se destaca
va a unidade do mundo mediterrâ
neo,. abrangendo a faixa européia 
em uma das margens e o norte da 
África, na outra. Os árabes, a partir 
do século 72, romperam essa unida
de, fazendo com que a Europa oci
dental começasse a tomar contornos 
definidos. Isso, no curso do longo 
período, contendo épocas muito di
versas, que se convencionou chamar 
de Idade Média. 

Le Goff não chega a idealiz.ar em 
bloco esses tempos, marcados pela 
fome, as epidemias e a pobreza. Por 
exemplo, tem palavras condenató
rias ao império cristão de Carlos 
Magno (747-814), primeiro exemplo 
de uma perversão européia, de uma 
série de tentativas fracassadas de 
construir uma Europa baseada num 
só povo ou num império que passa 
por Carlos 5!!, por Napoleão, e chega 
a um trágico momento com Hitler. 
Mas, ao falar especialmente do sécu
lo 13, Le Goff vê nele os fundamentos 
da Europa, com a expansão urbana, 
que se destaca como centro de liber
dades, e o surgimento das universi-

dades -núcleo de estudos escolásti
cos e de uma nova categoria social, 
os intelectuais .. 

Estado de espírito 
Dando um salto até certo ponto ar

bitrário no tempo, vamos encontrar 
o tema da Europa, associado ao cos
mopolitismo, no livro citado de
Darntonf'Ial como Le Goff, Darnton
assinala gue a Europa não tem fron
teiras naturais e pode ser tida, em
certo sentido, como wn estado de
espírito, cujos valores de liberdade e
igualdade o Iluminismo promoveu.
Para Darnton, longe de estar na ori
gem dos horrores que flagelaram a
Europa até a metade do século 20,
como sustentam pensadores da es
cola de Frankfurt, com Theodor
Adorno à frente, o Iluminismo
-não sem contradições e contra
correntes- constitui o ponto de
partida dos prindpios básicos, que
hoje estão no centro da Comunida
de Européia.

Em sua época, esse movimento de 
idéias oferecia uma alternativa ao 
nacionalismo, que apenas se esboça
va, dando conformação a um modo 
de existência pan�europeu, então 

chamado de cosmopolitismo. Cir
cunscrito -é bem verdade- às eli
tes, existia um mundo em que as 
pessoas se reconheciam como euro
péias, não se preocupavam com 
fronteiras nacionais, não portavam 
passaportes e tinham no francês 
uma língua comum. 

A partir de fins do século 18 e ao 
longo do século 19, em suas diversas 
e contraditórias vertentes, o nacio
nalismo entrou em cena. De um la
do, nutriu o surgimento de novos 
Estados-nação e a derrubada de 
muitas cabeças coroadas. Mas, de 
outro, nutriu a Primeira Guerra 
Mundial e a irrupção trágica do na
zifascismo, fazendo com que a idéia 
de Europa se eclipsasse e depois ex
plodisse em pedaços, com a eclosão 
da Segunda Guerra Mundial. 

A perspectiva histórica, esboçada 
aqui muito sumariamente, indica 
como a formação de uma Europa 
unida é uma construção material e 
simbólica que tem raízes antigas, 
pontilhada por marchas e contra
marchas. Sabemos hoje dos proble
mas e das dificuldades da União Eu
ropéia, alguns cuja superação é viá
vel, outros bem mais complicados, 

seja por força dos vícios inte1 
-veja-se o racismo-, seja por
ça de ameaça$ externas, em
avulta o fenômeno do terrorismc

Mas, pela primeira vez na hist, 
a união da Europa não só se cor 
tizou, como tem condições de se 
nar uma realidade estável, p 
anos afora. A conversão em alia 
de dois países como a França e 
manha -protagonistas do ódi, 
dproco e de carnificinas das dm 
timas décadas do século 19 à Se 
da Guerra Mundial- é um eloq 
te exemplo do quanto se avanço 
continente europeu, no âmbitt 
processo civilizatório. 

Se muitas utopias do século 2( 
passavam de miragens totalitát 
salvacionistas -felizmente ho. 
qüidadas-, a União Européií 
presenta, com relação a elas, o 
traste vivo de uma utopia vi 
num mundo marcado por m 
tragédias, num mundo em que 
sem razão, o ceticismo impera. 

Boris Fausto é historiador e preside 
selho acadêmico do Gacint (Grupo d 

juntura Internacional), da USP. � auto 
Revolução de 1930" (Companhia d 

tras). Ele escreve mensalmente na 
"Autores", do Mais!. 



JS chega a Fuerteventura, na Espanha, um dos principais portos de entrada dos imigrantes ílegais na Europa 

> Império Romano.As invasões bárbaras não alteram esse quadro, em que se destaca. a unidade do mundo mediterrâ
:o, abrangendo a faixa européia n uma das margens e o norte da trica, na outra. Os árabes, a partir 
i século 72, romperam essa unida\ fazendo com que a Europa oci:ntal começasse a tomar contornos :finidos. Isso, no curso do longo :ríodo, contendo épocas muito di:rsas, que se convencionou chamar e Idade Média. Le Goff não chega a idealizar em loco' esses tempos, marcados pela >me, as epidemias e a pobreza Porx.emplo, tem palavras condenató.as ao império cristão de Carlosfagno (747-814), primeiro exemplo. e l.lllla perversão européia, de umaérie de tentativas fracassadas deonstruir uma Europa baseada numlÍ povo ou num império que passa,or Carlos 52, por Napoleão, e chega. um trágico momento com Hitler.,1as, ao falar especialmente do sécuo 13, Le Goff vê nele os fundamentosla Europa, com a expansão urbana,1ue se destaca como centro de liberlades, e o surgimento das universi-
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dades -núcleo de estudos escolásticos e de uma nova categoria social, os intelectuais . 
Estado de espírito Dando um salto até certo ponto ar-. bitrário no tempo, vamos encontrar o tema da Europa, associado ao cosmopolitismo, no livro citado deDamton; Tal como Le Goff, Damt0nassinala que a Europa não tem fronteiras naturais e pode ser tida, emcerto sentido, como wn estado deespírito, cujos valores de liberdade eigualdade o Iluminismo promoveu.Para Damton, longe de estar na origem dos horrores que flagelaram aEuropa até a metade do século 20,como sustentam pensadores, da escola de Frankfurt, com TheodorAdorno á frente, o Iluminismo-não sem contradições e contracorrentes- constitui o ponto departida dos princípios básicos quehoje estão no centro da Comunidade Européia .Em sua época, esse movimento de idéias oferecia uma alternativa ao nacionalismo, que apenas se esboçava, dando conformação a um modo de existência pan�europeu, então 
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chamado de cosmopolitismo. Circunscrito -é bem verdade- às elites, existia um mundo em que as pessoas se reconheciam como européias, não se preocupavam com fronteiras nacionais, não portavam passaportes e tinham no francês uma língua comum. A partir de fins do século 18_ e ao longo do século 19, em suas diversas e contraditórias vertentes, o nacionalismo entrou em cena. De um lado, nutriu o surgimento de novos Estados-nação e a derrubada de muitas cabeças coroadas. Mas, de outro, nutriu a Primeira Guerra Mundial e a irrupção trágica do nazifascismo, fazendo com que a idéia de Europa se eclipsasse e depois explodisse em pedaços, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial . A perspectiva histórica, esboçada aqui muito sumariamente, indica como a formação de uma Europa unida é uma construção material e simbólica que tem raízes antigas, pontilhada por marchas e contramarchas. Sabemos hoje dos problemas e das dificuldades da União Européia, alguns cuja superação é viável, outros bem mais complicados, 

- ------··· 

seja por força dos vícios inte� -veja-se o racismo-, seja por fqça de ameaças externas, em qlavulta o fenômeno do terrorismo.Mas, pela primeira vez na histótj a união da Europa não só se conct tirou, como tem condições de se tq nar uma realidade estável, p� anos afora. A conversão em aliad de dois países como a França e manha -protagonistas do ódio 1 cíproco e de carnificinas das duas i timas décadas do século 19 à Scg� da Guerra Mundial- é um eloqüi te exemplo do quanto se avançouj continente europeu, no âmbito ; processo civilizatório. Se muitas utopias do século 20 q passavam de miragens totalitári� salvacionistas -felizmente hojtj qüidadas-, a União Européia : presenta, com relação a elas, o q traste vivo de uma utopia viáj num mundo marcado por mui tragédias, num mundo em que, • sem razão, o ceticismo impera. 
Boris Fausto é historiador e preside o, 
selho acadêmico do Gacint (Grupo de i 
juntura Internacional), da USP. � autor 4 
Revolução de 1930" (Companhia da; 
tras). Ele escreve mensalmente na S! 
"Autores·, do Mais!. 
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N 
a conjuntura atual, em 

que a União Européia vive 
wna série de dificuldades 
-incorporação de novos

membros, texto constitucional rejei
tado pela França e pela · Holanda 
etc.-, vale a pena refletir sobre as 
origens da Europa. Quando mais 
'não seja para se 1êt uma perspectiva 
histórica de wn projeto que, com to
das as dificuldades, representa a rea
lização de uma bela utopia 

Utilizo dois livros, com esse objeti
vo. Um deles é de Jacques le Goff 
("L'Europe Est-Elle Née au Moyen
Âge?" [A Europa Nasceu na Idade 
Média?], 2003), um continuador da 
escola historiográfica francesa reu
nida em tomo da revista "Annales" e 
um dos maiores medievalistas vivos. 
O outro livro, com o curioso título 
de "Os Dentes Falsos de George 
Washington - Um Guia Não Con
vencional para o Século 18" (Com
panhia das Letras), consiste de vá
rios estudos sobre o Iluminismo. 
Seu autor é Robert Darnton, histo
riador norte- americano que se nota
bilizou por seus trabalhos com abor
dagem rnicrohistórica 

Ambos os textos têm wn ponto 
comum básico: o propósito explícito 
de sustentar uma tese, sem se refu
giar na neutralidade do especialista, 
qualidade que os dois possuem em 
alto grau. Le Goff defende a forma
ção da União Européia, a partir de 
suas raízes, com o mesmo ardor · 
com que Darnton defende o ideário 
ilwninista, vinculando-o aos valores 
atuais de liberdade, mesmo conside
rando que o llwninismo é um típico 
fenômeno parisiense, de meados do 
século 18. 

Historiador agnóstico, Le Goff 
sustenta que a Europa surgiu como 
entidade e tomou forma mt Idade

Média cristã. De fato, o continente 
não nasceu feito, por uma imposi
ção geográfica, como as Américas 
ou a Áfnca. Tomado em sentido de 
continuidade geográfica cercada por 
massas oceânicas, um continente se
ria a Eurásia, todo extremamente 
heterogêneo, de qualquer ponto de 
vista que se queira encará-lo. Embo
ra os gregos tenham criado a duali
dade entre a Europa e a Ásia, diante 
da ameaça asiática representada pe
lo vasto Império Persa, ela não teve 
muito impacto, principalmente da
da a criação de outro império, ainda 
mais vasto, ou seja, o romano. Nessa 
época -diz Le Goff- ninguém se 
proclamava europeu, e sim cidadão 

Embarcação com africanos chega a Fuerteventura, na Espanha, um elos p1 
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do Império Romano. 
As invasões bárbaras não altera-

ram esse quadro, em que se destaca-
va a unidade do mundo mediterrâ-
neo, abrangendo a faixa européia 
em uma das margens e o norte da 
África, na outra Os árabes, a partir 
do século 72, romperam essa unida-
de, fazendo com que a Europa oci-
dental começasse a tomar contornos 
definidos. Isso, no curso do longo 
período, contendo épocas muito di-
versas, que se convencionou chamar 
de Idade Média 

Le Goff não chega a idealizar em 
bloco esses tempos, marcados pela 
fome, as epidemias e a pobreza. Por 
exemplo, tem palavras condenató-
rias ao império cristão de Carlos 
Magno (747-814), primeiro exemplb 
de uma perversão européia, de uma 
série de tentativas fracassadas de 
construir uma Europa baseada num 
só povo ou num império que passa 
por Carlos s2, por Napoleão, e chega 
a um trágico momento com Hitler. 
Mas, ao falar especialmente d<(sécu-
lo 13, Le Goffvê nele os fundamentos 
da Europa, com a expansão urbana, 
que se destaca como centro de liber-
dades, e o surgimento das universi-
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Vamos Evangelizar as Leis 

Documento1 

VAMOS EVANGELIZAR 

AS LEIS 

U
m fato é certo: Cristo não veio· 
ao mundo para destruir a Lei: 

velo para completá-la e aperfeiçoá
/a. Nem veio para apagar tradições 
sadias: veio para enriquec�-las e 
santificá-las. 

Da mesma forma, não estamos 
aqui para aposentar as leis justas 
ou enterrar tradições sadias. Quem 
não aceita lei alguma não passa de 
im�turo e individualista, de alguém 
incàpaz de assumir os compromis
sos comunitários, a garantir-nos 
progresso, liberdade e segurança. 
E quem não sabe apreciar o valor 
das boas tradições acaba renegan
do.a bf#leza d.e suas próprias raízes ... 

. Contudo, não se trata de tornar
nos :escravos das leis. Elas é que 
são nossas escravas. 

Há leis e leis, tradições e tradi
ções. As leis que se tornam instru
mentos de manipulação e domina
ção dos mais fracos não merecem 
respeito algum. E as tradições que 
mant�m o ser humano escravo de 
�eu passado não merecem sobre
viver. 

Jesus declara guerra a toda ido
latria pelas leis e tradições. Ainda 
mais quando 'elas não estiverem de 
acordo com a vontade de Deus nem 
se.-/nsplrsrem em sua Palavra. No 
entanto; . quantas vezes a vontade 
de Deus foi preterida e quantas leis 
foram elaboradas à revelia do evan
gelho ... 

Há muitas leis por aí que sempre 
favorecem os mais fortes e põem a 
gemer os mais fracos. Pois bem, an
tes, de serem divulgadas, elas pre- ·

cisariam ser evangelizadas - uma 
vez que são postas à nossa frente 
para salvaguardar e defender a dig
nidade humana ... 

Perante o valor do homem e da 
mulher, até as igrejas, os santuários 
e as coisas sagradas passam para 
segundo plano. É que os templos e 
as coisas sagradas, bem como to
das as leis e tradições, ainda que 
importantes, são transitórios - e ja
mais podem ser idolatrados. Ao pas
so que o ser humano é a imagem 
do Deus criador - e jamais pode 
ser rebaixado.:. 

Pe. Virgílio, ssp 
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tinsina a. teu filho 
FmBette 

Ênsinaateunlllo CJUe o Brasil
tem.jeit�e:que ele,devecres�
felizpór ser brasileiro. Há neste 
pafsjuftes justos, ainda que esta 
verdade soe como cacófato. 
1uít.es que. êomo meu pai, nunca 
empregaram familiares, embora 
tivessem filhos advogados, 
jamais fiz.eram da função um meio 
de angariar mordomias e, 
isentos. ·deram ganho de causa 
também a pobres. contrariando 
pati:ões gananciosos ou 
empresas que se viram 
obrigadas a aprender que, para 
certos homens, a h(mra é 
inegociável. 

Ensina a teu filho q:ae neste 
país hã políticos ínte�s como 
Antônio Pinheiro, pai do 
jornalista Chico Pinheiro, que 
revelou na mídia seu 
corlttacheque de patlamentar ê 
devolveu ao.s cofres públicos 
j etons de procedênc-i-a 
duvidosa. 

Saiba o teu filho que. no 
monolito preto do Banco 
Central, em Brasília. onde 
trabalham cerca de 3 mil 
pessoas, .a maioria é honrada e,

porque não . é cega, indignada 
ante maracutaias de autoridades 
.que deveriam primar pela ética 
no cargo que lhes foi confiado. 

Ensina a teu filho que não 
ter talento esportivo ou rosto e 
corpo de modelo, e sentir-se feio 
diante dos padrões vigentes de 
beleza, não é motivo para ele. 
perder a auto-estima. A 
felicidade não se compra nem é 
um troféu que se ganha 
vencendo a concorrência. Tece
se de valores e virtudes e 
desenha, em nossa existência, 
um sentido pelo qual vale apena 
viver e morrer. 

Ensina a teuf'ilhoque o Brasil 
possui dimensões. continentais 
e as mais fertéis terras do 
planeta .. Não s.e justifica, pois, 
tanta terra. sem gente e tanta 
gente sem terra. Assim como a 
libertação dos escravos tardou, 
mas chegou, a reforma agrária 
haverá de se implantar. Tomara 
que regada com muito pouco 
sangue. 

. Saiba o teu filho que os sem
terra que ocupam áreas ociosas 
e prédios prt:t,licos são, hoje, 
cham.adbs. de"bandidos", como 
outrora a pecha caiu sobre 
Gandhi sentado.nos trilhos das 
ferrovias inglesas e Luther King 
ocupando escolas vetadas aos 
negros. 

Ensina a teu filho que 
pioneiros e profetas, de Jesus a 
Tiradentes, de Francisco de 
Assis a Nelson Mandela, são 
invariavelmente tratados, pela 
elite de seu tempo, como 
subversivos, malfeitores, 
visionários . 

Ensina a teu filho que o Brasil 
é uma nação trabalhadora e 
criati:va. Milhões de brasileiros 
levantam cedo todos os dias, 
comem aquém de suas 
necessidades e consomem a 
maior parcela de sua vida no 
trabalho, em troca de um salmo 
que não lhes assegura sequer o 
acesso à casa própria. No 
entanto, essa gente é incapaz de 
furtar um lápis do escritório,um. 
tijolo · da obra,. uma ferramenta 
da fábrica. Sente-se honrada por 
não descer ao ralo que nivela 
bandidos de colarinho branco 
com os pés-de-chinelo. É gente 
feita daquela matéria-prima dos 
lixeiros de Vitória que 
entregaram à polícia sacolas 
recheadas de dinheiro que 
assaltantes de banco haviam 
escondido numa caçamba. 

Gazeta do EiStado

Ensina teu filho a evitar a via 
preferencial dessa sociedade 
neoliberal que nos tenta incutir 
que �r consumidor é mais 
importante que ser cidadão, 
incensa quem esbanja fortuna e 
realça mais a estética que a ética. 

Saiba o teu filho que o Brasil 
é a terra de índios que não se 
curvaram ao jugo português e 
de Zumbi, de Angelim e frei 
Caneca, de madre Joana 
Angélica e Anita Garibaldi, dom 
Hélder Câmara e Chico Mendes. 

Ensina a teu filho que ele não 
precisa concordar com a 
desordem estabelecida e que 
será feliz se se unir àqueles que 
lutam por transformações 
sociais que tomem este país 

. livre e justo. Então, ele 
transmitirá a teu neto o legado 
de tua sabedoria. 

Ensina teu filbo a votar com 
consciência e jamais· ter nojo de 
política, pois quem age assim é 
govemacio por qu�m não tem e, 
se a maioria tiver a mesmareação, 
$êrá Q funda democracia. 

QUe o teu voto e o dele sejam 
e� prol da justiça soei� e. dos 
due1tos dos brasdeiros 
itnerecidamente tão pobres e 
excluídos, por razões políticas, 
dos dons da. vida. 

Ensina a teu filho que a uma 
pessoa bastam o pão, o vinho e 
um grande amor. Cultiva nele os 
desejos do espírito. 

Saiba o teu filho escutar o 
silêncio, reverenciar as 
expressões de vida e deixar.;.se 
amar por Deus que o habita. 

. Frei Betto é escritor 

Publicado pelo jornal O
Estado de S.Paulo em 4/7 / 
2002 



1mpect1cta ba1xar1a contra o Lula 

, Antonio Candido, D. Evaristo Arns, 
Evandro Lins, Celso Furtado, FHC 

U
m episódio da campanha eleitoral que só 
agora pode ser trazido ao conhecimento 

público. Comecemos pela conseqüência.
Muitos ficaram surpreendidos que o presi
dente eleito Luiz Inacio Lula da Silva, logo 
depois da consagração do segundo turno, 
ratificação e ampliação da vitória do pri
meiro, viesse ao Rio e fosse especialmente 
agradecer a Evandro Lins e Celso Furtado. 
Os dois valem qualquer visita, e também os 
agradecimentos. 
São grandes figuras, mas por que só eles? 
Teremos que retroceder à campanha políti
co-eleitoral, que tinha tudo para se desenvol
ver num clima de baixaria total, e que já 
resvalara mesmo para esse nível. Até deter
minado momento, poupara apenas o candi
dato Luiz lnacio Lula da Silva, por muitos 
motivos, mas dois deles mais importantes 
que os outros. 
O primeiro tinha explicação mais do que eviden
te: não havia nada contra o Lula do ponto de vista 
de vida privada. Como homem público, jamais 
ocupara qualquer cargo, portanto nada poderia 
ser mobilizado contra ele. 
E segundo, que como o Lula já estava na 
quarta campanha presidencial e nada fora 
descoberto, ( ou até mesmo inventado contra 
ele) é evidente que seria impossível a fabrica
ção de qualquer coisa que derrubasse o candi
dato já franco favorito. 

*** 

M
as a necessidade da vitória a qualquer
preço, a angústia de perder o Poder tido por 

alguns como indispensável, a derrota anunciada, 
vislumbrada, pressentida, são capazes de qual
quer coisa, mesmo absurda ou inimaginável. 
Surgiu então. em São Paulo não um dossiê, (a 
campanha estava inundada por eles) mas uma 
-rav'lci'-'l �om vi'tleo evidentemente falsa ver-

gonhosamente montada, mas com toda apa
rência de verdadeira. E que no final da cam
panha (faltava uma semana para o primeiro 
turno), poderia ser aceita como legítima, pro
vocar centelhas, faíscas, até incêndio de gran
des proporções. 
Se por causa dessa trapaça fosse roubada a vitória 
do Lula, não se imaginava o que poderia aconte
cer. Estava mais do que visível, que o clima que 
levava à vitória do Lula, não se conformaria, não 
aceitaria, não concordaria em ver a fraude modi
ficar o que se prenunciava como vontade popular 
majoritária. 
A apropriação indébita da vitória, essa revira
volta de bastidores contaminados, nada a ver 
com uma decisão do cidadão-contribuinte
eleitor. 

*** 

. Essa "armaç90 ilimitada" chegou ao conheci-
mento de Antonio Candido, um dos mais 

respeitados intelectuais brasileiros. Horroriza
do, falou com D. Evaristo Ams, e decidiram 
empreender campanha vigorosa para liquidar 
essa monstruosidade. Como os dois são de São 
Paulo, e como um dos maiores amigos de Anto
nio Candido é o jurista e grande criminalista 
Evandro Lins e Silva, falaram com ele. Evandro 
conversou com Celso Furtado, e os quatro resol
veram confiar no presidente FHC, apelar para 
ele, colocá-lo a par do que estava acontecendo e 
pedir seu apoio para destruir a calúnia que se 
preparava. 
Combinaram que o melhor caminho seria 
uma carta ao presidente, que foi escrita pelos 
quatro. Cada um deles, isoladamente, escre
ve admiravelmente. Mas preferiram escrevê
la em conjunto. Entregue imediatamente ao 
presidente da República por um portador de 
alta confiança e integridade, também horro
rizou FHC. Que resolveu na hora. e do nró-

prio punho, responder aos signatários. O 
portador, (que pediu sigilo e ressalva sobre 
seu nome) ficou surpreendido de esperar para 
levar a resposta do presidente da República. 
Na carta,Antonio Candido, D. Evaristo, Evandro 
e Celso Furtado pediam ao presidente "que não 
deixasse prosperar uma indignidade como aque
la". Na resposta, FHC dizia que "acreditava na 
denúncia por causa da importância dos nomes, e 
não deixaria de maneira alguma que um fato 
como esse, uma vergonha desse quilate, prospe
rasse". O presidente usou a mesma palavra usada 
pelos qllatro denunciantes. 
A ação de FHC, fulminante, teve o efeito de 
acabar coin tudo o que se tramava. Para bem 
de todos, do País, da campanha e para a 
própria história de FHC. 

* * *

\ 

PS - Consolidada a vitória, Lula veio ao Rio 
agradecer a Evandro e, Celso Furtado, em São 
Paulo já estivera com Antonio Candido e D. 
Evaristo. No Rio, Lula incluiuApolonio de Car
valho, bravo dos bravos, que merece qualquer 
homenagem. Todos eles, pela idade e pelas cre
denciais, agiram levados pelo espírito público, 
não disputam nem aceitam cargos. 
PS 2 - Fiquei conhecendo o episódio entre 
o primeiro e o segundo turnos. Lógico, não 
iria publicar coisa alguma, teria o mesmo
efeito da gravação-vídeo "abortada". 
Agora a história sai dos subterrâneos do 
vandalismo político-eleitoral, ganha o céu 
aberto das revelações que enriquecem a 
nossa história. 
PS 3 - Com os nomes dos que impediram a 
consumação do ato indigno. E o reconhecimento 
da grandeza, desprendimento e generosidade, 
dos dois lados. 

Uol�n 1"n--�-..J ....... 
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Os;q"úatro,novgs Conselhos 
Tutelares da Criança e do Ado-
lesçent� dê Nova Iguaçu (Vila de,: 
C�:k4fM,é!lqüita,: �Ústiri e td-
rnehdador Soares) devem come
çar à funcionar dia 8, mas a pre
fehu�â ainda não 'defini ti ohdé. 
d� éôfrsdheirós do Centro. é de 
Càbu�u não receberafu ajuda de 
ctlsto elitrê jt.inlio e dezembro de 
1996 e os repàss�s·voltaraµi a 
àtrasai'emji)nho t.lé 1997;'Coíno 
ii; ·equipes 9e Càbuçt(tenttó·e'. 

l Altstir'reltão itú�bmplêtâs.�'
(

)'·
Conselho Municipal dós'Direi:.:
tós cfa''étiabça e·tto Adoléscéh'té
1na11tém a68rfas as inscrições pii�
rá' ô' <ldlégio eleitoral e pará câh�

. didatos até 15 de fevêreírô. As 
. eleiçê>es estão marcàdá's para 
: matço'e �s interessados podem' 
' proç:urar os·. membros do êonse� 1 

lhô i1à Rua Otávio Tarquínio, 15, 
3º andar; ... , -· 

-



• 
ENTREVISTA !-------------------' 

As pequenas domésticas 
Num estudo sobre trabalho infantil, a economista Lena Lavinas

descoh.1.e '-lut qoc Mi :mtcc�1I1�s são operárias c.ui latE.$ d..� C,,.\,,:,_,:�q; '.�-l�:ü 

e erca de 400 mil meninas bra
sileiras, entre 10 e 16 anos, tra
balham como empregadas do

mésticas. Em média, recebem 60% de 
um salário mínimo por mês. De cada 
100, quatro nada recebem. Vivem com 
parentes ou conhecidos de seus pais, 
que não têm condições de criá-las. De 
cada dez, três abandonaram a escola. 
Esses dados emergem de um estudo en
comendado pela Organização Interna
cional do Trabalho (OIT ) ao Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (lpea). 

Coordenado pela economista Lena La
vinas, de 47 anos, servirá de base pa
ra um programa federal de erradica
ção do trabalho infantil, em parceria com 
a OIT, o Unicef, a Fundação Abrinq e
a seção brasileira da ONG internacio
nal Save the Children. "Nos canaviais 
e nas carvoarias, a mão-de-obra infan
til é formada, em sua maioria, por meni
nos", conta Lena Lavinas em entrevista 
a ÉPOCA. "A OIT queria um olhar sobre 
o universo das meninas, e aí surgiu o
drama das pequenas domésticas."

ÉPOCA: Nascer pobre no Brasil, pa-
ra uma menina, significa uma 

condenação ao emprego 
doméstico? 
Lena Lavlnas: Há umfêul
tura que favorece esse ra-
ciocínio. Porque é essa a 
oportunidade de emprego 

que uma menina pobre tem. 
Ela já foi treinada em ca

sa. Tem uma competên
cia - competência en
tre aspas - para isso. 

Um estudo da antropó
loga Maria Luíza Heil
bom, da Uerj, mostra 
que o trabalho das me
ninas começa muito 

cedo, quando substituem a mãe diaris-
ta. A mãe deixa a filha em casa cuidan
do da roupa, da comida, dos irmãos. Os 
meninos estão na rua, jogando futebol. 
ÉPOCA: A sensação ilusória de ascensão
social não seria um atrativo para me
ninas que trocam o ambiente pobre por
uma boa casa num lugar melhor? 
Lena: Sim. Há um dado novo, identüi
cado pela pesquisadora Ana Sabóia, do 
IBGE, especialista em trabalho infantil. 

· Em outras atividades, as meninas rece
bem em média um terço do salário mí
nimo. Já as que trabalham como domés
ticas ganham, em média, 60% do salá
rio mínimo. Em Brasília, a média é de
93%. Então, além do know-how, diga
mos assim, o nível salarial é um atrativo.
ÉPOCA: O trabalho infantil, de manei
ra geral, tem aumentado no país?
Lena: Tem crescido muito no mundo,
mas vem caindo no Brasil. Numerica
mente, ainda é grande. Temos em tor
no de 4,5 milhões de crianças e adoles
centes até 17 anos trabalhando. Mas a
situação das meninas é especial. Um
estudo da professora Hildete Pereira
mostra que cerca de 5 milhões de mu
lheres brasileiras trabalham como do
mésticas. Isso corresponde a 20% de
todas as mulheres ocupadas.
ÉPOCA: É mais fácil erradicar o trabalho

infantil dos meninos?
LENA LAVINAS Lena: Muito mais. A so

cialização dos meninos é 
feita na rua, na bola, na 
brincadeira. A das meni
nas se faz em casa, no 
aprendizado do trabalho 
doméstico. Isso favore
ce sua entrada precoce 
no mercado, na condição 
de empregadas domésti
cas. Entre essas meninas, 
mais de 60% são negras 

• Formação
Economista, com doutorado 
na Universidade de Paris 

• Cargo
Técnica da diretoria de 
Política Social do lpea 

• Especlallzação 
Avaliação de programas de 
combate a desigualdades 
sociais e regionais 

e pardas. 
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TUBALHO 

ÉPOCA: No universo total das meninas 
que trabalham, o quadro é diferente? 
Lena: Não. No wúverso de meninas ocu
padas, a maioria é branca. Mas, entre 
as domésticas, é negra e parda. É um 
dado perverso. Justamente as meninas 
mais discriminadas socialmente são as 
que trabalham como domésticas. 
ÉPOCA: Qual é a solução para essas 
distorções? 
Lena: Escola. Uma das conclusões a 
que chegamos informa que as meni
nas domésticas têm escolaridade mui
to inferior à do wúverso total de meni
nas ocupadas. O trabalho doméstico 
é diferente de qualquer outro. É de 
manhã, de tarde, de noite, não tem 
hora para acabar. É incompatível com 
a escolaridade. Recentemente, o go
verno brasileiro assinou uma conven
ção que elevou para 16 anos a ida
de mínima para a entrada no merca
do. Mas há meninas de 15 anos que 
são mulheres. É preciso formular dis
tintas estratégias para os diferentes 
grupos etários. 

.ÉPOCA: A culpa maior deve recair so
bre a família da menina pobre ou so
bre a família de classe média que a 
emprega? 
Lena: Não se deve procurar culpados, 
mas sensibilizar e conscientizar as duas 
partes. Uma família de posses que em• 
prega uma criança pode pensar que 
a está ajudando. Muitas vezes até es
tá, porque oferece à menina a opor
tunidade de compartilhar a convivên
cia de um lar com mais possibilidades. 
Por isso, é preciso trabalhar a consciên
cia e a sensibilidade nos dois lados. 
ÉPOCA: Há no Brasil alguma política 
destinada a salvar essas crianças? 
Lena: Temos novidades importantes que 
dizem respeito aos programas bolsa-
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escola. São muito bem-sucedidos. No 
Ipea, já avaliamos os programas de Bra
sília e de Belo Horizonte. Agora, esta
mos avaliando o do Recife. O programa 
bolsa-escola é o melhor qÚe podemos 
ter. Todas as famílias com crianças em 
idade escolar recebem um ou meio sa
lário mínimo, dependendo da região, 
para manter seus filhos estudando. 
ÉPOCA: O que o governo federal tem 
feito nesse campo? 
Lena : É preciso fazer justiça. Se o go
verno brasileiro tem feito alguma coisa

Nos canaviais e nas 

bra 

família 

u 

que a está ajudando 

bem-sucedida em política social, é na 
erradicação do trabalho infantil. Além 
das ações setoriais do Programa de Er
radicação do Trabalho Infantil, o Peti, 
o Ministério da Educação lançou, há
dois anos, um programa de renda mí
nima que contempla hoje 504 mil fa
mílias. Cada uma delas recebe mensal
mente o valor médio de R$ 37 por crian
ça para manter os filhos na escola.
ÉPOCA: A bolsa-escola seria uma so
lução para ó problema das meninas
domésticas?
Lena: Descobrir isso é um desafio pa
ra nós. Porque, às vezes, elas trabalham

numa cidade e a família mora em ou
tra. A menina teria de voltar para sua 
cidade e deixar o trabalho. Não sa
bemos se é isso o que ela quer. 
ÉPOCA: Como saber? 
Lena: Temos uma estratégia. No fim de 
maio, vamos discutir o assunto ampla
mente num seminário com a participa
ção de entidades da sociedade civil, do 
Sindicato das Empregadas Domésti
cas e das ONGs ligadas à área. 
ÉPOCA: As meninas serão ouvidas? 
Lena: Sim, mas em um programa pi
loto que faremos em Belo Horizonte. 
Durante duas semanas, vamos distri
buir em alguns pontos da cidade ques
tionários para que elas respondam o 
que desejam. 
ÉPOCA: Por que muitas não querem 
deixar o típo de vida que levam? 
Lena: Muitas vezes, para elas, o tra
balho é uma fuga. Além disso, o sa
lário médio de uma menina domésti
ca é maior que o do universo total de 
meninas ocupadas. Por isso, precisa
mos conscientizá-las do que estão 
perdendo. Dizer-lhes que o atraso es
colar das meninas domésticas vem 
aumentando, enquanto o do univer-
• so total de crianças ocupadas no Bra
sil tem caído. Uma criança de 14 anos
já deve ter oito anos de escolaridade.
Na realidade brasileira, a média é de
cinco anos. São três anos de atraso
escolar. O atraso de uma menina que
trabalha como doméstica é muito
maior. E vem crescendo. Entre elas,
32% não estudam. O percentual cai
para 17% no universo total de crian
ças que trabalham. Só isso já é uma'
razão para a erradicação do trabalho
dessas meninas. •

MARCEU VIEIRA, DO Rio 
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Reçiional UF 
Leste 1 RJ 
Leste 2 MG 

MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 

Oeste 1 MS 

Oeste 2 
Centro Oeste GO 
NE1 CE 

CE 

CE 
NE 2 PE 

PB 
PB 

NE 3 SE 
BA 

NE 4 

Lista dos Candidatos eleitos em 2003 - membros da Igreja Católica 
Nome 
Chico Alencar 
César Medeiros 
José Leonardo Monteiro 
Patrus Ananias 
Reginaldo Lopes 
Durval Angelo 
André Quintão 
Bonifácio de Andrada 
Mourão 
Biel 
Osmanio Pereira 
Miguel Martini 
Padre João Carlos 

Pedro Kemp 

Padre Ferreira / 
PeZé I 
JOÃO ALFREDO 

( ( 
João Alfredo \ ' 

Marco Maciel ' 

Luiz Albuquerque Couto 
Anastácio Ribeiro 
João Fontes 
Yulo Oiticica 

Cargo 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Federal 
Estadual 
Estadual 
Federal 
Estadual 
Estadual 
Federal 
Estadual 
Estadual 

Estadual 

- -
.... 

Estadual 
Federal 

Federal 
Senador 

Federal 
Estadual 
Federal 
Estadual 

Partido Participação 
PT PJ/JEC 
PT PJ 
PT CEBs 
PT 
PT PJ 
PT CEBs 
PT CBJP 
PFL 
PMDB 
PT PJ 
PSDB RCC 

' RCC 
PT \ "/ Padre 

PT V PJ 
J, 

"Ex-padre" 
' PPR Padre 

PT PJE (?) 
PFL 

PT Padre 
PT Padre (Frei) 
PT 
PT PJMP 

169.131 
29.459 
30.646 

520.046 
64.204 
89.326 
54.972 

62.778 
42.204 

100.252 
36.453 
47.243 

18.957 

19.043 
83.161 

112.144 

1.799.895 

28.879 
30.115 

OBS 

Dioc.Mariar 
Gov.Valada 

Juiz de Fon 

Dic.Mariam 

Dioc.Paraít 
Dioc.Paraít 

' 
\ 
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NES 

Sul 1 SP Ivan Valente Federal PT 109.817 

SP Luiz Eduardo Greenhalgh Federal PT 147.798 
SP Renato Simões Estadual PT PJ 93.806 
SP Marcelo Candido Estadual PT PJ 
SP Luiza Erundina Federal PPS 

-
Mov.Focolare 

SP Salvador Zimbaldi Federal PSDB RCC 
SP Simão Pedro Estadual PT PJ 94.024 

Sul 2 PR Padre Paulo Estadual , Padre 18.216 

PR Flávio Arns Senador ,, "' 1.995.601 

Sul 3 RS Frei Sérgio Gõergem Estadual PT i.... "'- PJ (frei) 44.849 

RS Fabiano Pereira Estadual PT \ "/ PJ 26.285 
Sul 4 se Francisco de Assis Nunes Estadual PT 

-

PJ " 

se Padre Pedro Baldissera Estadual PT J Padre/PJ 
se Luci Choinacki Federal PT CEBs 
se Cláudio Vignatti Federal PT CEBs 

Norte 1 RR Titonio / Estadual PT PJ 
Norte 2 
Noroeste AC Pe. Valmir ( Estadual PT Padre/PJ 

AC Marina Silva i \ Senadora PT PJ/CEBs Evangélica 
AC Nilson Mourão 

, \ Federal PT PJ/CEBs 
AC Arnobio Marques ' Vice PT PJ/CEBs 
AC Jorge Viana .... Governador PT PJ/CEBs 
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MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

DESEMPREGADOS 

APRESENTAÇÃO 

Este caderno é um instrumento para organizar trabalhadoras e 
trabalhadores desempregados que se encontram nas periferias dos 
grandes centros urbanos. 

Somos milhares de homens e mulheres, de jovens e velhos. 
Dizem que uns não podem trabalhar porque são muito novos e não 
sabem nada. Outros não podem trabalhar porque são muito velhos e 
já dá para descartá-los. E os demais, adultos, não estudaram, não 
tem boa aparência, etc. ou seja, não há lugar mesmo, não há e não 
haverá vagas para os pobres no modelo econômico que vigora no 
país. Não havendo lugar na economia, também não sobra lugar onde 
possamos viver, então nossas casas ficam no fim da linha. 

Por tudo isto que precisamos nos juntar e nos organizar, os 
desempregados, sem teto, os pobres da cidade. Temos de arregaçar 
as mangas e nos colocar em 1, ta contra a exclusão e construir uma 
nova vida para o povo. 

Certamente não é vontade de Deus jogar milhões de pessoas na 
miséria, na pobreza. 

Temos que erguer a cabeça, nossa tarefa é nos organizarmos 
para buscar nossos direitos, o direito ao Trabalho, a um pedaço de 
Chão e um Teto digno. A vitória virá para quem lutar pelo que é 
humano e justo. 

MTD/RS 
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NASCIMENTO DO MTD 

A história do Movimento dos Trabalhadores Desempregados 
está relacionada com a realidade das últimas décadas da economia 
brasileira, onde o desemprego e a miséria tomaram conta, com 
conseqüências sociais desastrosas para a camada mais 
empobrecida dos trabalhadores. É a história de um desafio, 
complexo, diante da situação que vive o mundo urbano. 

A realidade industrial e rural trouxe mudanças profundas nas 
cidades, que em pouco mais de 50 anos passaram a concentrar 
quase 80% da população do país, brotando novas favelas todos os 
dias. Essa multidão, sem trabalho, é empurrada para as beiras de 
valos e rodovias, longe das escolas, dos postos de saúde, do 
saneamento básico. 

Na década de 90, várias iniciativas de setores sindicais, 
populares e pastorais, apresentaram propostas de políticas públicas 
para desempregados. 

A partir de 1999, um grupo de desempregados, militantes das 
lutas do povo, foram desafiados a iniciar um trabalho de base junto a 
outros desempregados das periferias das grandes cidade, com o 
,,.,,,----------- objet ivo de criação de um

Movimento Social 

Assim, em 22 de maio de 2000 
n a s c e  o M o v i m e n t o  d o s
Trabalhadores Desempregados 
com o primeiro acampamento em 
Gravataí, ao lado da montadora 

· General Motors (GM).
Os grandes eixos de luta 

firmaram-se em três pilares: 
TRABALHO, TERRA E TETO, 

traduzidos nas lutas por Frentes 
Emergências de Trabalho e/ou 
Assentamentos Rururbanos. 

l ª Marcha or Trabalho e Teto - dez 2000.
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CONQUISTAS 

A maior de todas as conquistas sem dúvida é a 
CONSOLIDAÇÃO DO MTD, enquanto Movimento Social, enquanto 
uma ferramenta de luta do povo urbano que se encontra nas 
periferias, desempregados, marginalizados, vivendo em condições 
sub humanas.Em seu primeiro ano de existência o MTD realizou a 
Marcha por Trabalho eTeto, onde garantiu as primeiras conquistas 
dos desempregados: 

Assentamento Rururbano 
É uma das conquistas 

centrais do MTD, trata-se espaços 
próximos às grandes cidades, 
onde a moradia é mais ampla e 
onde é possível produzir a 
subs is tênc.ia, prudução de  
a l imentos e t rabalhos e m  
atividades urbanas. 

Assentamento Belo Monte 
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Frentes Emergenciais de 
Trabalho 

Na Luta conquistamos a1
criação da Lei estadual dasl 
Frentes E mergenc iais de 
Trabalho, que beneficiou mais de 
dois mil desempregados atravési 
do programa Coletivos de! 
Trabalho. 

Frente de trabalho,Constru ão de casa 



ORGANIZAÇÃO DO MTD 

No MTD os desempregados são organizados em núcleo de 
base, nos acampamentos/assentamentos ou nas vilas. Os núcleos 
devem reunir de 07 a 15 famílias. 

Cada núcleo escolhe um companheiro e uma companheira para 
coordenar, e estes coordenadores integram a coordenação 
municipal do Movimento. 

O que se busca é organizar trabalhadores que possam, através 
do trabalho coletivo, obter renda, resgatar valores humanos, que 
possam garantir melhores condições de vida. 

Alguns Princípios 

-O Trabalho coletivo, acreditando que só a união dos
trabalhadores nós dará condições de futuro. 

-A defesa da vida, em toda sua plenitude.

-Nossa aliança se dará, exclusivamente, com a classe
Trabalhadora. 

-Direção coletiva nas Lutas.

-Estudo da realidade dos Trabalhadores.

sM: 

1 Preparação para a Marcha por Trabalho e Teto 
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O MOMENTO É DE LUTA 
A eleição de Lula Presidente do Brasil é um passo importante, 

mas não é toda a caminhada. Só acontecerão mudanças se 
ontinuarmos· organizados e mobilizados para avançar nas nossas 

reivindicações, para resolver os nossos principais problemas e 
oncretizar as conquistas que tanto sonhamos. Se ficarmos 
sperando por um pai que venha nos dar presentes, vamos nos 
nganar. Por isso, afirmamos: 

TRABALHO, TERRA E TETO 

A LUTA TRAZ CONQUISTAS 
O momento que estamos vivendo não deixa dúvida: ou nos 

submetemos a viver de forma indigna ou nos organizamos e 
lutamos pelos nossos direitos. 
Esta é a proposta do MTD: 

Nos orgànizarmos e fazermos uma grande luta para garantir 
conquistas concretas para os desempregados. 

Vamos lutar por: 
*Novos Assentamentos Rururbanos e liberação dos recursos

aos assentados. 

* Frentes Emergencias de trabalho, facilitadas, voltadas a
beneficiar as comunidades onde moram os desempregados. A 
semana de trabalho deve ser distribuida em: 3 dias para trabalho 
efetivo, l dia para qualificação profissional e l dia para resgate 
de valores humanos. 

*Linha de crédito para desempregados desenvolverem os
grupos de produção coletivos. 
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FOME ZERO É TRABALHO ! 
A eleição de Lula Presidente do Brasil é um passo importante, 

mas não é. toda a caminhada. Só acontecerão mudanças se 
continuarmos organizados e mobilizados para avançar nas nossas 
reivindicações, para resolver os nossos principais problemas e 
concretizar as conquistas que tanto sonhamos. Se ficarmos 
esperando por um pai que venha nos dar presentes, vamos nos 
enganar. 

O ser humano se diferencia dos animais porque consegue 
produzir seus próprios meios de vida. Por isso o trabalho é quem dá 
forma ao ser humano, organiza a vida das pessoas em todos os 
sentidos. 

O desemprego e a desocupação desumanizam o trabalhador e a 
trabalhadora, obrigando-os a viverem sem dignidade. 

Seguindo o princípio de que cada pessoa deve produzir o seu 
sustento, de acordo com o potencial de força de trabalho, deve-se criar 
alternativas· para que todos tenham condições de integrar-se ao 
trabalho. 

Se há disposição do governo Lula de que nenhum brasileiro 
passe fome, então é preciso entender que a tarefa não é só levar 
comida, mas, principalment , garantir trabalho, investindo pesado 
em políticas emergenciais, na criação de empreendimentos públicas 
de trabalho para os desempregados, e alternativas permanentes. 
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NOSSA ESPERANÇA TEM NOME DE 

LUTA 

CHEGUEM, CONHEÇAM 
COSPIREM OS OPRIMIDOS DESSA TERRA 

A QUEM SÓ O LIXO RESTOU 
OLHEM NO ESPELHO DO TEMPO 

O QUE A MISÉRIA BORDOU 
MAS .... EÍ! 

EÍS QUE CADA FOLHA SECA 
BROTOU VIDA 
BROTOU LUZ 

QUEM ACREDITA, BUSCA 
PERMEIA TRAZ OUTROS, 
PRA SENTIR, PRA VIVER 
SE EMOCIONAR, VIVER 

A TERRA FÉRTIL DA ESPERANÇA PLANTADA 
A TERRA MÃE AGRADECIDA 

ESTENDEM OS SEUS BRAÇOS 
OS FRUTOS DA VIDA 

CHEGEM, SE UNAM, FORTALEÇAM 
QUE OS OLHOS DA MORTE PLANEJAM CHORO 

E TECEM GRADES PARA NOSSO SONHOS 
E ELAS CHEGAM TÃO PERTO 

QUE ACREDITAM QUE FUGIREMOS 
NOS AMENDRONTAREMOS 

QUE SEREMOS COMO RATOS 
JOGADOS NO RIO PODRE 

MAS SE ENGANAM 
ESTAMOS ATENTOS, VIGILANTES 

E AS CORRENTES QUE CULTIVAMOS 
SÃO FEITAS DE SOLIDARIEDADE 

. NÃO SE QUEBRAM NA PRIMEIRA GRADE 
NOSSA GARGANTA TEM UMA MULTIDÃO 



., Movimento Fé e Política: memória histórica 

Pedro A Ribeiro de Oliveira1

Para o leitor e a leitora que não conheceram o MF&P naquela sua primeira fase, faço aqui a memória do 
Movimento e sua caminhada em busca de responder aos desafios que a realidade do momento trazia para 
militantes cristãos. O primeiro momento: - Começo lembrando o contexto de abertura política do início dos anos 
80. Muitos cristãos, formados nas Comunidades Eclesiais de Base e Pastorais populares, estavam em movimentos
populares, movimento sindical, campanha contra a carestia, luta de moradores, associação de bairros, luta pela
terra, e sentiam necessidade de desdobrar sua luta também para a política partidária. Para os que tinham
participado de partidos antes do golpe militar de 1964 (Partido Democrata Cristão, Partido Trabalhista Brasileiro e
Partido Socialista Brasileiro, entre os partidos oficiais, Ação Popular e Partidos de inspiração marxista-leninista,
entre os partidos ideológicos), este era o conduto normal de toda luta popular. Mas para o pessoal mais novo,
nascido e criado nos movimentos sociais, a política partidária era vista sob suspeita de ser igual a •politicagem·,
sem qualquer proveito para o povo.

Já havia algumas experiências;- Creio que as primeiras, ou pelo menos as mais marcantes, foram da 
Corrente popular do MDB, em Mato Grosso. Eram as prefeituras populares, com a presença de muitas pessoas 
ligadas à Prelazia de São Félix do Araguaia. Em t98&-'86, depois que o PT conquistou a prefeitura de Fortaleza, a 
pergunta ·�os na política partidáriar veio à tona, com toda força. Foi então que Clodovis Boff, 
preparando o 6° Encontro lntereclesial de CEBS;de Trindade, �screveu unrtexto sobre os cristãos na política2. Foi a 
maior discussão no meio dos ·assessores· das CEBs e Pastorais populares. O interessante é que o texto de 
Clodovis foi debatido por e·scrito, de modo que as críticas e comentários foram publicados, explicitando as diferentes 
posições.A partir daí, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, de Petrópolis, tomou a liderança nessa reflexão, e 
depois de algumas reuniões e muitos contatos, promoveu um encontro de 30 pessoas, no Rio, no dia 24 de junho 
de 19893. 

Assim nasceu o Movimento Fé e Política, que reunia gente de diferentes lugares, cada qual trazendo sua 
experiência de articulação de cristãos na política. Desde o primeiro momento ficou claro que como cristãos não 
deveríamos formar um Partido próprio, nem ser uma tendência no interior do PT. Deveríamos, �o. organizar
nos para não dispersar nossa capacidade de influência nos movimentos sociais e no próprio PT, onde éramos muito 
numerosos na base, mas pouco presentes nas cúpulas. 

A no�tínhamos a Fé cristã engajada nas lutas populares, afinidade de pensamento e de práticas, laços 
de amizade e de solidariedade, e sintonia no campo da ética. Ainda que não explicitássemos nossa Fé, nossa 
maneira de ser e fazer política tinha - e tem até hoje - um jeito próprio que nos diferencia, identifica e nos aproxima 
uns dos outros e outras. 

Como meios para consolidar essa identidade e favorecer ações articuladas, nos propusemos a promover 
encontros de estudo, dias de espiritualidade e oração e publicar cadernos de reflexão. Quem ler o Caderno de Fé e
Política n.1 pode sentir que uma de nossas preocupações naquele momento era criar uma coordenação e conseguir 
sustentação econômica. Depois de algum tempo, porém, vimos que não era por aí. O MF&P nunca seria uma 
organização, como uma ONG ou um movimento específico. Tinha de ser uma rede, um conjunto de grupos de Fé e 
Política espalhados pelo país. O quanto possível, articularíamos essa grande rede através dos Cadernos e 
encontros. Foi então que, com muito esforço, conseguimos publicar 15 cadernos, promovemos alguns encontros, 
retiros e dias de espiritualidade ou de discussão sobre temas específicos. Tudo para alimentar e dinamizar a rede 

· de grupos. Mas era muito esforço e pouco resultado: participavam dos encontros muito menos pessoas do que
esperávamos, e era muito difícil vender todos os cadernos que tanto nos custava produzir. Com o passar do tempo
e o fim dos recursos disponíveis, desistimos de publicar os Cadernos e de promover encontros de estudo ou
espiritualidade, que já não despertavam maior interesse das pessoas mais envolvidas nos grupos de base. Afinal,

1 Publicado em OLIVEIRA, P.A.R. (org) Fé e Política: fundamentos. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2004, p.7-16
2 O texto e sua discussão foram publicados, originalmente, como suplemento de Tempo e Presença, do Centro Ecumênico de
Documentação e Informação. Em 1987, acrescido de novos textos, saiu como livro pela Editora Vozes, de Petrópolis, com o 
título Cristãos, como fazer polítíca. 
3 Assinam a declaração de princípios: Adair Rocha - RJ • Antônio Carlos Moura - GO • Benedita da Silva - RJ • Carlos
Eduardo de Souza Leite - BA • Carlos Salzano V. da Cunha - RS • Cláudio Humberto Vereza Lodi - ES • Clodovis Boff - RJ 
• Dari Krein - PR • Fernando Gonçalves Rodrigues - RJ • Francisco Alencar -. RJ • Fr. Betto - SP • Gilberto Carvalho - PR 
• Gilson Cardoso - RJ • Ivo Lesbaupin - RJ • José América de Lacerda Jr. - RJ • Leonardo Boff - RJ • Luiz Eduardo
Prates da Silva - RS • Magno Pires da Silva.- ES • Márcia M. Miranda - RJ • Marcos Arruda - RJ • Maristela Barenco C.
Mello - RJ • Nilson Mourão - AC • Patrus Ananias de Souza - M G • Pedro Ribeiro de Oliveira - RJ • Ricardo Galletta - SP
• Ricardo Rezende - PA • Selvino Heck - RS • Tereza Côgo Lodi - ES • Tilden Jose Santiago - MG • Waldyr Calheiros -
RJ (Cadernos de Fé e Política, n.1, p.5, Petrópolis, CDDH, ·1992)



tínhamos dado o impulso inicial e meaosde-··ttranos após a criação do MF&P já existiam no Brasil diversos grupos· 
(com ou sem o nome de "Fé e Política·), o Movimento Evangélico Progressista - MEP - as dioceses incentivavam a 
Pastoral política e até foram criadas Escolas de Fé e Política. De fato, muitos grupos nasceram e desenvolveram 
excelentes trabalhos sem que tivessem um laço explícito com o MF&P. 
O segundo momento: - Tudo parecia indicar que o grupinho inicial iria dar por terminada sua missão, quando em 
janeiro de 1998 Fr. Betto resolveu convocar uma nova reunião do MF&P, em São Paula; ainda que fosse a 
derradeira. 
Ali percebemos que havia muita gente esperando que o Movimento desse wn novo pa,so. Os problemas agora não 
eram mais os dos anos 80. Muitos cristãos e cristãs haviam amadurecido em sua prática política, mas sentiam falta 
de um amadurecimento correspondente na dimensão da Fé. A missão do MF&P não estava terminada. Era hora de 
reconvocar os antigos companheiros e companheiras, chamar gente nova e relançar o Movimento dentro do mesmo 
espírito de serviço a essa rede de grupos, para dinamiZij-los e animá-los em sua espiritualidade. Foi assim que 
resolvemos, depois de duas reuniões, promover um grande Encontro em Santo André, SP, sobre Mística e 
Militancia, em dezembro de 2000. Esperávamos 600 pessoas, vieram quase 2.000. Em 2002, o Encontro foi em 
Poços de Caldas, MG, com 4.500 pessoas que buscavam "às razões de nossa Esperança". O terceiro encontro, em 
Goiânia, GO, teve por tema "conquistar a terra prometida" e reuniu cerca de 6.000 pessoas. 

O que vem pela frente não se pode prever. As necessidadesbásicas:�de uma sólida formação política e de 
uma espiritualidade militante são as mesmas de há 15 anos. As respostas, porém, devem ser pensadas tendo em 
vista o quadro atual. A Teologia da Libertaçãr; que continua a fundamentar as razões de nossa Fé, é produzida 
cada vez menos dentro dos quadros institucionais das Igrejas, o que deixa muitos de nós sem saber aonde 
encontrar um espaço de vivência religiosa politicamente engajada. Por outro lado, a experiência do PT na 
Presidência da República colocou a nu nossa fraqueza teórica: sentimos que o Governo não vai tão bem quanto 
esperávamos, mas faltam-nos instrumentos científicos capazes de fazer um diagnóstico adequado da realidade e, a 
partir dele, fundamentar uma estratégia política que, como diz nossa Carta de princípios: "afirme as classes 
populares como sujeito de sua história, na construção de uma sociedade democrática e pluralista·. 
A organização de um movimento espiritual 

Desde o início, ficou claro que o MF&P deveria ser um movimento espiritual, o que não quer dizer que 
fosse um movimento "religioso". Era - e continua sendo - um movimento espiritual por duas razões: a primeira, 
porque sua ênfase está na Espiritualidade, entendida como exercício da dimensão espiritual que perpassa e anima 
nossa atividade política; a segunda, porque o Movimento optou por confiar mais na força feminina do Espírito, do 
que na força masculina da organização. É bom explicar um pouco o que significa isso. 

A Espiritualidade que anima o MF&P não pode ser entendida dentro de uma concepção dualista que separa 
corpo e alma, identificando a dimensão espiritual à alma. É preciso entender a pessoa como um corpo vivo, 
pervadido pelo Espírito de vida, que a coloca em relação com outras pessoas, com a natureza e com a divindade. 
Na medida em que esse Espírito de vida se afasta do corpo, este vai morrendo. No limite, transforma-se em 
cadáver. Deixar-se animar - entusiasmar-se - pelo Espírito - santo - de vida, é a essência do Movimento Fé e 
Política. Não é por outra razão que, de vez em quando, deixamos nossa família, nosso grupo de atuação e, 
sacrificando momentos de lazer, participamos de um Encontro de Fé e Política: é para nos deixar entusiasmar pelo 
Espírito Santo que, pela mediação de companheiros e companheiras de luta, anima e critica nossa vida política. 
Nesse sentido, o Movimento é propriamente espiritual. Ele não oferece diretrizes para a ação política dos cristãos, 
nemse comporta como se fosse uma tendência política. Ele luta, sim, por uma sociedade que supere o capitalismo, 
mas sua maneira de lutar é dando força espiritual para que cada um de seus membros, animado pelo Espírito 
Santo, seja fiel à missão de anunciar e construir o Reino de Deus. Nossas orações, celebrações e retiros espirituais 
sempre foram momentos de experiência espiritual dos quais saímos mais fortes para a "nobre luta pela Justiça 
Social", na feliz expressão de João Paulo li. 

Movimento espiritual significa, também, um Movimento sem organização material. Se no primeiro 
momento predominou uma preocupação organizativa (filiai;: pessoas, criar grupos, cobrar a contribuição, eleger 
coordenações que dirigissem o Movimento), isso durou pouco. Logo percebemos que, se aquela idéia ganhasse 
força, o Movimento acabaria se transformando numa tendência ou algo assim. Foi então que as mulheres presentes 
na coordenação - principalmente a Márcia Miranda - nos convenceram de que devíamos confiar mais nas forças 
espirituais do que na organização racional. Em outras palavras: se a proposta do Movimento era boa, convincente, 
capaz de responder às necessidades dos militantes cristãos, ele seria procurado e aceito por muita gente. 

Cabia a nós lançar as propostas, como quem joga sementes na terra. Os frutos não pertenceriam a nós, 
mas aos grupos que fizessem essas sementes desabrochar e desenvolver. E assim foi. Optamos por não ter 
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organização, mas pessoas que se dispunham voluntariamente a prestar algum serviço ao movimento. Na maior 
parte do tempo, foi o CDDH de Petq,ok quem fez. os selViços de secretal1a. Quando começaram os grandes 
e�O$-naciooais. a secretaria passou para um pequeno grupo ligado à Pastoral Operária de Santo André, SP, e 
ali está até hoje. 

A organização do MF&P é bem simples: apenas um grupinho de coordenação e uma secretaria 
encarregada de ajudar a equipe do local onde será realizado o Encontro, produzir o vídeo e publicar os textos que 
possam ajuda[, na reflexão dos grupos. Com exceção da secretaria - que é mantida pela contribuição da 
coordenação e de algumas entidades de apoio - todo o trabalho é voluntário. Reina, como sói acontecer nas 
organizações em rede, a informalidade nas relações. Talvez a melhor maneira de expressar isso seja o modelo das 
verdadeiras comunidades eclesiais: grupos em comunhão. Ou seja, grupos que partilham a adesão ao mesmo 
ideário, que se explicita (mas não se reduz a ela!) na Carta de Princípios do Movimento Fé e Política. 
A Carta de Princípios 

Para definir-se, o MF&P redigiu em seu primeiro encontro uma Carta de Princípios que ajudasse a marcar 
sua identidade. Dez anos depois, sentimos a necessidade de reformular um ou outro ponto, para tornar o 
Movimento mais abrangente, sem contudo abrir mão dos princípios fundamentais, para os quais chamo aqui a 
atenção. Uma comparação entre as duas redações mostra que pouca coisa foi mudada, embora pelo menos uma 
mudança seja muito importante na definição da sociedade que queremos: democrática e socialista (1989) mas 
também ecológica e planetária (1999). 

O Movimento define-se como ecumênico, não-confessional e não-partidário. Embora quem professa a Fé 
cristã normalmente afilia-se a uma determinada confissão ou Igreja, o MtJOiinenro enquanto tal não pertence a 
nenhuma Igreja, nem a um conjunto de Igrejas cristãs (como são os organismos ecumênicos em sentido estrito). O 
mesmo se dá no plano partidário: os membros do Movimento normalmente são afiliados a um Partido, mas não o 
Movimento. 

O Movimento une Fé e Política na medida em que, para nós, a política é uma dimensão fundamental para a 
vivência da Fé e a Fé é o horizonte da utopia política. Para nós, a política não é um campo religiosamente neutro, 
mas é o espaço no qual queremos realizar nossa vida da Fé. Em outras palavras, o: Movimento está aberto a quem 
vive a Política como vocação. Isso também distingue o MF&P de outros movimentos, destinados a pessoas que 
realizam sua vocação cristã preferencialmente em outros espaços sociais. 

O Movimento define seu enfoque propriamente político na medida em que assume a causa dos pobres, 
oprimidos e excluídos, prioriza a conscientização e organização popular, afirma as classes populares como principal 
sujeito da própria história, compromete-se com o exercício da cidadania ativa e quer construir uma sociedade 
socialista, democrática, plural e planetária. É interessante notar que a consciência ecológica só entrou na 
reformulação de 1999, quando foi bastante discutida a permanência do socialismo como proposta de sociedade. 
Isso significa que o MF&P quer estar presente no espaço político de esquerda, animando os cristãos que atuam em 
seus partidos, organizações ou movimentos sociais. 

Enfim, o MF&p;defme-se!COUDUIIJ'SBM§flicJe;fo,mação e estímulo a grupos de reflexão e celebração. No 
fundo, ele não é mais do que um grupo informal de serviço ao.S grupos de base. Usando uma categoria cara a 
Leonardo Boff, trata-se de exercer o cuidado com os cristãos e cristãs que, nos partidos, sindicatos, associações, 
movimentos, cooperativas e outras organizações populares, lutam por um mundo alternativo onde, superada a 
sociedade de mercado, a Humanidade se reconcilie consigo mesma e com aTerra, aproximando-se assim da utopia 
do �eino de Deus. 
Utopia e mediações políticas 

Ao fazer esta reflexão, quero chamar a atenção para um problema não abordado na Carla de Princípios, 
mas que aparece quando se quer aplicá-la a situações concretas. Trata-se da difícil articulação entre nossa utopia e 
suas mediações históricas. Não é difícil a uma pessoa motivada pela Fé cristã a assumir um pensamento e uma 
prática política de esquerda identificar-se com a Carta de Princípios e assim aderir ao MF&P. 

Isso não significa, contudo, que todos nós partilhemos as mesmas posições políticas concretas. A utopia do 
Reino de Deus na História humana nos torna companheiros e companheiras de caminhada, mas as opções políticas 
concretas muitas vezes nos colocam em campos diferentes, senão opostos. Já foi dito que a política •é a arte do 
possível", e sabemos que a utopia "impossível• só poderá realizar-se passando pelas muitas mediações do 
"historicamente possível". E aqui, torna-se muito difícil discernir qual a mediação mais adequada para o momento 
histórico. Muitas opções, diferentes e até mesmo antagônicas entre si, são legítimas dentro das margens da Ética e 
das exigências da Fé cristã. 

3 



Por vezes, é doloroso ir contra um companheiro de Movimento que optou por uma posição diferente da 
minha. Em uma situação dessas, somos tentados a manipular as categorias da Fé para trazê-lo para nossa posição, 
como se a Fé obrigasse todos os cristãos a pensar e agir politicamente do mesmo modo, desrespeitando a 
liberdade responsável de cada pessoa e transformando o MF&P numa tendencia. Mas há que se vencer tal tentação 
e assegurar o que, desde seus primórdios, nos une: a afinidade de pensamento e de práticas, os laços de amizade 
e de solidariedade, e a sintonia no campo da ética. 

Concluindo, quero dizer que a�mentcTfé e Política não reside tanto em fazer encontros 
e publicações, apoiar grupos de base, nem noutros serviços que presta, mas sim no fato de valorizar a 
Espilitualídade e· a Mística aplicadas à vivência da Política O que ele faz de melhor é ajudar quem está imerso na 
política a ver o que está ali escondido atrás do aparente, tornando-se então capaz de contemplar o mistério do 
Reino de Deus que se realiza (também) no espaço político. Isso nos dá ânimo para ver de maneira diferente a 
realidade do dia-a-dia da política e nos ajuda a assumir animadamente (com alma) nossa militância. 

PRINCÍPIOS DO MOVIMENTO FÉ E POLÍTICA 
Existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas que, inspiradas na mensagem evangélica, atuam em 

movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e outros espaços de organização social. 
Algumas se reúnem em grupos informais de reflexão, celebração e aprofundamento. A maioria, porém, se 

sente isolada e necessita de meios de reflexão para a sua prática. É nesse contexto que · atua o Movimento Fé e 
Política. 

Este Movimento é ecumênico, não confessional e não partidário. Está aberto a todas as pessoas que 
consideram a política uma dimensão fundamental da vivência de sua fé, e a fé o horizonte de sua utopia política. 
Voltado para a construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo neoliberal, o Movimento tem o objetivo de 
fomentar a reflexão política, a vida espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos com uma prática 
política e social. 

Os participantes do Movimento Fé e Política atuam em movimentos sociais, organizações populares ou 
partidos políticos; assumem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos; conferem prioridade à 
conscientização e organização popular recusam a manipulação das bases; afirmam as classes populares como 
principal sujeito da própria história; rejeitam todos os valores calcados no individualismo e na absolutização do 
mercado e reafirmam, como valores fundamentais para o ser humano, a solidariedade, a cooperação e o direito de 
todos à vida em plenitude, comprometem-se com o exercício da cidadania ativa e a construção de uma sociedade 
socialista, democrática, plural e planetária. 

O Movimento Fé e Política pretende ser um serviço de formação e informação sobre questões de política, 
cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de reflexão, 
celebração e aprofundamento. 

Itatiaia (RJ), 3 de outubro de 1999. 

-Secretariado Nacional do Movimento Fé e Política - São Paulo - SP - Fone: (11) 3104-4382 (terça a sexta- feira -
das 09h as 17h) - mov.fepolitica@ig.com.br- http://www.geocities.com/fepolitica/ 
Boletim do Movimento Fé e Política - www.fepolitica.com.br e comunicacao@fepolitica.com.br . 
Secr�tariado do Movimento Fé e Política/ RJ -Provisoriamente com !ser Assessoria - Praça Mahatma Gandhi, 02 
-sala 822 -20031-100 - Tel.: 21. 2524-9761 -cursodorio@iserassessoria.org.br
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A lgreia e a Política 

O nome Político ou política no Brasil, e não s4,o Brasil, está associado à pessoas que não agem de boa fé. 
É triste, vermos como tratam o dinheiro público, as muitas notícias de desvios e malversações de verbas, 
veiculadas na mídia quase todo dia são estarrecedoras. 
Num sentido muito amplo, política significa a realidade da vida social. Nesse sentido, toda ação que afete as 

relações sociais é política. Restringindo mais, o termo política serve para designar as ações que diretamente 
dizem respeito à obtenção e conservação do poder, sobretudo através dos Partidos, do Estado, do Governo. 

No verdadeiro sentido da palavra, a política cobre o vasto campo da cidadania, a construção e a manutenção 
de uma sociedade justa e igualitária que busca o bem comum, seria o objetivo da boa política. 
Precisamos resgatar o interesse do povo pela boa política. Resgatar a esperança através de políticos 
comprometidos (assim têm refletido os grupos de "Fé e Política", em conjunto com os movimentos sociais). 
Para os que têm a fé cristã, ou, de qualquer modo, estão dentro da nossa cultura, permeada pelo fermento 
da fé cristã, é preciso que tenham, como referência, a palavra e a práxis de Jesus. Afinal, o comportamento e 
a Palavra de Jesus de Nazaré, em suas linhas essenciais, constituem elemento normativo para a vivência 
cristã e, por conseguinte, para o nosso compromisso político. 
Jesus é apresentado no Evangelho, por Mateus e Lucas como um autêntico judeu, descendente de Abraão, 
da Tribo de Judá, da progênie de Davi. Integrado no seu povo, Ele vivia no regime teocrático do judaísmo 
regime de absoluta unidade entre a Religião e o Estado. O Sumo Sacerdote era a maior autoridade religiosa e 
também, com o Sinédrio, a suprema autoridade do Estado. Essa situação era respeitada pelos Romanos. 
Portanto, religião e política se confundiam. Qualquer comportamento irreligioso ou considerado blasfemo era 
tido também como subversivo. 

Voltando ao comportamento prático de Jesus, convém notar alguns dados importantes para a compreensão 
do nosso tema e que são incontestáveis na práxis de Jesus: 
Primeiro. Jesus convivia na companhia dos pobres e oprimidos. Assim, por exemplo, quando Mateus, fala 
dos primeiros milagres, refere-se a curas de pessoas marginalizadas. Ele se define, na prática, do lado dos 
pobres. Jesus não exige necessariamente que as pessoas mudem de estado social ( como Nicodemos e 
Zaqueu), mas que sejam solidários com os despossuídos e injustiçados, assumindo suas causas. 
Segundo. Jesus tem uma atitude crítica frente aos poderosos. Aliás, os chefes do poder só conseguiram 
apanhar Jesus às ocultas, comprando um dos seus discípulos, na traição. 
Terceiro. Afinal, é importante entendermos que Jesus não teve uma ambição de poder político, embora Ele 
não fosse um alienado, um indiferente; e, por outro lado, nunca foi contra o poder, enquanto tal, mas foi, sim, 
contra o poder-dominação. Ele propõe o poder-serviço. "Quem quiser ser o maior, diz Jesus , seja aquele que
serve ... Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir" (Mt 20, 26-28). 
Quarto. Se podemos dizer que Jesus teve uma atuação pólítica, Ele a teve, mas a nível profético , foi um 
"revolucionário" profético. Profeta, no sentido bíblico, não é aquele que simplesmente advinha o futuro, mas 
aquele que vê a história concreta, inclusive o porvir, a partir de Deus, na luz de uma esperança viva. O Profeta 
ating,e questões concretas da vida do povo: denuncia o mal e anuncia o bem, aponta as feridas da sociedade. O 
Profeta é, sobretudo, o homem da esperança, o homem da utopia, o que enxerga caminhos novos para os 
indivíduos e para o convívio social. Por isso, tanto os evangelizadores diretos na Igreja, como os políticos 
comprometidos com o povo devem possuir rasgos proféticos. 

Quinto. Entre os homens, Jesus escolheu os mais pobres, os oprimidos de seu tempo, como ponto de 
referência para a prática de seus seguidores. Só quem acolhe a criança entra no Reino, só aquele que visita 
os presos, sacia sedentos e famintos, veste os despidos, merece a verdadeira retribuição do Reino. É nesse 
humanismo em que o pobre é o privilegiado de Deus, que a Igreja se inspira na sua prática pastoral em 
relação à política. Por isso não é de estranhar que ela continue insistentemente até as raias da irritação 
defendendo os sem-terra, os favelados, os desempregados, os pobres e, todas as suas formas. Tal missão 
pertence ao mais profundo de sua consciência evangélica. E toda vez que não o fez ou não o faz, tomou-se 
ou toma-se infiel ao Evangelho. 
No momento em que a Igreja deixa as catacumbas, no tempo do imperador Constantino, e passa de uma 
fase carismática pentecostal para uma fase organizativa se delineia mais claramente como instituição, 
defronta-se então com o Estado, com a política. 



' 

A Igreja ao longo de sua história experimentou momentos diferentes nessa relação com a política. Durante 
longo tempo foi ela quem tutelou o Estado, exercendo assim um poder político direto e estrito, de modo 
especial na Idade Média. 
O complexo movimento político-cultural da modernidade levou a Igreja a reconhecer que "as coisas criadas e 
as próprias sociedades gozam de leis e valores próprios, a serem conhecidos, usados e ordenados 
gradativamente pelo homem" (GS n. 36) e que a "missão própria confiada por Cristo à sua Igreja não é de 
ordem política, econômica ou social (GS n. 42). 
Entretanto, o movimento liberal quis ir mais longe, ao reduzir o papel da Igreja unicamente as esferas 
espirituais privada, pessoais, intimistas, de modo que qualquer manifestação pública da Igreja no mundo 
constituía-se em exorbitação de seus direitos. 

A Igreja reconheceu e reconhece a legitima autonomia do mundo político, do outro lado arroga-se o direito 
de "respeitar e promover também a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos· (GS n.76). mais 
claramente afirma: "é justo que a Igreja, sempre e em toda parte, possa, com verdadeira liberdade, pregar a 
fé, ensinar a sua doutrina social, exercer livremente a sua função entre os homens e proferir o juízo moral 
sobre realidades que se relacionam com a ordem política, quando o exigirem os direitos fundamentais da 
pessoa ou a salvação das almas. Para isso empregará todos, exclusivamente, os meios condizentes com o 
Evangelho e com o bem de todos, segundo a diversidade dos tempos e das situações" (GS n. 76). 

Donde é claro: o que é estritamente religioso deve ser explicitado pela Igreja, mantendo a devida distinção 
dos campos; no entanto, o que é religioso não deve aparecer como algo autônomo ou paralelo ao histórico. 
A chamada " laicidade " para a doutrina católica fiel à mentalidade de Jesus de Nazaré é entendida como 
autonomia dos campos civil e político em relação aos setores religiosos eclesiásticos, mas não em relação ao 
campo moral, pois ela está voltada essencialmente para o bem comum, que implica em busca da justiça, da 
liberdade, da paz, da igualdade, do respeito à vida humana. Pontos comuns entre Religião e Política não 
impedem sua distinção e autonomia recíproca. Essa laicidade, portanto, não significa ateísmo, nem 
agnosticismo do Estado. Na verdade, a laicidade já é um valor adquirido pela Igreja e pertence ao patrimônio 
da civilização. 
Hoje com muito mais clarividência a Igreja sabe que sua presença na história e na sociedade não pode ser 
neutra, apolítica, já que estabelece necessariamente relações com os outros corpos sociais; com o poder, 
com o Estado. Toca-lhe, sim, apurar os critérios evangélicos para nortear-lhe as ações. 

Se olharmos para a longa experiência bimilenar da Igreja, reconhecemos as tristes experiências de aliança 
com regimes que pareciam em certo momento serem esperança para o povo. Depois de momentos de 
euforia, tivemos que confessar nossa desilusão e assumir de novo posição crítica em nome dos valores 
evangélicos, razão da existência da Igreja. 

A experiência histórica tem mostrado que tais poderes, quanto mais discricionários e arbitrários tanto mais, 
têm recorrido à legitimação religiosa, já que, sobretudo em nosso Continente fortemente marcado por traços 
religiosos, ela tem mais força. O religioso não só legitima o poder, como de certo modo, sacraliza a coerção, a 
violência institucionalizada. Por isso, requer-se dos representantes dele vigilância crítica para não 
sucumbirem facilmente a tal engodo e equívoco. 
Se estas experiências históricas são um alerta importante e motivo também para o reconhecimento humilde 
das falhas da Igreja, a razão mais profunda de sua atitude frente à política decorre-lhe da consciência 
evangélica de sua missão. 

A Igreja é também sacramento do Cristo morto e ressuscitado. Este mistério de sofrimento, morte e 
ressurreição de Jesus, é a grande luz para a Igreja interpretar os sofrimentos dos pobres, do povo. Por esta 
razão a esperança jamais pode sair do horizonte da prática pastoral. Por mais adversas que sejam as 
realidades, o cristão é chamado a lê-las como um momento de cruz do processo histórico e nunca sua última 
palavra e muito menos sua totalidade. O cristão, pelo mistério pascal, reconhece que pertence a sua vocação 
antecipar na histórica, ainda que em forma de sinais frágeis e imperfeitos, a vitória do Cristo ressuscitado e 
não simplesmente conformar-se ao Cristo morto. Por isso, as lutas, os sofrimentos não são a totalidade do 
mistério do Cristo. Pertencem também a ele, sinais de vitória, de alegria, de realização. Neste sentido, não é 
indiferente para a Igreja o resultado, o sucesso das lutas, reivindicações, aspirações populares. Cada vitória 
da justiça na terra, cada conquista autêntica do povo merece ser celebrada como antecipação da ressurreição 
do Senhor. Entretanto, mesmo em tais momentos, a Igreja recorda que a realidade definitiva, última, gloriosa 
está reservada para além da morte e da história terrestre. 

A l_gr!j� n� �r�sil, sobr�tudo pela _sua expressão católica, se constitui na instituição que mais acompanhou a
traJetona h1stonca do pais, e possui uma presença capilar como nenhuma outra entidade. Isto lhe confere 
uma indiscutível responsabilidade política, que pr-écisa ser bem dimensionada e assumida. 
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Esta responsabilidade política não se afunila em opções partidárias. Disto a Igreja Católica está muito 
consciente. Nunca pretendeu se identificar coin um partido, nem empatou sua influência apoiando 
determinados candidatos. Neste ponto ela marca uma clara diferença com a postura política de outras 
denominações eclesiais minoritárias, que fazem da política um expediente para fortalecer sua identidade, em 
que se busca eleger candidatos para defesa de interesses corporativistas. 

O fato da Igreja Católica não se constituir em partido, nem optar por outras agremiações partidárias, não 
significam que ela esgota nisto sua posição política. Pois fazer política é muito mais amplo do que entrar na 
engrenagem eleitoral. 

Frente à política no sentido estrito, a saber, em ordem à conquista ou manutenção do poder, a Igreja se situa 
diversamente segundo a função que seus membros desempenham no seu interior e segundo as 
circunstâncias históricas. 
Cabe à hierarquia: 
• posicionar-se em defesa da vida em todas as suas fases.
• colocar-se claramente e de maneira inconfundível ao lado dos pequenos;
• apoiar grupos e comunidades que buscam se encontrar para estudar os problemas políticos;
• acompanhar, de maneira educativa, os cristãos que militam nos partidos politicos;
• zelar para que a insistência do Papa João Paulo li a respeito da incompatibilidade entre o exercício do

ministério presbiteral e o desempenho de cargo político partidário, seja, na prática, observado.
Para que os leigos desempenhem sua tarefa específica é sumamente importante que recebam uma especial 
e adequada formação para participação política que lhes possibilite: 
• aprender a fazer análise da realidade;
• conhecer as propostas e práticas dos partidos e candidatos, aprendendo a respeitar a opção partidária de

outros;
• adquirir consciência crítica frente à realidade política;
• desenvolver a sua formação na fé e adquirir sólido conhecimento da doutrina social da Igreja para

discernir e avaliar com critérios evangélicos a realidade da ação política.

Questões delicadas têm se apresentado quando agentes de pastoral decidem se candidatar a cargos 
políticos eletivos, no executivo ou no legislativo. A prática eclesial tem mostrado dificuldades em conciliar os 
dois encargos. O afastamento provisório da missão pastoral, nesses casos, tem sido prática corrente. Mas, 
em certas Igrejas particulares, a reflexão das comunidades locais tem procurado discernir a conveniência, 
para a evangelização e para a política, do acúmulo de cargos. Em todo caso, os candidatos cristãos, 
comprometidos com a política partidária, por força de sua fé, nunca deveriam afastar-se da sua comunidade, 
nem esta deveria marginalizá-los pelo fato de ser sandidatos. 
Os agentes de pastoral devem cuidar, sempre, para que a ação pastoral não seja utilizada em benefício de 
partidos ou ideologias. 

A Igreja quer contribuir positivamente na formação política, sobretudo das classes populares, através das 
suas Comunidades Eclesiais de Base, verdadeira escola de compromisso. Essas comunidades, com sua 
função estritamente eclesial desenvolvem qualidades humanas que servem para plasmar verdadeiros 
militantes cristãos. A pedagogia aí desenvolvida, de respeito à opinião das bases, cimenta uma prática 
política realmente democrática, procurando superar elitismos, dogmatismos, conchavos, deliberações de 
cúpula impostas ao povo tão comuns em nossa vida política. 
A Igreja estimula, também, os cristãos de classe média e alta, pertencentes a grupos e movimentos de Igreja, 
comprometidos com as exigências do Evangelho, a se engajarem na política partidária, solidarizando-se com 
as classes populares na construção de uma sociedade justa e fraterna. 
Os partidos políticos são o lugar próprio para as atividades políticas, mas as comunidades eclesiais podem 
oferecer aos cristãos uma instância privilegiada para que eles discernem, deliberem, à luz da fé, questões 
que, depois, serão trabalhadas em nível estritamente político no partido. 
A Igreja espera que os cristãos oriundos das CEBs e de outros grupos e movimentos eclesiais sejam 
verdadeiras sementeiras de uma nova política no país. 

A Igreja como corpo social está envolvida profundamente na situação social e política do pais. Sua fala ou 
seu silêncio são ambos políticos. Preferimos falar com palavras e conclamar todos os membros da Igreja a 
viver a política com a dignidade que tão importante atividade humana merece e exige. E nossa última palavra 
só pode ser de esperança na vitória do bem sobre o mal, da vida sobre a morte, da justiça sobre a iniqüidade. 
A morte e ressurreição de Jesus é penhor de tal vitória. 



• CENTRO
São aqueles partidos e candidatos que se equilibram entre as
práticas da direita, da esquerda, sem conseguir no entanto a
necessária participação do povo e às vezes aceitando coligJ.
ções e alianças para não perderem seus espaços conquistados
no poder.

Com relação ao poder, classificam-se em situação e oposição. 

• SITUAÇÃO
Aquele que está no poder, ou seja, está governando.

• ÜPOSIÇÃO
Aquele que não está no poder, ou seja, não está governando.
Ex.: P.SDB era situação, agora é oposição, ou seja, antes era o
poder e agora não.

MANDATO 

Entendemos que o mandato é do povo e não do parlamen
tar. Por isso deve ser exercido com ética, compromisso, transpa
rência e participação popular. Só se chega ao poder através de um 
partido político, por isso, antes de mais nada, o mandato é do 
partido e não pode ser visto como algo pessoal. 

A fidelidade partidária é um aspecto indispensável ao for
talecimento das instituições políticas. No entanto, permanece 
sempre o direito e dever de ser fiel à própria conciência e exigên
cias fundamentais da dignidade da pessoa humana. 

� necessário evitar o fisiologismo {troca de favores) e mudan
ça de partido por interesses escusos. A valorização do candidato em 
detrimento do partido tem propiciado uma situação que facilita a 
migração partidária, muitas vezes com finalidade meramente elei
toral ou pessoal, em face da ausência de compromisso com os pro
gramas partidários. 

A fidelidade partidária é um pas
so à frente para a transformação da 
política brasileira. No entanto não é 
o último critério. Não pode por
exemplo, nos obrigar a aceitar a guer
ra, o abono, etc. A atividade pública
deve ser exercida com seriedade, le
aldade e princípios éticos. Políticos
que mudam de partido a cada hora
contribuem para a desmoralização de
toda a classe política.

ILUMINAÇÃO tliBLICA 

Consulte a Bíblia: A Palavra de Deus ilumine a nossa reali
dade. Compare os textos. Que luzes ou pistas a Palavra rle Deus 
traz para nossa realidade sócio-política? Reflita: 

Gn.2,4b-3,24; Ex.3,7-10; Am.9,11-15; Is.40-43,21; 

Lc.6,20-24; Mt.25,31- 46; Lcl 1,37-53;20-19; 

Md3,44-46; Lc.13,18-21; S1.50; Sm. 8,11-17; Sm.12,14; 

Is.1,23; Jr.22,3; Ez.34,2-4; Am.2,6-7; Lc.9,1-2; 

Mt. 10,42; Jo.15,15; Mt.20,25-27; Mc.10.10.45; Jz.9.7-15 

ATENÇÃ0-----------'--

1. O prazo para
filiações partidárias
para quem deseja ser
candidato nas
eleições de 2004
termina no dia
30/9/2003.

2. Fiquem atentos à
Reforma Políti ca,
Previdênciária e
Tributária. Partici
pem, discutam, dêem sugestões.

•Encontro Nacional do MovimentoFé e Política.
19 a 21 de setembro de 2003 - Goiânia (GO)

• Encontro Arquidiocesano do MovimentoFé e Política.
29 de Novembro de 2003 - Mariana (MG)
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PARTIDO E MANDAT< 

a C\JaQ01ü3ação 

da CDemocno.cio. 

Todos os c ristãos, de qualquer 

denominação e de qualquer partido 

político, devem estar comprometidos na 

construção de u m  mundo melhor, 

baseado no princípio fundamental do 

"amor ao próximo como a si mesmo". 



Mov1McNTo Fr� E PoLíT1cA 

N
os últimos oito anos, o Movimento de Fé e Política
vem ganha .. do força junco à s�cicdadc. 

-�
ºn'. a propo�

ta de ser um espaço de d1scussao da poliuca a luz da fc, 
cristãos, cm grande parte católicos, mas muitos vindos de ou
tras denominações Icligiosas, se reuniram cm vários lugares do 
estado de Minas Gerais e do Brasil. 

A Campanha da Fraternidade de 1996, da Conferência 
Nacional dos Bispos do 13rasil (CNBB), com o tema: Fraterni
dade e Pol ícica e o lema "Justiça e paz se abraçarão", deu corpo 
à ação desenvolvida por vários grupos no sentido de se aproxi
mar, questionar e propor mudanças políticas e principalmente 
estimular a participação dos cristãos. Muitos grupos de Fé e 
Polícica foram criados ou revitalizados neste período, bem como 
pastorais e ações específicas de várias Igrejas cristãs passaram a 
inserir a política como um campo de missão dos seus 
membros. 

Fé e Política constroem cidadania porque testemunham a 
toda a sociedade que a pessoa é portadora de direitos inaliená
veis à sua condição humana: cerra, casa, comida, trabalho, saú
de, educação, saneamento, etc. 

C \!\-··\ !W Pm�Clf'IOS 
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[xi,tc·m 11t> Brasil i11ü111no� grnp,,s que. i11s11ir:1dns 11.ts 
11te1ts.tgc11s c·,':t11gé-lici,, .1111.1111 c111 111tl\·imc·1Hos pop1d.1rcs. si11-
d ic.Itos. 1 l.lfl idos pol Ít icos e rn11 rm csp.1\·os de org.111 i1 .1\·.ío soci
:d. ;\lg1111us dc·ss.1s j>ess,us se rd111c111 c·111 grupos i,tl;,rnuis de 
1dlc:ôo. cc·khr.1\·-io e :1p1<,l

°

u11d.1111c·11lo. t\ 111.tiori.1. jH>rc:111, ,c· 

sente isolada e necessita de meios de reflexão para sua prática. 
É nesse contexto que o Movimento Fé e Política atua. O Movi
mento Fé e Política é ecumênico, não confessional e não parti
dário. Est;Í . · ,crco a todas as pessoas que consideram a política 
como uma dimensão fundamental da vivência de sua fé e a fé o 
horizonte de sua utopia política. Voltados para a construção de 
uma sociedade alternativa ao capitalismo neoliberal, o movi
mento tem o objetivo de fomentar a reflexão política, a vida 
espiritual e a subjetividade daqueles que estão comprometidos 
com a prática polícica e social. 

Os participantes do Movimento Fé e Política atuam em 
Movimentos Sociais, organizações populares e partidos. Assu
mem a causa dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos. Con
ferem prioridade à conscientização e organização popular, re
cusam a manipulação das bases. Afirmam as classes populares 
como principal sujeito da própria história. Respeitam todos os 
valores fundamentais para o ser humano: a solidariedade, a co
operação e o direito de todos à vida em plenitude. Comprome
tem-se com o exercício da cidadania ativa e a construção de 
uma sociedade socialista, democrática, plural e planetária. Ele 
pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de refle
xão, celebração e aprofundamento. O Movimento Fé e Política 
pretende ser um serviço de formação e informação sobre ques
tões de política, cultura, ecologia, ética e espiritualidade. Ele 
pretende reforçar e estimular a experiência dos grupos de refle
xão, celebração e aprofundamento. 

Pr\ TIDO POLÍTICO 

A essência da democracia con-
siste na união do povo c ncientc de 
seus direitos e devcn.:s na busca 
do bem comum. H:í dois ele
mentos fundamentais: o Voto 
e os Partidos Políticos. Qu:t11-
do nascem a liberdade e a de-
11wcr:icia. ap:ireccm os p:irt1-
dos políticos. símhol"s d:1 
p.1r1icip:t\·:io do ,,,11·0 11.1 s11-
hn.111i.1 do l�st.1do. l'ort.11110.
j>t>(k111os e11tc·1Hkr c(l!llo l'.1r-
1 id" l'olítico a di,·i,:io do
jlll\'() (k 11111.\ ll.l\·:i11 L'lll \.Í,Í-

os agrupamentos, cada um deles possuindo seu próprio pen
samento no que diz respeito à maneira como a Nação pode
rá ser governada. Os partidos servem para exprimir e para 
formar a opinião pública, são um foco permanente de difu
são do pensamento político, além de estimular os indivídu
os a manter, exprimir e defender suas opiniões. Os partidos 
têm um papel muito importante na preparação das eleições 
e na escolha dos candídatos, porque o partido deve levantar 
perante o eleitorado todos os problemas que hão de ser res
pondidos e além de apresentar os problemas, deve apresen
tar o programa de governo que propõe realizar, caso con
quiste o poder executivo e legislativo. E o partido apresenta 
também o candidato, o que significa fazer a primeira tria
gem para a decisão do eleitorado. Nestes dois pontos, m 
partidos passam a rer uma importância crucial para a demo
cracia. Em contrapartida existem riscos sérios que os pró 
prios partidos apresentam para o sistema democrático. 

Caso estas agremiações tenham uma estrutura oligárquica 
sejam controladas por minorias militantes que tomem cone. 
da máquina, ou por minorias vinculadas a grupos econômico 
ou a grupos raciais, então haverá uma distorção total e embor. 
todos votem, não haverá verdadeira democracia, porque todo 
votarão em candidatos que não foram verdadeiramente esco 
lhidos pelo povo. 

A democracia é impossível sem os partidos políticos. ( 
publicista inglês Mac !ver associa que sem o sistema partidári 
os únicos métodos para chegar-se a uma mudança de govern 
vem a ser o Golpe de estados e a Revolução. 

Na política partidária é comum classificar os partidos 
candidatos de direita, esquerda e centro. Esta classificação é, 
acordo com a ideologia. 

Ü I Rl.l J',\ 

São aqueles partidos e candidatos que mancem inaltcrad� 
relação de forç:is que favorecem os que j:í csrão no podei 
que não recorrem :i participação t..: mobilização do po\'o. 

E�(Jl'I IU>.-\ 
São aqut..:lt..:s p:irridos t..: candidarus cujos progr:1111:is e p 
1iost:1s vis:1111 1111Hl.rnç� cstrntur:iis de 111odo :1 apoiar :t m: 
11iz.10o, lllohiliz:1�·.ío e p:trticip.iç:io do jlll\'O, t..: s1q1cr.11 
csir11t11r:ts que 111.n�i11.di1 .. 1111 :1 lll.tiori.t d.1 l'ºl'ul:1�-:io. -" 
c:111do:, in1crc·s,c· c,,k1ivo :1ci111:1 do i11di,·idu:d. 
J\ssi;n, pt;r <.:XL'lllJ'[O, defc11dt..:Jl\ OS direÍlllS dns Í11dit, 
cl11idos. 
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uff Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Educação - Núcleo de "Filosofia, política e Educação' 

Diocese de Nova Iguaçu - Centro Sociopolítico 

ESCOLA DE FORMAÇÃO POLÍTICA - 2005 
Prezado·a professor/a, essa já é a terceira Escola de Formação Política. A maioria de vocês 

tem acompanhado essa extensão promovida pelo CSp - Centro Sociopolitico - e pelo NUFIPE -

Núcleo de Filosofia, Política e Educação, Faculdade de Educação da UFF - desde 2003. Sua co
ordenação está aos cuidados de Sonia Ambrozino pelo CS'p e do professor Percival Tavares pelo 
NUFIPE. 

Este contato visa afinar os instrumentos necessários ao desenvolvimento de um trabalho bem 
mais articulado e vinculado à práxis dos educandos. Para tanto, além do programa do Curso, e do 
perfil dos inscritos (a elaborar). a coordenação quer enviar a vocês alguns indicativos metodoló
gicos. 

Metodologicamente o conteúdo programático do curso caminha do global para o local. do 
universal ao particular: parte duma fundamentação teórica da politica e da economia latino
americanas, para a realidade política da Baixada Fluminense. 

Incorporando os avanços da Educação Popular. ele se propõe criar condições para que o edu
cando consiga articular teoria e prática. Nesse sentido. utilizando-se dos métodos indutivo
dedutivo, análise-síntese, quer desenvolver o conteúdo em sintonia com a experiência.· expectati
vas, dúvidas, realidade e conhecimento dos cursistas. Para prover o repasse de conteúdos e cons
truir conhecimentos novos e engajados, num primeiro momento se propõe proceder ao repasse do 
conteúdo universal acumulado; em seguida provocar o confronto entre esse conteúdo e a prática 
política dos educandos. buscando finalmente chegar a uma síntese do conteúdo. 

Em geral. os destinatários são pessoas politicamente engajadas e educadores populares. cuja 
maior qualtficação está no conhecimento forjado na militância política e embates sociais junto às 
organizações populares e sociedade civil. São oriundos fundamentalmente dos municípios da Bai
xada Fluminense e pretendem atuar ·melhorar seu desempenho na de_finição das políticas públicas 
municipais: nas organizações da sociedade civil; nos órgãos e instituições públicas; na disputa a 
cargos eletivos nos executivos e legislativos municipais. estaduais e.federais. 

Tendo ainda como re_ferência, que os educandos são, em geral. trabalhadores e. portanto. pes
soas desacostumadas à teorização acadêmica, recomenda-se dinamizar as horas-aula para fáci
litar a apropriação e o intercâmbio do conteúdo. 

As aulas começam às 8:00 e terminam às 12 horas. com um intervalo de 20 minutos às 10:00. 
Neste sentido, o professor tem liberdade para pensar a melhor forma de desenvolver sua aula. A 
partir da experiência acumulada, a coordenação recomenda que as duas primeiras horas sejam 
ocupadas para o repasse de conteúdo e conceitos (quando se abre de imediato a palavra à turma, 
o repasse do conhecimento universal acumulado tende a ficar prejudicado. pois a mesma tende a
divagar no senso comum) e só após o intervalo proceder ao confronto do apresentado pelo profes
sor à prática dos estudantes.

Solicita-se que. na medida do possível. o professor disponibilize. de preferência com antece
dência, o conteúdo das suas aulas, tarefas e bibliogra_fia básica em texto (para tanto enviar o texto 
ao CSp - via correio eletrônico cdfsp@ig.com.br ou disquete) para que os alunos possam recebê
/o na aula antecedente. 

Recomenda-se ainda, se necessário, solicitar ao CS'p o apoio de vídeo. retro-projetor, apare-
lho de som. papel pardo. pinceis atômicos etc. 

Expediente do Centro Sociopolítico: segunda às sexta das 13:30 às 18 horas. à rua Capi
tão Chaves. 60- CEP 26221-010 - Centro - Nova Iguaçu R.J - Tele.fax 2669-2259 - Cor
reio eletrônico: cdfsp@ig.com.br. 

Local das aulas: Seminário Diocesano Paulo VI. ma Bolívia. 309 CEP 26215-250 - Cen
tro -N Iguaçu R.J-Fone: 2667-87./6: 2767-7592 

Sem mais, a Coordenação, em nome do Centro Sociopolítico e da Universidade Federal Flu
minense. agradece desde já pela sua participação. 

Professor Percival Tm·ares da Silva - Coordenador EFP 2005

26679785 res: 26292652fez�ff: percih"if:_;ig.com.br 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CES - Faculdade de Educação 

NUFIPE � Núcleo de Filosofia, Política e Educação 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
CSp - Centro Sociopolítico 

Ficha de Inscrição 
Escola de Formação Política 2005 

N orne completo: ...................................................... N orne para crachá: ................................... . 

Sexo: D Feminino 

Estado Civil: D Solteiro 

D Masculino 

D Casado 

Data de nascimento: ...... ../. ..... ../. ........ . 

D Viúvo D Separado/divorciado 

Escolaridade: ............................................................. Profissão: .................................................. . 

Endereço: ........................................................................................................................................ . 

Bairro: ................................................ Cidade: ......................................... CEP: ............................ . 

Telefone residencial: .............................................................. Celular: ......................................... . 

Endereço eletrônico: ................................................................ Telefone de recado: ...................... . 

Denominação religiosa: Católica Evangélica Espírita Sem religião 

Outra denominação religiosa. Qual? ..... ............................................................................ . 

Comunidade: ................................................................................................................................. . 

Paróquia/igreja/outra: ................................................................................................................... . 

De que grupo organizado (grupo de igreja, movimento religioso, movimento social, grupo 

1, . . d' ) A • • ? H, ? po 1t1co, sm 1cato ... voce part1c1pa. a quanto tempo . .......................................................... .

Por que deseja fazer a Escola de Formação Política? ............................................................... . 

Como pretende utilizar os novos conhecimentos? .................................................................... . 

Assinatura do cursista: ............................................................................................................ . 



Nova Iguaçu, 12 de julho de 2006 

Encontro Nacional de Fé e Política 

1) Com o que a organização do local pode contar?

Ginásio para abertura e encerramento: Sesc - Nova Iguaçu
Espaços para plenárias:

a) Cenfor (220 p) - C.D.H. (200 p) - IESA (300 p) - Seminário (130 p) - Paróquia Cristo Ressuscitado
S.E. (220 p) - Catedral (100 p) - São Jorge (100 p) - K-11 (150 p) - N. S. das Graças M (100 p) -
Daniel Lew M (200 p) - S. F. de Assis NI (100 p) - Sagrada Família (100 p) ...

b) (f refeitura: Escola municipal Monteiro Lobato . . .

[Transporte: Onibus especiais das próprias caravanas e do próprio município (de linha); 
Total de inscritos: 5000 
20 oficinas de trabalho = 250 pessoas 
Serão precisos 60 onibus. 

Alimentação: Abertura (sábado)- Café da manhã+ água (Prefeitura) 
Encerramento (domingo) - Café da manhã+ água+ almoço (quentinha) 

Oficinas: almoço nas comunidades ( onde puder) - outros locais será quentinha 
Jantar nas comunidades? Ou uma Sopa? Ou um Lanche? 

Hospedagem: Cenfor (120 p) - C.D.H. (50 p) - Nosso Lar(?) - Casa de oração(?) 
Salão das comunidades - colégios - Casas solidárias - etc. 

Procurar sindicato dos hoteleiros! 

2) Quais São os desafios?
a) Hospedagem;
b) Fortalecer a parceria com outras entidades ( ong - outras religiões - patrocinadores (pinpinela,

compactor, granfino, etc), Universidades, Grupos de economia solidária, etc
c) Atingir os meios de comunicação social (rádios comunitárias, oficiais, jornais, canais de televisão, etc
d) Montar equipe de coordenação (preparar conteúdo do encontro - tema oficinas - etc) ; Equipes de

trabalho ( ver experiências do pessoal das cebs)
Ex: Representante da Prefeitura de Nova Iguaçu - Mesquita; C.D.H.; Diocese; Equipe Estadual de fé e 
política; outras religiões; etc. 
Ex: equipes: informática; finanças; secretaria; mística; etc. 

Papel da Prefeitura: 
• Colocar no orçamento 2007 verba para o encontro:
• Finalidades:

Alimentação ( almoço, café, água, etc);
Aluguel de cadeiras para abertura e encerramento no sesc;
Som, filmagem, fotos, material didático, divulgação (outdoor, cartazes- folders para inscrição, etc);
Etc

Propostas de Flávio Antônio. 

C:\CSp\Encontro Nacional Fé e Política 2007.doc 



Cadastro 

Nome: 
-----------------------·---

Idade: Data de Nascimento:_/_/_ Nacionalidade: ______ _ 
Endereço: 

-------------------------

8 ai r r o: ______ Cid a d e: _____ U F: ___ C e p: _____ _ 
Cel: Tel: Contato: 

-------

Correio Eletrônico: 
---------------------

Profissão: ________ Grau de Escolaridade: ________ _ 
Cursos de Formação Profissional: _______________ _ 

HabilidadesPessoais: 
---------------------

Cadastro Complementar 

Há quanto tempo está desempregado? 

Por que está desempregado? 

Qual foi o último emprego de carteira assinada e qual a função exercia? 

Onde nasceu? Campo ou Cidade? 

A quanto tempo mora no Rio de Janeiro? 

A casa ou de mora é própria, de favor ou alugada? 

Quantas pessoas dependem de você? 

Tem filhos? Quantos? É casado? 

Seus filhos estudam? 

Como mantem sua estrutura de sobrevivência? 

Quantidade de locais onde trabalhou: 

Quantas pessoas desempregadas conhece? 



MOVIMENTO CONT�A O DESEMPREGO 

Lista de Presença - Reunião - Dia O j / O� (2.n?>2-_

Local: S� NL��\c�tL.'u9-n-)-)�"-->t:.���. 

NOME TELEFONE 



---

Dia-a-Dia 

NOTA "DIGA SIM À VIDA" CONCLAMA A VOTAR SIM NO REFERENDO
quarta: 17 de agosto de 2005 

DIGA SIM À VIDA 

NOTA 

a respeito do Referendo 
sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munição 

Notícias de violência e morte invadem diariamente nossos lares através dos meios 
de comunicação social. O porte e o uso indiscriminado de armas de fogo transformam, muitas 
vezes, conflitos banais em tragédias. Conforme dados disponíveis, em um ano (2002), foram 
mortas 38.000 pessoas, em média 104 por dia. A cada 14 minutos é ceifada uma vida. O Brasil 
é o país com o maior índice de assassinatos por armas de fogo. 

Muitos pensam que a posse de uma arma é garantia de segurança e proteção. As 
estatísticas, porém, mostram que, numa situação de assalto, pessoas que usam armas de fogo 
têm maior probabilidade de serem assassinadas. 

Jesus proclama "bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados
filhos de Deus" (Mt 5,9). Ele mesmo não se defendeu ao ser preso e condenado à morte, mas 
disse a Pedro: "Guarda a espada na bainha! Pois todos que usam a espada pela espada
morrerão" (Mt 26,52). Os cristãos, imitando o seu Senhor, buscam a paz desarmando a mente, 
o coração e as mãos.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2005, com o tema Solidariedade e Paz,
incentivou as Igrejas no Brasil a se unirem na oração e na promoção da cultura de paz. 

Um gesto concreto sugerido pe1a Campanha é a participação no Referendo do 
próximo dia 23 de outubro, quando o povo é convocado a pronunciar-se sobre a proibição do 
comércio de armas de fogo e munição em todo o território nacional. 

Com o Referendo, somos chamados a contribuir ativamente na consolidação das 
Instituições democráticas. Será uma ocasião histórica para o exercício da soberania popular 
através do voto. 

. Como bispos da Igreja Católica e cidadãos, posicionamo-nos a favor da proibição do
comércio de armas de fogo e munição. Conclamamos os cristãos e todas as pessoas de boa 
vontade a votar SIM neste Referendo. 

, Proibir o comércio e o uso de armas é um passo decisivo, mas não suficiente. Somos
�o�trarlos, a todo e qualquer tipo de violência. Além da melhoria da Segurança Pública, é 
md1spensavel educar para a paz e a defesa da vida, através de práticas de não-violência ativa. 

Itaici. 15 de agosto de 2005 

www.cnbb.org. br

quarta-feira, dia 17 de agosto de 2005
n-•,..1111•1111e11111 ' Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores

Trabalho sim, ALCA não!
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São Paulo, 30 de setembro de 2005. 

",frredito 'f"'' o tr1.1h1.1/ho /em um parul,do perji:ito no amor. O umur é uma relução que não se vê, 
Mu.1· se mostra em a/iludes e utividades que não siiu o amor, mus o revelam e concretizam . 

.-Is.vim. n truhulhu J 11111u reluçcio entre o ser humano e o mundo. Que sá pode ser vistu nas atividades que o ser humano 
exerce dentro da matriz, que é a natureza. ". 

Rogério Almeida Cunha - Teólogo 

Estimados/as companheiros/as da caminhada da Pastoral Operária 

Esperamos encontrá-los/ as firmes na nossa grande missão de levar a Boa Nova de Jesus de Nazaré à 
classe trabalhadora urbana. Mesmo nesse momento tão difícil no cenário nacional, afinal, nossa 
convicção vai muita além da vida republicana do nosso país. 
Lembram-se desta frase? Ela iniciou a carta passada, mas como é muito atual, repetimos nesta carta. 
E por falar em frases, na última reunião do Colegiado nacional que realizamos, definimos numa frase, a 
identidade da nossa pastoral que, na verdade, já estava impressa nos corações de todas/ os nós há 
muito tempo, mas que agora sentimos a necessidade de resgatá-la e imprimi-la, para poder visualizá-la. 
Vejamos: "A PO é urna pastoral social a serviço da classe trabalhadora urbana". É uma definição que 
nasce dos apontamentos da Assembléia Nacional de maio 2005, quando ficou reafirmada a identidade 
da PO como parte da Igreja e como classe trabalhadora. 

Santo Dias - testemunho de vida e esperança 
Nestes momentos difíceis da conjuntura política, é bom saber que Santo Dias, símbolo vivo da classe 
trabalhadora urbana, manteve em vida, os princípios de classe e a ética. E nestes dias que precedem o 
30 de outubro renasce, mais forte, a lembrança de sua vida e o testemunho que nos foi legado por ele. 

4 ª Semana Social Brasileira 
Compreendendo a importância histórica do nosso momento e a necessidade de unirmos forças, a 
coordenação da semana social junto com a coordenação do Jubileu Sul/ Brasil, realizará nos dias 25 a 29 
de outubro 2005, em Brasília-DF, uma grande assembléia, que tem como tema: "Assembléia Popular: 
Mutirão por um novo Brasil". O evento contará com a participação de 10 mil pessoas. 
A Pastoral Operária, precisa se articular nos Estados e Dioceses para que possamos ter uma boa 
representação e colocar os desafios do nosso eixo articulador uma nova cultura do trabalho em 
evidência durante todo o evento. Precisamos ficar atentos (as) com a dinâmica das semanas locais, pois 
a escolha dos/ as delegados/ as se dará pelos regionais. 

2º Simpósio Nacional "O Futuro do Trabalho no contexto da América Lat�na'� . .
Estamos dando verdadeiro testemunho de esperança, com a realização dos simposios diocesanos,

estaduais e regionais. Mas para que esse mesmo vigor se reflita no simpósio nacional, p�ecisamos

também trabalhar a questão financeira, para garantir uma boa representação dos estados e dioceses no

simpósio nacional. 
AJUDA-NOS MUITO SE VOCÊS ENVIAREM A Hü_RA DE CHEGADA E O NUMERO DE

PESSOAS, PARA PREPARARMOS O TRANSPORTE ATE O LOCAL. 

Grande abraço fraterno, 

A • A d s·i Carrara Manoel Rodrigues de Souza Junior
Anton1a p. a 1 va 

1 - · 
Coordenação Nacional da Pastora Operaria

---'llerMIIIKIIIII, Celebrando a Vida ,tw, Traballratforas e Tra�t1�l1tulores
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No município, o Poder Legislativo 
é exercido pela Câmara Municipal, que 
no caso da cidade de Nova Iguaçu é 
composta de 21 vereadores eleitos 
dentre os cidadãos maiores de 18 anos 
e no exercício dos direitos políticos, 
para mandato de quatro anos. 

A Câmara Municipal não está 
subordinada ao Prefeito (chefe do 
Poder Executivo do município). 

Funções da Câmara 

Propor, estudar e aprovar leis relacionadas com a 
competência do município. Através dessa função, a 
Câmara fixa políticas e normas para a Administração 
Municipal e estabe.lece regras de observância para os 

cidadãos. 

Fixar a remuneração do Prefeito e dos Vereadores, 
segundo aos limites definidos pela Constituição 
Federal. 

Fiscalizar as ações do Poder Executivo 
municipal, ou seja, do Prefeito e seus 
Secretários, inclusive quanto a execução 

orçamentária. 

.. Re a l i z a r  aud i ê n c i a s  púb lic a s  p a r a
esclarecimento e participação da sociedade, 

quanto a temas de grande relevância e também de prestação de 
contas das ações dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Principais atividades da 

Câmara de Nova Iguaçu 
Sessões Públicas - Todas as terças, 
quartas e quintas, com início às 18 
horas 

As sessões Públicas ocorrem no 
período de 15 de fevereiro à 30 de 
junho e de 1° de agosto à 15 de 
dezembro. 

Comissões Permanentes - São 
c o m i s s õ e s  t e m á t i c a s ,  f i x a s ,  
composta por três vereadores, sendo 
um p r e s i d e n t e  e d o i s  v i c e
presidentes, escolhidos pelo próprio
Legislativo. A Câmara Municipal de
Nova Iguaçu possui 13 comissões.

Câmara Itinerante - São sessões 
ordinárias, realizadas uma vez a cada 
mês, fora da sede da Câmara e em 
bairros da periferia da cidade. O 
objetivo deste projeto é aproximar as 
atividades parlamentares dos 
vereadores da população, facilitando 
o acesso da comunidade às sessões.

Audiências Públicas - São sessões 
especiais com o objetivo de analisar 
determinados assuntos de interesse 
público, promover a prestação de 
contas ou exercer a função de 
fiscalização, através da ampla 
discussão envolvendo além dos 
vereadores, representantes do Poder 
Executivo, outras autoridades dos 
Poderes Públicos e a sociedade de 
forma geral. Não existe periodicidade 
para a realização de audiências 
públicas, dependendo de solicitação 
dos vereadores, da sociedade ou do 
Poder Executivo. As Audiências 
Públicas podem ser realizadas na 
seda da Câmara Municipal ou em 

outro local do município. 

Sessões 

Solenes - São 
sessões pa-ra 
prestar home
nagens a perso
nalidades, que 
contribuíram ou 
ainda contri
buem para o de
senvolvimento 
econômico e 
social de Nova Iguaçu. A Câmara de 
N o v a  Ig u a ç u  r e a l i z a  q u a t r o  
solenidades: 

* T í t u l o  d e  C i d a d a n i a
lguaçuana 

* M e d a l h a  d e  M é r i t o
Comendador Soares 

* Prêmio de Mérito Esportivo

* Prêmio de Reconhecimento e
Aplausos as Celebridades Populares 

Câmara em Debate - Projeto que prevê 
a realização de audiências públicas 
periódicas abordando temas de 
relevância  para Nova Ig u a ç u. 
Realizado sempre na segunda na 
quarta quinta-feira de cada mês. 

Ouvidoria Parlamentar - Organismo 
q u e  r e c e b e  e e n c a m i n h a  à s  
c o m i s s õ e s ,  r e c l a m a ç õ e s  e 
representações de pessoas físicas e 
juridícas, além de propor ações 
diversas na área do Legislativo. 

Gabinete Popular - Estande com 
exposição de fotos, matérias e outros 



As Proposições 
Os vereadores apresentam suas propostas através de proposições, que são: 

Propostas de emenda a Lei Orgânica e projetos de lei - São vários os tipos de 
projetos que podem ser apresentados e vão desde propostas para elaboração 
de novas leis, até a alteração da Lei Orgânica do Município. 

Projeto de Decreto Legislativo - proposta que a Câmara pode publicar, 
independente da sanção do prefeito, ou seja, a decisão só compete ao 
Legislativo. Um exemplo é a concessão de Título de Cidadão lguaçuano. 

Projetos de Resolução - destinado a regulamentar assuntos internos da 
Câmara, como a remuneração dos parlamentares e o Regimento Interno. 

Substitutivo - é uma contraproposta apresentada por um vereador, para 
substituir outra já apresentada. O substitutivo deve ter relação com o projeto 
que pretende substituir e pode ser apresentado até para contrapor projetos de 
iniciativa do Poder Executivo. 

Emendas e Subemendas - proposta apresentada por um vereador para mudar 
alguns pontos de um Projeto de Lei, de iniciativa do próprio Legislativo 
{vereador) o Executivo {prefeito). 

Pareceres - utilizado pelo vereador relator de propostas dentro de cada 
comissão permanente. Visa a avaliação preliminar de um projeto. 

Requerimentos - utilizado para solicitações, principalmente de informações e 
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Indicações - petição em que o vereador sugere ao Executivo medidas de 
interesse público, como asfaltar determinada rua, colocar semáforo em algum 
cruzamento etc. 

Moções - petição sugerindo a manifestação da Câmara sobre determinado 
assunto. As Moções podem ser de protesto, repúdio, apoio, pesar, 
congratulações e aplausos, louvor e de agradecimento. 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu 

Travessa Rosinda Martins, 71 -
Centro - Nova Iguaçu - RJ 
Tel.: 2667-4124 / 2667-2409 
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ORAÇÃO DO ANO DA JUVENTUDE E DA CIDADANIA 

Ó, Deus de amor, invocamos tua bênção sobre nós, teu povo 
santo e pecador na diocese de Nova Iguaçu, uma Igreja jovem e 
cidadã. 

Pai Santo, este ano queremos ter diante dos olhos e do coração 
os nossos jovens e também nossa luta pela cidadania. 

Senhor, ajuda-nos a apresentar à nossa juventude o rosto 
sempre jovem de Jesus Cristo. Que nossas comunidades sejam 
lugares onde eles possam conhecer, expressar e celebrar a fé a 
partir do seu jeito de ser. Que o vigor e o entusiasmo da 
juventude se espalhem por nossas pastorais e movimentos e 
ajudem a renovar nossa Igreja. 

Pedimos ainda que todos nós, crianças, jovens e adultos 
juntemos nossa voz e nossas mãos na luta pela cidadania. A 
cidadania que queremos inclui o respeito pela dignidade de 
todas as pessoas, wna política voltada para o bem comum, uma 
justa distribuição de renda, saúde, trabalho, educação e moradia 
para todos. 

Sabemos que um outro mundo é possível. Ajuda-nos a começar 
a construí-lo desde aqui, a Baixada Fluminense, onde somos 
chamados a testemunhar o teu Reino. 

Confiantes, te pedimos tudo isso por Jesus Cristo, teu Filho e 
nosso innão, na força do Espírito Santo, o Pai dos pobres, que 
nos provoca à missão. Amém. 



--------------

(Mas afinal, o que é\
/-

orçamento? 

Orçamento é a mesma coisa em todo 
lugar. Na casa da gente, nos bancos, nas 
indústrias, na Prefeitura. 

É como em nossa casa: 
* O seu salário é a sua receita
*º que você tem que pagar ou pretende comprar é a sua
despesa

4 

Deu pra 
entender? 

(jf='Tá na Lei------------

"As contas do Município ficarão à disposição de qualquer contribuinte 
para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade 
nos termos da lei." (Lei Orgânica# 4g Art. 161). 

De onde vem o dinheiro da Prefeitura? 

Esta 6 a 
RECEITA 

do 

Município. 

---- IMPOSTOS-----. 

Municipal: 
ISS • Imposto Sobre Serviço 
IPTU · Imposto Predial e Territorial Urbano 
ITBI • Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 
Estadual: 
ICMS • Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços 
Federal: 
FPM • Fundo de Participação dos Municípios, que é o 
IR • Imposto de Renda e o 
IPI • Imposto sobre Produtos Industrializados 

E pra onde vai o dinheiro? 

Estas são as 
DESPESAS 
do Município 

- Pagamento de funcionários
- Manutenção de hospitais, escolas, ruas, transportes, etc.
- Compra de material de consumo e de equipamentos.
- Investimento em novas obras e reformas.

.-----------Té na Lei� 

"O Município terá que dar prosseguimento a obras de construção, 
reforma e reequipamento de unidade da rede pública do Sistema Único 
de Saúde." (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 94). 

5 



Os técnicos da Prefeitura fazem 
projeções da arrecadação dos impostos a 

partir do desempenho que se teve até setem-
bro. Também fazem estimativas da inflação 
para o próximo ano. Além disso, o Prefeito 

pode aumentar o orçamento através 
de suplementações. 

O que pode constar no orçamento? 
Na Lei Orçamentária deve vir o quanto a Prefeitura vai gastar em educação, 

saúde, saneamento, cultura; quanto vai destinar às obras e, principalmente, o 
que vai fazer com o dinheiro público. 

A minha comunidade 
precisa de uma escola. 
Dá para incluir no orça
mento do ano que vem. 

��Tá na Lei------------

"Nos planos sob responsabilidade do Poder Público Municipal, devem 
constar metas e dotações orçamentárias para a solução dos problemas 
decorrentes da falta de saneamento básico." (Lei Orgânica Art. 151 ).

6 

Quem faz estas Leis 

ii 
Prefeitura Câmara Municipal 

Até o dia 30 de setembro, a Prefeitura tem que mandar para os vereadores o 
seu Projeto de Orçamento, que deverá vigorar no ano seguinte. 

Mas será que a proposta do Prefeito ou mesmo aquilo que os vereadores 
aprovarem irá atender às necessidades dos bairros? 

Opa! Sou eu que pag� 
impostos, mas não estou sendo \ 

ouvido sobre onde deve ser aplicado 
o dinheiro da Prefeitura.

------------Tá na Lei� 

"Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista 
recurso disponível e crédito votado pela Câmara Municipal, salvo a que 
correr por conta de crédito extraordinário." (Lei Orgânica Art. 146).

3 
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As Leis existem: 

A Constituição Fede
ral, a Constituição Es
tadual e A Lei Org.ilnica 
de Nova Iguaçu dizem 
como devem ser feitas 
as leis orçamentárias. 
São estas as leis orça
mentárias: 
* PLANO PLURIANUAL
* LEI DE DIRETRIZES

, 
ORÇAMENTARIAS
*ORÇAMENTO ANUAL

(j!=>Tá na Lei----------

"Ê vedado o início de programas ou projetos não incluídos na Lei 
Orçamentária anual." (Lei Orgânica Art. 159). 

Como é feito o orçamento de Nova Iguaçu? 
Já deu pra rotar que é tem sem pancipaçoo poJXJlar. Geramente, a Preferuradzque se trata 

de uma questão téaica, gue o povo não enterde. Vimos que não é assim. Ni9Jém sabe mais 
O que é necessário 00 baino que O próprio rooraoor.

O orçament> deste aro bi aprovaoo oom Cr$ 521 bilhões (ou CR$ 521 nilhões de auzeiros 
reais). Só que a Prefei\Jra está arrecadando rTlR> mais oo que pensava e, por isso, já fez 
suplementações que elevaram o orçament> de 93 para Cr$1,2 trilhões (ou CR$ 1,2 bilhões de 
auzeiros reais). 

É mm dmeiro a ser gast> sem que o povo opne oobre a melhor mna oo Prefem fazê·b, 
não acha!? 

O que fazer para termos um Orçamento Participativo? 

Vamos thamar o 
Prefeito, seus Secretários e 
os Vereadores para discutir com 

a gente como deve ser gasto 
o nosso dinheiro.

------------Tá na Lei� 
"O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de 

cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, assim 
como o demonstrativo pormenorizado de arrecadação de impostos e da 
aplicação de recursos." (Lei Orgânica # único do Art. 149) 

7 



O que é Orçamento Participativo? 

- Quando a população, a Prefeitura e os Vereadores abrem um diálogo
para permitir a aprovação de um orçamento que atenda de fato às 
necessidades de Nova Iguaçu; 

- Quando ocorre uma inversão de prioridades, de modo a assegurar
maiores investimentos na área social; 

- Quando há transparência nas prestações de contas à população;
- Quando a Prefeitura promove reuniões com as comunidades (Asso-

ciações de Moradores e outros movimentos) para discutir o orçamento. 

Lembre-se: Através do orçamento se vê para quem a 
Prefeitura realmente trabalha: se para a 
maioria do povo ou se para atender aos 
interesses das elites. 

MANDATO DO VEREADOR 

ARTUR MESSIAS 
Esta cartilha é uma iniciativa do Mandato do Vereador Artur Messias, que 

vem realizando reuniões nos bairros para discutir o orçamento de 1994. Para 
maiores informações entre em contato conosco. 

Câmara Municipal de Nova Iguaçu 
Trav. Rosinda Martins, 71 - Centro 
T els.: 767 0856 ramal 83 ou 796 3385 

Diagramação e Arte: St"'dyc;raph 

Para onde vai, 
o seu dinheiro 1

Ora! Todo mundo e;abe que 
o dinheiro doe; noe;e;oe; impoe;toe; vai
encher o bole;o de político corrupto!

Moro nee;e;e lugar a um tempão e 
nunca vi melhoria nenhuma. 

Mae;, se o dinheiro é 
nosso, então todo mundo 
tinha que e;aber o que vai 

ser feito dele. 



Nova Iguiçu, 04 de maio de 2006 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
COORDENAÇÀO DIOCESANA DAS PASTORAIS SOCIAIS 

Rua: Capitào chaves, 60-centro-Nova Iguaçu 

A/C: ------------------------------------------------------------------------------------------
1 

A nossa Diocese vem, nesses últimos anos, reorganizando toda sua vida, seja ela 
Administrativa ou Pastoral. Neste sentido está sendo feito um esforço para obter recursos a 
partir de seu próprio mecanismo, de forma que venha futuramente tornar-se autônoma 
a.....,...._._...,.__,,; ,,.n._...'°"....,,+'3 � ,,.,..._..,,...,+,..,,; ..., ;,.,.....,,t,,,c, 1 ......,... ._...,,,,;a+ro 9"'-n.-,i-ri. ,..,-,,1 �11.a,, """"'ªJl,,,,...., -r.a.-,-r,,...,.,-ln ;.. .-, a.,,� ,._.�., ...... � ., .-, 
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dessa realidade. 
As Pastorais Sociais não poderiam ficar de fora desse processo, e para se manter, 

está promovendo uma RIFA , que tem como propósito investir na organização, formação e 
articulação das pastorais sociais no âmbito diocesano e regional. 

Por este motivo a coordenação Diocesana das Pastorais Sociais , vem através deste , 
solicitar desta Instituição a doação de um COMPUTADOR e um TELEVISOR 20". Esta 
sua contribuição estará ajudando no resgate de um processo de um processo militante que 
há tempos vem se perdendo, onde procura unir esforços que poderão garantir recursos para 
potencializar um projeto Pastoral, Social e Político de forma autônoma e que se distancie a 
cada dia da dependência externa que muita., Jas vezes cria impasses na execução das 
atividades. 

Entendemo.s que esta Instituição sempre esteve aberta , até porque seu projeto pode 
se diferenciar na metodologia mas acreaitamos que apontamos nossas energias para um 
mesmo ponto que é a construção do Reino. 

� c,-na'l"'nnnr.C"nc, rlQlo C'Hn F'n-n+...;h,-.-.;.,.,,�" rlac,.,·L::1o ;/2 nrn1n.,..rlnmAC'I A "lt"'r.,..nrlor-cu''l"1ACS 
L.)}Jl.,lCUl'r'U"U.:, UI., .:,ua \,,UllUlUUl'r'au, u1.,.:,u1., Jª ªõuaiucuuu.:, 1., «e,lUUl.,\,l.,lUV.) 

ansiosamente. 

· í< c°,/Yféw Ó o rJ.1-éú �a
Pe. Costanzo Bruno 
Vigário Geral 

Pe. Agosf o Pretto 
Assessor Diocesano das Pastorais Sociais 

(&�g�-� 
Sonia Ferreira Martins 
Coordenadora Diocesana das Pastorais Sociais 
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Perfil da Pastoral Operária Nacional 
(Elaborado er1 2004/2005)

A Pastoral Operária Nacional não possui estatutos, regimentos ou 
documentos semelhantes que orientem sua ação. O que orienta na verdade, são 
as decisões da Assembléia Nacional, instância máxima de deliberações. 

Este documento é um esforço de se aglutinar as principais orientações e

os principais princípios que servem de guia para os trabalhos. 

História 

Nascimento 
A partir dos fatos gerados pela ditadura militar, como repressões, pnsoes , mortes, per segu1çoes ... 

muitos militantes c ristãos ficavam cada vez mais inquietos diante ,:Jo desafio de se manterem unidos. Havia a 
necessidade ·de alguma coisa. que os vinculasse com a Ig reja. Começaram a acontecer reuniões, pequenos 
congressos aqui, pequenos congressos ali ... Aí nasce a PO. Em 1976. E nasce da ditadura. A PO nasce de 
situações de quem estava se afogando. Porque era preciso criar algo que respondesse estrategicamente e que 
também fechasse os olhos dos militares, algo que fosse da Igreja, mas que fos se dos trabalhadores. Porque, o 
que estava em jogo eram os t rabalhadores. Não era padre, nem bispos. Eram os trabalhadores. 

A Pastoral Operária surge, na década de 70, como serviço organizado da classe trabalhadora, mais 
especificamente, da classe operária, daí seu nome "Operária". É uma pastoral eminentemente urbana e 
procura responder aos desafios vindos, sobretudo, dos grandes centros industriais. Nasce, por um lado, 
no contexto do novo sindicalismo, de base, democrático, menos vanguardista. Por outro lado, bebe na 
Teologia da Libertação e aprende· com a organização em pequenas comunidades. Evidentemente, é 
"filha" da ACO - Ação Católica Operária. 
As grandes lutas da Pastoral Operária convergiram para a realização e libertação dos operários no 
trabalho. Contribuíram para tornar o trabalho mais humano. O movimento sindical era o espaço 
privilegiado de organização, razão pela qual a Pastoral Operária se joga de corpo e alma na 
organização sindical. Passou a apoiar os sindicatos combativos e a organizá-los onde não existiam. 

A PO foi o grande instrumento, não o único, mas um grande instrumento, q�e foi força nas greves e 
nos diversos movimentos de lutas dos trabalhadores, por seus direitos. Força no nascimento de centrais 
sindicais. Força na resistência dos partidos de esquerda. 
Privilegiou certas categorias de trabalhadores, fundamentada em critérios de volume de trabalhadores e 
de poder de organização. Desenvolveu uma espiritualidade do trabalho, alimentada bíblicamente nos 
gmpos de base, espaço de revisão de vida operária. 
Tanto isso é verdade que até hoje há gente que se identifica até a alma com a CO!ldição operária, ao , 
sugerir que "a gente já nasce operário". Cultivou-se uma visão de mundo em que havia uma estreita e 
mútua identificação entre trabalho e pessoa. 
Porém, o rápido e inacabado governo de Fernando Collor de Mello veio para assinalar que mudanças 
estavam chegar. Disse que a indústria automobilística brasileira - o símbolo da modernidade industrial 
- e, portanto; os operários brasileiros, produziam "carroças" em comparação com a indústria
automobilística do Primeiro Mundo (isto é, os Estados Unidos, Europa e Japão). Era preciso abrir o
mercado brasileiro ao comércio internacional afim de modernizá-lo.

Fernando Henrique Cardoso, retomou e radicalizou o processo de "inserção subordinada" do 
Brasil no cenário globalizado. As políticas neoliberais, consensadas no "Consenso de Washington", 
vieram preparar, no Brasil, um cenário econômico, político e cultural, favorável aos interesses das 
grandes companhias globalizadas. Dentre os efeitos mais visíveis e perversos podemos destacar: a 
enxurrada de privatizações das grandes empresas construídas ao longo de décadas com dinheiro 
público; uma onda de fechamentos de empresas nacionais, sobretudo de médio e pequenos portes; a 
entrada desenfreada de produtos de baixo custo, vendidos em lojas de ''l,99", que se espalharam feito 
boteco ou farmácia; a diminuição da capacidade do Estado de intervir na economia e de solucionar os 
problemas sociais; o aumento do desemprego e a precarização do trabalho. A partir dos anos 80, o 
desemprego c rescente e estrutural desafia mais fortemente, a atuação da Pastoral Operária. 
A última década do século XX foi de perplexidade diante dos novos acontecimentos. Foram anos 
estonteantes e desestruturantes. Muitas certezas e convicções naufragaram. 
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No entanto, novas análises começaram a ser feitas para compreender o que estava acontecendo O 
primeiro momento forte, certamente, foi a Campanha da Fraternidade de 1999, quando a Igreja e a 
Pastoral Operária começaram a perguntar "Sem trabalho .. Por que?" Esta Campanha foi, em primeiro 

lugar, uma campanha para a própria Pastoral Operária. Compreender as transformações do capitalismo 
no final dó século passado colaborou para entender que grandes transformações estavam acontecendo 
também no mundo do trabalho e que afetavam irremediavelmente o sentido que dávamos ao trabalho. 
Olhar de maneira diferente para o trabalho foi o alerta contido no Texto-base da Campanha da 
Fraternidade de 1999. Alguns anos depois, o Simpósio Nacional, realizado pela Pastoral Operária, 
continuou a aprofundar esta temática e a ampliar sua compreensão. A crise do trabalho/emprego 
sinaliza, na verdade, para novas possibilidades do trabalho. Uma outra organização social do trabalho é 
possível. É na esteira de todas essas reflexões que emerge o tema desta tarde: nova cultura do trabalho. 
Desafios atuais 

O desemprego estrutural tira dos(as) trabalhadores(asl não só os postos de trabalho, mas abala a 
identidade e em muitos casos, arrasa com a auto-estima. Diante dísto, apresenta-se para a Pastoral Operária/ 
três grandes desafios dentro da atuação no mundo do trabalho. 

, O primeiro grande desafio é o próprio sistema neoliberal, que gera o desemprego. As 
demissões seguem em massa. 

, O segundo é o sentimento que o sistema introjeta nos(as) trabalhadores(as): o sentimento de 
culpabilidade pelo próprio desemprego, que "esconde" as verdadeiras causas das mudanças no 
mundo do trabalho e alimenta o vírus do imobilismo. 

, O terceiro é justamente a concretização, dentro da nova sociedade, de uma "nova cultura do 
trabalho", horizonte maior, que passa por etapas de construção, na qual deparamos com 
dificuldades como a precariedade dos direitos trabalhistas. 

A Pastoral Operária dentro da CNBB 
A PO é integrante do Setor Pastoral Social da CNBB, composto por 12 pastorais e 4 organismos. A CNBB -
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil possui dez comissões para desenvolver suas 2tivicades. Na Comissão 
8, chamada de Comissão para o Serviço da Caridade, Justiça e Paz está o Setor Pastoral Social e, 
conseqüentemente, está a PO. 

Estrutura Jurídica 
1. Instituto Nacional Santo Dias - fundado em 20/11/89- Diretoria composta por 5 trabalhadores/as
2. Associação Paulo Fey - Diretoria composta por 5 e Conselho Fiscal composto por 5 trabalhadores/as

O que éa PO 
O termo Pastoral vem da palavra pasto-alimento. Portanto, a Pastoral tem a função de alimentar. A PO 

pretende alimentar a fé e esperança dos/as trabalhadores/as. 
Somos uma pastoral social, parte integrante do Setor Pastoral Social da Comissão para o Serviço da Caridade, 
Justiça e Paz da CNBB. 
A PO é presença cristã militante junto aos (as) trabalhadores(as) formais, informais e desempregados(as), para 
despertar e organizar militantes dispostos (apaixonados), que lutem sempre para a transformação da 
sociedade com vida digna para todos e todas. . É uma pastoral organizada, composta e dirigida por 
trabalhadores/as. 
A PO é espaço para reflexão da vida (formação e conscientização) dos(as) trabalhadores(as) à luz da Bíblia e da 
Doutrina Social da Igreja. Atua como presença da Igreja na classe trabalhadora e da classe trabalhadora na 
Igreja, no compromisso de agir com o povo e não para o povo, COfTl o objetivo de resgatar a cidadania plena e 
o protagonismo dos(as) empregados(as) formais, informais e deserr:pregados(as), na construção da sociedade
justa e solidária, tendo como chave, a questão do trabalho, dentro de dois desafios principais:

Fortalecer um amplo movimento nacional de trabalhadores/as desempregados/as 

. Contribuir no debate para uma nova cultura do trabalho 

Missão da PO 
A PO é presença cristã militante junto aos (as) trabalhadores(as) formais, informais e 

desempregados( as), para: 
• despertar e organizar militantes dispostos (apaixonados), que lutem sempre para a transformação

que traga vida digna, resgatando-lhes a auto estima, para que, fortalecidos enquanto cidadãos,
participem efetivamente e qualificadamente, nas lutas de construção da nova sociedade,
subsidiando-os e qualificando-os para compreender e contribuir no debate para uma nova cultura
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• envolver os (as) cristãos(ãs) no compromisso com os(as) trabalhadores (as) da cidade.
Com a participação direta dos/as trabalhadores/as e excluídos/as, seja qual for à atividade é sempre 

no sentido de alimentar a utopia, reforçar a cidadania na luta por direitos, reeducar para a solidariedade e 
educar na formação política, para que possam exercer verdadeiramente seu protagonismo, e colher resultados 
que transformem suas vidas e a realidade do país. Está empenhada em contribuir na elaboração de uma nova 
cultura do trabalho e fazer com que este tema se espalhe por toda a sociedade, a fim de forçar os diversos 
grupos, governamentais ou não, a discutirem o assunto e diante da descoberta da necessidade urgente, 
somarem esforços para a concretização de uma nova cultura do trabalho. 

Somado a isso, há a necessidade de levantar a aL1to-estima das pessoas, que com o desemprego 
perdem tudo, até mesmo a vontade de viver. É preciso resgatar o valor humano e a capacidade de luta dos 
trabalhadores que está desgastada. Aí reside a contribuição da Pastoral Operária que, seguindo os 
ensinamentos de Jesus Cristo e dos profetas, reúne os trabalhadores e à luz da Bíblia faz reflexão sobre um 
passado de lutas e conquistas e sobre um futuro possível, de nova sociedade, com nova cultura do trabalho, da 
qual todos e todas são responsáveis pela construção e poderão usufruir dela. 

Mística 
As ações da PO (teóricas e práticas) são fundamentadas ra Bíblia, na Doutrina Social da Igreja e no 

testemunho dos mártires, tendo como fonte o exemplo de Jesus c�isto e o projeto do Reino, no compromisso 
de atuar com o povo e não para o povo, com fé na utopia da sociedade justa e solidária, tendo como chave, a 
questão do trabalho. 

A Pastoral Operária participa e contribui neste campo a partir da exigência de sua Fé Cristã. É esta Fé 
que irá influir na sua forma de abordagem, na sua postura e na sua metodologia dentro do mundo do trabalho, 
no qual se situa sua identidade e sua mística. sendo sal e fermente, ou seja, a PO estimula os trabalhadores e 
trabalhadoras (dentro e fora da Igreja) a participarem no movimento social e nas mais variadas e legítimas 
formas de organização. 

Objetivos da PO 
- Ser animação e serviço aos movimentos de trabalhadores/as, para fortalecê-los.
- Ser serviço ao conjunto da classe que vive do trabalho ( na produção, fora dela e entrando nela), no sentido
de promover formação bíblico/política para formar cidadãos(ãs) protagonistas e alimentar a esperança.
Aumentar a auto-estima de trabalhadres/as formais, informais e desempregados/as, para que possam exigir
direitos.
- Atuar com outros movimentos, em lutas mais amplas, como no caso da ALCA, por exemplo, sendo "fermento
na massa" no rumo de um projeto de ruptura.
- Retomar o trabalho de base (permanente), buscando novas relações e novos valores, tendo o trabalho como
questão chave, no sentido de fomentar discussão sobre uma nova cultura do trabalho
- Incentivar e apoiar a formação de um movimento nacional contra o desemprego

Diretrizes {eixo articulador) 
NESTE MOMENTO, O COMPROMISSO DA PASTORAL OPERÁRIA IMPÕE A NECESSIDADE DE CONTRIBUIR NA 
CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE JUSTA E FRATERNA, LVTANDO PELA PRIMAZIA DO TRABALHO SOBRE O 
CAPITAL, ROMPENDO COM O SISTEMA CAPITAUSTA, CONSTRUil\iDO UMA NOVA CULTURA DO TRABALHO 
COMO FONTE DE REALIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES NA VIVENCIA DO 
REINO DE DEUS. 

Estrutura Política Interna ( Organicidade) 
•!• Assembléia Nacional - É a instância máxima de deliberações. Composta por um representante de cada 

diocese, que deliberam por maioria simples. Registramos até o momento, presença da PO em 84 dioceses 
de 16 estados do Brasil 
1. Reúne-se de três em três anos
2. Avalia e determina o eixo, as linhas, as atividades a serem desenvolvidas nos grupos de PO
3. Referenda composição da liberação nacional
4. Referenda composição do colegiado nacional
5. Referenda o Bispo assistente

•!• Colegiado Nacional - É instância de direção, composto por cinco trabalhadores/as (sendo dois liberados), 
um padre, uma religiosa e o Bispo assistente. 
1. Reúne-se de três em três meses
2. Prepara encontros e eventos
3. Pensa a PO: dá as diretrizes dos trabalhos aprovados na Assembléia Nacional, estabelece políticas e

objetivos; define estratégias
4. Esclarece, divulga e motiva a concretização de atividades dentro do eixo e linhas de atuação da PO;

salvaguarda e motiva o cumprimento da missão.
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·!· Secretariado Nacional - Composto por membros do Colegiado Nacional com acesso próximo à sede do
Secretariado, auxiliados pelos/as funcionários/as. 
1. Reuniões mensais
2. Encaminha e coordena os trabalhos aprovados na Assembléia Nacional

•:• Liberação Nacional (coordenação)- duas pessoas 
1. Organiza o dia-a-dia da PO, realizando os trabalhos aprovados na Assembléia Nacional, assessorado/a
por funcionários e equipes de: comunicação, mulheres, formaçã,J
2. Administra a estrutura oficial
3. Mantém correspondência com as bases (pessoalmente ou por outras vias de comunicação)
4. Representa a PO nos fóruns de luta parceiros

•!• Coordenações diocesanas 
Os grupos de base da pastoral operária atuam diretamente cor,, os(as) trabalhadores(as) nos bairros, por 
meio de celebrações, encontros de formação, experiências alternativas de geração de trabalho e renda. 

Quantidade de grupos nos Estado s
Estado Nº de dioceses 
Amazonas 01 

Bahia 01 

Ceará 03 

Esoírito Santo 04 

Goiás 01 

Maranhão 03 

Minas Gerais 10 

Paraíba 03 

Paraná 
.. 

10 

Pernambuco 01 

Piauí 01 
Rio de Janeiro 03 

Rio Gde.do Norte 02 
Rio Gde.do Sul 05 

Santa Catarina 02 
São Paulo 34 

O que realizamos 
1. Acompanhamento de grupos de geração de trabalho e renda
2. Formação de grupos de base de trabalhadores(as) para discussão política sobre as mudanças no

mundo trabalho (causas do desemprego, alternativas de trabalho ... )
3. Participação e contribuição nos movimentos e fóruns que têm como pauta, a questão do trabalho.
4. Promoção da formação integral dos militantes dos grupos de base (subsídios, eventos, estudos)
5. Apoio, participação e organização de trabalhadores(as) desempregados(as)

Essas realizações se concretizam em atividades como: simpósios, seminários, caminhadas, romarias, 
celebrações, acampamentos com os desempregados(as), tribunas livres em espaços públicos, pesquisas sobre 
a realidade dos trabalhadores(as), cursos de qualificações profissionais, contribuindo com várias experiências de 
socioeconomia solidária como: cooperativas, balcão de emprego, ca ;a de solidariedade, grupos de 
trabalhadores(as) autônomos de produção. 

Metodologia - ·As atividades unificadas nacionais são realizadas pe:os grupos de base nas dioceses, com 
autonomia, mas com articulação. Sempre com a participação direta dos/as trabalhadores/as e excluídos/as, no 
sentido de alimentar a utopia, reforçar a cidadania na luta por direitJs, reeducar para a solidariedade e educar 
na formação política, com vistas à transformação da sociedade. São ações pedagógicas fundamentadas no 
desenvolvimento do ser humano de forma íntegra/, considerando sua história de v,da/ suas experiências/ sua 
cultura, suas potencialidades, seus valores, afetos e interações. 

Atua também como "fermento" na construção e mobilização das organizações sociais e trabalha em comunhão 
com parceiros, no sentido de disseminar as discussões sobre o dese11prego e sobre uma Nova Cultura do 
Trabalho. 

Valores - partilha, sabedoria, consumo ético, gratuidade, troca, solidariedade, companheírismo, 
perseverança, coragem. 



,._,J ·-·: 
-, 

__ ,..,. ·- ·� -·- . 

f't,.� ._, _l_: '": .. ·: 1 ....... 1. - -.�I, 11.1,.11 :;,· .. 11, ., L, - ( ..:111.1· .• - :,,;.,, l'. 1:. -·-.1· 

. �a..11 .i.. 1 ··, ·• 1, ,._.J, ·.e, l • 

Prioridades 

·,- Fortalecer um amplo movimento nacional de trabalhadores/as desempregados/as

·.- Contribuir no debate para uma nova cultura do trabalho

Quadro Geral das atividades 

•:• Visitas aos grupos de base 

•:• Contribuição no movimento contra o 
desemprego 
1. Ações de massa com desempregados
2. Trabalho educativo de formação de comitês

solidários de trabalhadores(as) nos bairros,
pelos Estados do Brasil.

•!• Organização e incentivo de experiências 
de geração de trabalho e renda 
1. Existência de vários grupos de geração de

trabalho e renda (cooperativas e outros)
nos Estados do Brasil, incentivados pelos
membros da PO

2. Encaminhamento da formação de uma rede
nacional de grupos de trabalho alternativo

•!• Formação· 
1. Realização de Simpósios Nacionais
2. Realização de subsídios (materiais impressos)
3. Promoção de debates mensais sobre "O

Futuro do Trabalho"
4. Simpósios regionais e estaduais sobre "O

Futuro do Trabalho"
5. Encontros de Agentes

•!• Publicações 
1. Jornal mensal "Conquistar"
2. Subsídios impressões para os grupos de base
e população em geral

•:• 1 de maio - Dia dos Trabalhadores e das 
Trabalhadoras 

Em todo o Brasil, acontecem celebrações, semanas 
de estudo e as mais diversas manifestações de 
acordo com a cultura de cada local. 

•:• Nordestão (regional) 
Grande encontro dos militantes de todos os Estados 
da Região Nordeste do Brasil, nos quais existem 
grupos de PO 

•!• Romarias de Trabalhadores/as (regional) 
. Acontece uma grande romaria, anualmente em 
Aparecida, São Paulo, no dia 7 de setembro. 
Iniciou-se em 1988. 
. No R,:i Grande do Su:, acontece ce dois em dois 
anos. I·1iciou-se em 1995. 

•!• Celebrações simbólicas 
1. Santo Dias da Siiva - Acontecem em todo

Brasil, :elebrações em memória a Santo Dias da 
Silva, operário metalúrgico, membro da Pastoral 
Operária, assassinado em São Paulo, durante greve 
em 1979. 
2. Paul,) Fey - Igualmente acontecem celebrações
em memória de Paulo Fev, missionário alemão,
benfeitor da JOC e PO.

•!• Atividades com outros grupos 
> Gri·:o dos Excluídos
>- Ser1ana Social Brasiieira (Setor Social) 
> Campanha contra a ALCA (Jubileu Sul/Brasil)
>- Campanha da Fraternidade 
> 8 de Março - Dia Internacional da Mulher

(Fórum de Mulheres)
> ca,npanha da Fraternidade
> Coordenação dos Movimentos Sociais
> Fórum de Lutas dos/as trabalhadores/as

de�;empregdos/as
>- Art cu:ação Nacional de trabalhadores/as 

desempregados/as 

Relação com agências de cooperação 



:��S.S:.��:_,]Js�··:.. D}'� 1:io 
D:OIOC�B:� -�1.; _,ú\'l� l0üIÇü' ( 0G/91) 

:�:-JD_�_IóÇO: Rua 2f D 8!2 A:J\àO f'>1 ,· V )2Ea f.uS IR ft --.11.1�,1,../ _�-':J.6'--.1.l_-.. ______ _ 

'S · C1>GR O e> 1 \2(5 .J)iQ \/ B :rc�µ:&c,, v

:.)/�:.:L :,x. �-:,·_:cSCI'.3L'.'.:0: <l}(-oS! S':/: it�XC:-..:f:.....;E;�M�. ----
• ./ . J 

:i:11orn./iLHO/:i.:·:.�c::..-'LSdÃO :_..E .... -, ... , .... 1)1...,e ..... t1 .... v"'-'-"'"''-, .c;i.là..1..:'R1..J\....i::o"'_-"'".r.....l,.L., ..... B,1,J).....J-\ .i..:UJ.-__________ _ 
� ;.t·..r.;.:;L :i:-t: .. ;5CCL),.:tlD.-\D2: ___ 3�2_G-'-IR,�A . .i...:::.V ____________ , ______ _
LiL.iDIG/ .. LI62'�DOC�)? SL\ (0 �iJ!o' ( ) 

.8If-:i (� .. , . ,.., ...... ' ·- ., ? . . 1kb ·+ 
• J ;i,l.,; ( ) ".:U;�J..iCj) • C �f2 V 15 e-s ) 

De: l) tv RCd A:
:! ::?IJ..,IL.:JO( .... ) ;:� /U./1-U:::. -:·'/.:.:·1IDC . .'CI! .:I'.JC? ôil.-; ( ) L10 

híYhfC,./} fv1 )AV·{+:o l,Ív-4:DA ta t?oL1}1'Ll"----�------
vcc1 J/c ODVIU :-:'i'.I.u':S.:1 JX� :�:o? GL;l ( 0 _·f,"':.C ( ) 
•10,r"":'· ..-�o,c-=,r .. ,.-.,,:; --,, ,.,c,·-·-1--·-.,-,-:•;: ·' 1·n? "I·:, (l.A v v�...J ..... 0 ..!-��1.� 1.•..1- lJ _ _, v ._,. .l..-.Jt.;__, ___ .1 ,.. v .. o_ 1.1. XJ �.::e C ) :)u···1,.' ···u"'"''? 0 /l," 11 r>o-- ·.:-, .w • ....... K--RS-f:1---\..,..:::;. 

+.1!N1--11I Y...if..;C,...,E ..... - R--'5 .... E-�v'""s_±"-"R=Au...w.b.i..B:...,,! n�a.e...S.::.__._.(;: ____ o�v�fu.;1....1-r:6;._::::..S-l:l(.}W'.ol3�G;;:;......,..f,li}..B:..1.l':1..i...w.b<:�.: ... M..:.....1f ..... --A:��-r-;�g�pa R,i G 

VOC1 Jf,. Pc',E�1ICii=CU .CL C'lY;·;O.:J .:'i.�·o.s l)l� ·_�;::_:,:,L':.:í:L\.? .3Ih ( ) :�:!O Cx) 

o ��ü_·� ;-;O'J.'I'lOU voc1 :� :_:,_:�_(i.:ICII"L .. � D �Li].,\ ·10,,u�-:L\? p \/01) rt:B:b G ·b E íQ ±e. 0:h 4 \ 1,v.o
Ot} P o l Qp MO D 6: Q vjRQS G-Js v pos <x ue L\lt:41':1 ,J\/tv;:tQS �

f'Gios p()((�\i06 1::>es. t1<-1r1bt,J lh ·�bo R�� � 



1:\·"

. \ 
. �i 

FRO'l".·} P�ORAL OPERAR IA NAC I : L .. 
.·'tc#-"t' t \. 

'Íj 
PHONE rjQ_ 0116044382 Jan. 11 2004 05:36PM .P01 

:·, �. ;1\ tlrl, tJ!,, �1· ��:
i'
:1 rr:st�t· �71�:r· ' !i!t- .. ... "'· ... !' :

1ti,· 
, D t O · � 11t{-� 

�,, �f 

-� 1 

"··· 
{l·"', 

São P,nilo 19 de nnwrnhro <k 2rnn. 

:)u,:rido l'ndrl' /\ gosl inh(1 

()u;.: bom ler proximidade sufícil. ,:,: 1' u" d12rmá-ln de qm�rido. ()ut· horn tl!-lo cnr.10 
,,1111 1;0 Cll1Po ouvinte. Como as�cs:;ur. nossu ,·:int,do e pcrmnncnte assessor Como é bom 
sJbç: que podemos cont.n· com voe(' pnni nos aconselhtll' ou snnplesrncnt:c nos ouvir, nas 
(1\J(:,,l;;i..:s ddn1inisu-i.ilivç.,-,, nas qtK'-1(,es polhicn,· e nré na•; qucstôcs afetivas. · 

L puüco di·Lcr obrigado parn você'. P:.: q,_,,· n;�., existem palavrns parn expressar . 

t 

ti 

f: 

,::.eno:, sç:nti n-.enlos. \ó podl'mcs mesmo, '-':-: p,·e ,-;M , , •:1l gc,;,tos. E é por isso, que H.1zcmos 
Gueslüo de estar 8Cmpre prcsúnte: n:-1c; celcbra\ÕCS LJtk, un 2001 comemorar8m ,;;eus 50 ano$ 
de 1,aL:crdóc.io. Porque querenws "º''· cxprtssar c.om gc�lo. Com um forte abrnç:c. Queremos 
abr .. 1çú-lo cn1 i.:ada local desw Brnsil, por onde: você estiver. par.1 simboli:t.ar que a nm;sa fr-; 
liga�üo tn.mspõc barreíras fhicas e gcográficas: � 

Olldc quer que você esteja, nÓ': o nmaren\os sc-mpre. . .. 
. Nossa ligaçàqtrnnspfic'também barr�iras temporais. hH_' isso, qucrcmos <.leiM(�1

'�,��:�.I!�
-altm de lu�!�;J}_�!!-�<!llt)fomi!'lso-tom o temp,,. UI'.!. ct · · _ m,;�d"c:1riri1íl�fi1f:"7renfo� 

·· 
f,tJ'·· 

coi�1;1\Eír ,;,nc:m,'H·ia da· nossa lula v para isso, nos propomos a síntcli:1 .. ar essa história, a ·:· 
partir do� depoimentos e: do� nH1leriais que envolvem a sua vida, caro eornpanhciro ... Esst' !i 

ciJmprnrní�so 1.:�t}i;onosco a pm·tir d�·sli..1 momento e tt,maremoi; de ora em diante, inichu· ft: .'C�Sa [)CS�J\nsa_ püra _compor UJ_ll l:elo livro, Cl�) formal' ern conteúdo; porque pm_tÍlldO da sua "'
, 1 vida, a historia sem bda, autcntKa e encúta_FKlo!'a parn lodot;(:,r;) nos que sc:guimos na f" 

lu1:l.. 
lf Só podemos desejar que vod� cc,ntinuc co1no sempre foi: guardião da his1ória, 

amigo dos(a:-;) milltantt'S, acolhedor, pHÍ. lt'lrlà(,, C()!11paJJheirn .. 

Qu�: .l c�us ti·ahnlhadoi-, 1wsso irmfio l' nossa insp1ra(,'ÜO, cstcja sempr1:'. com voc0, 
ilmninando o seu caminho, esl('. caminho no qual voçf convida e acornpanl1n n todos nús, 
no \.'Hrni11hur... 

Almu;o <: beijo afetuosos 

José J )ccfro dos Santos Nclü (Pedrinho) 

fftt', 
\ 

Antonia Cafrarn (l'üninhu) 

�, ... 

. .  ·.,'J 

�i 
�t .  



_AfflESEN_lAÇÃO 

O PRESENTE SUBSÍDIO, 
NASCE DA NECESSIDADE DE 
ENGAJAMENTO MAIOR TANTO NA 
PREPARAÇÃO COMO NA REFLEXÃO 
SOBRE O 8 DE MARÇO - DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER. 

TRATA-SE DE UM 
MATERIAL DESTINADO PARA GRUPOS 
DE PASTORAL OPERÁRIA, MULHERES, 
MOVIMENTOS POPULARES, GRUPOS DE 
REFLEXÃO ETC .. EVIDENTEMENTE NÃO 
EXCLUINDO QUALQUER 
INTERESSADA/O). 

ESTE SUBSÍDIO DE APOIO É 
FRUTO DE UM TRABALHO 
DESENVOLVIDO EM PARCERIA. 

DESEJAMOS QUE O DIA 8 
DE MARÇO EM CADA LOCAL ONDE FOR 
REALIZADO, SEJA REPLETO DE 
HISTÓRIA/VIDA - COMPROMISSO -
ESPERANÇA - DENÚNCIA E LUZ, 
ELEMENTOS VITAIS DE UM POVO CHEIO 
DE COR.AGEM. 

FALA MULHER NA LUTA. 

COMCARINHO 

CEFURJA:CENTRODEFORMAÇÃOIRMÃ 
ARAUJO 

CPO COMISSÃO PASTORAL OPERARIA

MPMP MOVIMENTO POPULAR DE MULHERES 
DO PARANÁ 

AB VP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VÍDEO 
POPULAR. 

·.-

POR QUÊ 8 DE MARÇO? 

NESTA DATA, EM 1857, NOS 
ESTADOS UNIDOS, 129 MULHERES 
TRABALHADORAS DAS INDÚSTRIAS DE 
TECIDO, CONTRATADAS COMO MÃO DE 
OBRA BARATA, PARALISARAM O TRABA
LHO EM RAZÃO DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO(TRABALHAVAM ATÉ 16 
HORAS POR DIA. 

ESTÁ FOI A PRIMEIRA GREVE 
CONDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR 
MULHERES. 
SUAS REIVINDICAÇÕES: DIMINUIÇÃO DA 
JORNADA DE TRABALHO, MELHORES 
SALÁRIOS, LICENÇA MATERNIDADE, 
IGUALDADE SALARIAL , SEGURANÇA, etc.

OS PATRÕES E A POLÍCIA, 
COMO RESPOSTA, FECHARAM- AS EM UM 
PAVILHÃO E ATEARAM FOGO. TODAS 
MORRERAM QUEIMADAS. 

MAIS TARDE, EM 1911, NUM

GRANDE ENCONTRO DE MULHERES, NA 
DINAMARCA, O DIA 8 DE MARÇO PASSOU 
A SER LEMBRADO E CELEBRADO COMO O 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER.,ElVl 
lVIElVlÓRIA A ESSAS BRAVAS MULRERES 
ASSASSINADAS. 

UM MARCO DE LUTA E LUTO, 
PELAS MULHERES DE ONTEM... E DE 
HOJE .... ! 

" DA LUTA EU NÃO FUJO." 
MARGARIDA ALVES 

PORQUE É IMPORTANTE 
LUTAR 

VÁRIOS DIREITOS QUE IlMOS É FRUTO, 
COMO VIMOS , DE LUTAS E CONQUISTAS. TEMOS AINDA 
MUITO A ALCANÇAR, FAZENDO NOSSOS DIREITOS 
FUNCIONAREM NA PRATICA, SAINDO DO PAPEL 
CONSTRUINDO NOSSA CIDADANIA. 

ENTAO VAr 
MOS VER 
QUAIS SÃO 
OS PROBLE· 
MAS (E 
ALGUMAS 
DAS SOLU-
CÕES) DAS 
MULHERES 
HOJE EM DIA? 

1. É A FALTA DE CRE· 2- ALÉM DO TRA-
CHE ( VAGAS) É O POS
TO DE SAÚDE, O TRABAr 
LHO DE CASA QUE 
NINGUÉM VALORIZA. •• 

BALHO FORA DE CASA, 
QUANDO CHEGA EM 
CASA SE MATA DE 
TRABALHAR. É A DUPLA 
JORNADA DE TRABAr
LHO. AS VEZES AINDA 
APANHA DO MARIDO E
É ESCRAVA DOS 
FILHOS. 

3- E MESMO 4- FILHO NÃO É SÓ 5- NÃO BASTA "AJU
QUANDO TRA- DA MÃE , NA BUSCA DE DAR _" NAS TAREFAS 
BALHA IGUAL UM NOVO DOMESTICAS. O 
AO HOMEM RELACIONAMENTO IMPORTANTE MESMO É 
RECEBE UM HOMEM / MULHER O ASSUMIR A DIVISÃO �E 
SALÁRIO HOMEM PODE E DEVE TAREFAS. MULHER NAO 
MENOR. PARTICIPAR. NASCEU PIIÃ LAVAR 

6-NÃO QUE
REMOS NOS 
SUBMETER A 
TESTE DE 
GRAVIDEZ E 
ESTERILIZA
ÇÃO .. TEMOS 
O DIREITO DE 
DECIDIR SO
BRE O NOSSO 
CORPO. 

CUECAS SUJAS. 

7 • E A MULHER 8- A CAMPANHA DA 
NEGRA? DISCRIMINADA FRATERNIDADE/ 95 SE· 
POR SER MULHER, RÃ SOBRE OS 
NEGRA E POBRE ISTO EXCLUIDOS. NÃO 
NÃO PODE CONTINUAR. PODEMOS ESQUECER 

DA MENINA DE RUA, DA 
MULHER PROSTITUIDA, 
DA CATADORA DE 
PAPEL, ENFIM, DE 
TODAS AS EXCLUIDAS. 

,,, 
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• 1 

Princípios do Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

1. Nossa identidade, coesão e aliança é de classe trabalhadora, seja ela desempregado
ou não.

2. Que o trabalhador desempregado seja respeitado e que seja assegurado o direito ao
trabalho e a moradia dignos.

3. Que toda produção a partir de nosso trabalho tenha o compromisso o respeito ao
ecossistema a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta.

4. Que toda nossa luta tenha como horizonte a construção do Projeto Popular para o
Brasi I com novos homens e a novas mulheres.

5. Que o MTD seja um Movimento social, de massas e autôriomo, aolutine:ndo ,.,.,
trabalhadores desempregados das periferias.

6. Que tenhamos umci direção coletiva, com responsabilidades individuais garantindo rJ 

construção do consenso nas decisões.

7. O M TD se orienta pela divisão de tarefas e funções designadas coletivamente.

8. Que todo dirigente e militante do M TD tenha vinculação direta com a basr d0
Movimento.

9. Que a avaliação, a crítica e autocrítica seja um processo constante do M TD e de seus
militantes e dirigentes a partir de cada tarefa e ação recebida.

10. Todas as ações e lutas definidas coletivamente, mesmo com idéias di\.:�raentes no
debate, deverão ter unidade na ação.

11. Toda tarefa do militante deve ser planejada, baseando-se nas linhas políticos e
princípios do MTD.

12. O estudo e pesquisa devem ser compromissos e devem fazer parte da organização e de
cada militante individualmente.

13. A mística deve fazer parte das nossas ações, lutas, do nosso cotidiar,,.,
permanentemente.

14. Cada militante tem o dever de respeitar os símbolos do MTD.

15. A disciplina militante nos subordina aos princípios da organização do MTo.



Princípios do Movimento dos Trabalhadores Desempregados 

1. Nossa identidade, coesão e aliança é de classe trabalhadora, seja ela desempregada
ou não.

2. Que o trabalhador desempregado seja respeitado e que seja assegurado o direito ao
trabalho e a moradia dignos.

3. Que toda produção a partir de nosso trabalho tenha o compromisso o respeito ao
ecossistema a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta.

4. Que toda nossa luta tenha como horizonte a construção do Projeto Popular para o
Brasi I com novos homens e a novas mulheres.

5. Que o MTD seja um Movimento social, de massas e autônomo, aglutinando os
trabalhadores desempregados das periferias.

6. Que tenhamos uma direção coletiva, com responsabilidades individuais garantindo ú

construção do consenso nas decisões.

7. O MTD se orienta pela divisão de tarefas e funções designadas coletivamente.

8. Que todo· dirigente e militante do MTD tenha vinculação direta com a base do
Movimento.

9. Que a avaliação, a crítica e autocrítica seja um processo constante do M TD e de seus
militantes e dirigentes a partir de cada tarefa e ação recebida.

10. Todas as ações e lutas definidas coletivamente, mesmo com idéias divergentes no
debate, deverão ter unidade na açêlo.

11. Toda tarefa do militante deve ser planejada, baseando-se nas linhas políticas e
princípios do M TD.

12. O estudo e pesquisa devem ser compromissos e devem fazer parte da organização e de
cada militante individualmente.

13. A mística deve fazer parte das nossas ações, lutas, do nosso cotidiano
permanentemente.

14. Cada militante tem o dever de respeitar os símbolos do MTD.

15. A disciplina militante nos subordina aos princípios da organização do MTD.
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·' PROGRAMA DE TRABALHO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

Jorge Flortnclo de Oliveira 
Secretário de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Baixada Fluminense no Governo 
Benedita da Silva (PT) tem por objetivo se constituir num espaço de coordenaçao 
da ação pública estadual na Baixada Fluminense. A realizaçao das suas 
atividades tem por principio a participaçao da sociedade, a parceria com as 
prefeituras, ações multisetorias. éfiça transparência, eficiência e cnmpetênci_a. De 
acordo com o planejamento estratégico do Governo Benedita da Silva. a aplicação 
desses princípios a nossa ação, podemos dar conta do nosso desafio que reeleger 
Benedita da Silva para gestao 2003-2006. 

O plano de trabalho da Secretaria de Estado de D��1olvimento da Baixada 
Fluminense está construido com base no seguinte trip�11��mento_l!robiental; 
(ii)_criança e adolescente�; (iii) cy!tu_�_e juventude. �sses três grandes eixos de
trabalho buscam responder de forma programática aos objetivos do planejamento
estratégico realizado no inicio do nosso governo Benedita da Silva. 

Na área do saneamento ambiental, a Secretaria da Baixada tem o desafio de 
coo•db11ic oa c,Qordenacª2,ja açao pública estadual no âmbito dos program�sd� 
saneamento. assim como produzir um grande evento pã'raãsóc,eaaae-:- onde- a 
governâdora apresentará a sua polltica para a regiao. Neste sentido, já foi 
formalizada junto a Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo {SEPDET). uma parceria para coordenaçao do Programa 
_Nova Baixada, A mesma orientação está sendo encaminhada para as secretarias 
de ;stado de Saneamento e Recursos Hldricos e Meio Ambiente e 
P.esenvolvimenta s, 1stentável

Em relação a Criança e a Adolescente, o planejamento estratégico do Governo 
Benedita da Silva indicava a necessidªde de "reduzir o déficit aufrk;íanal matemo.:_

infantil em 20.000 na Baixada Fluminense". Nessa perspectiva a Secretaria da · 
Baixada Fluminense a partir da experiência do _Mutirão de_Cambate a Oesru!trifão 
Materno-infantil de Sao João de Meriti._já iniciou o trabalho de construçao do plano 
de trabalho, também assinalado no planejamento estratégico, articulou as 
secretarias de AgçiçuttL1ra Saúde, Trabalho, Pr.oje.tos Especiais e Açao S9cial para 
juntas realizarem o plano. Desta forma asseguramos a multisetorialidade na açao 
pública. 
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Na área da cultura e juventude, a Secretaria da Baixada tem o seu plano de 
trabalho construído a partir de dois eixos: (i) 1 Encontro de Cultura a..
.Oportunidades Sociais da Baixada Fluminense e; (ii) org.anização dos programas 
sociais voltados para a juventude na região, como exemplo� 

Cabe destacar que esses três eixos que organizam a açao da Secretaria da 
Baixada não restringem o seu campo de ação institucional. É vislvel o crescimento 
da demanda de dentro da administração, assim como da sociedade que tem no 
nosso governo muita expectativa. Desta forma, esses eixos orientam a ação, mas 
nao encerram o nosso campo de atuação, o que entendemos quando da 
realização do planejamento estratégico da Secretaria da Baixada Fluminense, é 
que num governo de curto prazo e com o desafio de reeleger Benedita da Silva, 
precisávamos produzir um foco na nossa ação e com isso assegurar (i) visibilidade 
2ara o nosso governo; (ii) mai · ão e · · a ão da soci�e; (iii) maior 
_capacidade de parcertas com a� administrações mu!lJCIQ�is.. e setores do 
empresariado local e; (iv) umatransformação radical no papel desenvolvido pela 
Secretaria da Baixada. 

Neste sentido, podemos indicar outras áreas temáticas de interesse local que 
estaremos desenvolvendo algum nlvel de interlocução: (i) desenvolvimento 
econômico; (ii) segurança pública e violência e; (iii) políticas públicas e 
desenvolvimento urbano e regional. Em cada área temática apresentada, a 
Secretaria da Baixada tem o compromisso de formatar o evento, mobilizar a 
sociedade, organizar a participação do governo, sistematizar os seus resultados e 
apresenta-los a governadora e ao governo como um todo enquanto diretrizes 
gerais de uma politica pública, ou mesmo como uma proposta para o setor em 
debate. 

O fortalecimento_da sociedade civil é um aspecto que gostaríamos de ressaltar 
Um dos desafios da Secretaria da Baixada é o de contribuir para que os 
movimentos sociais na regi ao voltem .a se constituir, enquanto sujeitos no processo 
de construção aõseu' terr,®QO, -Mesmo reconhecendo os nossos limites.· 
buscaremos através da formação e da informação, contribuir para o alargamento 
da participação e do controle social sobre as pollticas publicas estaduais e 
municipais. Destacamos aqui a parceria realizada com o Observatório de Polític� 

r na ão Mun· · IPPU -UFRJ/F�E onde será realizado nos meses· 
de junho e julba a 5° �� _ · ara 80 consel�ajros municio� da 
Baixada Fl_umin_ense, no_município de BelforcLRoxo __ 

Para. o primeiro mês de_traba_�: podemos afirmar que foram dados alguns passos 
no sentido de dialogar com as prioridades desenhadas no Planejamento 
Estratégico do Governo Benedita, eara o segundo mês temos o desafio de dar 
materialidade ao plano de _trab·���-�had�.

A seguir apresentaremos o cronograma de trabalho da Secretaria da Baixada por 
área temática. 

. , .... ;�:,� . btt 



SANEAMENTO AMBIENTAL 
Secretaria de Estado da Baixada Fluminense: Secretaria de Estado de Planejamento, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hldricos 
e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

PROGRAMA NOVA BAIXADA E PROGRAM� ,RifltSPOLUIÇÃO DA BAIA DE
0 

vft' 
GUANABARA _ ·rf-' 1,r/} TJ(IJr t;, Y·

:rf' 
- j) rJcrJíi/ � A.�IA- ·�I"' /,ç� I ' ,.µ... li 1 / 

f fÍ' r},,,,1t 1 �flº -�� .. -

As METAS DA SEPDE E DA SEDES EM RELAÇÃO AO PNB E 
_P_D,.B=_Gc.- t�!'_6!!��-�!.'::�1'7f )'! &_tf/lfµfdffe,11!-

MAIS ÁGUA NA BAIXADA FLUMINENSE 

• Complementar a duplicação da Adutora da Baixada Fluminense.
iniciando ainda nesta quinzena um mutirão para controle de perdas;

• Colocar água em 06 dos 11 reservatórios até setembro de 2002 em
funçao da obra de duplicaçao que se encontra em andamento.

CONTROLE DAS CHEIAS 

• Construir a represa do Rio Dona Eugênia (30 metros de altura e 130 metros
de crista) para impedir freqüentes alagamentos no Centro de Mesquita e a
interrupção doas acessos a outros municlpios. A obr�nstruída . . y/l
até setembro, há contrato assinado com a Construtora}OAS Ltda._ )ttvj1:!f::;t::_/)t,,p!f.

CONSTRUÇAO DAS CRECHES E POSTOS DE SAUDE 

• lnauguraçao até 30 de julho de 03 creches e 02 postos de saúde
• lnauguraçao até setembro de 05 creches. 02 postos de saúde e 02

unjdades mistas de saúde. 
7 �.-1/�

Observaçao: Para inaugurar precisamos ter equipamentos instalados e equipe 
para atendimento nas creches e postos de saúde. 

ESGOTAMENTO SANITARIO NA BAIXADA FLUMINENSE 

• Colocar em funcionamento os coletores tronco, elevatórias e estação de
tratamento já construidos em sua parte civil, mas ainda sem uso;

• Fazer chegar esgoto pela primeira vez na kfE: �arapui, já construida pelo
PDBG.

3 
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)it{?bservação 1. Somente o PNB pode fazer isso ainda nesse governo. 
Observação 2. Até hoje nenhum Sistema de Esgotamento está funcionamento na 
Baixada Fluminense e somente o PNB poder fazer isso. 

PAVIMENTAÇÃO DE 50 KM DE RUAS 

• Pavimentar 50 km de ruas executando também a drenagem, esgotamento
sanitário, distribuição da água, calçadas e arborização.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
'---------------�---------------_J 

• Realizar uma campanha de porta em porta, em todas as quadras com
ampla divulgação e mobilização social. Essa campanha poderá ser:
"mantenha a sua Baixada Limpa". ---------- .. ,_______

/ '� 

Observação: Para este componente temos dispor-Ovei R$ 5 milhões de recursos.

CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E UNIDADES DE 
ARMANEZAMENTO DE LIXO 

• Poderemos inaugurar três Praças e três Unidades de Armazenamento de
Lixo até 30 de setembro.

• Canalizar 5 km de controle de cheias, sendo: (i) 1, 7 km do Canal Dona
Eugênia - Mesquita; (ii) 3,3 km dos canais Bananal e Centenário - Duque
de Caxias; (iii) 1 km do canal da Av. Pasteur - São João de Meriti.

IMPLANTAÇÃO DE DOIS PARQUES PÚBLICOS 

• Criar dois parques ecológicos esportivos em áreas que sejam também
usadas para Controle de Cheias.

bservação 1. Sao áreas que devem ficar livres de edificações para receber o 
xcesso de água e controlar as cheias. Esses parques terão: campos de futebol. 

, quadras e etc, de forma que possa haver invasão das águas sem que haja algum 
dano. 
Observação 2. Neste caso, necessitamos que sejam feitos acordos com as 
prefeituras de Duque de Caxias e Belford Roxo. Isso poderá ser iniciado, mas é 
difícil que seja complementado neste governo, sendo. no entanto uma decisão 
muito importante para impedir as cheias. 

4 



.. Agenda de atividades em relação ao saneamento ambiental 

- ---

1 
1 
1 
! 
l 

1 

Datae Hora Atividade O aue precisamos fazer 
OFICINA DE DISCUSSAO E CAPACITAÇAO SOBRE OS COMPONENTES SOCIAIS 

Dia 03/05 - 9/14 hs 
na Secretaria da 

Baixada 

DOPNB 
Oficina com as coordenadoras dos I Convocar o GT de Saneamento da

componentes sociais do PNB Secretaria. o Stell para a abertura e 
1 todos os coordenadores e sub-
i 
1 coordenadores contratados. 

j CAPACITAÇAO DOS COORDENADORES E SUB-COORDENADORES DO PNB 
! Dia 06/05 - 9/17 hs Capacitação dos coordenadores e Mobilização do pessoal 
i na SEDEB sutrcoordenadores do PNB 
1 Dia 07/05 - 9/13 hs Capacitação dos coordenadores e Mobilização do pessoal 1 

1 na SEOEB sub-<:;oordenadores do PNB 
1 REUNIAO GERAL DE TODOS OS COMITES DE ACOMPANHAMENTO 

' 

Dia 08/05- 16 hs na 
Secretaria da 

Baixada 

Reunião com todos os comitês de 
acompanhamento local 

(i) Entrega de doct° com prestação
�de contas e o cronograma das obras: 

(ii) Calendário de reuniões com Stell
e Jorge nos bairros; (iii) Prestação de

. contas do componente de educação !
1

1

1 ambiental e: (iv) metodologia de 
1--------=-=........,.--=---c-=---,--�....,,.-c---------_...J. participação popular. 

REUNIAO COM OS MONITORES DE EDUCAÇAO AMBIENTAL 
Dia 09/05 - 1 O hs na Reunião com todos os monitores de Enviar carta convidando-os e 

! sede do MUB edu ambiental do PNB re rar a reunião. 
1 Dia 09/05- 16 hs na Reunião com todos os monitores de Enviar carta convidando-os e 
i sala da Gerencia em educação ambiental do PNB preparar a reunião. 
! Belford Roxo
i Dia 10/05 - 1 O hs no Reunião com todos os monitores de 

CIEP Nelson educação ambiental do PNB 
1 Cavaquinho 

Mes uíta 

Enviar carta convidando-os e 
preparar a reunião. 

1 Dia 10/05-16 hs na Reunião com todos os monitores de ! Enviar carta convidando-os e i · ABM I educação ambiental do PNB i preparar a reunião. 
j• REUNIAO COM PREFEITO E VEREADORES PARA APRESENTAÇAO DO PNB E EQUIPE 1 

! Dia 09/05 - 14 hs na Reunião com prefeitos e vereadores j Convocar o DER. CEDAE. SEPDET :
, Secretaria da da Baixada para apresentação do I e preparar a apresentação e fazer : 

Baixada PNB e da nova equipe de 
1

. um convite para os prefeitos e j 
coordena o vereadores. 

VISITA AS OBRAS, MOBILIZAÇAO DA COMUNIDADE E REUNIAO COM OS COMIT S 
LOCAIS 

Dia 14/05-13 hs- Caminhada nos bairro. mobilização : Organização das informações. 
Santa T erezinha da comunidade e reunião a noite no J mobilização dos coordenadores e 1 

1 Dia 15/05- 13 hs -
Jardim Metrópole 

---r= - • 

CAL i sub-coordenadores. coordenadoras 1
1
. 

1 dos programas sociais e elaboração 
1 de um material de divulgação 

Caminhada nos bairro, mobilização i Organização das informações, 
da comunidade e reunião a noite no ! mobilizaçao dos coordenadores e 

CAL I sub-coordenadores. coordenadoras 
dos programas sociais e elaboração 

! de um material de divulgação

5 
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Dia 16/05 - 13 hs 
Centenário 

Dia 17/05- 13 hs 
Coelho da Rocha 

Dia 21/05 - 13 hs 
Chatuba 

... 

caminhada nos bairro. mobilização 
da comunidade e reunião a noite no 

CAL 

caminhada nos bairro. mobilização 
da comunidade e reunião a noite no 

CAL 

Organização das informações, 
mobilização dos coordenadores e 

sub-coordenadores, coordenadoras 
dos programas sociais e elaboração 

de um material de divul 
Organização das informações, 

1 mobilização dos coordenadores e 
sut>-coordenadores. coordenadoras 

j dos programas sociais e elaboração 
1 de um material de divul 

CAL sub-coordenadores. coordenadoras 
dos programas sociais e elaboração 

de um material de divul o. 

Caminhada nos bairro, mobilização I Organização das informações, 
I da comunidade e reunião a norte no 

I 
mobilizaçAo dos coordenooores e 

1---=---------------:----Di a 22/05- 13 hs Caminhada nos bairro. mobilização I Organização das informações, 
Lote XV da comunidade e reunião a noite no ; mobilização dos coordenadores e 1 

Dia 23/05 - 13 hs 
Olavo Bilac 

1 Dia 24/05 - 13 hs 
xavantes 

CAL I sub-coordenadores, coordenadoras 
1 

1 dos programas sociais e elaboração 

Caminhada nos bairro. mobilização 
da comunidade e reunião a noite no 

CAL 

Caminhada nos bairro. mobilização 
da comunidade e reunião a noite no 

CAL 

: de um material de divul a 
Organização das informações, 

mobilização dos coordenadores e 
sub-coordenadores, coordenadoras 
dos programas sociais e elaboração 

de um material de divul o. 
Organização das informações, 

mobilização dos coordenadores e 
sub-coordenadores, coordenadoras 
dos programas sociais e elaboração 

de um material de divulgação. 

t; li,_,--------------.-..w---.w-------r--.-.-r-1111---·-···r-... ,���-
-
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico e Turismo e Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

da Baixada Fluminense 

PROGRAMA NOVA BAIXADA 

Resolução 

A Comissão Executiva fonnada por representantes da Secretaria de Estado de 
Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento da Baixada Fluminense após um mês de auditagem interna 
do Programa Nova Baixada, teve a oportunidade de constatar uma série de 
equívocos conceituais e metodológicos que ao nosso ver precisam ser corrigidos 
rapidamente para assegurar que os recursos públicos investidos na região 
possam contribuir decisivamente para melhoria da qualidade de vida da população 
nos bairros objeto da intervenção do Programa. 

Neste sentido apresentamos um conjunto de medidas que tem por objetivo: (i) 
tornar as prefeituras sujeitos do Programa, com isso contribuindo na concepção e 
na gestão do PNB (infra-estrutura e projetos sociais); (ii) assegurar a participação 
efetiva dos moradores, tomando os comitês um espaço real de organização, 
infonnação, mobilização e monitoramento do PNB por parte dos moradores; (iii) 
otimizar os custos do PNB, construindo uma relação mais justa entre as metas 
programáticas e os custos para a sua realização e; (iv) redefinir o calendário das 
obras e o conteúdo de alguns programas sociais, que até o presente momento 
serviram apenas para beneficiar pequenos grupos de interesse. 

COMISSÃO DE ACOMP-ANHAMENTO DO PROGRAMA 
NOVA BAIXADA 

Mantemos o formato da Comissão de Acompanhamento, porém, no seu 
funcionamento a mesma deverá ter o seguinte objetivo: (i) fortalecer o 
planejamento, a coordenação e a integração da ação governamental; (ii) fortalecer 
a participação popular e o diálogo com os comitês de acompanhamento local; (iii) 

s . .a N es de sanea ambiental na Baixada Fluminense ao 

Os órgãos que seguem abaixo são reincorporados a Comissão de 
Acompanhamento do PNB:

� --A ,, rrf)/J E/ ··· ------- í,' ,., 1 -( íllfJ 1 ' .. ----------
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Formação Política Para os Regionais 
Por ocasião da Semana da Pátria 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Nova Iguaçu, 26 de julho de 2005. 

Prezados membros do Conselho de Pastoral Dioc:esano (Padres, Diáconos, Religiosas e Coordenadores de
Pastorais, Movimentos e Paróquias).

O Centro Sociopolítico, juntamente com o Centro de Direitos Humanos e a Cáritas, em comum
acordo com a Coordenação das Pastorais Sociais, vem por meio desta, apresentar uma proposta de
Formação Política para os Regionais, que se baseia nas seguintes considerações:

No ano passado, nossa Diocese, através dos Grupos de Fé e Compromisso, articulados aos
Conselhos Regionais, organizou uma série de encontros e debates com os candidatos ao Legislativo e em
alguns casos com os candidatos ao Executivo. Foram encontros muito diferenciados entre si, alguns
foram verdadeiros eventos de massa, outros, destinados somente às lideranças pastorais mais presentes.
Uns foram debates, outros foram discussões pontuais sobre problemas apontados pelos Conselhos
Regionais. De qualquer forma, a intenção primt�ira, era motivar as lideranças católicas a discutirem os
perfis e as propostas dos candidatos, bem como, reforçar a proximidade da Igreja com a discussão,
mesmo que primariamente, das Políticas Públicas.

Num segundo momento, após as eleições, o Conselho Presbiteral reuniu-se com os novos prefeitos
no Seminário Paulo VI. Nesse encontro foram apresentadas algumas questões gerais. O intuito era de
fundar um canal institucional de contato de nossa Diocese com os novos governos.

Agora, num terceiro momento, alguns municípios tem estudado a melhor forma de dar
continuidade a um acompanhamento às Políticas Públicas, seja através das Câmaras Municipais, em
espaços de reivindicação da Sociedade Civil e através dos Conselhos Municipais.

Então, aproveitando as proximidades da Semana da Pátria, queremos estimular a todos os
Conselhos Regionais Diocesanos que orgaruzym trc'.:s noites de formação, de preferência na última semana
de agosto e/ou na primeira de setembro, pata que as lideranças das Paróquias, sensibilizadas com a
questão social e política possam participar.

É importante esclarecer, que a formulação dessa formação, está a cargo do Centro Sociopolítico,
que através dos Grupos de Fé e Compromisso, organizará os encontros em acordo com os Conselhos
Regionais Diocesanos. Os temas girarão em tomo elas seguintes temáticas: 1) "O que é o município?" ( em
quantos bairros estamos divididos? Como atua a administração municipal - Executivo? Quais os órgãos
públicos existentes? Qual o orçamento do município?, etc.); 2) "Dados demográficos e sociais e os
problemas políticos e administrativos da cidade" (Quais os indicadores da realidade sócio-econômica
municipal? Quais são os partidos? Quais são os políticos e grupos que atuam nos municípios? Quais as
fraudes mais comuns nos municípios?, etc.) e 3) ''Transparência pública e controle social: ferramentas
para atuação dos agentes sociais" (Instrumentos gerais de fiscalização, sistemas contra a corrupção, etc.).

Para facilitar a metodologia dos encoilltros, serão formuladas cartilhas de formação para os
Agentes de Pastorais.

Sendo assim, queremos solicitar aos Corn;elhos Regionais Diocesanos, principalmente nas pessoas
de seus coordenadores, que apoiem essa iniciativa e; dêem a ajuda necessária para sua realização.
Que Deus nos auxilie em mais esse trabalho de forrnação diocesana.

� (f\ w�) , · ltPe. ��nir And�
(Coordenador de Pastoral)



REDE 
de economia 

Popular 

e 
Solidária 

Uma alternativa de organização 

que desconstrói a lógica do 

mercado capitalista 

e constrói a solidaríedade 

e a democracia nas produções 

e relações de trabalho. 

Encontros Abertos 
-

* Quarta-feira, às 19h,
na Escola Cidadã

* Sábados, às 14h,

no Auditório da CAAL.

Editoração Gráfica: 
Raul Silva 

Tharcus Aguilar 

Apoio: 
Escola Cidadã 

Qorpo Santo Cooperativa 

REDE 
de economia 

Popular 

e 
Solidária 

Alegrete-R! 
"Numa Rede, cada um de nós é um pouco. 

Quando se compra um produto da Economia 

Solidária estamos consumindo a riqueza do outro. 

Isto também é humanidade na Economia." 

Euclídes Mance 



Uma Rede é um conjunto de pessoas que se reunem para 

produzirem os seus trabalhos e fazeres, de forma 

articulada, construindo boa produção e consumo solidário, 

gerando trabalho e renda. 

Em Alegrete, está nascendo a ECO SOLIDA, uma rede 

de produção, de prestação de serviços e de consumo 

solidário. 

Todos os serviços e produções poderão fazer parte da 
Rede. 

A Rede é um espaço que se abre para todos os que 

desejam produzir e vender seus fazeres de forma solidária, 

bem como para todos os que produzem em pequena escala 

e/ou tem dificuldade de colocar o seu produto no mercado. 

Venha fazer parte desta Rede! 

Contatos: 422 5707 
Escola Cidadã ou Qorpo Santo Cooperativa 



Referências do Plebiscito da Dívida Externa nos Estados 

NOME 

, David Kane 

Simone Mª Leite Batista 
José Oáudio dos Santos 

José Albino 

Oaudionir Vieira 
. ,

Sandra Quintela 
Sérgio Almeida 

José Carlos i.ânetti 

Márcia M de Carvalho 

Darlin de F. Sampaio 

Gilberto Portes de Oliveira 

Afonso Magalhães 

Pe. Mareie! 

Leandro Spezia 

Suagna Rosa de Oliveira 

r-Marco Antônio Osório Costa

Ademilso Assunção 

Loiva de Oliveira 

Pe. José Alvaro Campos 

Maria Edite Silva 

Mª Tereza Sartório 

Gilberto Pedro Uma 

José Pedro dos Santos Neto 

Fátima Dourado / CDHP 

Pe. Vilson Basso 

Pe. Vitélio Pasa 

Vasconcelos Filho 

Vicente de Lima Lopes 

Pe. Humberto / Pe. Dionísio 

Pe. Luiz Ceppi 

Ronízia Gonçalves 

Ir. lsidora B. / Sandro Gallazzi 

Pe. Alfeo 

Pe. Valdecir Molinari / CEPAMI 

Pe. Ivo Ritter/Antônio S. Silva 

Javier Castedo Ramirez 

Valdomiro 

Lindomar 

CONTATO 

(83)241.4939 blp: (83) 222-7700 cód: 833289 e-mall: dividaexterna@yahoo.com.br

(75}249.2194/988-0271 
(82) 991.6812

(11) 5583-8051 e-mall: cmpnac@macbbs.com.br

(86)221.0663 e-mail: mstpi@mnnet.com.br

(21) 252-0366 / 252-9601 e-mail: sandraq@altemex.com.br;
(21) 532-1398 / 220-0174 e-mail: ajleal@alternex.com.br

(71)336.5457/336.0733 e-mall: zanettl@cese.org.br

(65)613.2543 e-mail: mardacarvalho@latlmemall.com

(41)349.4923 / 322-8487 e-mail: arlon@onda.com.br; cefuria@bsi.com.br

(61) 322-5035 e-mail: mstclf@zaz.com.br

(61) 311-2347 / 9983-7628 e-mall: afonso@bmet.com.br

(48) 234-7033 e-mail: cnbbsul4@portoweb.com.br

(47) 326-3116 e-mail: seebbnu@zaz.com.br

(62)603.1293

(31) 488-2076 / 9946-7294 e-mail: marco@alfamineira.com.br

(67) 9985.1894 / 720-2939 e-mail: aclenilso@educar.ms.gov.br

(51) 225-8483/9813-7449 e-mail: cnbbs3@portoweb.com.br

(85) 485-1133
1 

(85) 987.0163

(27) 223-6711 ramal 238 e-mail: setor.comunica@escelsa.com.br

(81) 421-6075 e-mail: cnbbne2@elogica.com.br

(84) 221-1882 / 9401-3421 e-mail: harsilva@uol.com.br

(63) 215-3309 e-mail: cdhp@uol.com.br
'\.--.l 

(98) 654-5139
,, "'-

{92) 232-1890 
- - ' , 

(92) 633-9037 / 233-6487 e-mail: caritas@manaus.br

(92) 633-9037
1 l ,I' A'-

(92) 642-1405 -

(68) 546-3252 e-mail: ceppi@mdnet.com.br

(68) 223-2200 / 223-2201 e-mail: diocese@ndnet.com.br

(91) 226-3974

(67) 724-7729

(69) 421-3600 / 421-1835 e-mail: cepami@pcnet.com.br

(98) 231-2582

(98) 521-4339 e-mail: javier@vpnet.com.br

(91) 226-2420/244-0940 e-mail: careg2@zaz.com.br;

(91) 246-0452 e-mail: mstpa@interconect.com.br
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Faça contato com a Coordenação do Plebiscito de seu estado, e participe da votação pelo não 
pagamento da dívida externa! 

.... ···-·-·· ·- . ...• ·········-·········-··-······-- ----·---------------·----------

Secretaria Executiva do Plebiscito da Divida Externa 

Setor Pastoral Social da CNBB 

SE/Sul - QD. 801 CONJ. B - 70401-900 Brasília/DF. Tel: (0xx:61) 313-8323 fax: (0xx61) 313-8303 
'CntTP.io P.IP.trônir.n: ot1ocialtãX?nbb.ors,.br 
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./ Pará reali�a Se�ário P:stadiml do pJçbis_cito da Dívipij �xterna, dias l; e 20 pe ílgq�t� prj1tirno, no ���tro
Sagrada hJmíha, BR-316; Km· 06, 'Anahtndeua/PA. O eventp contara com a parttctpaçap de muntctptos, 
entidades, igrejas e movimentos sociais de todo o estado. O Semin4rio' será diyididq çm díl�S partçs: uma de 
estudo e outra para discutir os preparativos finais do plebiscito. E terá çomo fJposHores: Qom Vicçntc Zico, 
bispo da CNBB regional Norte li; representante do governo do estaclq, repn:senta,qte da prefeitura
municipal de Belém e um debatedor membro da coorderlaç:io estadual do plcqiscitp . 

./ Goiás - a Campanha do Plebiscito da Dívida Ex tem� foi dividida em duas comissões de coordenação:
Comissão Arquidiocesana - formada por representantçs das regiões p,istorais da arquidiocese com um
representante de cada uma das pastorais sociais e um das l�s. E Comissão Estadual - formada pelas
entidades: Arquidiocese de Goiânia/SPAR, CUT, MST, CHT, UCG, PJs e FETAG. Além disso, foram
criadas coordenações e equipes de trabalho regionais, nas paróquias e comunidades: equipe de comunicação
(propaganda e contato com a mídia); equipe pedagógica (estudo e formação); equipe de articulação
(responsável pelo contato com entidades, igrejas, movimentos populares, esçolas, entre outros); e9ajpe de
cultura (eventos e manifestações); equipe de finanças (levantar recursos para viaqjlizar a campanha). :serão
utilizadas na votação, urnas de lona, cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E dia 26/8, entre 9:00 p l�:00
hs, no SPAT, haverá treinamento de mesários e escrutinadores que irão trabalhar na votação do PlcbispfrR RílDívida Externa de 2 a 7 de setembro .

./ Mato Grosso realizou o lançamento do Plebiscito Nacional da Dívida Externa, no dia 9/8 pa:;:iado, às 9h, '19
Centro Nova Evangelização, cm Cuiabá. Esteve presente ao ato de lançamento, Dom Pedro Casaldáliga,
bispo da prelazia de São Félix do Araguaia/MT, entre outras personalidades. O comitê cstad�ál está fo�art9
pelas seguintes entidades: Central Unica dos Trabalhadores, Centro Pastoral do Migrante, Movinwnto
Popular de Saúde e Comissão Pastoral da Terra .

./ Rondônia realizará a votação do Plebiscito cm praticamente todos os muntctptos do estado. Fizeram
lançamento do Plebiscito e diversas plenárias estaduais e regionais. Os jornais locais tem divulgado artigos
sobre o tema da dívida externa, bem como as rádios e TV s católicas. Está previsto para o dia 18 de agosto
próximo, um Seminário Estadual sobre a Dívida Externa, o Teatro Municipal de Ji-Paraná/RO, e contará
com a participação de entidades, movimentos, escolas, universidades, igrejas, sindicatos, entre outros .

./ Diocese de Baurú realizou no último dia 7 d agosto lançamento do Plebiscito da Dívida Externa, no salão
de reuniões da Paróquia Nossa Senhora 'Aparecida, cm Baurú/SP. Evento organizado pelo Conselho de
Leigos e Leigas da Diocese de Baurú, o Centro de Baurucnsc de Ação Comunitária - CEBAC e o Bispo
Diocesano, Dom Aloysio José Leal Penna.

' '� 
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PARTIDO DOS TRABALHADORES - GRAVAÇÃO DO PR( 

NOME DO CANDIDATO ( para aparecer na televisão ) : _ 

ENDEREÇO: __________ _ 

OBSERVAÇÃO: _________ _ 

,...... 

Wf:JO () 

FITA : ___ _ 

OBSERVAÇÕES DE GRAVAÇÃO : 

POSIÇÃO: 

'-' ELEITORAL - MUNICIPIO: _______ OA'1/. __ _ 

CJ wbz.wío íl,pí'/o > Of? i·vfJ 
_ ____ TELEFONE: __________ _

D 1111 o 1- ) e Jf-é,ll/1-> 

/> / ,l ;/ ' _/

-;:, .(1, � �?º �� �/ 
�---,----;-� ·� c=---::.;->:<f\,'�� 'c<:/' :r--y;



��-- 6� �.,�-
8 . CI.Pw e/!µ--�



.... 1 

Plebiscito Nacional da Dívida Externa 

Reunião Plenária Social - Rio de Janeiro 

Local : SENGE/RJ 

Data : 21/06/2000 

Nome 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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Audiência Pública 

Plebiscito da Dívida Externa 
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Relatório da reunião das organizações de desempregados
S.Paulo, 06 e 07 de julho

Presentes: CE, GO, MG, SP

A reunião começou com depoimentos sobre a luta contra o desemprego do início dos anos 80, em S.Paulo. Depois de passeatas
e assembléias em praças públicas, decidiu-se fazer um acampamento no Ibirapuera. Entre essas atividades, chegou-se a ir em
passeata até o Palácio do governo de SP, que não quis atender ao povo, que assim, derrubou as grades do palácio. °
acampamento durou 75 dias. No primeiro governo do PT em S.Paulo, conquistou-se o vale-transporte para o desempregado.
Hoje não há apoio por parte do movimento sindical.

Outro depoimento, destacou que nas lutas urbanas, ocupações etc, depara-se sempre com o problema do desemprego.
Companheiros fizeram contato com a RENAP - rede nacional de advogados populares. Propõe-se fazer um movimento por
ações individuais, contra o governo federal, por não cumprimento de direitos constitucionais aos cidadãos brasileiros. Estão
começando a cadastrar desempregados nas ocupações.

Após os depoimentos iniciais, abriu-se a palavra para que houvesse uma troca de experiências entre os participantes dos
diferentes estados, onde ficamos sabendo que as lutas dos anos 80 tiveram repercussão em vários estados e também que numa
ocupação de terra em Uberlândia - MG, havia pessoas de 14 profissões diferentes. Com as dificuldades na área da produção.
enfatiza-se a necessidade de construir experi6encias coletivistas.

Das participantes da região do Vale do Aço em MG, ficamos sabendo que lá o desemprego é acentuado, o que tem elevado o
número de suicídios. Em Itabira há uma média de 15/16 suicídios por mês. Lá há experiências de cooperativa e uma associação
de catadores de materiais recicláveis.

•\
Do companheiro do Ceará, ficamos sabendo da gravidade do problema das falsas cooperativas e das lutas travadas para
conquistar direitos para os trabalhadores(as) deste setor.

Já na troca de experiências, surgiram as seguintes propostas:

Ir pira as escolasf Tr.''''a! .ar em I -de
'.'. - AItÓ~J jurídicas

'-undo de solidariedade
Sensibilizar a CUT

Após a troca de experiências, debateu-se, em grupos, o texto "Sobre o problema do desemprego", que foi elaborado a partir das
discussões em S.Paulo. O texto segue em anexo, jã com as alterações aprovadas. O debate nos grupos ajudou a precisar
algumas das reivindicações e propostas para futuras ações. Assim, aprovamos o seguinte:

Bandeiras gerais

1- Redução de jornada para 35 Hzsemanais,sem redução de salário
2- Reforma Agrária sob controle dos trabalhadores
3- Reforma Urbana
4- Seguro desemprego por tempo indeterminado

Políticas que viabilizem essas propostas

1- criação de imposto federal que incida sobre as grandes fortunas destinado a atender as necessidades dos
desempregados

2- criação do imposto progressivo nos municípios que ainda não tem

Políticas emergenciais

1- Transporte gratuito para desempregados
2- Isenção de pagamento de tarifas (água, luz, telefone etc)
3- Isenção de pagamento de taxas em concurso público
4- Distribuição mensal de cestas básicas

Mobilização e organização

1- Dia 28 de Agosto é Dia Unificado de Luta contra o desemprego
2- Fundo de Solidariedade para organizar a luta
3- Ações individuais contra o governo federal



4- Ampliar ações de sensibilização como os cafés com os desempregados etc

5- Carta de comprometimento para as entidades articulada com fundo de solidariedade
6- Cartilha
7- Cartaz
8- Ir as escolas para atingir a juventude
9- Ir às portas de fábrica
1 O- Buscar atingir as pessoas que estão na economia informal, as mulheres que trabalham em casa etc
11- Dirigir ao Lula uma reivindicação de que assuma a proposta da redução da jornada para 35 H/s, sem redução de

salário
12- Marcamos uma próxima reunião desse fórum para 2 dias antes do próximo FSM em Porto Alegre

Essa reunião foi organizada por militantes da Pastoral Operária, das Casas de Solidariedade, do Movimento de Luta pelo 
Emprego, e contou com a participação de militantes do PT, do PCdoB, do MST, da Consulta Popular e do MLST. 

Relatório feito por Cido. 

S.Paulo, 12/07 /02
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Cidade: Rio Claro I CEP.27475-000 I 
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n2 OS I Nome: José Ramos Caetano I Entidade: Pastoral da Cidadania 
Rua: Rod. Saturnino Bra2a I Nº 1235 1 Bairro: Lídicc 
Cidade: Rio Claro-RJ I CEP.: 27475-000 1 Tel.: (024)334-1095 

n2 06 1 Nome: Benedito Wanderley Ramos Costa I Entidade:Pastoral da Cidadania t----------------"------------''-----------------------<Rua: Elza C11rnciro Ferreira I Ng 270 t---------------- ....... ----.....-------'------------------··--··-··
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CEP.: 27475-000 1 Tel.: 

l---'--,,..-'----,.'-'-"----------------'-.;..:;.;.--,,......._.....,.....,. _ __,,..,......,......,c-:--,-------------
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2 09 1 Nome: U e lvani Aparecida Moreira Pimenta I Entidadc:Comunidadc Várzea 
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CEP.: 27 475-000 I Tel.: 
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112 12 1 Nome: Ir. Patrícia Sanchez 
A 

I Entidade:Pastora l da Cidadania 
Rua: Souza e Silva I Ng 111 
Bairro: Lidice ./ ; .> 1 Cidade: Rio Claro
CEP.: 27475-000 / , 1 Tel:(024) 334-1041 1 E-mail 

nY 13 1 Nome: Elieltc M. G. Lavinas ;...--, 1 Entidade: Mov. Trabalhadon:s Crilüus 
Rua: Getúlio Borges Rodrigues I t I N9 357 
Bairro: São Luiz '-.. ./ /
CEP.: 27335-080 

1 Cidade: Barra l'vlansa 
I Tel.:(024) 323-5942 

n� 14 1 Nomt:: lreni: de C2unargo Penteado I EntidoJ.::Mov. Trabalhadores Cristiins _____ __ ·--�-

Rua:Gctúlio Borgt:s Rodrigu1:s I NQ 357 
Bairro: São Luiz I Cidade: Barra Mansa 

-
-

------====:j. CEP.: 27335-080 1 Tel.: (024) 323-5942 ��n2 15 1 Nome: G lauzielle gomes I E ntidad,_:Mov Trabalhadores Cr 1:,t,11Js 
Rua: Antonieta Martins I N2 85 
Bairro:Piteiras 1 1 Cidade: Barra Mansa 
CEP.: 27331-430 1 Ti:I.: (024) 3237165 

n2 16 1 Nome: Arletc Corrêa felisbino da Silva I Entidade: Secretaria da Paróquia 
Rua: Elza Cru'l'têiro F e rreira I N2 270 

Bairro: Lídice I Cidade: Rio Claro 
CEP.:2747Sc000 1 Te l.: (024) 334-1 0 41 

-¼ t-_n_
2 _17_�1_N_ o_ n _1c_: l_v _o _M_ar_ian_o _

d
_
a _S_il_v _a_-'-, _______ _.I._E_ n_ t _i

d
_
a

_
de_:P_a,....s _

to,...r _
al

_
d
_
a_C_i_d _ad_a_n_ia ________ --1 

Rua: João Batista Portugal I NQ 223 
Bairro: 
CEP.: 27460-000 

S\.J(,tS,
°" 

"""' ';\/ ,-. \-. --

� t, w '->�J�:, \ � s 
�-: . 

\ ;e,, \....'-.J 2 oe--..1 \'t., \'o l ,· · . --

1 Cidade:Rio Claro 
1 Tel.:(024) 3321443 
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11" 18 1 Nome: Sebastião Ribeiro 
Run: Rod. Saturnino Bra,rn 1 

Bairro:Lldice 
CEP.: 27475-000 

n2 19 1 Nome: João Vida! da Silva 
Rua:Fagundes Varela 
Bairro:Lldice 
CEP.: 27475-000 

112 20· 1 Nome: Nilton José Neves 
Rua.3 
Bairro: Belo Horizoulc 
CEP.: 27281-060 

,._ 
112 21 1 Nome: Doralice Batista Machado 

Rua: 6 
Bairro: Bela Vista 
CEP. :27197-000 

11A 22 1 Nome: Elza Helena de Souza 
Ruu: Alameda Vinte 
Bairro:Coaueirc,s 
CEP.: 27275-590 

112 23 1 Nome: Getúlio Jan,10 Looes 
Rua: Alamedíl Vinte 
Bairro:Coqueiros 
CEP.: 27275-590 

112 24 1 Nome: Edir Alves de Souza 
R\rn: Vereador Aristides Martins 
Bairro: Limoeiro 
CEP.: 27283-670 

n4 25 1 Nome: Luiza Alves Goncalves 
Rua: Fortaleza 
Bairro: Getúlio Varnas ,, 
CEP.: 2_"')-'2.. 1-t=. - 5 f 'O 

11
2 26 1 Nome:: Neidt: Maria dos Santos Marcelino 

Rua: Av. Pinheiral 
Bairro: Ví!lc do Sol 
CEP.:27197-000 

--+ Il
g 27 1 Nome: Leda de ·Souza Fonseca .... 

Rua: Cec(lia Monteiro de Barros " )
Bairro: Centro .. . 
CEP.: 21-34� - �qo 

ng28 1 Nome: José Maria Ribeiro 
Rua: Dalva da Fonseca 
Bairro: Santa Isabel 
CEI'.: 27522-000 

nª 29 1 Nome: José Maria da Silva 
Rua: Pe. Diogo Feiió 
Bairro: Voldac 
CEI'.: 27286-340 

.... � nU 30 1 Nome: Lúcia Landim da Silva 
Rua: C 
Bairro: Vila Maria 
CEP.: 27301-900 1 

ng 31 1 Nome: AErostinho Silva (Dodó) 
l{ua: e 
13airro: Vila Maria 
CEl'.:27301-9000 

112 32 1 Nome: Paulo Cesar Fernandes 
Rua: Miguel Cervantes 
Bairro: Volqac 
CEP.: 27286-310 

n2 33 1 Nome: Marco Antonio Martins
Rua: Pe. Ezequiel 
Bairro:Lfdice 
CEP.: 27475-000 

n2 34 1 Nome: Edésio Mariano (Pastor) 1 
Rua:Ten. Olinto Torres 

l Entidade
--··-·- ·-- -···· .. - "j 

1 Ng 47945 
1 Cidade: Rio Claro 
1 Tel.: 

1 Entidadc:Pastoral da Família 
1 Ng 57 

1 Cidade:Rio Claro 
1 Tel.: 

1 Entidade: MEP 
1 Ng J40 

1 Cidade: Voltallcdundu 
___ _,.._.---��----�- --

1 Tel.: 
l Entidade:Forum da Cidadania

1 Ng 103 
1 Cidade: Pinheiral 
I Tel.: <024) 356-2891 

1 Entidade: MEP 
1 Nª5S 

1 Cidade: Volta Redonda 
ITel.: 

1 Entidade: MEP 
l Ng 55

1 Cidade: Volta Redonda 
I Tel.; ..

1 Entidade: MEPNR 
I Ng 45 

1 Cidade: Volta Redonda 
1 Tel.: 

INQ 110 
1 C,idade: Volta Redonda 
,IJ'fcl.: 

l Entidade: Forum da Cidadania
.. , Nº 599 

1 Cidade: Pinheiral 
1 TeU024l 3562156 

l Entidade:Cidadania Ativa
l Ng 237

l Cidade:Barra Mansa
1 Te!.: (024) 323-0916/1105

1 Entidade: Comitê da Corrupção 
l Nª 374 

1 Cidade: Resende 
1Tel.:<0241354-5736 

l Entidade: MEP
INit. 120 

1 Cidade: Volta Redonda 
l Tcl.: (024) 346-6721

1 Entidade: Cidadania Crista 
1N2 323 

1 Cidade: Barra Mansa 
1 Tel.: 0xx24-322-5861 

1 Entidade: Cidadania Cristã 
1 NQ 323 

l Cidade: Barra Mansa
1 E-mail:agostinho(a),barbará ind.br . ' 

1 Entidade: Motorista e.lo Volta Rcc.Jonda 
1N2 137 

1 Cidade: Volta Redonda 
1 Tel.: (024) 92184742 

1 Entidade: Associação de Moradores 
1N2 20 

1 Cidade: Rio Claro-RJ 
1 Tel.: <024) 334-1124 

1 Entidade: Igreja Assembléia de Deus 
1N2 79 

1 
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1 -------·-
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Bairro: Lldice 
CEP.: 2747S-000 

nK 35 1 Nome: Antonio Yaldir Lopes 
Rua: l'e. Ezeouh:I 
Bairro: Lldice 
CEI' .. 27475,000 

nH 36 ·1 Nome:Maria de Fátima Ramos Nascimento
Rua: José Miauel Ramos 
13uirro: Lldice 
CEP.: 27475-000 

n2 37 1 Nome: Antonio José Benedito 
Rua: Rod. S1turnino Braga 
Bairro: Lldice 
CEP.: 27475-000 

112 38 1 Nome Josiane Maria Bruno Teixeiru 
Rua: Anti1za Estr. Rio-São Paulo 
13nirro: Pouso Seco 
CEP.: 27475-000 

�9 39 1 Nome: Eduardo Teixeira 
Rua: Antisrn Estr. Rio-Süo Pnulo 
Bairro:Pouso Seco 
CEP.: 27475-000 

n2 40 1 Nome: Miguel José de Oliveira 
Rua:7 
B.iirro: Belo 1-lorizontc
CEI'.: 27281-020 

11n41 1 Nome:Frunci�ca Andrade Silva 
Rua: 14 de Novembro 
Bairro: Vila Isabel 
CEP.: 25800-040 

nª 42 1 Nome: Sandra Maria França Brandão 
Rua: Silvério Medeiros 
1311irrn: Moura Bn1sil 
CEP.: 25821-470 

ni 43 1 Nome: Cid Ma11alhães Júnior 
Rua: Estr. ltaoca 
Bairro: Lídice 
CEP.: 274 75-000 

n244 1 Nome: José Soares da Silva 
Rua: 14 de Novembro / 
Bnirro: Vila Isabel / 

r·""

CEI' : 25800-0110 ' ' 
nA 45 1 Nornc:Aluízio Braz dos Santos , .... ..... 

Rua: Remo Righi 
Bairro: Palmital ,, 

CEI'.: 25811-030 
ll

g 46 1 No1111.:: Hamilton /\nlonio de Araújo 
Rua: 1-lermeto Novaes 
Bairro: Palmital ' 
CEP.:25811-140 \ ...... 

Entidade: Grete 
nY 47 1 Nome: Eduurdo de: Oliveira 

Rua: Pç. da Mãe Preta 
Bairro: Vila Isabel 
CEP.: 25815-430 1 

,, n9 48 1 Nome: Marta Diniz Benevides _;, 
Rua: Pç. da Mãe Preta 
Bairro: Vila Isabel 
CEP.: 25815-430 

.:. 112 49 l 'Womc: Viviane Rodrigues Madeira
Rua: Belkiss 
Bairro: Coelho da Rocha 
CEI'.: 25550-590 

nU 50 1 Nome: Alexandre Luis G. Madl:ira 
Rua: Belkiss 
Bairro: Coelho da Rocha 

----------

Cidade:Rio Claro 
Te!.: 

1 Entidade:Pastoral da Cidadania -------
I NIL 76 

Cidade: Rio Claro --.. ------···----·-
Tel.:(024) 334-1059 

1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
I NR 22 

Cidade: Rio Claro 
Tel.: (024) 334-1005 

1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
1 Nª 969 

Cidade: Rio Claro 
Tel.: -------- ·-·-----·- ---··-

1 
1 Nu 

Cidade: Rio Claro 
Tcl.: 

1 
1 N''

Cidade:Rio Claro 
Tel.: 

1 Entidade: MEP 
1 Ng 26 

Cidadc:Volta Rcdondu 
Tcl.: 

1 Entidade: Gr�te 
1N2 29 

Cidade: Três Rios 
Tel.: 0xx24- 255-6618 

1 Entidade: Grete 
1 Ng 170 

Cidauc::Três Rios 
Tel.: (024) 2558128 

1 Entidade: Vereador 
1 Ng 1500 

CidadeRio Claro 
Tel.: 

1 Entidade: Grete 
1 Ng 29 

- ---�·----------

. ____ ..... - ·····-··· ... 

·-····-----_J
·----· -----

. ------·-

------------7 
------·-·7 

-��de: Tr\'!s Rios ·--·--·---.. ··-···- ... ··- -----·-·--·-
1.: uxx24- 255-6618 

1 Entidade:: Grclt: ------
1 Ng 06, Casa 6 

Cidade:Três Rios 
Tel. (024) 252-2722 

---
1 Nº 10 

Cidade:Três Rios 
Tcl.:(024) 255-7895 
E-mail:

1 Entidade: Motorista 
IN11...24 

Cidade: Três Rios 
Tel.: 0xx24- 99512037 

1 
I N° 24 

Cidade:Três Rios ·-
Tel.: (024) 99512037 

1 Entidade: Pastoral da Cidadania 
IN2 25/I0I 

Cidade:São João de Meriti 
Tel.: (021) 751-0225 1 E-mail: vivimarnilmarli11.c0111.br 

1 Entidade:Pastoral da Cidadania 
1N2 25/101 

Cidadc:São João de Mcriti 
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CEP:25550-590 1Tcl.:(021)751-U225 ···--·- ___________ ,
nR 51 1 Noml!: M111·cos Moraes Beiar11110' 

----- 1 Entidade: Pastoral da Cidaduniu _ _J 
Rua: Eronildes Martins Santos I W 680 
Bairro: A2ostinho Porto I Cidade:São João.de Meriti l 
CEP.: 25510-010 1 Tcl.: (021) 6565208 - E-mail:mbcjariv,vol.rnm br __________ , 

... 112 52 1 Nome: Adcl Carl,,s Olimpio I Entidade: Forum da Cidadania 
Rua:SiQueira Campos I Nu 45 
Bairro: Centro I Cidade:Pinheral 
CEP.: 27197-000 . 1 Tel.: (024) 356-2518/9994-09l8  

ng 53 1 Nome: Ir. Maria Cecllia Rondon Amarante I Entidade:Forum Popular 
Rua: Paulo Nakamura I Ng 12 
E3airro:Vila Mar�arida I Cidade:ltagual
CEP.: 23821·200 I Te!.: (021) 688-2398 

n2 54 1 Nome: Maria Eduwiges do Rosário Silva I Entidade: Forum Popular 
Ruu:(.)uiva I Nº 18 
811irro: Jurdim Laiá I Cidade:ltagual 
CEP: 23�20-640 I Tel.:(021) 688 6556 

n2 55.. 1 Nome:Biana Laura dos Santos Avila I Entidade: Pastoral Social 
Rua: Antonio Batista Lopes I Nº 252 
Bairro: Vicentina I Cidade:Resend1: __ _ 
CEP:27513-180 JTel.:(024)354-4153 _________ _ 

112 56 1 Nome: Fruncisco José Lins Peixoto I Entidade: Rcpol111ca/M1:ndcs 
Rua:Aberlando Rocha I Nº 11 O 
Bairro: Tuoinambá I Cidade:Mendes 
CEP.: 26700-000 I Tel.: (024) 99679720 

n� 57 1 Nome João Luis da Silva 1 __ 
Rlla Av. Beira Rio I NQ 1379/401-D � Bairro: Centro I Cidade:Barra do Piruí 
CEP.: 27123-330 1 Tel.: (024)442-2112; (021) 553-2736 

n858 l Antonio Carlos Biscaia 1 
Rua:Av. Rio Branco I N2 181/snla 807 
Bairro: Centro I Cídade:Rio de Janeiro - RJ 
CEP.: 20040-007 i Tel.: (021) 262-4633 

n2 59 1 Nome: José Ser)l;io Moreira de Castro I Entidade: Comitê da Cidadania 
Rua: dos Mineiros I N2 76/104 
Bairro: , 1 Cidade:Valcnça - RJ 
CEP.: 27600-000 , 1 Tel.: 

" 11» 60 1 Nomc: Kluus Sohlcr ' 1 Entidnc.h:: Comite da Cidadania 
Rua:Domingos Cosani I Ng 333 
Bairro: 1 Cidade:Yalenca - RJ 
CEP.: 27600-000 1 Tel.: (024) 452-0280 

11» 61 1 Nomt:: Giovanni de Paula NoJ;?ueirn I Entidade: Comitê da Cidadania 
Rua: Pina Leitão J N2 253 
Bairro: Torres Homem I Cidade:Valença - RJ 
CEP.: 27600-000 •. 1 1 Tel.: 

11» 62 1 Nome: Carlos Morat:s 1 1 Entidade: Assessor do dr. Biscaia 
Rua:General Urquiza I N2 67/404 
Bairro: Leblon . 1 Cidade:Rio de Janeiro - RJ 
CEl'.:22431-rlO 

_. . -�-· __ lJ:'.i-,. _ . �-----·---· ____ :� 11» 63 No111c. Na1.1ru i\1narnl l{a1111u11do I l11t1dadc:Ca11d. a v1�c-p1clc1ta (l'i.J 
Rua:Rod. Saturnino Bral!,a I N2 51 O 
Buirro:Lídice I Cidade:Rio Claro - RJ 
CEI'.: 274.75-000 I Tcl.: 

11» 64 1 Jorl!,1: Luiz Sodré Maracujá I Entid: Colil!,ado e/ Dielci C Pereira (PT <.lo U) 
Rua:27 de Novembro I N2 108 
Bairro:Santa Cruz I Cidade:Valença. RJ 
CEP.: 27600-000 11. Tel.:(024) 452-1387Res.; 453-4693Escr.

ng 65 1 Nome: Manoel Carlos Paulino da 1Silva I Entidade: Cand. a vereador (PSDB) 
Rua:Aureliano_,Portugal I Nu 600 
B1iirro: Estação/Lídice l Cidade:Rio Claro - RJ
CEP.: 27475-000 1 Tel.: 

,. � 

.. 



PARTIDO DOS TRABALHADORES 

DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU 

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED 

---- ·--·--�------ , .•. ____ , ···-·---·-------· · -· . -- •. - ----·-·--·-

Brancos 1 

To __ t __ al_V_ot_o_s ---·--·-··-···--·--------� -, __ -------'-
, 

Nulos ---------·------
04 

318 

J}�a_n_co�-----· _____ _ -------------· -· --- ------------- �ff g- - -

Total Votos __________ __!------·--· --·-----------

R 1 225 Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310
Rua Frutuoso ange , -
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.. PARTIDO DOS TRABALHADORES 
DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU 

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED 

NOME ' Nº VOTOS - . 

·-·-·---·----------,--------- --····1 

CHAPAS EM NIVEL ESTADUAL 

------·· --········- . ·····-·· ··-···-·-···· -----·----·-·-···-----+,----+---- --·· ... -.-j Revitalizar a Política no Pa�idQ_·-------+---12_----4 __ 0_? ____ . ____ J 
Unidade Rio 2 2  144 , 

-- . ·------·····-··· ·-·····--· --········---·-----+--------·-··- -··-- ·-1

Que o partido cun1pra o 111andato 32 
1
0
015 --···-·i,_R_e___,sg,.,_.a_ta_ n_d_o _a_i _de_n_ti _d _ad_e_ s_o_c1_· a _) i _st _a ___ +--_5

7
_2
2

_----l'----
3
_ 

9
. ______ ·-�

, Opção popular 
Total voto s válidos 291 1 -·--------·--·-····· ·····1
Nulos 26 

Branco s 1 OI 

Total de Votos ' 318 
r 

.-------·····-·········------····-·---···--····-------······.-·•-•··-·-·-·····. --,···-·-···-··--·-·--· ----·-···. . .. 

CANDIDATOS A PRESIDENTE EM NIVEL ESTADUAL 
-···- --·-··------ ---------·---·---·· .. · · ·-·· "· 

NOME Nº VOTOS 
Cristiane Granha 
lvanir dos Santo s

Leo Lince 
Gilberto Palmares 
Adil son Pire s 

35 01 
44 OI 
54 113 
65 137 
7 5 38 

--------·-· 

-·---·--··· ---- ···-··-· ·-� .. 

. Total voto s válidos 290 
· Nulos 26 

Branco s 02 
-----------------t---------j 

Totàl Votos 318 

Rua Frutuoso Rangel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310 

.. 
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PARTIDO DOS TRABALHADORES 

DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU 
\ 

RESULTADO DA APURAÇÃO DO PED 

, ·-----·------
-

---, 

CHAPAS EM NJVEL MUNICIPAL i 
------------ ·---· ·-···- - - ---·- ·--- .. -------·-r-----· -··· ---·-· .. 

1 NOME' 
Unidade Popular 
Unidade etn Nova Iguaçu 

�Besga�e o Partid.º _____ -------·--- -----··
Socialismo e Democracia ---- --------- ----------·-
Por um Partido de Base e de Massa 
Total de votos vá) idos 
Nulos 
Brancos 
Total votos 

---------· ---

Nº

16 

66 

56 -- --------- - --
86 

96-----

------

VOTOS 
·--

109 
··-· 

67 
52 

-·-·····. -· ····-· 

49 
---·---··- ·-. 

13----
290 

- -,
---j 

! 

1 
·-·l

. -

24 
--� 

04 
-----· -·· -·. ----1 
318 ·-·-- --···- .. _______ __) 

CANDIDATOSA PRESIDENTE EM.NÍVEL MUNICIPALl 
--�----------·"·- . . ......... ···- ··-·· .. ··- '""· ·---·· --- .... - ... .. ..,._ ···-·- ... - .... -· ······ --·i 

NOME Nº VOTOS % Votos Váli9_�� 
Flávio Médici 17 114 38,00% 

Nulos 
Brancos 03 
Total votos 318 

Rua Frutuoso Rangel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310 

•
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DIRETÓRIO DE NOVA IGUAÇU 

NÚMERO DE MEMBROS ELEITOS EM CADA CHAPA

CHAPA 

Unidade Popular 
1---�-- ---�- ·--�----·---�--------..-<

Utüdade em 
. N Jguaçu 

Resgate o 
Partido 

-�-----·· ·- --

Socialismo e 
Democracia 

-------- ··-----

Por um Partido 
de Bas'e e Massa 

TOTAL 

COMISSÃO 
DIRETÓRIO 

DE ÉTICA 
N

º 

,-. , ... -._._ 

TH. Supl. Tít. Supl. 
-

16 09 03 02 OI 

---·--··-- •• i-.. --- - --· -- - -- ··-� , .. . -· - .. -·-

66 06 02 OI OI 

-·----- .- ---- ---- ------- -----

56 05 02 OI OI 

DELEGADOS 
CONSELHO AO 

FISCAL ENCONTRO 

MlJNIClPAl 
---

Tit. Supl. Tít. ! Supl. 
1 

.....___ ________ --·---- -· 
r 

02 OI 29 
1 

10 

�- -----· ··-- .... , ..... . -

OI OI 
1 18 06 

--�--- - - - -- - --

OI OI 14 05 

1 

·1

1 

-7 

1 

1 
---·--------- --·----- ·····- ..•. -- ----· --· -- -----------� - .. ---L-.------ - --- - ---- � 

l 

86 

. ----

96 

--

04 

··--·

OI 

25 

02 
--· 1,,,.,.-.. ·-- ........... ., 

00 

09 

<-

01 
-- .. � 

00 

05 
�

.... / 

'-· 

00 OI 

- ------

00 00 

03 05, 

00 IJ , --- .. ,. .. ___ ----·-·· ...,.,. '-,, 

00 03 
\ 

03 77 

1 

l 

i 

04 
.------ -

01 

26 

-··-·-·--·--·--· -�----··-- --- --- -L---- ______ J __ -- .. - __ J
) 

Rua Frutuoso Rangel, 225 - Centro - Nova Iguaçu - RJ - CEP.: 26210-310 
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Nova Iguaçu, 15 de novembro de 2005 

Reunião da Equipe de pastoral Social da Paróquia Cristo Ressuscitado em Santa Eugênia 

Presentes: Ricardo, Flávio e Evandro. 

Como avaliação de nossa Pastoral, analisamos um pouco o ano, e dentro das perguntas sugeridas 
respondemos: 

1) O que conseguimos realizar ( ou está sendo realizado) ? :

* 

• 

• 

• 

• 

• 

Uma reflexão na Paróquia sobre a CF 2005, através de uma fita de vídeo e um debate; 
Caminhada Ecumênica pela Paz no bairro; 
Tríduo nas comunidades sobre o 1 ° de maio; 
Reflexão na Paróquia sobre o referendo; 
Reflexão na Paróquia sobre o dia do Leigo; 
Divulgação sobre Audiência Pública sobre o Orçamento Municipal 2006; etc . 

2) O que poderia ter sido melhor?

• Nossas reuniões internas; ·
• As divulgações de nossos eventos;
• A preparação de nossas atividades;
• O convite para pessoas, a fim de participar na Pastoral Social;
• A participação maio do povo das comunidades; etc.

3) Que propostas não atingimos e que queremos retomar no ano de 2006 ?

• O encontro de retorno com candidatos a vereador;
• O dia internacional da mulher;
• A ação social com os assistidos socialmente; etc.

Propostas para as Pastorais 

1) Como a sua Pastoral, realizou sua missão neste ano ?

Com dificuldade, pois parece que nos faltou tempo. Temos uma sobrecarga de trabalho em outros lugares, 
poucas pessoas na pastoral, sentimos falte de um trabalho articulado com outras pastorais; etc. 

2) A seu ver, quais os avanços reais que aconteceram neste ano ?

O diálogo, a caminhada e a celebração ecumênica da CF. 2005; etc. 

Nosso planejamento 2006, segue em folha anexo. 

Documento1 
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Nova Iguaçu, 15 de novembro de 2005 

Reunião da Equipe de Pastoral Social da Paróquia Cristo RessuscitJ,tdo - Santa Eugênia

Presentes: Ricardo, Flávio e Evandro. 

Proposta de Planejamento 2006 

Nossa reunião será mensal, e acontecerá toda 4ª quarta-feira de cada mês - 19:30 - na Paróquia. 

Obs.: Em janeiro a reunião será no dia: 26 

Fever Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setem Outubro 

22 22 26 24 28 26 23 27 25 

Atividades 

Fevereiro: 
I 1 - Estudo da CF 2006 - às 16 hs na Paróquia; 

Março: 
08 - Dia internacional da mulher - às 19:30 - Chacrinha 

Abril: 
26 - Planejar questionário da Ação Social; 

Maio: 
Ol - Evento a nível regional; 
10 - Debate sobre o mundo do trabalho - às 19:30 - Bandeirantes; 

Junho: 
l O - Encontro Paroquial das Pastorais Sociais - de 8:30 às 11:30 - Divino
Objetivos: articular e fortalecer a Pastoral Social na Paróquia; apresentar o diagnóstico social;

Julho: 

18 - 19 e 20: curso de formação política - às 19:30 - Paróquia; 

Agosto: 
Balanço do Questionário Social; 
12 - Assembléia popular - 9 hs - Colégio Arruda Negreiros - Santa Eugênia 

Setembro: 
19 - Debate sobre as eleições 2006 - às 19:30 - Paróquia; 

Outubro: 

Nove 

22 

14 - Encontro das Pastorais Sociais - 8:30 às 11 :30 - Paróquia 
j&W�ya,lli\f�PHsfflfliish�fu,§S\!�íW�d�§s�UtW§>�§ �@êffiinos, 'sopão, etc. - 9 às 11 hs -
Paróquia; 
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PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

ATA DA REUNIÃO COM AS REPRESENTAÇÕES E ENTIDADES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE 
NOVA IGUAÇU 

!Data: 13 Jul 06 (5ª feira)

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Sessão Solicitada 

Apresentação dos Representantes das Entidades Sociais do município e dos 
servidores municipais participantes, com objetivo de encaminhar as devidas 
solicitações ao Sr. Secretário Municipal de Planejamento e Administração. 

li - RELATÓRIO 
Os representantes das entidades sociais participaram junto com os servidores 
da Secretaria M. de Planejamento e Administração e da Secretaria M. de 
Participação Popular e Comunicação, sobre o processo de elaboração da 
proposta orçamentária para o exercício de 2007, onde foram apresentadas as 
manifestações, com enfoque principal, a participação popular no processo de 
elaboração, conforme solicitado na Audiência Pública sobre as Diretrizes 
Orçamentárias e reiterado na presente reunião. 
Ficou acordado que as seguintes reivindicações seriam encaminhadas para o 
Secretário de Planejamento com cópia para o Exmo. Prefeito: 

� Participação popular no processo de elaboração da LOA; 
· � Entrega e divulgação de dados do orçamento de forma que a

população identifique os termos técnicos; 
� Atendimento dos ofícios de encaminhado das entidades por parte do 

Prefeito e/ou assessores. 
Como proposta do governo para a integração da participação popular foi 
apresentada a alternativa que nos conselhos escolares do projeto bairro 
escola, sejam discutidas as solicitações de emendas e projetos no processo 
de elaboração e inclusão de projetos na LOA. 

Ili - ASSUNTOS GERAIS - ENCAMINHAMENTO 
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Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2006. 

Fabiano Muniz 
SEMPLA 

Flávio Antônio 
ENTIDADE 

Fernando Cardoso 
ENTIDADE 

Waldimir Sabóia 
SEMPCOM 

Lurdes de Souza 
ENTIDADE 

Gil 
ENTIDADE 

o.�.



Câmara dos Deputados 
Comissão de Direitos Humanos 
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DIREITOS HUMANOS 
. 

VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
de 11 a 13 de junho de 2003 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

DIA 11/06-QUARTA-FEIRA 

15 h -Abertura Oficial 

16 h - Conferências Magnas 
Desafios à Proteção dos Direitos Humanos na Conjuntura Atual 

- Os Princípios de Paris e a organização do Sistema Nacional de Proteção
dos - Direitos Humanos

18 h - Lançamento do Relatório da Situação dos DhESC feito pelos Relatores 
Nacionais (presença dos seis relatores para ·exposição do projeto e dos resultados 
por cada um deles) 

20h - Entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Lançamento do relatório 
sobre o Brasil elaborado por Jean Ziegler, relator especial da Organização das 
Nações Unidas (ONU) para o Direito Alimentar 

DIA 12/06 - QUINTA-FEIRA 

8:30 h - Exposição Didática 
Retomada da Proposta de Sistema Nacional de Direitos Humanos 
(retomando o que foi apresentado na VI Conferência) 

9 h- PAINEL 1 
O desenvolvimento economIco e social na perspectiva dos Direitos 
Humanos: focalização ou universalização? 
(3 pessoas com 20 minutos cada e 30 minutos de debate) 

10:30 h - PAINEL li 
A Construção do Sistema Nacional de Direitos Humanos: Diagnósticos e 
Desafios 
(5 pessoas com 20 minutos cada; 30 minutos de debate). 

12: 30 h - Encaminhamento para Grupos de Trabalho 

Câmara dos Deputados - anexo 11 - sala 185A - Pavimento Superior -CEP 70 .160-900 - Brasília - DF - 3 

Brasil 
tel: (061) 318-8284/8285 -fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.aov.br 
Home page: http://www.camara.gov.br/cdh 



Câmara dos Deputados 
Comissão de Direitos Humanos 

13:00 h - Intervalo para almoço 

14:30 h - Instalação dos GRUPOS DE TRABALHO 

CO�ISSÀ: DE 

,;---. 
2/--. 

DIREITOS HUMANOS 
"" LAMJ.RA o�s OEPUT�O�S 

18:00 h - Sistematização dos resultados dos Grupos pela equipe responsável -
No plenário poderia ser realizada noite cultural com exibição de filme ou outra 
modalidade popular. 

DIA 13/06 - SEXTA-FEIRA 

9 h - APRESENTAÇAO DOS RELATORIOS DOS GRUPOS e aprovação das 
conclusões 
10:30 h - Tribuna Livre 
12 h -Aprovação da Carta da VIII Conferência 
13 h - Encerramento da Conferência 

GRUPOS DE TRABALHO (Cada GT contará com um relator e um facilitador) 

GT 1: Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) 

GT 2: O Direito Humano à Alimentação 

GT 3: A criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Sistema de 
Proteção aos Direitos Humanos 

GT 4: Orçamento e Direitos Humanos 

GT 5: Educação em Direitos Humanos 

GT 6: Monitoramento do Projeto "Relatores Nacionais para os Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais e Culturais" 

GT 7: Estratégia de Construção de uma proposta de Sistema Nacional de 
Proteção aos Direitos Humanos 

Câmara dos Deputados - anexo 11- sala 185A - Pavimento Superior-CEP 70.160-900 - Brasília - DF - 4 

Brasil 
te!: (061) 318-8284/8285-fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.aov.br 
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Câmara dos Deputados 
Comissão de Direitos Humanos 

Ofício nº 346/03-P Brasília, 28 de abril de 2003 

Prezado(a) Senhor(a), 

Convido Vossa Senhoria, em nomes desta Comissão e do Fórum Nacional 
de Entidades de Direitos Humanos, a participar da VIII CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
DIREITOS HUMANOS, o mais representativo encontro de militantes e agentes públicos do 
setor no país. Nas sete edições anteriores - sempre realizadas na Câmara dos Deputados 
- foram produzidas estratégias e consensos que contribuíram nos avanços que o Brasil
conquistou nessa área, sempre por meio de parcerias que reforçaram a cidadania e os
laços com a sociedade civil.

A VIII Conferência será realizada de 11 a 13 de junho próximo, no auditório 
Nereu Ramos, e terá como eixo temático "O Brasil e o Sistema Nacional de Proteção 

.· e Defesa dos Direitos Humanos". 
A participação é gratuita. O credenciamento será feio em formulário no site 

da Comissão de Direitos Humanos (www.camara.gov.br/cdh) ou durante o evento, no saguão 
de entrada do auditório. Serão fornecidos certificados de participação. Transportes, 
alimentação e hospedagem correm por conta dos participantes e de suas organizações. 

Esperando contar com sua presença, colocamo-nos à sua disposição pelo e
mail: cdh@camara.gov.br e telefones (061-3188284), apresentando nossa mais elevada 
consideração. (Segue em anexo programação preliminar da referida conferência). 

Atenciosamente, 

� Q 
/�o�-

--

��� � 
Deputado ENIO BACCI 

Presidente 

Câmara dos Deputados - anexo li - sala 185A- Pavimento Superior-CEP 70.160-900 - Brasília - DF - Brasil

tel: (061) 318-8284/8285 - fax: (061) 318-2170 e-mail: cdh@camara.gov.br

Home page: http://www.camara.gov.br/cdh



v/)J<Ê por amor! 
Sim, é por amor á.vidá 
Que cantamos 
<E tantas u.us 
Clíoramos tam6ém

@ <É por amor á vidá 
Que estamos futanáo
'E vamos anáa.tufofentamente 
<Para 6uscar a {u.z 'E a [ÚJeráaáe dás ma.nlíãs<De sof!

� 'Eporamor 
� Sim, é por amor á vidá<Evúíentemente 

Que encaramos áe frente'Essa intensa áor
Que se nos impõe 
?lesse ninadc amaroo<De ódio presente!

@ 'É, por a11Wrá 'Vitfa 
Que estamos nas ruas !Nas f7'11f'U, nas estraáás 'E IJ11Uimos pafavras áe oráem©e u.manova
OtFf)YE9t{.! 

lá Sjm, é por amor a viáa<.!li 'E por amor á viáa 
Que ma.refiamos nas 11UUÍnlfJ'UÍ'lS (J)e fua nuva Levanáo nos 6raços)1 fúria áas tempestaáes Prontos a resgatar a terra
Que nos tomam 

Vamos replÃntar as fores<E as sementes 
Que fiá séculos
estão 

'Em cio!

'E nós tfizemos: 

� CÉ.por amor Sim, é por amor a viáa 
Que profunáamente áofurúíos
�cotlíemos em rwssos 6raços 
Os que foram 6rutafmente ferúíos'E quanáo já não poáemos<Dew{ver-llzes a 
�spiração :Nós comungamos áe
Seu san9ue 
<E os fa.zettWs ressuscitar
'Em mílliares áe wías
'E sorrisos!

/7') <Époramor 
� Sim, é por amor á viáa 

Que escrevem..1s nas peáras 
Os poemas áa esperança re6eúíé 
Que _pícliamos nos muros e nos muros poíta.ft.s frases Corajosasáe um futuro novo 
Q!te dánçamos nas festas áe Sá6aáo 'No 6atuq_ue áo carnavaf áe um puvp
Livre!

{j) 'Épor amor 
Q!te nos a6raçamos 
� nos kíjamos na esquina
'Ejá não tememos )lnãar áe 6raços áados 
Se9uináo a 6anáeira áa Q?jf_Z
'E; áa ternura conseqüente! 
'E por amor Sim, é por amor á vida
Que áesespenufamente
Jl9t1Jt9,1.0S!

{Zé 'v'ícente, 1 de setem6ro áe 1989)

Que aqui estamos constnwufo o no1-0
mundó e sonli.arnfo 
Svnlia!!,_do juntos Com��- V..flUt .. --· <Porque )1 'f/J<DJJ_ sYE PECE (JYE .S01'ff{OS
'E por amor Sim, é por amor ávidá 
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01 
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07 
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Calendário das reuniões do Grupo 

"Fé e Compromisso de Nova Iguaçu" 

2005 

MÊS ANO HORÁRIO 
abril 2005 

Maio li 

Junho li 

Julho li 

Agosto li 

Setembro " 

Outubro " 

Novembro " 

dezembro li 
-

Calendário das reuniões do Grupo 

"Fé e Compromisso de ova Iguaçu" 

� 

2005 

MÊS ANO HORÁRIO 

abril 2005 

Maio 
li 

Junho 
-

li 

Julho 
li 

Agosto 
" 

Setembro 
li 

Outubro li 

Novembro " 

dezembro 
li 

- --- --�-------
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PROPOSTl\: (FLPRU) 
FRENTE DE LUTA POPULAR PELA REFORMA URBANA 

' ' 

de Curitiba 

Organização da SOCIEDADE CIVIL 
CONSELHO POPULAR DE CURITIBA-CPC. 

CARA TER - Deliberativo, Propositor e Fiscalizador-Permanente 
MEMBROS - 40 CONSELHEIROS 

rvIBSA DIRETORA - 5 Conselheiros PRESIDENTES eieitos pelo CPÇ. 

Conselho popular de controle social da 
· .administrafão Municipal de Cur�tiba : .

1 O Membros 3 coordenadores . · 
- Conselho popular de controle social da ·uRBS· · 

· . · 1 O Membros 3 coordenadores ·· · · 
Conselho popular de controle da COHl(B,i-CT. 

1 O Membros 3 coordenadores 
Conselho popular de cont,ole da Fund�:C:ult-�ij:,cc1•· 

Curitiba 
·· · .·.···· · · ·· · 

10 membros 3 coordenadores··.· 

Comi,ões Especiais ·1 COM TEMPO DETEIUJl-_"-A�q·:· ... 

,, .PRINCÍPIOS FUNDAN.IENTAIS DOS MOVIlvfENTOS f'OPI.TÊ�:S·:/. 
1 º - A partidário e laico sem preconceitos de nenhuma .forn1a. · < _-

20 - Democracia total exercicla a exaustão em assembléias_.diretàs:.; ,J:(:.{;_,,: •.. ·i_:: 
3º - Todas as entidades serão reconhecidas como 'formais ou infbtrrtâiá:)·:.':,:/'.'/j{.;? "-

. 4º - Manifestação presencial pelo voto do braço levantado{v()to;\;bett());;·.·r::{.{\}.:::frJ)I
5º - Organização populat direta e elaboração �o letiva aprovada e:tÍl:i:,tênãriq.::r, .· .....,
6º - · Documentos publicados na imprensa 'em geral .p3:ra efeito• ?de. -"
conhecimento público de todos os munícipes . , . ._ .. ·... <i \ · 

1 

7º - Regimento interno de funcionamento em todos as instancias do CRÇ.> :· 
IMPORTANTE: Todos os Funcionários pUblicôs 
de todas as esferas ··governamentais • serão· 
considerados assessoria para.· garantia do caráter 
de conselho popular .. 



JUSTIFICATIVÁ: , ·

De 1988 a 2004 quatro administrações loc�is sob o 
signo de UMA· .. ENORME LUTA POPULAR pela 
democrati�aç.ão· ,da construção das políticas públiçaS· da 
cidade de ·curitiba. · 

A. sociedade civil organi'zada em movimentos
��l:)IJJ�r.�s, ONGs; entidades civ�s, organizações sociais, 

.. <�'�i.tÍRíli§�'religiosmi· tem grande dificuldade de acesso á
_:.;{/:JI��.i.��p�ç�g. ·<direta .. nas formulações das políticas .. 
1�;'./füfp��J1,���/:l-1.ª}.êiciade de. Curitiba · ·. · 
:/f:�\_';:::.:t,:"":>:;·_::.:'\r\·,::-:,\}<� .. /·'.'.::_;_:,?:\\·?:,':::;.' __ :::·:\�::.--;-...::.:._>·: .: .. ; __ · _:: _ _ ·-:>· . • - · • _ • ,··,\tr::,;<:· ·(.)r�a111:zar a .�ociedade para o cumprimento da lei 
O#��'fafiiÍ:�-��'i7 (ESTATUTO DA CIDADE)· qllanto ao i: 

con.tfol� social dos orçamentds e 
1

políticas Públicas. ·. 
:E·>dever da sociedade se organizar, se qualificar e 

Pª1'tii;ip�/ diretal11ente .da administração dás serviçÜs 
públicos municipais .. , 

I 
' 

\ ,���il�cer neste primeiro ano de mandato de novo 
:pr�feito ie··vereadores em 2005, participação direta na· 
f9f111ulação do PP A para ter continuidade ano a ano nas 
LDO ·e LOA contribuindo para a formulação de uma: 
nova metodologia.de controle sqcial. 
PROPOSTA ABERTA DE CONSTRUÇÃO PERMANENTE 

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
SEM CONSEL.HOS POLÍTICOS POPULARES 

DIFICILMENTE FUNCIONARÃO OS CONSELHOS 
INSTITUCIONAIS 

Luta pelo popular - organizar é preciso 
cel.-99231508 LH. 

CMP- 041 323-6170 
Luiz Herlain@yahoo.com. br 

ConCidades CMP-PR. 



COMISSÃO POPULAR DE ACOM PANHAMENTO 

JUNTO ACAMARA DE VEREADORES DE NOVA 

IGUAÇU. 

. , 

RUA APINAJES, 134 (RUA DO SESC} 

''f LI tfO t\AOO'' 

IJNi _ \/ , 



,. CENTRO SOCIOPOLÍTICO DE NOVA IGUAÇU E REGIONAL 10 DE MESQUITA 
- DIOCESE DE NOVA IGUAÇU - RJ -

COMITÊ POPULAR DE ACOMPANHAMENTO À CÂMARA DE VEREADORES 
Núcleos : Chatuba, Coréia,Centro, Nova Mesquita, .Juscelino, Vila Emil, BNH, Santo Elias e Rocha Sobrinho. 

K;RITÉRIOS BÁSICO� 

O Comitê Popular de Acompanhamento à 
Câmara de Vereadores é um desdobramento de 
uma das opções pastoraiscla Igreja da Diocese de 
Nova Iguaçu, na ârea so-cial. o espírito que move a. 
Igreja agir desta maneira é a fidelidade à causa do 
Sennor.Tal átitude, a leva ao testemunho evangélico 
de- Ümã constante busca de qualidade de vida, de 
modo que possa atingir todas as esferas da vida 
humana, inclusive à política, "Eu vim para que
todos tenham vida em abundância" ( Jo 1 O, 1 O). 

Haverá exceção, somente, se porventura algum 
vereador ou algum membro do poder executivo 
quiser fazer parte do Comitê. Se isto ocorrer, a 
pessoa terá sempre o direito a opinião nas reuniões, 
porém não terá direito ao voto ou de determinar as 
ações do Comitê. 

O Comitê tem como proposta ser uma 

Desta font1a, o Comitê quer ser um 
instrumento que procure auxiliar e elevar o nível 
de consciência e de participação política des :fiéis 

e W . 
1
,: �ató1ioos. Ao mesmo tempo, quer atingir outras

\),;t"H· 1 pessoas que são e /ou se tomam sensíveis ao
desafio do zelo e da construção da cidadania. 
Sem, entretanto, fazer distinção de credo, partido 

instância permanente de diálogo e de participação 
ativa na vida política do Município de Mesquita.Os 
pontos de convergência serão sempre o zelo pelo
comprometimento com a ética pessoal e social E 
na soma de esforços pela reestruturação da vida 
humana e pela implementação das Políticas 
Públicas, que visam ao Bem Comum do�unicípio, 
em especial as camadas menos favorecidas. · p-t,.·v--:J 

,, 'o 
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político e de organiz.ação social. 
/P.-R-0-PO_S _T _A _D _E_A _ç""""Ã,,__O _N _A_C...,..Â_M_

ARA __ D_ E_ VE_RE
_ A_D_O_RE___,sj

1. O Comitê exercerá contatos de convencimento,de diálogo,_ de pressão junto aos Vereadores e ao Poder
Executivo. Será também um mecanismo de apoio a ambos poderes, ou poderá ser favorável a um deles, em
todas as matérias que dizem respeito às causas populares e à implementação de Políticas Públicas, dentro
dos limites de suas instâncias de poder e de competência.

2. Ocupar espaço nas Sessões da Câmara de Vereadores, principalmente nas sessões solenes e de votação
relevantes à vida do Município.

3. É vedado o uso do Comitê para questões relativas de interesses particulares ou de grupos privados.
4. Reivindicar a oficializ,ação da 1/ib_� �opµlí:tr através de um projeto-lei elaborado pela Câmara. <;
5. O Comitê será constituído de núcleos nos diferentes pontos do Município, tais como: Chatuba, Coréia,

Centro, Nova Mesquita, Juscelino,Vila Emil, BNH, Santo Elias e Rocha Sobrinho.
6. Cada Núcleo terá a sua comissão animadora que articulará sempre os interesses locais com os interesses

comuns do Município. Sempre, que possível, se fará análise de conjuntura ou um estudo acurado da questão
em jogo, para que se tenha sempre uma intervenção qualificada , articulada e eficaz.

7. As Comissões dos Núcleos fonnarão a Equipe Executiva do Comitê, que deverá estar estruturado com wna
secretaria eficiente, tal como Coordenação geral, secretário (a), tesoureiro (a), relações públicas,equipe de
comunicação e outros ...

8. Cabe a Executiva do Comitê estabelecer o cronograma de reuniões e de atuações conjuntas no Município,
embora cada núcleo tenha autonomia na ação em sua área geográfica.

9. O �omitê promoverá constante�en!e diálogo e parceri� ... cº\11. cmtras en�id�des vivas do Município que
esteJam empenhadas ou tenham obJetivos afins aos do Conute. -1:::íí-,., e-...,,� 

10. Cabe a Executiva do Comitê manter a mística (força motivadora e esperançosa) ao longo do processo. Isso
acontecerá se houver o emprego de uma boa pedagogia e de uma metodologia que anime os moradores a
participarem do Comitê. Deverá haver urna escuta atenta, e a valorização do levantamento, já realizado, das
principais--reivindicações do�rãôores. Saber realizar, de uma fonna simples e coloquial, durante as
reuniões uma leitura e releitura da realidade com os fatos políticos,econômicos,sociais,culturais e
psicológicos.E, onde for po__ssível, fazy! o confronto de tudo isso com a :Palavra do Deus da Vida.

, /� _ A·�. �,J;,,; :,1.1.- -,v-."'-·"<.vtc-. .,J...:IA..�.c�) , _.,, • � 0</,.AA.1--�) ,cLo 1�--- -� 

l 
ROPOSTA PEDAG GICA NOS PRIMEIROS P A

\ · a. Levantamento de nomes , estabelecer contatos e d. Promover palestras, eventos culturais,
convencimento à causa. aproveitando principalmente os diversos grupos 

b. Formação e informação de todos os membros do de cultura existentes no Município. 
Comitê, quanto ao Regimento Interno da Câmara e e. Divulgar exaustivamente o Comitê nos Conselhos
dos dias em que ocorrerem as sessões públicas. · Comunitários e Paroquiais, através de carta aberta 

c. Estabelecer reuniões periódicas para troca de à população, utilização das rádios comerciais e 
informações, estudo e {,.'Stabelecimento de estratégias comunitárias, nos jornais e utilizar todos os meios 
de ações conjuntas. de comunicação de massa existentes. 

.e: ---< .. / 
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C.P.A

(Comissão Popular de Acompanhamento junto 
a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu). 

INFORMATIVO DE CONVOCAÇÃO 

"A CÂMARA DOS VEREADORES É UM ORGÃO QUE EXISTE PARA 
DEFENDER OS INTERESSES DA POPULAÇÃO" 

Isto é o que deveria acontecer. 
Infelizmente não é o que tem acontecido. Com algumas exceções (raras). 

A população, pior do que não ser representada junto ao poder Público, é ser mal 
representada, pois muitos vereadores se preocupam sim, com os seus próprios 
interesses. 

O povo já incrédulo acaba se desinteressando de sua participação no 
processo de eleição de seus representantes, e ainda mais grave é o fato de acabar 
trocando a sua maior arma, que possibilitaria a mudança deste quadro, seu voto, por 
favores que na vtrdade são obrigações do Poder Público e direito do cidadão. Esta 
prática é que permite que maus políticos, que na realidade, a única coisa que não 
fazem é praticar a política e sim, politicagem continuem invadindo as Câmaras 
Municipais apenas para seu próprio beneficio. 

Eles gastam verdadeiras fortunas em suas campanhas eleitorais, e depois 
que se elegem, só se empenham em dobrar, triplicar, o que gastaram, transformando 
seus mandatos em lucrativos investimentos. 

"Basta" A população não uer mais esse tipo de gente representando os 
seus anseios. Por esse motivo, foi criada a CPA (Comissão Popular de 
Acompanhamento junto a Câmar,a de Vereadores de Nova Iguaçu). 

A CP.A é compostá por cidadãos corillllls, empetiliâdos em 
acompanhar atentamente a conduta daqueles que elegemos para nos representar. 

Independente do partido político, credo religioso, estaremos com 
atenção para todo o tipo de atuação, seja contra ou a favor do povo. Da mesma 
forma iremos divulgar para a população, o nome do vereador, seus projetos, �»IJ
participação na aprovação ou na rejeição de projetos apresentados por outros 
vereadores ou pelo executivo, como iremos denunciar aqueles que não esti'trerem 
desempenhando este papel. 

Para que este trabalho tenha êxito, contamos com a participação de 
todos que queiram lutar por justiça social. 

Junte-se a nós, esse é o 'momento. 
Construa agora o futuro de sua comunidade, para não ter que, mais un:n. 

vez se arrepender por mais quatro anos, de ter que jogar seu voto no lixo. 
Contamos com você!!! 

CPA-Rua Apinajés- 134 (rua do Sesc) 
AERO CLUBE---'- NOVA IGUAÇU,-TEL. 3773 - 4577 
Nossas reuniões acontecem �mpre às sextas-feiras às 19:00hs 

No entanto a CPA funciona de 2ª à 6ª feira das 8hs às 18 hs, e aos sábados das 8h Às 14hs. 
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CPA 
Comissão popular de acompanhamento junto 

a câmara de vereadores de Nova Iguaçu 

OFíClO 

Ao ,exmo Sr.presidente da câmara de vereadores de Nova Iguaçu, Carlos Ferreira 

Solicitamos junto a V. EXA. o acesso por meio de copias, de todas as atas de 
expedientes, a partir de 15 de fevereiro desde do ano , e as que se seguirem em decurso de 
todas as sessões realizadas pela câmara mm1icipal. 

Ficando a critério de V.EXA. da forma utilizada para este acesso, cabendo, no 
entanto a sugestão de retirarmos as solícitas copias, em plenário, todas as terças-feiras, 
referente ao expediente da semana anterior. 

·.·. 1 ... t ,li), 0Ll0
Presidente F Secretário 

Agradecemos vossa colaboração 

Nova Iguaçu/V de fevereiro de2005 

João Cardoso Antunes Fernando Cardoso Antunes 

P.B. Favor acusar recebimento em copia deste oficio 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNIOPAL DE NOVA IGUAÇU 

Proposição: coRRESPONl:éaA RECEBIDA 
Requerentle:a>A 

N.0: 284 
Data: 10/03/2005 

Ementa: SOUCTANOO CÓPIAS ATAS EXPEDIENTES A PARTIR DE 15 DE 

'-.: ,. 

FEVERBRO DESTE ANO -
r A 48/� 

e O P I l 

--------------



C. P. A,.
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d.. Esti'1iJiEr pa�� que a ��rolt1a x Gand1ct2.ro s� ia;a a parú io S€i.i or:,qr:.:m l de se�· 'e:p€i'o ac 
plura,1smo wturaf e rehg1oso, :e seu cc:i1portamen:o étic;, � ,je suas �u2/i�aces i�o:;es'.idade 
competênciê., liderança, �·ont2de ..;e s,arvir ao be11 c:,m\:m). ;:: ,mp,ran;e :,bs�rvar també� 
quem são as aliados do candidato ou do partidc, os gruoos que r,�cresentam se•Js ,r::eresses 

5. Nào votem em ,um :a,didato só porque ele é de bairro. Não se esqueça: ouem põe água, luz,
asfalto é o prefeito Vereador pode indicar, mas isto aepende de a?rovacio. O vereador re:iresema 
� m�niclpio e sua flmçao prir.cipaJ é aiaoorar 101s. <)J1dado com os vs;·e,acto;es c;ue têm Centres 
::.i:•c1a,s, transformando assim direitos em fa•r.ires. 

6. Cr.ar ou fortalecer os Comitês Comra a Co,rtip<;ào Eieilornt que se:ver.i pêra a ap!icação ca �ei
9840, que prolbe a compra de votes e o Jso da rntiaui:1n adr.::n:s:r.:tiva

7. É o�rt,m:, axerce; a ·ligifancia em ralação aos panid:>s que ccriiru,11'!" ::iaicando como se:is
caoo,oatos pessoas �mpro'ladurni:nte inescnJJu'osas,

0s eieitores cever:\ S€r ori·:rntadcs a -�o acc11ar :ais _;.al'ldidatos, a até rec�sa:
quatquer canl'.J;dato de um par�oo que acober.e tais pes�as. 

Recomenda-se partiC'Jlar c.;idad:, cuanto aos partidos ::-ue incluem �,r : . .';;$ i·r:a:- 1ideres catt�';,::i::�. 
CJm a única função de somar votos para a sigla. Os vvtos ,jé..dos " tws candi.:Jat:s ccntribuer. 
para a eleição de poilticos nem sempre merecedoíes de apoio. 

Durante u Eleições 
1. Para votar é PfE!C!so ter o título de eleitor. Em caso de perda do titulo pode-se votar :om qualquer

documento legal. Neste caso. orocure a secão eleitoral onde você 1otou oela última vez.
2. Se você mudou de endereço e não foi oossivel solicitar a transferênc:a, ::omoareca ao mesmo

lugar onde votou na eleição passada. · 
· · 

3. A lei 9504, de 30 de setembro de 1997, detennina que serão cnadas seções eieitorais especiais
destinadas a portadores de necessidades especiais (visual, motora. auditiva ... ).

4. Se mesmo depois de pensar você não conseguiu encontrar um candidato que represente bem
os seus sonhos de uma cidade melhor, você tem a opção de votar '1a legenda, ou se;a no
número do partido.

5. Leve anotado os números dos candidatos, assim não há o risco de esquecer ou errar.

Depois du Eleições
1. Nossa responsabilidade não acaba na uma. Acabada a eleição. organize junto com os

movimentos populares Ogrejas, associações de moradores, síncicatos �:e.) o acompanhamento
não só do vereador que você ajudou a eleger, assim como :jç ?':'é:lo, apoiando quem asrá 1.::0
lado do povo e pressionando quem nao estâ. Este é o mome::io de cobrar os compromi:;s,,,s de
campanha. vamos nos organizar para exigir que ns proo!&mas do nosso municipio sejam
soli.;cimw:fos. F'lque de olho também naqueles em quem você nao votou, mas se elegeu. iodes
sao nossos representantes. portm!o de,em sar.sfa� ao p<Ml 



BAIXADA Sábado, 19 e Domingo 20/02/2005 

Comissão vai fiscalizar atos 
o poder público em NJguaçu

Luciana Mel o 

O discurso inovador do 
f ão candidato à Prefeitura 
d, Nova Iguaçu, Lindberg 
F ias, que sempre res
. �a tou a importância que a 
p ticipação popular teria 

seu governo, era. o 
ulso que faltava para a 

co cretização de uma idéia 
iga: a mobilização de um 

g po para fiscalizar os atos 
· <i poderes Legislativo e 
E ecutivo. Assim surgiu a 
C missão Popular de 
A ompanhamento (CPA), 
id alizada e presidida pelo , 
. té nico em eletrônica, João 
C doso, com o firme pro
pó ito de fiscalizar o anda-
m nto dos trabalhos e mo
di car a concepção do povo 
de que os vereadores são os 
re onsáveis por obras exe
cu adas nas comunidades. 
O tro atributo diz respeito a 
ve ificação da freqüência 
do políticos nas sessões 
co direito a lista de pre
se ça. 

'Precisamos acabar com 
a i  agem que a maioria dos 
ig açuanos ainda tem de 
qu política e assistencialis
m caminham lado a lado. 
N sa população nuncã te- · 
ve articipação ativa e esta
m aproveitando o espaço 
ab rto pelo atual prefeito 
pa impulsionar o povo a 
ex rcer esse direito", res
sai ou João, que contou 
co o apoio do irmão 
Fe ando Cardoso, secre
tá.r

i 
da CPA e articulador 

do interesses da comissão.
proposta da dupla, que 

bu, ca a adesão de novos 
membros para o projeto, vai 
ao ½ncontro das proposições 
de t,indberg, que, durante a 

Os Irmãos Fernando e João Cardoso foram os idealizadores do projeto e buscam novas adesões 

sessão oficial de abertura 
dos trabalhos da Casa 
Legislativa, assegurou que 
de nada adiantará a elabo
ração de memorandos com 
indicações de obras, o que 
na sua concepção foge ao 
que se propõe o trabalho de 
um vereador. O prefeito fez 
questão de deixar claro que 
irá pessoalmente às comu
nidades para eleger, em con
junto com os moradores, 
quais as prioridades em 
cada área. Enquanto os edis 
se encarregarão de legislar e 
de fiscalizar as ações do 
Executivo. 

Fernando disse q1:1e a 
comissão, que conta tam
bém com a participação do 

advogado Antônio de Pá
dua, responsável pelo De
partamento Jurídico, come
çou a ser forma,da logo após 
o resultado do segundo tur
no das eleições, quando o
grupo se reuniu para expor
sua preocupação com a for
mação política do municí
pio. "Queremos que a popu
lação seja informada sobi:;e
os projetos em votação e
sobre o parecer de cada um
dos componentes da Câma
ra a respeito do assunto.
Precisamos mostrar ao povo
que seu direito vai muito
além do ato de votar e que
ele precisa dar continuidade
a sua cidadania tomando
conhecimento de tudo que

vem sendo feito por aqueles 
políticos que ajudou a ele
ger", ressaltou o secretário 
da CPA. 

Os membros da comissão 
vêm se reunindo desde o dia 
7 de janeiro, sempre às sex
tas-feiras, às 19 horas na 
Rua Apinajés, nº 134, pró
ximo ao Sesc. Eles assegu
rain que os trabalhos de fis
calização serão extensivos 
aos atos do Executivo e lem
bram que o fato ·do prefeito 
ter registrado em cartório 
seu programa de governo 
vai facilitar · a atuação da 
CPA, que fará as cobranças 
em cima do que foi propos
to. 



Diva Amorim Bastos, Diva Bastos (Prona) 

Carlos Roberto Ferreira, Ferreirinha (PT) 

Nagi Almawi (PSC) 

Bispo Marivaldo (PMDB) 

Celso Valentim, (PAN) 

Maurício Moraes Lopes (PMDB J Marcos de Oliveira Fernandes (PRP) Marcos Antônio Machado Ribeiro (PP) 

Fausto dos Santm. Fausto l00% 1PPS) Cêlso Florêncio de Araújo. Birro \PSL) Jorge Marotte (PFL) 

Fernando dos Santos Oli vóra . Baiano I PrL I Fimand,1 Gomes Cid. Femandn Cid IPC dn B: Marcos Aurélio Rocha (Prona) Francis�o Je Andrade Filho (PP) · Carlinhos Presidente' P SE
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Cri_(�rios de Avaliação de dese_mpenbo 
da Câmara Municipal de Mesquita . 

O Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara Municipal de Mesquita, grupo 
suprapartidário, vinculado ao Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu e ao 
Regional 1 O Mesquita, composto por cidadãs e cidadãos voluntários, que tem

como objetivo geral contribuir para melhorar a prática da política, apresenta os 
Critérios de Avaliação. . , 
O Comitê acompanhará as principais atividades da Câmara Municipal de _ 
Mesquita, com o objetivo de observar e avaliar o desempenho de todos os 
vereadores(as), para que o Legislativo -Municipal exerça as suas funções de forma· 
transparente e democrática para toda a população_ �esquitei1se. 

Os Critérios de Avaliação englobam os seguintes itens e quesitos: 
1- Freqüência ............................. .-.. ; .................................... .-.... -.1 O pontos 

....11{2- Comp�rtamento Político/Pessoal.. ...... ! ..... .... ....................... 1 O p0ntos 
7"'\ 3- Atuaçao nos debates parlament�es._ ................................... 20 pontos 

4-Apresentação de projetos ou einehdas ................................ 10 p·ontos 
5 - Integração do Vereador com a Comunidade ...... ; ............... 20 pontos 
6 -Ações Diretas de fiscaliz�.ção do Executivo_ ............ ; ......... 20 pontos 
7 - Participação nas Comissões Permanentes .......................... 1 O pontos 

Freqüência 

Considerar-se-á ausente o Vereador que não participar da Ordem do dia. 
Considera-se ausência justificada quando o Secretário(a) fizer o devido registro 
publicamente ou quando o próprio Vereador antes de se ausentar justificar a sua 
saída. 

. .

Comportamento Pessoal 

Respeito e atenção ao público, postura compatível com o cargo, atenção, respeito 
ao colega vereador. Será observado o uso demasiado de celulares, _conversas· 
paralelas ou leituras alheias ao tema em discussão. 

Atuação nos debàies ·parlamentares 
Uso freqüente da tribuna para debater os projetos em pauta. 



> 

Produção Legislativa
Iniciativa legislativa do Vereador, apresentando projeto de lei ou emenda a projeto 
de lei ou ainda Emenda à Lei Orgânica. 
Não serão consideradas propostas que indiquem nomes de logradouros públicos, 
que declarem instituições de utilidade pública ou que concedam títulc;>s honoríficos, 
uma vez que essas proposições não abordam problemas relevantes para a 
comunidade. 

. \ \ 

Integração com a comunidade 
O Comitê entende que a integração do vereador com a Comunidade é importante 
e1n eventGs, fóruns, seminários. Não serãG considerados neste item os chamados 
atendimentos em centros sociais, participação em �ventos sociais e religiosos ou 
atendimentos individuais, mas somente as reuniões e encontros públicos de caráter 
informativo ou de apoio às organizaçõespopulares,como prestação de contas de 
mandato, audiências públicas, participação em reuniões e atividades coletivas de 
Conselhos Municipais, de Associações de Moradores ou de outros organismos do 
1v1ovimento Popular. 

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo 
Pedidos de informação, fiscalização direta do funcionamento das unidades de 
serviço das diversas secretarias, acompanhamento de audiências públicas de 
prestação de contas do Executivo e audiências públicas das leis Orçamentárias · · 
(PP A, LDO, LOA); avaliações do mandato do Prefeito 

Participação nas Comissões Permanentes 

Desempenho do Vereador emitindo pareceres ou votos analíticos nos projetos 
submetidos à sua C01�issão, promoção de exposições, conferências, palestras, 
seminários, audiências públicas, sessões de esclarecimentos com Secretários ou 
representantes do Executivo. 

Análise do desempenho do Legislativo 

A cada período legislativo encerrado (semestre), o Comitê publicará o quadro de 
desempenho da Câm�a, através de boletins informativos que serão distribuídos em 
locais públicos. 



Criterios para pontuação mensal'

FreqUência t O pontos
.Divide os 10 pontos pelo número de sessões realizadas no mês e mul~i'plicapejo

número de presenças de cada vereador.

Comportamento Pessoal- 10 pontos
Perde 5 pontos a cada comportamento inadequado, de modo que, casose comporte

inadequadamentemais deuma vez no mês, perderáos 10pontos.' , . ,\ \

Atuação Parlamentar - 20 pontos
. Divide os 20 pontos pelo número de 'sessões realizadas com debate na Ordem do

Dia ao longo do mês e multiplica pelo número de vezes em que o Vereador, foi à Tribuna
defender ou contestar proposta. '

Produção Legislativa (Apresentado de Projetos ou Emendas)"';; 10 pontos
Computados a favor do vereador que apresentar pelo menos uma Proposição ao

longo do mês.

Integração com a Comunidade - 20 pOnt1>S'
Computados 10 pontos para cada encontro previsto na descrição do quesito, até o

máximo de 20 pontos por mês.

A"~ ..a nit·..toa ti.. li';Ii,.oU...o,.3n do li',v,.,."th,n _ ')0 nnntna
~" ""'~ .., •• " ......,u'"' .' •..:r"' .... a... nu .,&.:JA""". ". 'v ~v .IV,.""

Computados 10 pontos para cada ação, conforme previsto na descrição do quesito,
até o máximo de 20 pontos por mês.

OBS: A ação fiscalizadora de desdobramento também será computada. ,

"

Participado nRSComissões Permanentes - 10 pontos
Serão computados os 10 pontos caso produza pelo menos 1 Parecer ou Voto

analítico à Proposição e!Utramitação na respectiva Comissão, por mês ..

"
"



Fícha de Acompanhamento deSessão
Mês de Maio/200S .....Data __ /05/ 2005

Vereador Freqüêncla Comportamento Atuação Produção Intregração cl 'fiscalização Participação nas
Pessoal Patlamentar .Legislativa .comunidade do Executivo Coml,~,

,

\ \ \

~

... .

Justificativas e Observações:



Nova Iguaçu, 18 Maio de 2005 

DESPERTA COME'lfI>i\DOR 
. 

Convidamos a todas as entidades da REGIÃO DE COMENDADOR SOARES 
(URGIU) para encontro de interesses comuns, onde estai-emos 
propondo ações de curto, médio, e longo prazo à prefeitiÍlra de Nova Iguaçu. 

Sugestão de Pauta: 
A: Formação de um grupo de acomp;.mhamento aos traqalhos dos vereadores 
na câmara municipal de Nova Iguaçn. 
B:Avaliação da última reunião ocorrda. no dia 21/ 04i 05. 
C: Retomada da luta pela UNIDADE MISTA do hospital de Jardiin Pernambuco 
D: Apontar as demandas que serão consideradas de CWRTO, MÉDIO, e LONGO
prazo nestes 4 anos de governo. 

· · 

E: Como poderemos ajudar o goverr:.o Municipal. 

A>na presença é :nuito importante para nós. 
Á comissão 

Dia 21 Maio 2005 
Hora: 14.30 hs 
Local: igreja nossa Senhora da Conceição 
Estrada da Palhada 3555- ao lado do CIEP 394 
Rosa dos Ventos 

Colaboraram, Maria de Lourdes (AMOCHEL) Geraldo_;Magela ( AMARV) 

' 

·;_, 

_i 



Nome Telefone 
Adriano Moreira de Arau·o 2792-4240 
Anselmo 0xx 21 2670-1366 
Frei Piaia 

2791-7583 
2669-5363 

Pe. Costanzo Bruno 2699-6276 
Pe. Matteo Vivalda 2665-3196 
Pe. Geraldo Lima 
Roberto Cirilo Beto 2669- 6955 
Rosana Xavier 2669-1476 / 2668-7140 
Salvador Marcellino 2767-2643 
Sonia Ambrozino 3772-1180 
Valentina 3770-4218 
Flávio Brandão 2768-2915 
Centro Sociopolítico 2669-2259 

Nome Telefone 
Cláudio Gurgel 2709-6325 / 2719-6433 
Edith Frigotto 2527-5299 

Emílio de Araújo 2695-3903 
Fátima Valéria 2295-3937 / 2295-1695 

Francisco Orofino 2691-8996 
Gaudêncio Frigotto 2527-5299 
Giovanni Semeraro 2714-7887 

Hugo Paiva 
2274-3680 / (0xx) (21) 

2649-2914 
José Cláudio Alves �1-8284 

Leila Kesseler (Oxx) (24) 2377-0697 
Lúcia Neves 2236-0568 

Luciano Vasconcelos 3455-1865 
Luís Alberto G. de Souza 2558-2196 
Marcos Arruda (PACS) 

2232-6306 / 2252-0366 / 
2252-9601 

Névio Fiorin 2671-1800 
Odaleia 2772-2560 
Parreiras 2611-3079 

Percival Tavares da Silva 2667-9785 
Rogério (0xx) (31) 331-1559 

Artur Messias 3763-5567 
Cássia 3763-5567 

Jorge Miranda 3888-1589 
Irmã Ana Clara 2779-1650 
Marisa - Leste 1 3317-7171 

Casa de Oração 3102-1417 
CEDAC 2509-0263 
CEPAL 2667-9574 

CENFOR 2767-2370 
CDH 2768-3822 

CERIS 2558-2196 
2696-1770 

Disk-mulher 1 2751-5825 

Lista de Telefones 

Celular Página - E-mail 
Adrianomdearau·o bol.com.br 

9336-8961 
9988-2352 
9631-5211 
9213-3543
8111-1336 1 Padrebruno(@.rionet.com.br 
8118-0842 
9669-9138 

9799-0046 

9647-6070 Sambrozino aol.corn 
9727-4229 
9685-3488 

Cdfsp@ig.com.br 

Ass1 ssnHrs 

Celular 
9196-3015 
9625-1636 
9102-3193 

I 
( 

: '\...\. 

9958-9526 

9168-4112 

-- ·-· �

9959-8239 
9156-0244 

9996-7130 
9768-5572 

9985-3834 

r 

Página - E-mail 
Crmgurgel@hotmail.com 

Edith@uol.com.br 

� Forofino@uol.com.br 

� 
Gsemeraro@globo.com.br 

Jclaudioalves(@.uol.com.br 
Clenilson@lstargate.com.br 

Luciasergio(@.uol.com.br 
Lucianocamediem®vahoo.com.br 

Odaleia@ueri.br 

Percil@bol.com 

Arturmessias(âlig. com.br 

1 \ Cedac@cedacnet.org.br \ 
..-.i, ___ J ______ � __ _i ____ ._ --- L-

1 1 1 
1 9841-4584 ( Kátia) 1 Ceris(@.ceris.om.br 1 

Obs. 
2667 -6428 recado 
2670-3004/1595 

Recado:2667-6900 

Recado: 665-2066 

Fax: 2767-7677 
CEP.: 26221- 010 

Obs. 
2619-2289/ Fax: 2709-6322 
Fac. Educacão: 2620-8877 

Uff: 2629-2663/2664 

Telefax: 2293-9543 (UERJ) 
Trabalho: 804-8147 

Fax: 804-8115 
Uff: 2629-2652 

2796-3385 (recado) 
2796-3385 (recado) 

Fax: 2222-2527 

Fax: 2767-1572 
Fax:2285-7276 



IBASE 2509-0660 
IESA 2667-8043 

ISER Assessoria 2524-9761 

Mitra Diocesana 2767-7592 
Site: www.mitrani.org.br. 
E-mail: mitrani@uol.com.br

Misereor (OOxx) (49) 241-442-0 <mingers@misereor.de>
Michaela Verboom (OOxx) (49) 241-442-220 Verboom@misereor.de

POLIS (Oxx) (11) 3085- 6877 
Secretária de Educação de 

2667-3456 
N. Iguaçu

Seminário Diocesano Paulo 2667-8746 
VI 2768-3288 

SEPE Nova Iguaçu 2768-0251 
SEPE Caxias 2671-4870 

VIDEOTECA - CTE/UERJ 2587-7410 / 2587-7152 
Fase 2536-7350 

Renovação Carismática 2667-1450 

P.i\DH[S (PAHOQlil.i\S) l: RI GIOrS P.i\STORAIS

Nome Telefone 
Pe. Davenir (Coordenador 

2761-2241 
de Pastoral) 

Pe. Marcus Barbosa 2779-1261 
Região Pastoral 1 (Pe. 

2767-0170 
Edmilson) 

Região Pastoral 2 (Pe. 
2767-3450 

Paulo César Machado) 
Região Pastoral 3 (Pe. Ady 

Mytial) 
2767-8419 

Região Pastoral 4 (Carlos 
Henrique) 

2658-0967 e 2667 -6697 

Região Pastoral 5 (Pe. 
2761-0501 

Germano) 
Região Pastoral 6 (Pe. 

2751-4093 
Nelson dos Santos) 

Região Pastoral 7 (Pe. 
Mário Luiz) 

)()((021)2683-2392 

Região Pastoral 8 (Pe. Luiz 
2691-3058 

Flávio) 
Região Pastoral 9 (Pe. João � 

2665-2066 
Dobrowolski) 

Região Pastoral 10 (Pe. 
2796-3043 

Jorge Paim) 

Telefone 
2668-0868 / 2668-0786 

Coo erativa Gostinho Bom 2696-4333 Carmélia 
CECIP Vídeos 2509-3812 / 2224-4565 

Paulo Roberto erox 2473-6475 

Nome 

Bittar 

TV Cultura 0800 126122 
2658-1630 

2534-5943/5944 

Rápido Letreiros 3109-0744 

Telefone 
2544-1861 (Celso-

Assessor) 

Chico Alencar / Alerj 
2588-1402 / 2588-1403 / 

2588-1000 (gabinete) 

Ronaldo (PJ) 2694-4276 

Celular Página - E-mail 
9923-0610 / 
9986-2909' 
9946-2010 

9767-5235 

1 

L 

-

(� 
j �> 

\ " 
''> 

., 

9399-2579 

\ 

9609-3954 

9601-5662 

9858-5240 
9607-4294 

Outros 

Celular Página - E-mail 

Chicoalencar@alerj.rj.gov.br 
Site: wwwchicoalencar.com.br 

(OOxx) (49) 241-442-188 
(OOxx) (49) 241-442-557 

Fax: 2768-3288 

Obs. 

Geral: 2534-5900 

Obs. 

Fax: 2588-1127 

2665-8462 (Trabalho) 
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Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 
Equipe de Acompanhamento dos Conselhos Municipais 

Nome Endereço CEP 
Cleonice Justo Rua: Do Canto, 168 - Adrianópolis - Nova Iguaçu 26.000-710 

David ( filho do Henrique ) Rua: Maria Gonçalves dos Anjos, 143 - Jardim Alvorada - NI 26.265-200 
Henrique Diniz Rua: li li " li li li li li li 

Maria Cristina P. da Silva Rúa: Capitão Edmundo Soares, 86 - Apto: 802, K-11 - NI 26.250-240 
Nair Jane de Castro Lima Rua: Das Rosas, 319 - Lt: 24 - Vila Formosa "ZJ;,tiS1-S30 

Ricardo Cardoso 
Zélia Rosa de Jesus Rua: Iaze - Lt: 03, Qd: 04 - Palhada - Nova Iguaçu 

"-\ � \ � ::! � \\\ � �� Ct-.s;'\ � "6 (\ti/\ A R\.lt1'-9'��s\l Lt \ 2.. - }v..���oL� -\..}�� �ÃG.., .Gf'.,. llS .... 7 ?.� 

A'-._ �V 

" '-.."' '-.. 
/�,, 

< { '\'\V

/ >"- '/ 
/ 1/ f/ / 

' 

I rl L/} 
( 
\ J 1 

\ "-..___/ J 
' / 

.......____.,,. 

Tel 
3767-6258 
3773-9723 

li li 

2667-9021 
3767-0817 

Q.?1i-i��� /){�' 

Obs: Com esta lista devemos entrar em contato com as pessoas, afim de convidá-las para as reuniões e visitas as Paróquias e Regionais. 
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Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 
Equipe de Acompanhamento na Câmara Municipal 

Nome 
Antônio Soares 
Absalão Anésio do Nascimento 
Estefane F. dos Santos 
Mirtes de Jesus o�

Marcelo Silva de Jesus 
Ricardo de Paula 

Tancredo de Jaloto 
"°t'<\1'1.\tC-� �..._� ......... \� �\:1\/ 

� ���- ���"tl\. L��c-.. ' 
I�,, (' .... D\'�\ ChC:��----� �� f\,"-0G·':, 

Endereço 
Rua: Capitão Chaves, 292 - Centro - Nova Iguaçu 
Rua: Dos Jasmins, 167 - Rancho Fundo - Nova fauacu 
Rua: Ana Cardoso, 365 - Bairro da Luz - Nova fauaçu 
Rua: Bernardino de Melo, 3645 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu 
Rua: Santa Cruz, Lt: 07 - Qd: N - Jd. Laranjeiras - NI 
Rua: Seis Marias, 189 - Vila São Luiz - NI 

Rua: Petrolina, Lt: 25 - Qd: 27 - Cabucu - NI 
�\....\�·. �L\��A.- 7-�'=l- C�'°'\.,CU - � -�. 

C1.,�· �e· . :::, ����""!� Z..2. <ir - � .... �Q.�..,_ N-�

1\.2\J t.. CQL. t)a\-.\ ��'>\\'J e, � \-.� � LG 1 c>.,l /? ,;<�1.r 

,..( ( \ 1 V

______, � / � V ; 
li V J J::..../ 

,---, C.J/ 
{ 
\ ) ! 

\ � / 
'- /--

CEP� 
26220-010 (�) 
26.051-390 
26.260-010 
26.255-140 
26.341-330 
26.012-180 

26.346-360 
Zf:...�S'S- Z.�D 
"2..f'.i. 2..S.S-°?>OD 
Z�. ns? - nGr, 

Tel 
2767-4519 
3767-0753 
3773-6656 
2779-3867 
3794-7193 
2694-3118 ·- � 
2768-5598 
2695-0160 

g,-:3½ - i9'B4 
7 t..C-.Pi-b41 q )o.�� 
30l, �-{�3 ln /"E l{. 0

; 

Obs Com esta lista devemos entrar em contato com as pessoas, afim de convidá-las para as reuniões e visitas as Paróquias e Regionais. 
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Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 
Dia:Ob l.!:U&l.; 
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Equipe da Pastoral Social no Regional e Paróquia 

c1-
r\_, 

,,�· --�( 
\.• ' ·. 

'I' 

Nome 
Antoninho Amora 

Alex David 

Bruno Alves do N. Neto 
Flávio Antônio B. de Souza 
Joaquim Brasiliano da Costa 

Laurita Ana'��t�L,,;-�) 
Luciana Freitas 

Maria José Toledo \1 ( i:-

Maria de Fátima de Oliveira';,, 
Maria de Lourdes de Souza 

Rui de Medeiros Vianna 
Valdeci Lopes da Silva 

� •. 
---
.. � . 

\ \J Q.. l \. \\,_i e:, 1;-\'i�) hd�C' �W(-S. -��Sii-.J LA 
�\\\, \:..Q..\:;� \Ji\ t-.. Q.'i-.Jv t<< \� f.1h'\ l{;,') 1 

' -). ,,- iC, �,:'\\ �.,_ � -- \..._:\ � J� "':tG J t-._ (e \.J 
,_ 

---

------· 

-
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--- ------------·--

Endereço 
Rua: Waldir Mendes da Costa, 55 - Caioaba - Nova Iguaçu 

Rua: Industrial , 200 - Posse - Nova Iguaçu 
Rua: Zeli Cotrim, 417 - Monte Castelo - Nova Iguaçu 
Rua: Pascoal Paladino, 202 - Chacrinha - Nova Iguaçu 
Av: Itapemirim, 593 - Boa Esperança - Nova Iguaçu 

Rua: Machado Coelho, 192 - Vila lracema - Nova fauaçu 
Rüa: Maria Gonçalves Anjos, 143 - Alvorada - Nova Iguaçu 

Rua: José Lucas, 295 - Carmari - Nova Iguaçu 
- -, Rua: José de Lucas, 295 - Vila Anita - Nova Iguaçu 

Rua: Das Pereiras, 9 - Conj_ Lavradores - Jd. Palmares - N.I. 
Rua: Luiz de Lima, 441- apto:201 - Centro - Nova Iguaçu 

Rua: Wilson G. de Oliveira, 1123 - fd. - Bandeirantes - N.I. 
'Ç<_\; �, C · f,l,r,ç_� !\' · , \ . - I - -, -. 3/<-
, . . &\_ , �� ':\ •N '-I -� � �tD / ,' , - ( -?\· e , , ___
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Cep 
26.012-570 

-2.f>. o 7..,a - z�s
26.041-640 
26.285-770 
26.145-160 
26.012-120 
26.265-200 
26.040-040 
26.000-040 
26.i:u-000
26.2ZJ-090 
26.280-440 
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Telefone 
2678-0419 
3764-5403 
3770-0166 
2768-2915 
2658-1703 

- 377�-2179
3773-9723
3064-2260

- 3091-2090
3045-1680 
2798-6872 
3770-7050 

�-+"f:-\ _ _\11,41917,. �' --(�-;-1 , -

�� 2,, -(..:_. :_:: r<4-
··\::t-tJ1 � 9 n':/ qJ ?'7.M

,-·;,\:::7 



Nome 

\ 

Documento1 

Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

. 

Dia: / / 

Endereço 

/ 

1 

--� -

..__ 

f 

r 

,......, 
' " 

/ �" 
/r,\ 

/), ' 

f J (/' 
.,..-i ( L/) 

( 
� 
' / 

' / 
� 

Ceo 

"-

'- ."' 
1V 

---

r 

----

Telefone Paróquia 

, 



·-· -·

Ul'::.JúillLI.:.: U!il l'ILt-' 

Organize um MEP 

Porque é importante ter um MEP na �ua cidade

Ter um Movimento pela Ética na Politicá no seu município contribui para 
melhorar a qualidade de representação do poder legislativo municipal, 
além de ser µm novo canal de partiçipação política. 
Na sociedade em que vivemos, a repres')ntação legislativa não tem 
dado conta de proporcionar uma qualidade de vida digna e uma 
sociedade mais justa e sustentável para todos. A dimensão institucional 
jurídico-político existente no estado de direito brasileiro (por exemplo, a 
nossa Constituição) não é aplicada para a maioria dos cidadãos e 
cidadãs de nosso pais. No papel a lei existe, mas a prática é outra e 
deixa muitas perguntas no ar: 

- Se as leis existem por que a maioria delas não é aplicada?
- Quem tem fiscalizado a aplicação das leis?
- Quando as leis são aplicadas, quem tem se beneficiado delas?

A fiscalização da atuação dos .vereadores interfere no funcionamento 
,das Câmaras, fazendo com que estas que se tornem mais 
democráticas, sérias e transparentes. A longo prazo, o movimento pode 
ajudar o povo a livrar-se de manipulações e à Câmara de vereadores 
efetivamente trabalhar pelo interesse público. Em síntese 'ajudar a 
instalar uma democracia real. 

f) ' . 1 ragtna, l (,('. l 

1 

1 1 
-http://www.mepcu rit!ba. org/or?an,ize_um_mep/ ')rgaÓif e_porquer htm
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l 1 
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.MEP - Organize um MEP. Página 1 de 1 

1 
Organize um MEP 

Função da Câmara Municipal . i .. i
• . 1 

Ós vereado�e� que compõ�� a Câmara Muhicipal têm dúas funções · 
bá�cas: . · · ' 
1 - Propor, discutir e votar as leis que organizarãó a viçfa çfos cidadãos 
do município; · · · · , -'. · 
2 - Fiscalizar a aplicação das leis que o Prefeito deve cumprir. 

Espera-se que o ve,reador ou vereadora, nó éxercício de seu mandato 
represen�ativo, discuta com o povo a� priol"!dades <;to município nas 
áreas da saúde, da educação, do transporte, da segurahça, do 
emprego, do lazer, da cultura, etc. . · 
A partir das necessidades levantadas pela comunidade, o vereador ou 
vereadora elabora e vota as leis ·que instityam as ações que atendar;n as 
reais necessidades de toda comunidade. F. fundamental também que os 

' . vereaáo1 es e vereadoras fiscalizem as . ações . do. prefeito, oas 
1 secretarias municipais e administradores, para que os rec1,1rsos sejam 
· eficientemente aplicados e de· forma transparente. · , , · 

- - ,.J .-·- r 

,. 
1 

1 
1. ,! 

1 

I' 
1 

.11 1 

1 1 

li . 
'; 1 

. 

. . . ,, . . . . 
,. . i ; 

• ' . . . .· • . 
. . . 1 . 1 http://www.mepcurltiba.org/orga�ize_um_m1�/organize_funcao.htm: 
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Corno participar? 

Existem três opções para você participar do MEP 

Seja um (a) Mensageiro (a) 
Sem sair de casa você pode acompanhar o que os (as) vereadores (as) 
estão fazendo por você e pela nossa cidade. Para isso, basta çadastrar
se e receber periodicamente a avaliação do MEP no seu e-mail. Ser um 
mensageiro significa repassar essa informação para seus amigos e 
colegas. 

Seja um (a) Colaborador (a) 
Se você dispõe de mais tempo para acompanhar o trabalho da Câmara 
ou para comparecer às reuniões, então você pode ser um colaborador 
do MEP. Por exemplo, se você trabalha na área de comunicação, pode 
ajudar a divulgar o MEP. Se você é professor(a) ou estudante, pode 
auxiliar na organização de um debate ou palestra na sua escola ou 
universidade. Como colaborador do MEP você pode ajudar com o que 
estiver au ::;cu alcance, de acordo com a sua ocupação.· 

Seja um (a) Integrante 

Como integrante. você participará das reuniões, acompanhará o trabalho 
da câmara e realizará as avaliações. 
- As reuniões do MEP acontecem de Janeiro a Novembro, sempre na
última sexta feira, das 16 às 18h, na Paróquia do Bom Jesus, Praça Rui
Barbosa.
- As seções plenárias da Câmara de Vereadores de Curitiba ocorrem às
Segundas, Terças e Quartas Feiras às 16h.

Exigir transparência na política depende de você. Participe! 

. . . .. -· 

http://www.mepcuritiba.org/como_participar/como_part.htm 

Página 1 de 1 
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. •, ' 1. 
Organi,ze_: um. M EP 

l ' .., 1 

'!/, 

Ant�s !d� iniciar a. org�niíação �e Lt� mo�iJeí)tci peia éti�a na p�lítica,. é
fundaf!1ental saber a , funçao · dij 'Câmara Mu!"licip,al. Sem este 
c�nhermert� �ca diflcil estabelecrr os o�Jetivos.. : i i . 

' 1 , . . 

., ' 1. 
!Í P_rime:rô Passo: 

j
orrr.-�r �-

.
grup�. ·., _ .. ! .. 

1. Enc.óntre pessol:Ís· que· se interésserp por uma poll�éa trànspa�erite ·e
deinoçrática fl que não possuam preconceitos de partido· político, raç�,
etni�, �.ênero, classe sociat,· idade, orientação sexual e jnecessidades
especi?is. . ·. • ]. , · · . • . l 1 •. 

. i, 
. 

. �. ••. • 

. 2·. Identifique. na região, grupos que Já des«mvolvem trabalh9s ligados �
defesa, dos direitos coletivps e convide:.:os a somar esforços. 

.13, Per�ista! Um ·g�a�de nú�e;o d� _pessoas p�de achár · intere�sante 
:PerteHcer ao movimento. No entanto, poucos se dispõ!;)m a ef�tivamente
acom�anhar o trabalho·dos vereadores.. -� · · 

Segundo Passo; Construir as bases. 
'1 
• h 

1 
1 • i 11 i . 

1. Est�bélecer os objetivos do.grupo. É fundani�ntal preservar:d. caráter

'., 

. dem,o�rático e b�séar �feito prático do que for df cidido. ! ; · .
1 

, ·• • 

. . • • : • . 1' • 

2. Estabelecer as ações que serão praticadas de acordb com o Óbjetivo
definido.. . - · . . : .. ··1 ·:· _

1 • • 
• 

' 
' ' � • • • • j 

' 

3. Estudar o ,,.,objeto do movime.nto: fa Câf$ra-, os '. Vereàdares, O
Reg!mfnto Interno, � _Lei Orgãnic_��- ... /. · . ·l · . .· · 
... 

. 
' ' ... � ' ' 

4. As�ístir às Sessões· Plenári�s e reunipes das 1Coml��ões para
observar como funcionam. 1 

• 
:,.,, 1 

1 ., ,r . 
5. Corisiderar i e. avaliar ·-com,. antecedência, .as resistê,ncias qu� o

r-movirne�!::; jjossa enconttar, a(a ena'rentá-las do modo · mais
conveniente aos objetivos do niovimentõ. .

• l
. ,i . . 

1 . • • 
' 

' . 
Terceiro Pas�o: A prãtic�: · , .. 

. 
1 • ' • • 1'.. . •. 1 .• ... ... 

. 1. O grup� deve etaborar,.um folheto de apresentação que inclua seµs 
objetivos e modo de funcionar. . . ; · . _ 
2. CoÍ11unicar aos vereadores a existência do movimeAto: · 1' 

. . • 1. 
... ' , .. . . 1.- . 

,; i . � .. · Est�belece; u1ma forma. de divulgação si�te�ática das .qb#ehtaçõ�s
\ _sobre á câmara de ·vereadores nos meios d_i1>pon�veis no mun�9iípiQ. � 

4. 9u-�n�o· �ecessá·ílº

1 
.. _'d1vu1g�_r i�t?�açaes

.
· �o-b le· 

1-
rojetos -�

,
n' d�b�t

t_
·.·

votações1 etc.. � ' . . . . 1 • � 1 
1 

• -1 � . . 1 . . . . : . : ' . 1 ' • 
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. organizando atividades como: murais, teatro, palestras, · l,cloate� 'e 
.... - ... -

seminários 

7. Sensibilizar �s lideranças · existentes nos vános grupos· da ·
. comunidac;le para a participação política ativa. ,, . 

É muito importante p�ra o g�po: 

§ Buscar subsldios em.cartilhas, documentos, cursos, jornais é debates.
' • . . " 

I 

1. . § Pror(lover · grupos de estudo . que abordem a dimensão e �s ·
implicações_ da P,Olltica em nossa vida cotidiana.

j. 

§ Convidar profissionais de áreas específicas para ajudar na discussão
dos problemas ou elabora_ção de propostas.

· Qualquer dúvida, crítica ou suge�tãQ, Jmtre em contatQ. ç9m o ME�
- Curitiba
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Nova Iguaçu, 09 de junho de 2004 

Reunião no Centrosociopolítico com Sônia e Adriano 

Pauta: Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu - Regionais 

• Como incentivar e criar uma Coordenação Colegiada no Município de Nova
Iguaçu, tendo como foco representantes dos regionais I - II - III - IV ?

• Como fica a situação dos Regionais? É preciso incluir no planejamento de
2005 as atividades propostas pelo Centrosociopolítico.

• É importante criar uma Pastoral Social em cada Regional?

• Flávio precisa estar presente nas reuniões dos 4 Regionais para levar
assuntos de interesse do Centro Sociopolítico

• Desafio: Criar o grupo de Pastoral Social nos Regionais, inclusive
escolhendo 1 Padre como responsável.

• Sugestão: I - Agostinho
IV - Geraldo Lima

Documento1 

II - Paulo Keller? III - Justino? 



Nova Iguaçu, 14 de maio de 2005 
Reunião do Regional III 

Ponto de pauta: Avaliação do encontro com o Prefeito 07 e 12 de maio. 

Pontos Positivos 
• Iniciativa pioneira na Diocese;
• O registro do evento: filmagem e foto;
• O compromisso do Prefeito em participar nos eventos, apesar do atraso no 1 º encontro;
• A organização do regional e a participação das Paróquias nos eventos;
• As propostas do Prefeito ( curto, médio e longo prazo) e colocar dois assessores responsável para

acompanhar o regional ,
• Prioridades das paróquias;
• O convite feito ao centro sociopolítico (apesar de ter sido feito o convite em cima da hora). Pois

poderíamos ter ajudado a preparar os encontros e melhor apresentar um diagnóstico dos serviços
sociais na região III.

Pontos Negativos 
* Pedir desculpas pelo Adriano por algum mal entendido nos encaminhamentos;
• Não ter colocado no quadro no dia a proposta do encontro do dia 12 de maio;
• Faltou cobrar do Prefeito pelo atraso ao encontro do dia 07 de maio;
• Arrumação do ambiente no dia 12 de maio;
• Dificuldade de tirar uma Prioridade a nível regional; ,> "\.. ��. r t� sr, 'h,..fi ;;:::_�,) 7'

Desafios
• Fazer um diagnóstico dos serviços sociais que existem na região (Atlas Municipal);

Quantas escolas existem?, postos de saúde, saneamento, etc.

• Levantar com assessor da prefeitura: quais são as obras de investimentos e reformas previstas no
orçamento para este ano?

• Como casar nossas propostas da região com as propostas do orçamento para este ano?
• E para o ano que de 2006? Aproveitar o momento do Orçamento Participativo e a construção da Lei

de Diretrizes Orçamentárias que deve começar em junho.
• É preciso ampliar a participação com outros �arceiros: Associação de moradores, outras 1greJas,

movimentos, etc; Que tal criar um Comitê mais amplo ou fazer parceria com a Região
Administrativa?

• Escrever um artigo para o caminhando com fotos;
• É preciso estar atento ao lado bom e ruim quando caminharmos com representantes da Prefeitura nos

Bairros.

Reunião em Rosa dos Ventos (14/05) com Assessor da Prefeitura e Lideranças do Bairro 

A reunião contou com a participação de mais ou menos 10 pessoas. Foi um bom momento, pois o 
representante do governo fez algumas colocações onde colocou a disposição imediata os serviços de: 
troca de lâmpada queimada nos postes públicos, tapa buracos em ruas asfaltadas, etc. Alguns moradores 
colocaram que é necessário outra reivindicações: Urgente reformas no posto de saúde, insumos para os 
mesmos, estruturação de equipes do PSF na região, e a construção de um posto de saúde em Rosa dos 
Ventos (?), saneamento básico e aquelas que já estavam postas na proposta entregue ao prefeito. 
De imediato foi combinado: Que Leandro Cruz Representante da Prefeitura juntamente com 
representantes da comunidade visitariam os postos de saúde da região III no dia 17 de maio às 9:00. Foi 
marcada uma nova reunião para o dia 02 de junho na paróquia de Rosa dos Ventos 

Está é uma colaboração de Flávio Antonio Brandão de Souza 

C:\CSp\Flavio Pifô\Re/atório de Rosa dos Ventos.doe 
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Nova Iguaçu, 14 de maio de 2005 
Reunião do Regional III 

Ponto de pauta: Avaliação do encontro com o Prefeito 07 e 12 de maio. 

Pontos Positivos ·J
1 

• Iniciativa pioneira na Diocese; ' · 
• O registro do evento: filmagem e_foto; , . , 
• O compromisso do Prefeito em participar nos eventos, apesar do atraso no 1 ° encontrá;'
• A organização do regional e a participação das Paróquias nos eventos;
• As propostas do Prefeito ( curto, médio e longo prazo) e colocar dois assessores responsável para

acompanhar o regional ,
• Prioridades das paróquias;
• O convite feito ao centro sociopolitico (apesar de ter sido feito o convite em cima da hora). Pois

poderíamos ter ajudado a preparar os encontros e melhor apresentar um diagnóstico dos serviços
sociais na região III.

Pontos Negativos 
* Pedir desculpas pelo Adriano por algum mal entendido nos encaminhamentos;
• Não ter colocado no quadro no dia a proposta do encontro do dia 12 de maio;
• Faltou cobrar do Prefeito pelo atraso ao encontro do dia 07 de maio;
• Arrumação do ambiente no dia 12 de maio;
• Dificuldade de tirar uma Prioridade a nível regional; b x l. S /\ tN is fl �6' (FJ;:l) 7

Desafios
• Fazer um diagnóstico dos serviços sociais que existem na região (Atlas Municipal);

Quantas escolas existem?, postos de saúde, saneamento, etc.
• Levantar com assessor da prefeitura: quais são as obras de investimentos e reformas previstas no

orçamento para este ano?
• Como casar nossas propostas da região com as propostas o orçamento para este ano?
• E para o ano que de 2006? Aproveitar o momento do Orçamento Participativo e a construção da Lei

de Diretrizes Orçamentárias que deve C9R1;eçar em junho.
• É preciso ampliar a participação com outros parceiros: Associação de moradores, outras igrejas,

movimentos, etc; Que tal cúar um Comitê mais amplo ou fazer parceria com a Região
Administrativa?

• Escrever um artigo para o caminhando com fotos;
• É preciso estar atento ao latlo bom e ruim quando caminharmos com representantes da Prefeitura nos

Bairros.
0 � ;-·, •. , \ '; 1 1 \ •. . -- (' 

, . <(_>l ·,;' 
Reunião em Rosa dos Ventos ( 14/05) com Assessor da Prefeitura e Lideranças do Bairro' : 

A reunião contou com a participação de mais ou menos 10 pessoas. Foi um bom momento, pois o 
representante do governo fez algumas colocações onde colocou a disposição imediata os serviços de: 
troca de lâmpada queimada nos postes públicos, tapa buracos em ruas asfaltadas, etc. Alguns moradores 
colocaram que é necessário outra reivindicações: Urgente reformas no posto de saúde, insumos para os 
mesmos, estruturação de equipes do PSF na região, e a construção de um posto de saúde em Rosa dos 
Ventos (?), saneamento básico e aquelas que já estavam postas na proposta entregue ao prefeito. 
De imediato foi combinado: Que Leandro Cruz Representante da Prefeitura juntamente com 
representantes da comunidade visitariam os postos de saúde da região III no dia 17 de maio às 9:00. Foi 
marcada uma nova reunião para o dia 02 de junho na paróquia de Rosa dos �entos 
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Nova Iguaçu, 19 de novembro de 2003. 

Reunião do Grupo de Fé e Compromisso. 

Avaliação do encontro do dia 12/11/2003. 
Presentes: Valdeci, Estefane, Flávio, Absalão, Alex, Tancredo 
Informes: 

Informes: foi bom, mas ficamos preocupados com o atraso das pessoas do grupo que se 
responsabilizaram por alguma tarefa, e não tinham chegado. Achamos o trabalho em grupo muito 
bom, sendo que algumas pessoas por acharem que sabem mais de política, não souberam respeitar as 
outras que não estão no mesmo nível. É preciso termos consciência de que somos os animadores(as) e 
que devemos ajudar os(as) outros(as) a caminharem. Esperávamos mais pessoas. Sentimos que a 
maioria ficaram interessados(as) em firmar o compromisso com o grupo. Alex na paróquia Sagrada 
Família já falou sobre o encontro, e conseguiu outro companheiro para participar do grupo. 

Relatório do Encontro. Foi lido, sugerido modificações e inclusões. Vamos enviar cópias para as 40 
pessoas participantes e mais vinte e três Padres das paróquias dos regionais, e pedir os Padres para 
afixarem no quadro de aviso da Igreja. 

Propostas: Para o encontro do dia 02/12/2003 , dividir o grupão pelos regionais, tentando fazer com 
que cada regional tenha seus coordenadores ? ( futuramente ). 

Comprar um livro de Ata para o grupo. 

Próxima reunião: 26 / 11 / 2003 - às 19:00 na catedral. 

A visos: não haverá audiência pública dia 24/11/2003 na câmara municipal. Etc ... 

Este relatório é uma contribuição do companheiro: Flávio Antônio Brandão de Souza. 

C:\CDFSP\Geral- Temporário\relatório grupo de fé e compromisso de N.l .. doc 



VEJA AQUI OS PRINCIPAIS PROJETOS, E COMO FOI O VOTO DE CADA VEREADOR , i,/:i · ,i\{,,,· ,:, ·;

' •  
I PROJETOS. !. ·' •. :' ,:,,·::,·•··!:':.;:', '1,·( l, :'.,./ j

Fim aos \>Olocaçao ae uo1çlo êli 

r----------r---........ --,r------------t 

VEREADOR 

�c:artsl �ibeirº 

B•nco •brtr de Passe Livre Mloro6nlbua •mp1cotadorw• RS 175 mH para 

__ Mm p�dor no •ueef!Mrcadoa time d�_ Futebol PA�TI� _ ONDE MORA/ ATUA __ 
PPB MOl!º��o _______ _ 

Allton Galo PSD Ja,dlm Tropjcal 
Alarico RodriguesLKlnh� PMOB _ _ _ _ _ _ Mesquita 
!�rrifl!JO Uv0f8 PTB ___ AJvorada/ Cabuçu ____ _ 
Ça�ln�º PSDB Auslln 
Çar_to� F_!trr�lra PT VIia Nova/ Ca��ç11 
Cfflº Ç�rrelro ____ P.DT Auslin ____ _ 
Oan�el da Padaria
fi,vrc;, ��ka�
Jesuf Brito

PTB 
PT 

PSDB 

Santa Rita 
Mesquita 

_ Polllo Chi_c / Miguel C�u.tp 
Jolc;, �lcardo(Oeca) PFL Çarmari / P�� 
-!orge Campo�_ --�!,,__ t.1�s_quita 
J9r.ge A9!'azul __ _ _ _ PSDB _ _ _ __ Km 32 / Ma,apicu _ 
Jo!• f:ra(l�lsç«>.�«>.�n�oL -�P�--- ___ Çe>�Uf!J_� [Vil� dtt Cava 
M6r1º M��q��� PPB .. Centro / Viga I Caioaba 
Maurfclo_Moraes ____P. _"'1QB .. --�4'.JnfrC? / San� Eug4'.tnia _ 
Maurlllo Manteiga 
Nagl�!mawy 
�og6'1o lls�oa 
Sebaslllo Corredeira 
Wandertey Rosa 

PFL _ Jd. ���a Era/ P1:1lha<_f� 
f'MD� Centro 

PFL �uel Çouto/Três Çe>r!Çõe� 
PMDB Mesquita 

_ PSDB _ Bairro da Luz 

9:00H 17h -
� .  --- _ _ e!_ Eatudant• ...

___ �Y,S�N_T�E___ ___ NÃO ____ _ ____ -�O NÃO.____ ___ -------ª!"'! ___ --

NÃO SIM -·· __ t-,�O SIM __ _ .. ___ _ _ ____ ___ SIM. _ ___ _ 

-�'�---- __ SIM ___ . ______ NÃO _______________ NÃ9 ______ ______ _

, ___ NA_o ________ NÃ_o_ NÃO NÃO 
NÃO _____ NÃO _____ . 
SIM SIM --- ·--- .. ·-· - -· -· -- -··-

- AUSENTE_ ___ NÃO ____ _ 

-------�Ã_O NÃO______ _ _______ E3!M ________ _ 

81M ____ _ _ 8�� __ _ _ _!!ÃO _____ _ 

NÃO �º�---- .. -----ª!M __ . _---------- ---
NÃO _ --�º _ -----�O NÃO S!�----·-

SIM SIM - SIM _____ SIM ____ _ �9 

NÃO ____ -��() _______ ____ N�Q _____ _____ NÃO ____________ §IM ___ _

�t,JSl:N!�-- ____ . __ NÃO ___ , ., __ _!l!ÃO NÃO ______ §�-----
NA<> _______ AUSENTE_ , ,. __ NÃO___ NÃO_____ _ _ _  SIM ____ _ 

NÃO NÃO NÃO NÃO SIM --· ---
NÃO ' NÃO ___ NÃO NÃO Sl�----

NÃO -� � _ ---��------ ·-_NÃO _____________ NÃO__ ___ _ _ _ __ §IM ___ _ 

___ AUSENTE _ NÃO __ , ___ NÃO __ ---��º------ -----ªIM----·-·----
NÃO .. _ _ _ _ -�º---- .. ______ �Q____ _ NÃO______ ---·ª�----
NÃO 1� NÃO NÃO �e;>__ SIM _ -
NÃO ______ �Ç> _______ -----�º---·- - _______ NÃO_ _ _ $IM __ _ 
NÃO __ NÃO __________ �Q ___ _ _ _ ___ NÃQ____ __ _ _ ___ SIM _____ 

NÃO SIM _ _ _____ __ NÃO_ _ __ _ SIM ______ SI� ___ _ 

1- Possivelmente criaria mais turno de trabalho nos bancos, gerando emprego e dando a populaçSo um atendimento mais rápido e confortável.

1- O projeto original previa entrada dos estudantes, indusive das escolas particulares. pela porta da frente mas a pressAo dos empres,nos de ônibus

modificou o projeto e hoje tem que pegar tiquets nas empresas e entrar peta porta traseira. Alunos de escola particular pagam RS 10 pela cartela.
3- Este projeto, atém de preservar o emprego do cobrador e n�o sobrecarregar ainda mais o motorista, beneooaria os Idosos, gn1vldas e deficientes flsicos.

4- É um absurdo o consumidor at#Jm de fazer suas compras. ter que ensacá-tas A reprovaçAo deste projeto deixou de gerar 500 empregos.
5- nAo tem dinheiro para: Saúde, Educaç�o. Saneamento etc ___ Como é que doam RS 175 mil pars um time de futebol?

\.. -
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Hoje� Prefeitura de Nova Iguaçu não te�\dinheiro para: Educação, Saúde, S�urança e :e, mas, tem 
100 mil reais para doar para o thne Nova Iguaçu Futebol Clube.· 

Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu. 
Projeto: concede doação de 100 mil reais ao time Nova Iguaçu Futebol Clube. 

Vereador Partido 

Acarisi Ribeiro PFL 

Aílton Gaio PL 

Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB 

Tuninho Távora PTB 

Candinho PSDB 

Carlos Ferreira PT 

Célio Carreiro PSC 
Daniel da Padaria PTB 

Flávio Nakan PT 

Jesué Brito PSDB 

João Ricardo ( Deca) PSL 

Jorge Campos PMDB 

Jorge Aguazul PSDB 

José Francisco ( Nozinho) PL 

�lário Marques PPB 

1\-laurício Moraes PMDB 

Maurílio Manteiga PMDB 

Nagi Almawy PMDB 

Rogério Lisboa PFL 

Sebastião Corredeira PSB 

\Vanderley Rosa PSDB 

Telefone da Câmara Municipal de Nova Igu]çu 667-4124 

Onde Mora/ atua 

Morro Agudo 
Jardim Tropical 
Mesquita 
Alvorada Cabuçu 
Austin 
Vila Nova / Califónia 
Austin 
Santa Rita 
Mesquita 
Ponto Chie/ Miguel Couto 
Carmari / Posse 
Mesquita 
K.nt 32/ Marapicu 
Corumbá / Vila de Cava 
Centro/ Viga / Caioba 
Centro / Santa Eugênia 
Jardim Nova Era/ Palhada 
Centro/ K- 11 
Miguel Couto / 3 Corações 
Mesquita 
Bairro da Luz 

",j 

Como Voltou 

�A favor
�A favor
� A favor
(81 A favor
jxjAfavor 
DA favor 
�A favor 
�A favor 
O A favor 
lxjAfavor 
�A favor 
�A favor 
�A favor 
!Xl A favor
[R)Afavor 
�A favor 
�A favor 
!XI A favor
�A favor 
lxjAfavor 
X A favor 

Ocontra 
O contra 
Ocontra 
o contra
ocontra 
IXIContra 
O Contra 
OContra 
�Contra 
Ocontra 
Ocontra 
Ocontra 
ocontra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
D Contra 
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H2Je, \'árias crianças deixam de ir �ra a escola porque não tem o dinheiro da p�sagem, pois este Projeto iria fa\'orecer as· crianças carentes, os empresários de ônibus usaram suas influências e não deixaram o Projeto ser aproYado . 

. Veja como está sendo a atuação do Vereador qut' \'ocê elegeu. 
Projeto: 009/99: ·concede Passe-lil're aos estudantes de 1° e 2º graus. 

Vereador Partido 

Acarisi Ribeiro PFL 
Aílton Gaio PL 
!Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB 

1 Tuninho Távora PTB 
!

!Candinho PSDB 
!Carlos Ferreira PT 
l Célio Carreiro PSC 
i Daniel da Padaria PTB 

iFiávio Nakan PT 
Jesué Brito PSDB 
João Ricardo ( Deca) PSL 
1Jorge Campos PMDB 
:Jorge Aguazul PSDB 
iJosé Francisco ( Nozinho) PL 

I\Iário �1arques PPB 

�1aurício l\1oraes P!\IDB-

II\1aurílio l\1anteiga Pl\IDB 

iNagi Almawy Pl\IDB 
Rogério Lisboa PFL 

Sebastião Corredeira PSB 

!\Yanderley Rosa PSDB 
Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124 

�-- . 

-

Onde l\1ora/ atua 

l\1orro Agudo 
Jardim Tropical 
1\-lesquita 
Alvorada Cabuçu 
Austin 
Vila NoYa / Califónia 
Austin 

San , Rita 
l\'lesquita 
Ponto Chie / !\-liguei Couto 
Carmari / Posse 
:\lesquita 
Kn1 32/ l\-1arapicu 
Corumbá / Vila de Cava 
Centro/ Viga/ Caioba 
Centro / Santa Eugênia 
Jardim Nova Era/ Palhada 
Centro/ K- 11 
l\iiguel Couto/ 3 Corações 
l\iesquita 
Bairro da Luz 

Como Voltou 

O.\. favor 
[]A favor 
O.\ fa,,or 
OAfaYor 
r7Afayor 
;___J 

r7A.favor 
L.._l 

r---\A favor 
' . '--' 
r7A favor 
'----'

:7.A. favor 
i7A favor 
i 1A favor 
L_j 

t7Afavor 
' ' 
l IA favor
CJAfavor
DA favor
1 jA favor
r7A favor 
L_; 

OAfavor 
DA favor 
O.\. favor 

favor 

Ocontra 
O contra 
Dcontra 
[R)Contra 
Ocontra 
l I Contra
1 ! Contra
C]Contra
[]contra 
1 )( !Contra 
C]Contra 
LJContra 
Ocontra 
CJ Contra 
D Contra 
[KJ Contra 
D Contra 
[K) Contra 
D Contra 
@ Contra 
D Contra 



.. 

Se este P\ojeto fosse aprO\ ado estaríamos cri\rmo fio is turnos de tra��1.hauores b�cârios e gerando
·. 1 

• assim mais empregos e aumentando também, o nosso tempo de atendimento bancário .

Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu. 
Projeto 02/ 99 -Alter.a o horário de atendimento bancário para 9 às 17 horas. 

Vereador 

Acarisi Ribeiro 
Aílton Gaio 
Alarico Rodrigues ( Kinha) 
Tuninho Távora 
Candinho 
Carlos Ferreira 
Célio Carreiro 
Daniel da Padaria 
Flávio Nakan 
Jesué Brito 
João Ricardo ( Deca) 
Jorge Campos 
Jorge Aguazul 
José Francisco ( Nozinho) 
Mário Marques 
Maurício Moraes 
Maurílio Manteiga 
NagiAlmawy 
Rogério Lisboa 
Sebastião Corredeira 
Wanderley Rosa 

Partido 

PFL 
PL 
PSDB 
PTB 

PSDB 
PT 

PSC 
PTB 

PT 

PSDB 
PSL 

PMDB 

PSDB 
PL 

PPB 

PMDB 

PMDB 

PMDB 

PFL 

PSB 

PSDB 

Telefone da Câmà.r�·Municipal de Nova Iguaç,i667-4124 

Onde Mora/ atua 

. Morro Agudo 
Jardim Tropical 
l\fesquita 
Alvorada Cabuçu 
Austin 
Vila Nova / Califónia 
Austin 
Santa Rita 
Mesquita 
Ponto Chie/ Miguel Couto . 
Carmari / Posse 
Mesquita 
Km 32/ Marapicu 
Corumbá / Vila de Cava 
Centro/ Viga / Caioba 
Centro/ Santa Eugênia 
Jardim Nova Era f Palhada 
Centro/ K- 11 
Miguel Couto / 3 Corações 
l\{esquita 
Bairro da Luz 

Como Voltou 

Qfavor. 
[EJA.favor 
DA favor 
DA favor 
DA favor 
[R)Afavor 
Qfavor 
DA favor 
�favor 
OAfavor 
DA favor 
DA favor 
DA favor 

· OA favor
DA.favor
oravor
DA favor
oravor
oravor
DA favor

favor 

[R]Contra 
D contra 
!XI Contra
[R]Contra
[R]Contra
D contra
!X!Contra
!]()Contra
Dcontra
[x]Contra
lÂ]Contra
@Contra
[K]Contra
@Contra
[K]Contra
@Contra
@Contra
@Contra
[K]Contra
@Contra
@Contra



.�e a proibição deste Projeto fosse apro,1ado estaría1nos garantindo o emprego de vários frentistas, com a 
autorização da bomba de auto-serviço nos postos de gasolina, vários fretistas foram demitidos. é inadimissível 

você chegar num posto de gasolina e ter que descer do carro e abastecer o mesmo. 

Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu. 
Projeto 20/98 - Proíbe a existência de bomba de auto serviço nos posto de gasolina na cidade para aumentar o emprego . 

.. 

Vereador Partido Onde Mora/ atua 

Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo 
Aílton Gaio PL Jardim Tropical 
Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB Mesquita 
Tuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu 
Candinho PSDB Austin 
Carlos Ferreira PT Vila Nova / Califónia 
Célio Carreiro PSC Austin 
Daniel da Padaria PTB Santa Rita 
Flávio Nakan PT Mesquita 
Jesué Brito PSDB Ponto Chie/ Miguel Couto 
João Ricardo ( Deca) PSL Carmari / Posse 
Jorge Campos PMDB Mesquita 
.T orge Águazul PSDB Km 32/ Marapicu 
José Francisco ( Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava 
Mário Marques PPB Centro/ Viga/ Caioba 
Maurício Moraes PMDB Centro / Santa Eugênia 
Maurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era/ Palhada 
NagiAlmawy PMDB Centro/ K-11 
Rogério Lisboa PFL Miguel Couto / 3 Corações 
Sebastião Corredeira PSB Mesquita 
Wanderley Rosa PSDB Bairro da Luz 
Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124 

Como Voltou 

Qfavor 
C]Afavor 
Qfavor 
DA favor 
DA favor 
[R)Afavor 
C]Afavor 
DA favor 
@A.favor 
C]Afavor 
DA favor 
DA favor 
DA favor 
DA favor 
DA favor 
C]Afavor 
OA favor 
OAfavor 
C]Afavor 
DA favor 

favor 

[Klcontra 
[K]Contra 
[K]Contra 
[K]Contra 
[Z}Contra 
D contra 
[K]Contra 
[R]Contra 
Ocontra 
[R]Contra 
[X]Contra 
[x]Contra 
(X]Contra 
[X] Contra 
[xJ Contra 
!X! Contra
00 Contra 
[K] Contra 
00 Contra 
lK] Contra 
[RJ Contra 



Se proibição deste Projeto fosse aprovada estaríamos garantindo o emprego de vários cobradores de 
ônibus, pois com a autorização das catracas, vários cobradores foram demitidos .. 

· Veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu.
Projeto: 21/ 98 - Proíbe a circulação de ônibus e microônibus sem cobrador e dá outras providências. 

Vereador Partido Onde Mora/ atua Como Voltou 

Acarisi Ribeiro PFL Morro Agudo Qfavor [x]Contra 
Aílton Gaio PL Jardim Tropical Qfavor (x]Contra 
Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB Mesquita Qfavor [K]Contra 
Tuninho Távora PTB Alvorada Cabuçu DA favor I X!Contra 
Candinho PSDB Austin DA favor [K]Contra 
Carlos Ferreira PT Vila Nova/ Califónia (RJAfavor O Contra 
Célio Carreiro PSC Austin C]Afavor [K]Cóntra 
Daniel da Padaria PTB Santa Rita DA favor egcontra 
Flávio Nakan PT Mesquita �favor Contra
Jesué Brito PSDB Ponto Chie/ Miguel Couto C]Afavor · [R]Contra 
João Ricardo ( Deca) PSL Carmari / Posse C]Afavor [K]Contra 
Jorge Campos PMDB Mesquita C]Afavor [R]Contra 
Jorge Aguazul PSDB Km 32/ Marapicu DA favor [R]Contra 
José Francisco ( Nozinho) PL Corumbá / Vila de Cava DA favor �Contra 
Mário Marques -

PPB Centro/ Viga / Caioba CJAªvor �Contra 
Maurício Moraes Pl\IDB Centro/ Santa Eugênia C]Afavor [R)Contra 
Maurílio Manteiga PMDB Jardim Nova Era/ Palhada C]Afavor �Contra 
NagiAlmawy PMDB Centro / K-11 C]Afavor [K)Contra 
Rogério Lisboa PFL Miguel Couto/ 3 Corações C]Afavor �Contra 
Sebastião Corredeira PSB Mesquita C]Afavor 1 )(!Contra 
Wanderley Rosa PSDB Bairro da Luz favor X Contra 

Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124 

' '· 



. -

Este Projeto geraria mais ou menos 3.500 empregos em Nova Iguaçu, mas o poder dos empresários e a 
conivência de alguns Vereadores impediram que o Projeto fosse aprovado .. 

· ·veja como está sendo a atuação do Vereador que você elegeu.
Projeto: 22 /98 - Obriga os  mercados e supermercados a contratar empregados para ensacar as compras dos clientes . 

.;. ... , 

Vereador Partido 

1 Acarisi Ribeiro PFL 

Aílton Gaio PL 
Alarico Rodrigues ( Kinha) PSDB 
Tuninho Távora PTB 

Candinho PSDB 
Carlos Ferreira PT 

Célio Carreiro PSC 
Daniel da Padaria PTB 

Flávio Nakan PT 

Jesué Brito PSDB 
João Ricardo ( Deca) PSL 
Jorge Campos PMDB 

Jorge Aguazul PSDB 

José Francisco ( Nozinho) PL 

Mário Marques PPB __ 

Maurício Moraes PMDB 

Maurílio Manteiga PMDB 

NagiAlmawy PMDB 

Rogério Lisboa PFL 

Sebastião Corredeira PSB 

Wanderley Rosa PSDB 
.. _ 

Telefone da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 667-4124 

Onde Mora/ atua 

Morro Agudo 
Jardim Tropical 
Mesquita 
Alvorada Cabuçu 
Austin 
Vila Nova / Califónia 
Austin 
Santa Rita 
Mesquita 
Ponto Chie/ Miguel Couto 
Carmari / Posse 
Mesquita 
Km 32/ Marapicu -
Corumbá / Vila de Cava 
Centro/ Viga / Caioba_ 
Centro / Santa Eugênia 
Jardim Nova Era/ Palhada 
Centro/ K- 11 
Miguel Couto / 3 Corações 
Mesquita 
Bairro da Luz 

Como Voltou 

[]A favor 
[JAfavor 
[]A favor 
DA favor 
DA favor 
[x)Afavor 
[]A favor 
DA favor 
_[X)Afavor 
[]A favor 
DA favor 
DA favor 
OAfavor 
DA favor 
DA.favor 
[]A favor 
DA favor 
[]A favor 
[]A favor 
DA favor 
" favor 

!X!Contra
lx !Contra
[K]Contra
[K]Contra
!X!Contra
D contra 
[K]contra 
@Contra 
Dcontra 
@Contra 
1 XI Contra 
IX !Contra 
@Contra 
[K]Contra 
[K}Contra 
lxlcOntra 
[K]Contra 
[R]Contra 
[R)Contra 
[l{]Contra 
D Contra 



Grupo Fé e Compromisso 

Diocese da Cidade de Nova Iguaçu 

Propostas e sugestões Direção do Hospital da Posse, Conselhos Comunitário e 
Grupo Fé e Compromisso - 17 de Fevereiro de 2005 das 10:00 as 12:30 

1- Fechamento de hospitais da baixada por falta de verba.
2- Levantamento de funcionários que trabalham e os fantasmas.
3- Dos 107 pessoas internadas 68 são pessoas de outro município.
4- Estão trocando todos os vigilantes.
5- Fazendo novas contratações tercerizadas.
6- Fazendo novo cadastramento de funcionários.
7- Constatado grande índice de mortalidade.
8- Muito atendimento de agressão a mulher e as crianças.
9- A Direção vai trabalhar junto com as Pastorais da Criança, da Saúde e Idoso.
1 O- Já existe uma ONG chamado Reviver, trabalhando como voluntários no hospital.
11- Por mês, de 62 á 70 pessoas que chegam ao hospital, chegam mortas.
12- Dia 8 de março (dia internacional da mulher) haverá um culto ecumênico no

pátio do hospital.
13- Reconstruir a Ouvidoria do hospital junto com Assistente Social para melhor

atender o povo.
14- A higiênização do hospital já foi colocada em ação, evitando infecção e outros

males pessoal e de saúde.
15- Criar o Conselho Gestor, para trabalhar dir to com a direção do hospital.
16- Organizar o portão de entrada de atendimento, dando novo visual.
17- Regularizar os convênios com clinicas e laboratórios.
18- Falta médicos na área de orto edia, fisioterapia, geriatria e anestesista.
19- Hospital da Posse é considerado escola ele Saúde e Educação.
20- Alimentação é dada aos doentes, acompanhantes, acompanhantes crianças e

idosos.
21- Houve R$ 300 mil a menos no repasse para o hospital da Posse.
22- Somente a Kátia Gripo e o Secretario de Saúde foram ameaçados.
23- A direção está reavendo todos os contratos com o hospital.
24- O hospital está atendendo a maternidade de auto- risco por esta equipado para

esse atendimento.
25- Há seis vagas para crianças de pré-parto.
26- Das 1 7 crianças atendidas, 11 são de outros municípios.

Sr. Ailton Santos-Associação dos Usuários do Hospital da Posse Tel: 2768-2183 
Gilberto -Conselho Comunitário Tel: 9783-3235 

Trabalho realizado por Henrique Diniz Grupo Fé e Compromisso 

Rua Marechal Floriano Peixoto, Sala 2 - Centro de Nova Iguaçu 
Cep: 26260-000 



,. 

I 

Grupo Fé e Compromisso 

Diocese da Cidade de Nova Iguaçu 

1- Qual a solução que a nova diretoria tem para solucionar um bom atendimento a
população?

2- Porque á falta de remédios no Hospital da Posse?

3- A nova Diretoria do Hospital irá acompanhar de perto o problema da população
doente?

4- A prática de atendimento ao povo do Hospital da Posse será o mesmo?

5- Qual o prazo que a nova Diretoria terá para implantar o novo sistema
administrativo?

6- Quantas ambulâncias o Hospital da Posse tem, e quantas operando?

7- Sabemos que as ambulâncias não vinham atendendo com eficácia e agora?

8- O telefone 192 dificilmente atendia bem a população, e agora com a nova gestão?

9- O Conselho Municipal de Saúde vem atuando bem junto a nova Administração do
Hospital da Posse?

10- A nova Administração atuará lado a lado com os Conselhos Municipais, Igrejas,
Associações de moradores e outras entidades comunitárias?

11-Nosso Grupo Fé e Compromisso poilerá contar com a colaboração da nova
Diretoria do Hospital da Posse?

12- Solicitamos a possibilidades de nos serem respondidas por escrito tambémt

Nosso Grupo Fé e Compromisso, agradece o acolhiment 

atenção nos dada. 



... 
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PH.:�S.LDO .uIL8TOH 

GOf.:>T1�.RI.A DE DAR -=�LGUI!L!-�S SüGESTOES. 

lº� '-Jue O Hospital, seja· um centro de atendimento, á,. carente0:s,
ou seja atender qualquer ser humano em caso de ernergencia, e
enquanto seja feito o atendimento, fazer ao mesmo tempo oca-/
dastro pessoal do �ente, afim de que seja conhecido a� suas( 
possibilida.des de um tratamento particular, o qu� podera ser/ 
feito a.Í mesmo, com reem1::dso das despesas contraia.as, para que 
os nobres e infelizes tenham a condi,:;ão de serem atendidos com 
melhores condições num todo (com tempo, medicamentos, hospeda
gem, dedicação com amor e Justiça). 

2º) Que tenhamos e�tendimentos em familias, ou seja; para'i:i_ue-/
les que são difíceis as suas movimentações; que tenhamos ambu± 
land:is para transporte a qualquer hora, e em principalmente .n;o 
horário noturno, ou seja das 18�� horas as 06,�lths, ,)'it,>1Fl""1111• 

32) Que tenhamos !.':·éaicos nos Postos de Saúde espalhados pelos/
Bairros, multiplicando estes Postos no m!nimo 1001o. Se houver/
uma bÔa administração, co.m certeza será poss:Cvel fazer o que i

estou pedindo, ou caso contrario, serei candidato a ser Dire��
tor t e vou provar que será possível. t só ter aquilo que se// 

�--charra ooa vontade.
i11) Que haja uma boa à. des�ente iiscalização em todos os motit
vos: setores de baixo acima sem restrições; digo (em todos os/
sentidos) isto porque já vi, e só não verem quem não quer, por
que mesmo não trabalhando no Hospital, e apenas indo a:C para/
um tratamento qualquer que nem me lembro mais, notei que algum
enfermeiro t médico· ou qualquer funcionário do Hospital passou/
para um faxine iro um cert.o embrulho, o que poderia ser alguns/
medicamentos, ferramentas ou ouyo prodato qualquer que amahhâ 
ou depois faria falta a algum �ente nescfu�i tado de socorro. 
5º)l necessario que tenhamos pessoas não sÓ�bilitadas para/// 
exercer as suas funções, mas que também sejam de caráter exem
plar que se vista,m de dignidade moral e lspiritual,pessoas que 
saibam respeitar o ser humano como a si mesmas. 
6º) (�ue o Diretor seja um homem d{gt?,o de exercer tal função;i/ 
sendo correto em seus afazeres e não uAando do seu previégio// 
digo �ii�» previlégio e, ficar mandando segundos a cumprir 
sertas metas, até mesmo marcar o cartão de ponto o que será in 
dispensável para todos, com horários definidos para rendições/ 
de turnos, oque é muito comum chegar em hospitais e ser atendi 
do por profissionais rr1al humurados, bocê jando, mal dormidos -; 
reclamantes de que ainda não foram rendidos. Isto é sinal de / 
uma péssima administração. 
?º)Saber usar a verba destinada a manutenção do Hospital, com/ 
rigor e honestidade. (ter sempre reservas para momentos de ur
gência porque com a vida do ser hlli!1ªno não se brin-ca) 
8º)A emereência do Hospital da Posse, é como se fosse um chier,i. , . , queiro,e como se fosse u.ma coisa terrivel, sub-humana,sern elas 
sificação.Dieo isto porque lá estive visitando um amieo,e des§_ 
jei ao mesmo a morte; o que aconteceu naquela mes�� noite,Gra-

ças à Deus. AS.; r 1�ffei,P;�c::uc;::,af {!x:>_;;;, 'y ,a_ 
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Conselho Comunitário de Saúde de Nova lguaçµ 
Rua: Athaide Pimenta de Morais nº 37 - Centro - Nova Iguaçu. 

Propostas junto a Coc,rdenação do HOSPITAL DA POSSE. 

At. Sra. Ora. Suely. 
1) Gerência eficiente no atendimento aos pacientes.
2) Implantação da ouvidoria com o controle social.
3) Funcionamento eficiente da triagem.
4) Prioridades de atendimento para:

i 4 Idosos - crianças, portadores de necessidades especiais. � 0-tA. �
5) Atendimento amplo e restrito (Independente de apadrinhamento).
6) Higienização do ambiente em geral.
7) Implantar o conselho gestor.
8) Falta de suprimento na farmácia.
a) Vide sugestão do Pe. Geraldo abaixo. · ·-

�b) A farmácia do hospital suprir-se com remédios alternativos as deficiências de 
medicamentos alopáticos carentes no estabelecimento, fazendo valer das 
farmacinhas comunitárias presentes no município. 

9) Super lotação na emergência.
10) Rever verbas em relação a referência e contra referências.
11) Reabertura das clínicas de especialização dentro do hospital.
12) Número elevado de mortalidade.-
13) Esclarecimento s/ pedido de demissão de funcionários.
14) Acomodação dos pacientes.
15) Alimentação de acompanhantes de pacientes(ldosos, crianças e outros).
16) Reabrir o centro de reabilitação .Fisioterapia, Geriatria, etc.
17) Quais as irregularidades encontradas e se está recebendo_ algum tipo de

represária.
18) Reabertura da maternidade do hospital p/ amplo atendimento, visto que é

colocado pela equipe médica que só é atendido alto risco (Mariana
Bulhões }. ' ' 

19) Emergência de ortopedia.
20) Sugestão da APAE NI.

O portador de necessidades especiais não deverá ser colocado na grande
emergência, porque ele é adulto na idade cronológica mas na idade mental
ele é criança, e não pode estar sofrendo agressões visuais de ver pessoas
morrendo e sofrendo como o normal aguenta.
Cirúrgias re readas
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DOMING0,13 DE MARÇO DE 2005 

O DIA NA BAIXADA 
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Vereadores vigiados 
Moradores de Nova Iguaçu criam comissão para acompanhartrabalho da Câmara 

FRANCISCO ÉDSON ALVES 

O
s 21 vereadores da Câma

. ra · de Nova Iguaçu estão 
cercados pelo povo. Seus traba
lhos passaram a ser fiscalizados 
de perto por integrantes da Co
missão Popular de Acompanha
mento (CPA), entidade recém
criada por um grupo de 14 mora-

dores, liderado pelo técnico em

eletrônica João Cardoso, 47 
anos. Os integrantes da CPA in
centivam o comparecimento 
das pessoas às sessões e divul
gam os atos dos políticos. 

"Estamos exercendo nossos 
direitos. Não queremos mais re
presentantes na Câmara que 

_ ,, __ . . .... -.----�-----� -·----�----
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gastam fortunas em campa
nhas e, depois de eleitos, só se 
empenham em aumentar seus 
ganhos, esquecendo os eleito
res e transformando seus man
datos em lucros", afirma João. 
Seu irmão, o comerciante Fer
nando Gardoso, 46 anos, aju
dou a fundar a comissão. GRUPO tem atraído moradores, que vãõ à Câmara durante as sessões 

Mais participantes por §essão 
• Mesmo com difícil acesso
para idosos e para quem· tem

1-
problemas de saúde .,.. a Câ
mara fica no quarto andar de
um edifício sem .elevador, no
Centro-, os moradores têm
lotando as reuniões. Coinci
dência ou não, os vereadores
estão faltando menos às ses
sões. "A participação popular

é benéfica e nos ajuda a refle
tir melhor sobre nossas atri
buições na Casa'', explica o 
vereador Fernando Baiano 
(PFL). "A sociedade só tem a 
ganhar com a CPA. Isso faz 
parte da construção da demo
cracia plena", concorda o pre
sidente da Câmara, Carlos 
Ferreira (Pn. 



Câmara debate situação 
da Vigné em audiênc,a 
A Comissão de Meio Am- Além dos membros d. Co

biente da Câmara de Verea- missão de Meio An'biente e 
dores de Nova Iguaçu realizou autores da proposta, os verea
ontem uma audiência para ten- dores, Fernando Cid, Mari
tar resolver a questão da inter- valdo Amotim, e o líder do 
<lição da Pedreira Vigné. governo na Câmara, Marcos 
Desde que a prefeitura parai- Fernandes. O professor André 
isou as atividades da miner- Calixto, descobridor do vtil
adora, há cerca de vinte dias, cão; também esteve presente 
que comunidade e órgãos pú- assim como ambientalistas de 
blicos têm se mobilizado para Tinguá, e outras personali
manifestar suas opiniões, ora a dades da política da região. favor da extração, ora contra. A audiência foi dividida em A Casa Legislativa foi tomada duas fases, na primeira, os por mais de 50 pessoas, entre 
funcionários da pedreira e componentes da mesa tiveram 
curiosos, que participaram vinte minutos para defenderem 
atentamente da sessão. suas idéias. Depois a audiência 

A me·sa foi composta pelo foi aberta para a participação 
secretário de Urbanismo e popular. 
Meio Ambiente, Luís Henri- O secretário Zanetta res
que Zanetta, pelo represen- saltou a importância do debate, 
tante da pedreira Vigné, Pedro e a preocupação do governo 
Couto, pelo presidente do com as questões da poluição e 
Departamento de Recursos 'do impacto que a atividade 
Mine�ais, Flávio Hertal, e por extratora causa à vizinhança, 
João Cardoso, representante da .. afetando sua qualidade de 
associação de moradores. l vida. 
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A verdade em 

Preto e Branco 
Incentivo ao esporte 

Na preparação para os Executivo a criar o Fundo de 
Jogos Pan-Americanos de Incentivo ao Esporte Olímpi-
2007 no Rio de Janeiro, a As- co e Paraolímpico (Funespor
sembléia Legislativa continua te). Oobjetivo é incentivar 
incentivando os esportes clubes, confederações, fede
olímpicos e paraolímpicos. · rações, universidades, esco
Os deputados aprovaram na las públicas e centros espor
terça-feira projeto de lei dos tivos que desenvolvam pro
deputados Coronel Jairo gramas voltados para a for
(PSC) e Georgette V idor mação de atletas nas diversas 
(PPS), que autoriza o Poder modalidades. 

Na mira do leão 
A Receita Federal descobriu que 3.500 empresas compen

saram indevidamente créditos inexistentes para quitar impostos e 
dívidas fiscais. A fraude descoberta é de R$ 3, 1 bilhões, mas pode 
chegar a R$ 6 bilhões. É que outras 3 mil empresas ainda estão 
sendo investigadas com suspeita de também terem "inventadd' 
créditos tributários. Participam do esquema escritórios de consul
toria especializados em burlar a legislação. 

f ' c�;isSão Poptd; l 
Moradores de Nova mente a conduta dos verea

lguaçu se reuniram para for- dores eleitos para represen
mar a Comissão Popular de tar a população iguaçuana . 
Acompanhamento junto a As reuniões do grupo acon
Câmara de Vereadores de tecem todas as sextas-feiras às 
Nova Iguaçu ( CPA). Com 19 horas, mas o CPA fundo
sede na Rua Apinajés, 134, na diariamente, de 2ª a 6ª das 
no bairro Aeroclube próximo 8h às 18h e aos sábados das 
aoSesc de Nova Iguaçu, a co- 8h às 14h. Maiores informa
missão é constituída por ci- ções podem ser obtidas pelo 
dadãos comuns, empenha- telefone 3773-4577. Entrem 
dos em acompanhar atenta- para esse time! 



A população iguaçuana 
lotou o plenário da Câmara 
Municipal de Nova Iguaçu, 
dia 15 de fevereiro, para 
acompanhar a sessão 
inaugural do início do 
período legislativo de 2005. 
O prefeito Lindberg Farias, 
o diretor do Fórum,
Luciano Barreto, os
secretários municipais de
Governo, André Ceciliano,
e de Articulação Política,
Maurílio Manteiga de
Oliveira, e o deputado
estadual José Távora

, prestig iaram a sessão 
comandada pelo 
presidente da Câmare 

Lindb�rg 

d� qu�m 

c:e>rt�rá salárie> 

nãe> tr�b�lh� 
vereador Carlos Ferreira . 
Cumprir um mandato com 
mãos limpas. Esta foi a 
promessa fe11 pelo prefeito 
Lindberg Fàrias. Ao 
assegurar que cortará os 
salários de funcionários 
que não trabalham, foi 
aplaudido pela p latéia. 
Lindberg justi f icou a 
medida como sendo um ato 
de respeito ao dinheiro da 
população e acrescentou: 
"Irei afastar qualquer 
secretário que se envolva 
em atos i lícitos". 
O prefeito reafirmou que a 

participação dos 
iguaçuanos estara 
garantida através das 
discussões do orçamento 
participativo. "Isso faz parte 
da minha história e também 
da história do PT",

observou, acrescentando 
que a interação do Poder 
Legislativo nesse processo 
pode fazer com que os 
vereadores participante� 
saiam fortalecidos. Para 
atender a um pedido 
encaminhado pela 
Câmara, na próxima 
quarta-feira, o secretário de 

Fazenda, Francisco José 
de Souza, virá conversar 
sobre impostos e tributos 
como IPTU e alvará. 
O deputado estadual José 
Távora contou que estará 
dia 28 de fevereiro em 
Washington, nos Estados 
Unidos, onde visitará a sede 
do Banco Mundial como 
representante da 
Assembléia Legislativa. Ele 
se ofereceu para levar 
projetos de interesse do 
prefeito Undberg para serem 
entregues ao Banco. 
Primeiro vice-presidente da 

União Nacional dos 
Deputados Estaduais, 
Távora afirmou que 
Undberg, ao comparecer à 
sessão, abriu os braços 
para a Câmara de 
Vereadores. ''Nova Iguaçu e 
a Baixada, como um todo, 
vão influir decisivamente 
nas próximas eleições", 
g a r a nt i u  
Luciano Barreto mostrou-se 
surpreso e honrado porque 
pela primeira vez recebeu 
um ofício da Câmara de 
Nova Iguaçu convidando o 
Judiciário para participar da 

sessão de abertura dos 
trabalhos leg is la tivos. 
"Espero que tanto os  
vereadores quanto o 
senhor prefeito tenham 
êxito em suas funções", 
salientou, acrescentando 
que durante muito tempo 
o Poder Judiciário ficou
no anonimato.



ofisslonals de vários segmentos da sociedade 
se organizaram e fundaram a Comissão 
Popular de Acompanhamento (CPA), que tem 

como objetivo fiscalizar a atuação dos vereadores 
de Nova Iguaçu. A partir de 15 de fevereiro seus 
membros começarão a atuar, pois a Câmara 
Municipal está em recesso. A CPA é formada por 13 
pessoas. Quem quiser participar pode ligar para 
3773-4577. A CPA func�ona na Rua Apinajás, 134, 
próximo ao Sesc de Nova Iguaçu. · A idéia da
Comissão é boa, porque a população não com
parece à Câmara para acompanhar os trabalhos dos
vereadores, que durante a eleição prometem mun
dos e fundos.



4 - Jornal de Hoje 

Comissão· 

Há vários dias, inte
grantes da Comissão Po
pular de Acompanhamento 
junto à Câmara de Ve
readores de Nova lguaç1.1 
(CPA) tentam, em vão, uma 

· reunião com · um .dos inte
grantes do. governo Lind

. berg Farias (PT) para fala
rem de suas propostas e atu
ação. Segundo um dos inte
grantes, João · Cardoso, a
CPA já começou a atuar na
Câmara de Vereadores des
de setembro, quando foi cri
ada coni o intuito de fis
calizar os atos do poder

. público e transmiti-los para
a população. A Comissão
está aguardando uma po
sição da Prefeitura. A CPA,
que conta com 13 inte
grantes, fica na Rua Api
najés, 134, Moquetá e o
telefone de contato: 3773-
4577.

. \_ 



.. População cria comissão para 
· acompanhar votação Câmara

'Charles Martins 

, João Cardoso coordena grupo que Irá acompanhar as sessões de votação de projetos 

. Acorppanhar as sessões de de cada eleitor, daí o porque daqueles que nós elegemos 
vótàçãp dos projetos de lei na da cobrança junto aos parla- para nos representar, que in

�1 Cãmara·de Vereadores de mentares", enfatizou o coor- dependente de partido políti
� Nov� (gua_çu, além de ofere- danador. Ele acrescentou que co, credo, religião, estaremos
t ·. cer sugestoes para outros pro- · o movimento é apolítico, ain- atentos para todo tipo de atu
t jetos'que beneficiem a popu- da que haja alguns simpati- ação, seja contra ou a favor 
Vj lação,é o objetivo da CPA (Go- zantes de partidos como o dos do. povo", esclarece ainda o 
'' g,issão Popular de Acompa- Trabalhadores. "Nossa única documento. 

nharnento junto a Câmara de intenção é acompanhar as vo- João Fernandes destacou 
Vereàdores de Nova Iguaçu), tações e brigar, se houver ne- que pretende ampliar a luta 
formada em outubro passado cessidade, para ter os proje- da entidade a outros municí-

' - por moradores do bairro Aero- tos aprovados", disse. pios da Baixada Fluminense, 
Clube. Segundo um dos cQ- A CPA está lançando um estimulando outros segmen
orde�adores da entidade que manifesto à população que na tos a formar comissões em 
começou com 13 membros, verdade é um convite à luta e outras câmaras de vereado
João Cardoso, o grupo preten- se ampara no argumento de res: Os interessados devem 
de também lutar pela aprova- que "A Câmara de Vereado- procurar a CPA, localizada 

, ção de leis de combate à vio- res é um órgão que existe na Rua Apinajés, 134, bairro 
lência e melhoria da saúde pú- para defender os Interesses Aero Clube, em Nova lgua
blica. "a partir da análise dos da população", diz no come- çu. Outras informações po
problémas enfrentados por ço do documento. E mais dem ser obtidas através do 
nossa cidade, houve a neces- adiante esclarece que a enti- telefone 3773-4577. As reu
sidade 'de um maior engaja- dade é "composta por cida- niões do grupo acontecem 
manto nessa luta, até porque dãos comuns, empenhados sempre às sextas-feiras, a 

: precisamos fazer valer o voto em acompanhar a conduta · partir das às 19 horas. 

- --- -- ------



1a apóia participação popular 
ressaltou ainda a importân
cia de dois projetos do 
Legislativo: o Câmara Iti
nerante, que já vem sendo 
desenvolvido desde o go
verno passado e 'O Gabinete 
Popular, que visa reservar 
um dia na semana para que 
os vereadores fiquem no 
calçadão atendendo direta
mente à comunidade. "A 
idéia é montar· um gabinete 
no calçadão sempre às sex
tas-feiras, estreitando o con
tato dos políticos com a 
população, que poderá co
brar diretamente a realiza
ção dos projetos propostos 
durante a campanha", justi
ficou Ferreirinha, acrescen
tando que a proposta é de 
promover um encontro per
manente com os iguaçuanos 
para prestação de contas. 

Já o projeto Câmara Itine
rante, através do qual as 
sessões são realizadas em 

diferentes bairros do mu
nicípio, terá o calendário 
elaborado na próxima se
mana 'para que as sessões 
possam ser novamente des
locadas para junto da comu
nidade. 

O vereador Daniel da 
Padaria (PDT) torce para 
que os trabalhos da CPA sir
vam para mudar a con
cepção de que os vereadores 
fazem obras, constróem 
postos de saúde e reformam 
escolas. Menos radical, o 
vereador Celso Valentim 
(PAN) acredita - não haver 
nenhum mal no fato de um 
membro do Legislativo 
indicar trabalhos que ven
ham a beneficiar a comu
nidade. 

"O importante é que a cri
ação das leis, o aprimora
mento dos projetos e a fis
calização fiquem em pri
meiro plano. Além disso, a 

participação do povo é es
sencial para concretizar as 
mudanças no panorama po
lítico atual", destacou Va
lentim. 

Alheio ao trabalho pro
posto pela CPA, o vereador 
Marco Rocha (PRONA) 
disse que já elaborou 40 
indicações de obras e mo
ções de repúdio como· a que 
fez à Concessionária nova
dora, responsável pela ad
ministração da Rodovia Pre
sidente Outra. "Temos um 
túnel na altura do bairro 
Rancho Novo que está em 
estado precário e que coloca 
em risco a vida de quem se 
arrisca· a atravessar. Vamos 
propor a construção de uma 
passarela", antecipou o ve
reador, acrescentando que a 
participação popular é bem
vinda. 

,em adeptos em Mesquita 
zinho. E esse era um dos 
nossos objetivos, servir de 
exemplo para que outros 
municípios possam contar 
com a participação do povo, 
afinal somos os maiores 
interessados nas ações do 
governo", füsou Fernando, 
ressaltando que muitas pes
soas ansiavam por isso há 
muito tempo sem saber 
como proceder. 

Para o presidente da co
missão, a instituição do voto 
secreto, em 2003, foi uma 
grande vitória da democracia 
que contribuirá também para 
o desenrolar dos trabalhos da

opular 
• 

1zar 
ores 
rnr os atos do 
,, o técnico em 
ou a Comissão 
(CPA).Página 6 

CPA. A meta agora, segundo freqüência por políticos da 
a dupla, é divulgar melhor a região. 
existência da comissão atra- "Nossa proposta inclui 
vés de faixas, cartazes e do desmascarar aqueles verea
apoio da imprensa, buscando dores que se dizem os 
a participação de n_ovos responsáveis pela realização 
membros. "Estamos abertos deste ou daquele benefício 
para novas adesões, basta em sua comunidade. Isso é 
que o morador queira estar a dever do Executivo. Os 
par do que está acontecendo vereadores têm suas próprias 
e de exercer seu direito de atribuições e precisam ser 
cobrar o que foi prometido julgados através delas.
durante a campanha", asse- . Quem faz obra é o prefeito e
gurou Fernando, acrescen- isso tem que finalmente ser
tando que o mais importante entendido; Vereador é paraé acabar com o estilo assis- defender os interesses datencialista que, na sua opi- população", destacou o presnião, ainda é utilizado com idente.
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Comissão vai fiscalizar atos 
o poder público em N.lguaçu

Luciana Mel o 

O discurso inovador do 
e ão candidato à Prefeitura 
d Nova Iguaçu, Lindberg 
F ias, que sempre res
sa tau a importância que a 
p ticipação popular teria 

seu governo, era o 
ulso que faltava para a 

êo cretização de uma idéia 
<\ iga: a mobilização de um 
g po para fiscalizar os atos 
d poderes Legislativo e 
E ecutivo. Assim surgiu a 
C missão Popular _de 
A ompanhamento (CPA), 
id alizada e presidida pelo · 
té nico em eletrônica, João 
C doso, com ó firme pro
pó ito de fiscalizar o anda-
m nto dos trabalhos e mo
di car a concepção do povo 
de que os vereadores são os 
re onsáveis por obras exe
cu adas nas comunidades. 
O tro atributo diz respeito a 
ve ificação da freqüência 
do políticos nas sessões 
co direito a lista de pre
se ça. 

'Precisamos acabar com 
a i agem que a maioria dos 
ig açuanos ainda tem de 
qu política e assistencialis
rn caminham lado a lado. 
N sa população nuncã te- ' 
ve articipação ativa e esta
m aproveitando o espaço 
ab rto pelo atual prefeito 
p impulsionar o povo a 
ex rcer esse direito", res
sal ou João, que contou 
co o apoio do irmão 
Fe ando Cardoso, secre
t, · da CPA e articulador
do interesses da comissão. 

proposta da dupla, que 
bu. ca a adesão de novos 
membros para o projeto, vai 
ao incontro das proposições 
:le rindberg, que, durante a 

Os irmãos Fernando e João Cardoso foram os idealizadores do projeto e buscam novas adesões 

sessão oficial de abertura 
dos trabalhos da Casa 
Legislativa, assegurou que 
de nada adiantará a elabo
ração de memorandos com 
indicações de obras, o que 
na sua concepção foge ao 
que se propõe o trabalho de 
um vereador. O prefeito fez 
questão de deixar claro que 
irá pessoalmente às comu
nidades para eleger, em con
junto com os moradores, 
quais as prioridades em 
cada área. Enquanto os edis 
se encarregarão de legislar e 
de fiscalizar as ações do 
Executivo. 

Fernando disse q1:1e a 
comissão, que conta tam
bém com a paiticipação do 

advogado Antônio de Pá
dua, responsável pelo De
partamento Jurídico, come
çou a ser form<\da logo após 
o resultado do segundo tur
no das eleições, quando o
grupo se reuniu para expor
sua preocupação co� a for
mação política do municí
pio. "Queremos que a popu
lação seja informada sobi;e
os projetos em votação e
sobre o parecer de cada um
dos componentes da Câma
ra a respe_ito do assunto.
Precisamos mostrar ao povo
que seu direito vai muito
além do ato de votar e que
ele precisa dar continuidade
a sua cidadania tomando
conhecimento de tudo que

vem sendo feito por aqueles 
políticos que ajudou a ele
ger", ressaltou o secretário 
da CPA. 

Os membros da comissão 
vêm se reunindo desde o dia 
7 de janeiro, sempre às sex
tas-feiras, às 19 horas na 
Rua: Apinajés, nº 134, pró
ximo ao Sesc. Eles assegu
ram que ós trabalhos de fis
calização serão extensivos 
aos atos do Executivo e lem
bram que o fato· do prefeito 
ter registrado em cartório 
seu programa de governo 
vai facilitar · a atuação da 
CPA, que fará as cobranças 
em cima do que foi propos
to. 
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De olho na atuação de vereadores 
Comitê popular é criado por 

grupo de moradores e líderes 

religiosos para acompanhar 

ação de políticos de Mesquita 

Por Cássio Bruno 

cassio.bruno@og1obo.com.br 

• Moradores e líderes religio
sos de Mesquita acabam de
lançar o Comitê Popular de
Acompanhamento da Câmara
de Vereadores. O objetivo é
fiscalizar o desempenho dos
12 parlamentares da cidade.
Formado por 160 pessoas, o
grupo pretende acompanhar
todas as sessões da Casa e, a
cada semestre, divulgará nos
bairros o resultado da avalia
ção dos políticos.

Serão sete quesitos, valen
do dez e 20 pontos: freqüên
cia; comportamento político e 
pessoal; atuação nos debates; 
apresentação de projetos e 
emendas; integração entre ve
reador e população; ações di
retas de fiscalização ao prefei
to; e participação em comis
sões permanentes. 

- Não somos contra os ve
readores. Mas é preciso quali
dade, transparência e ética. 
Temos que fazer valer o inte
resse público - salienta o pa
dre Jorge Paim, um dos coor
denadores do comitê, que 

também é vinculado ao Centro 
Sociopolítico da Dipcese de 
Nova Iguaçu. 

Ao todo são dez núcleos es
palhados por comunidades, 
através dos quais problemas 
como falta de saneamento bá
sico, pavimentação e ilumina
ção pública serão encaminha
dos aos vereadores de Mes
quita. Para criar o comitê, os 
integrantes realizaram estu
dos do Regimento Interno da 
Câmara, da Lei Orgânica do 
município, do Estatuto da Ci
dade e da Lei de Diretrizes Or
çamentárias. 

- Eles nos pedem votos.
Por isso, somos obrigados a 
cobrar deles ação. Alguns fa
zem até festa nas eleições e 
depois desaparecem - co
menta a dona de casa Maria 
do Socorro Mota. 

O primeiro balanço do de
sempenho dos vereadores sai
rá em julho em boletim infor
mativo, que será distribuído 
nas ruas. Até lá seus integran
tes assistirão a duas sessões 
por semana, sempre às terças 
e às quartas-feiras, a partir 
das 18h. 
':/- O comitê será importante 
para valorizar o Poder Legisla
tivo -salienta o vereador Flá
vio Nakan (Pl). 

l.1:i Você quer comentar o assunto? 
Então escreva para 
falabaíxada@og1obo.com.br 

Domingos Peixoto 

• MORADORES FARÃO reuniões todo mês na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Edson Passos

········ ·············· · · ········ ······ 

"Eles nos pedem votos. Por isso, temos de 

cobrar deles ação. Alguns fazem até festa 

nas eleições e depois desaparecem" 

MARIA DO SOCORRO MOTA 
Dona de casa 

·-·············· ··········�···········
1 



Comissão quer mudar horário

das sessões na Câmara em NI
· 

Mazé Mixo 

A meta da CPA é colher 24 mil assinaturas para mudar o. horário das sessões do Legislativo 

Integrantes da Comissão de 
Acompanhamento Parlamentar 
(CAP) à Câmara de Vereadores 
de Nova Iguaçu estão acampa
dos desde a última segunda
feira no Calçadão da cidade. O 
motivo: recolher 24 mil assi
naturas para anular a lei 
municipal que antecipa as 
sessões na casa legislativa para 
às 15h. Segundo o presidente 
João Cardoso, a quantidade 
representa 5% dos 480 mil 
eleitores da cidade, número 
suficiente para cancelar a 
medida. A comissão, em parce
ria com diversos movimentos, 
alega que a lei prejudica a par
ticipação da população nas au
diências no plenário. Eles 

reivindicam o retomo ao anti
go horário das l 8h, e o acesso 
público à tribuna por dez mi
nutos. 

Segundo a Comissão os 
vereadores defendem a medida 
como forma de segurança, por 
acreditarem que o horário dos 
términos das sessões represen
ta perigo aos freqüentadores. 

"O horário do fim das ses
sões não oferece nem mais 
nem menos segurança à popu
lação. Em 41 sessões onde 
houve trabalho, com quorum 
necessário, menos de 1 O 
sessões terminaram depois das 
21 horas, e menos de cinco 
sessões terminaram depois das 
22 horas", explicou o se-

cretário da CAP, Fernando 
Carvalho. 

A comissão pretende ficar 
na AvenidaAmaral Peixoto até 
sábado, mas se for preciso 
estenderá o manifesto até a 
próxima semana. "Precisamos 
no mínimo de 24 mil assina
turas para mudar o que doze 
homens fizeram. Estamos con
vocando a população para par
ticipar. Qualquer dúvida é só 
entrar em contato," concluiu o 
presidente João Carvalho. 

O telefone do escritório da 
Comissão de Acompanhamen
to Parlamentar à Câmara de 
Nova Iguaçu é 3066-1165, ou 
3773-4577. 
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RELATORIO DE DESEMPE��HO DA' 

CAI\1ARA l\1UNICIPAL DE r u' 0 •,....., 1· s A'-., n. 1 1 

EM 2003 

N'' (, - ,MARÇO/200-l 

S IJ MÁRIO 

• O MEP - Movimento pela Ética na Política, grupo suprapartidário, composto por
ci<la<lãs e ci<la<lãos voluntários, que tem como objetivo geral contribuir para
melhorar a prática da política, apresenta o relatório do ano de 2003.

1 

• O MEP acompanha as principais atividades da Câmara Municipal de Curitiba, com o
objetivo de cobrar melhor desempenho de todos os vereadrn l;:,(._.::;) para que o
Legislativo Municipal exerça todas as suas funções de forma transparente e
democrática para toda a popuJação curitibana.

• O presente relatório do MEP dispon:biliza os seguintes dados:.. ' 

I .:. Itens observados durante as sessões plenárias. realizadas na Câma�a Municipal; 
2 - Fiscalização do Executivo; 
3 - Mobilização social com participação direta de eleitores(as) e aprofundamento de 

temas relevantes à comunidade; 
4 - Projetos apresentados pelos vereadores(as); 
5 - Quantidade de Leis sancionadas;! 

, 6 � Substituição de vereador(a); 1
1 ii 

7 - Comentários s·obre o desempenhq' do Legislativo.! 
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MEP acompanha as S�ssões Plenárias e acessa Pteriodicamente o sit� www.cmc.pr.gov.L>r da Câmara 
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• 1- Itens observados durante as sessões plenárias rcalizauas na Câmara Municipal.

u) *hc:qtiê11cia e: po11l11alidade ( peso I O)
O Movimento considera q�e um(a) vereador(a) compareceu à sessão plenária quando esteve presente
no início e permaneceu até ó final dos trabalhos. Pontua-se 50% do comparecimento os (as)
vereadores(as) que não chegaram no início e os que não permaneceram até o final.
Considera-se ausente o(a) vereador(a) que chegou atrasado e ausentou-se antes do término da Sessão.
Considera-se ausência justificada ·quando o secretário anuncia o(a) vereador(a) no decorrer uh

chamada ou quando o(a) vereador(a) se manifesta que vai ausentar-se.
O Regimento Interno da Câmara (parágrqfo i u do artigo 17) - (aprovado pelos mesmos), considera
presente o(a) vereador(a) que participa da votação da Ordem do Dia.
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as) , na pag. 8.

h) I )c:se111/JL'11ho ( /Jc:so 25)
Discussões e votações dos Projetos em pauta: valorizam-se as participações na tribuna ou aparte,
quando o conteúdo das discussões da Ordem do Dia forem importantes para a comunidade.
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as), na pag. 8.

e) Re.,pdto e ate11çcro ( peso 1 O).
Verifica-se o comportamento pessoal dos (as) vereadores (as): dispersão, desatenção, desrespeito ao
(a) vereador (a) que ocupa a tribuna. Observam-se os exageros, tais corno: uso demasiado de tck'.fone
celular, conversas ou leituras alheias ao tema em discussão.
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(as), na pag. 8.

2 - Fiscalização do Executivo ( peso 40 ). 

Analisam-se os Pedidos de Informação, instrumentos utilizados pelos (as) vereadores (as) para 
acompanhar o desempenho do Executivo. Como critério foi atribuído pontuação máxima ao(a) 
vereador(a) que apresentou o maior número de Pedidos de Informação no ano. Este se tornou o 
parâmetro de pontuação para os demais vereadores. 

O Movimento encaminhou correspondência em 24/11/03 a cada um(a) dos(as) vereadores(as), 
solicitando cópia de seus Pedidos de Informação, bem como a relação daqueles aprovados em 
plenário e os que já tenham sido respondidos . 

. Os(as) seguintes vereadores(as) encaminharam dados .:,uore pedidos de informação: 
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Obs : Sob a rubrica outros estão os pedidos de informação que contemplam zoneamento, 
administração de pessoal, meio ambiente, trabalho, urbanismo, prestação de serviço, taxas, impostos e 
procedimentos administrativos. 

Ver quadro 4 - Desempenl10 dos(as) vercadores(as), na pág. 8. 

3 - Mobilização social com participação direta de .::.;:;tores e eleitoras e aprofundamento de temas
relevantes para_ a comunidade (pes? 15). 

Entendemos que a função legislativa implica em atender interesses coletivos da cidade, buscou-se 
identificar os esforços de vereadores(as) que tenham criado ou promovido fóruns de debate, reuniões, 
seminários e audiências públicas sobre temas fundamentais para um maior aprofundamento com 
participação direta de eleitores e eleitoras. Na mesma correspondência de 24 / 11 / 03, com o propósito de 
ampliar as informações de atividades inerentes a função de legislar, o MEP solicitou documentos (xerox, 
relatório, jornal) com dados de eventos realizados junto a comunidade para consulta e discussão de 
questões relevantes. 

Como critério foi atribuído pontuação máxima .ao(a) vereador(a) que apresentou o maior número 
de eventos promovidos no ano. Este se tornou o parâmetro de pontuação para os demais vereadores. 

Neste item não foram consideradas as participações dos (as) legisladores(as) em eventos sociais, 
religiosos ou de atendimento a cidadãos e cidadãs individualmente. 

Os Vereadores: Adenival Gomes, André Passos, Fábio Camargo, Jorge Bernardi, Luiz Felipe, Ncy 
Leprevost, Nilton Brandão, Paulo Frote, Paulo Lamarca, Paulo Salamuni e Roseli Isidoro encaminharam 
documentação ao MEP. 

Os seguintes vereadores(as) encaminharam dados sobre eventos de mobilização social com 
participação direta de eleitores e eleitoras. 

ANORF. PASSOS 

Seminário Economia Solidária 
Debate nas comunidades sobre Fome Zero 
Debate Gente do Bairro 
Debate em escolas sobre Prevenção as Drogas 

JORGE BERNARD! 
Seminário: Participação da Sociedade na Gestão dos Recursos Hídricos. 
Fórum: Carnaval Curitibano. 
Seminário: Gestão das Águas. 
Seminári� :\:-qt:itetura da Luz (Iluminação Pública). 

LUIZ FELIPE 
Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular. 

NEY LEPREVOST 
Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular. 

N\L TON BRANDÃO 
Seminário: Polítiças· Educacionais. 

- 1 Mobilização para conclusão Contorrio Norte.
Seminário da Juventude. 

- ' Seminário: Abertura Democrática (2).

PAULO FROTE
··Reunião de Moradores com a COHAB.

Seminário sobre f�rmas de organi�ação de ensino. Escolas Bairro Santo Inácio e; Campo Comprido.

- - - --------------



PAlJl.0 I.A�IARCA 
Fórum Estadual do Lixo e Cidadania. 
Seminário Reforma Tributária. 

PAULO SALAMUNI 
Passeata da Comunidade Árabe pela Paz. 

�-- _ Grupo de Estudos de Agricultura Orgânica. 

ROSELI ISIDORO 

Seminário: Políticas Públicas para Habitação Popular - 12, 13 e 14 NOV 03. 
Seminário Cooperativismo Popular. 
Seminário: Hip - Hop - Movimento eJn Discussão, Discussão em Movimento. 
Ver quadro 4 - Desempenho dos(as) vereadores(a�). na pág. 8. 

4 - Projetos apresentados pelos vereadores{as) : 

No acompanhamento do conteúdo do site www.cmc.pr.gov.br verifica-se periodicamente todas as 
proposições apresentadas na Câmara. Para seleção-e análise são considerados: 

a a) f>r<?ietos de /,ei Ordinária, tipo 05;
b O tipo 05 é utilizado para regular assuntos de competência privativa do Município. Sãu as leis 

comuns, instituídas em caráter universal ou de generali,fade. 
e h) l'rojetos de Lei Complemelllar, tipo 02;
d O tipo 02 é norma superior às leis ordinárias e sua finalidade é tratar de assuntos restritos àqueles 

previstos especificamente na Lei Orgânica. 
c.) Projetos de 1�·111emJa .à l.ei O1xânica, tipo 01; 

O tipo O l tem objetivo de correção, de alteração do texto original para 111elhor atender a uma 
situação e,istente. 

e: d) l'rojetos de /)ecreto /,eKislativo, tipo 03; 
f O tipo 03 é o ato utilizado pelas Câmaras Municipais para regular assuntos 'de competcncia 

exclusiva do Poder Legislativo e que envolva assuntos de interesse externo. 
e) f>f'<?Jetos de Resolução, tipo 0-1 e 11. 

Os tipos 04 e 11 são atos utilizados P.ara regular assuntos de competência exclusiva do Poder 
Legislativo e que envolvam assuntos de interesse interno. 

Ao definir critérios para análise dos projetos apresentados pelos(as) vereadores(as) em 2003, o 
MEP optou por traçar um perfil dos referidos projetos, agrupando-os segundo os temas contemplados. 
Para classificação temática não foram consideradas as proposições que determinam nomes ()ara 
logradouros públicos, que declaram instituições como de utilidade pública e aquelas que concedem 
títulos honoríficos. Entende-se que essas proposições não abordam problemas relevantes da comunidade. 

QUADRO 2-DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS APRESENTADOS EM 2003 
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FONTE: site "ww.cmc.pr.g,o, .br

QUADRO 3- CATEGORIZAÇÃO DOS PROJETOS POR TEMA 

Total Tema I Total Tema i 
�-.:: Obras .. -1 ·· ()2 : Administração Pública 1 .!..• 

\ Câmara fyhiniclp�I j 08 ______ Sm�can!��1!0. --l --·- -�I 
, Cidad:mia 

I 
13 · Saud1.: 

1 -'
6 

! Cultura/Espo�c . I 12 _ �cgur;m_ça . 1 
1; 

: Datas Comemorativas_ . -l · 11 Rela õcs de.· Crabalho _____ +--·· O 1 
; Dt:fos.i' do Çonsumidor 

1 
16_ _ Trânsito .. 1 13 

: Educação 1 18_ . _ Jra11�p�rtc C_o!ctivo 1 14 
! Habi_tação . l ... OI ·- Tributaç{!o. -- --- - .. 1 09 
: Honraria · I 09 Urbanismo 1 20 
: MeiÕ Ambiente . 1 15 Outros 1 09 
· Novas honrarias 1 13 Tota_l_ Çer�I 1 258 

FONTE: �it�-\\1,v,v.cmc.pr.gov.br 

5 - Quantidade de leis sancionadas.

Foram sancionadas em 2003 um total de 282 Leis, sendo: 

De iniciativa do Prefeito: 55 Leis ( 20 º./4,) 

De iniciativa dos (as) vereadores (as): 227 Leis (80 '½,), assim distribuídas: 

a) 56 Declarações de utilidade pública (25%);

b) 38 Títulos honoríficos. prêmios e datas comemorativas (17 %);

c) 114 Nomes de rua (50 %);

d) 19 Projetos sobre assuntos gerais (8 %), cuja relevância cabe à população julgar, como segue:

Lei 10645 = Altera a redação do parágrafo 2º. do artigo 3 70 da Lei nº 699, de 16 Junho de 1953, que 
"Dispõe sobre Código de Postura e Obras do Município de Curitiba". ' . 

Lei 10674 = Dispõe sobre o parcelamento do pagamento de multas por infrações de trânsito e dá outras 
providencias. " 

Lei 10692 = Revoga a Lei 3.530, de 09 de Setembro de 1969, que "Autoriza o Poder Executivo a firmar 
convênio com o Governo do Estado do Paraná, para a instal�ção do Museu Paranaense na atual sede da 
Prefeitura." 

Lei. 10698 = Cria 9 Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e o Fundo Municipal de 
, . Segurança Alimentlar e Nutricional." i , • , • : : i, 1 1 1 ' t 

Lei 10729 = Cria Centros c!e Informática P6blicos, para 6 combate. à e�clusão digital 

Lei 10755 = Dispõe sobre a penrnssao para o funcionamento das bancas de jornais e revistas no 
Município de Curitiba e dá outras providências." 

Lei 10757 = Altera a redação dos§§ I º e 7° e acrescenta alínea ao artigo 7°, da Lei nº 10.131, de 28 de 
dezembro de 2000, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Curitiba e dá 
outras providências." 



l.ci 10760 ' Cria a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno."

Lei 10770 = Regulamenta a concessão de Alvará de Licença para localização e funcionamento de 
estabelecimentos de Bingo e Vídeo Loteria." 

Lei I 0785 = Cria no Município de Curitiba, o Programa de Conservação e Uso Racional da Água nas 
Edificações - PURAE." 

Lei 10796 = Acrescenta parágrafo ao artigo 21 e altera a redação do parágrafo único do artigo 46, da Lei 
nº 783 3, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política de proteção, conservação e recuperação 
do meio ambiente e dá outras providências." 

Lei 10804 = Dispõe sobre a proibição de cobrança de caução nos hospitais e prontos-socorros no 
Município de Curitiba". 

Lei I 0809 = Estabelece a realização de eventos educativos sobre prevenção ao uso de substâncias que 
determinem dependência tisica ou psíquica, na Red� Municipal de Ensino. 11 

Lei I 0816 = Dispõe sobre o direito· de assistência religiosa em Hospitais Civis e Militares e demais 
entidades de internação coletiva e dá outras providências 11 

Lei 10829 = Dispõe sobre a afixação de cartaz sobre hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis e 
estabelecimentos congêneres e dá providências correlatas." 

Lei 10843 = "Dispõe sobre o "Programa 18 de maio Informar e Combater", destinado à promoção de 
ações voltadas à conscientização, prevenção e combate à violência e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, no Município de Curitiba. " 

Lei 10876 = "Dispõe sobre a criação do programa de atendimento e fornecimento gratuito de prótese 
dentária no município de Curitiba. 11 

Lei 109 I 3 = "Altera a Lei nº 10.131, de 2'8 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional da Câmara Municipal e dá providências corr�latas e institui gratificações de estímulo aos 
servidores do Legislativo." 

-��i l 0921 = "Dispõe sobre o combate ao racismo no Município de Curitiba e dá outras providências."

6 - Substituiç�o de Vereador(a). 

I, 
r. 

O vereador Ede Abib (PMDB) foi substituído pela vereadora Mareia Schier (PMDB) no período de 12 
de novembro de 2003 até 17 de março de 2004. 

.1 

r, 



7 - Comentários sobre o desem11enho do legislativo. 

A partir das observações realizadas e dos documentos consultados pelo MEP seguem-se algumas 
··· -considerações:

Os projetos de iniciativa do Exê'curi\·0 comin!.lan, st::.::l.:- e:':-c-·,.:..::-s t::: :·:-:::-:::-;�:, s .. :·:-:-::::- ··-.
"-"'riu::j�--5 ��· Lt�;5;.,1ii°'·'-�- i;1ji� .. �::é'-' "��2::� j1.."' S J"-1is r\.'1.icrcs rcain:cnrc l��isL1. n1�5nh.1 rcn1.i\.) i..' 

enrendimenro qu� sobre determinados remas é prerrogati\·a do Executi\·o apresentar proposições Os
projetos propondo nomenclatura a logradouros pLibli.:os. concedendo rinllos de cidadania 'e: oc1,ras
honrarias. coh10 em obser Yações anteriores, superam em número aqueles que o ;\JEP considera c,,mo
de interesse coletivo, ou seja temas como saúde, educação, cidadania, transporte, meio ambiente. Neste
item o MEP reconhece que é papel do legislativo propor denominações de ruas, concessão de honrarias
e títulos de cidadania honorária. O que chama a atenção é sua incontestável supremacia numérica,
tendo em vista, que em pouco contribuem para o crescimento social.
Houve projetos aprovados pelo Legislativo que foram vetados pelo Executivo, e na
apreciação do veto os mesmos não mantiveram o voto anterior, acatando o veto; como explicar a
adoção de uma postura frente aos temas e mudá-la radicalmente depois, r�jeitando o que antes !.aviam
aprovado? Numa dessas apreciações apenas um vereador manteve sua posição e rejeitou o veto do
prefeito, justificando que o fazia para manter a coerência com seu voto anterior.
Estranha-se a concentração de votações no mês de dezembro, com uma média de 18 projetos a serem
apreciados por sessão. Houve Ordens do Dia onde constavam até 35 pr�ietos. O MEP identificou 62
projetos ( não contabilizou os projetos apreciados na sessão do dia l 5/12/2003 por não dispor dos
dados) pois como as Ordens do Dia nem sempre eram esgotadas os projetos voltav'am na sessão
seguinte. A maioria desses projetos eram do Executivo ou das Comissões. Pode-se questionar se não
seria mais racional e produtivo que a sessões tivessem um número mais equilibrado de votaçc .·:
durante o ano, sem sobrecarregar as últimas. O que se verificou no transcorrer do ano é que houve
sessões inteiras destinadas a homenagens ou cu:10 conteúdo deixou a desejar.
Merece atenção o grande número de declarações de utilidade pública, pois as mesmas significam

isenções tributárias, portanto, questionamos se interessa ao conjunto da sociedade o desempenho de
suas atividades e os beneficies que propiciam nessa troca.
Ponto positivo p�ra a Câmara, entre outros, foi a aprovação do projeto, que obriga as novas
construções, com determinada área construída, a construírem cisternas para o aproveitamento das
águas pluviais. O meio ambiente agradece!
A maioria dos legisladores continuam sendo submissos ao Executivo garantindo a aprovação dos
projetos de sua iniciativa, e concentrando suas atuações em temas tidos pelo MEP, como irrelevantes.

Diz a Lei Orgânica de nosso Município sobre a organização dos poderes:
Art. 15. Sã� poder�s do Município, independentes e harmônicos entre si, o LegishHivo e o Executiv'.).
Parágrafo Unico. E vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições; quem estiver investido na
fü1�ç�o

1 

de um deles não pode e.xercer a de outro. · 

: '. 11 .' \ 1 , 

Senqo a_ssim, esp_�r�1�1os que os eleitor:s utili�ém estas in�ormações como subsídios, para' poder 'v6tar�
com maior consc1enc1a neste ano de eleição.. 1 
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Vereador 

lcni,·al Ah·cs Gomes - PT 
dcmir Manfron - PP 
idré F. de O. Passos - PT 
,gelo Batista - PP 
·lonio Bueno - PPS
rios Bortolc110 - PFL
·�o Torquato-PMDB
:: Abib. .-.PMDB
as Vida! - PSC
.1io de Souza Camargo - PFL
,·aldo Claito Bobato - PFL
r César de Oli,·cirn - PSDB
.o Marcelino da Sih·a - PSB
u Claúdio Dcrosso - PSDB
atas Pirkicl - PL
,;!.C Luiz Bcrnardi - PDT
: Apa�cido Al\'CS - PSB
.: Roberto SandO\·al - PTB
cta Maria dos Reis PFL
1 l·:rncslo A. Pereira - PSOl3
1. F. B. Cortes - PMDB
rio Celso Cunha - PSD
�· Almeida - PSDB
Lepre\'Ost Neto · PP

üll Brand:io - PT
iar S111ari Rcrtoldi - PFI.
lu Frulc - PSDB
lo-Lamarca - PT
!o Salamuni - PMDB
"O Paulo da Cosia - PT
1old Stephancs Junior - PMDB
:li Isidoro - PT
Hara - PSDB
no Picolo - PSDA
cú'iir tvianocl Soares - PL

Quadro 4 - Descmocnho dos Vereadores em 2003' . . 
1 

··-··· - ·- .. ·-
1 

. 3 - 1 . 
� - . ! 

-Frequência/ D 
2 - 1 Respeito e Fiscaiização j 

Pontualidade esempenho I atenção do executivo · 

Peso=10 Peso=25 Peso=10 Peso=40 
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Nova Iguaçu, 11 de maio de 2004. 

Relatório do Encontro do Grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu. 

Presentes: Mirtes, Ricardo de Paula, Maria Toledo, Flávio, Absalão, Ricardo Simões, Joaquim Brasiliano, 
Valdeci Lopes, Maria de Fátima. 

O encontro começou com um canto. Em seguida fizemos uma oração. Logo depois fizemos a dinâmica 
dos nomes e em seguida lemos o relatório do encontro anterior. Passamos para os desdobramentos do 
relatório, onde preferimos aguardar um pouco em relação a confecção de crachá e camisa de identificação 
do grupo. Foi consenso a sugestão estratégica do Flávio de fazer visita aos Padres dos Regionais, afim de 
apresentar-lhes a proposta do nosso grupo, com a intenção de mandar um representante da paróquia. A 
equipe de Acompanhamento a Câmara apresentou seu relatório e fez várias sugestões, principalmente a 
de se fazer um jornal, foi debatido o assunto e dadas várias propostas como: fazer artigo para Jornal 
Caminhando, colocar artigo nos jornais de sindicatos, MAB, etc. Ricardo Simões apresentou o calendário 
da reunião dos diversos Conselhos Municipais e pediu que na medida do possível pudéssemos participar. 
O grupo decidiu que teremos dois encontros de quinze em quinze dias, sendo um de Formação e outro de 
trabalho. O primeiro de formação será no dia 17 de maio às 19 horas no salão da Cáritas e terá como tema 
O Cristão e a Política (fita de Vídeo). Foi falado sobre a criação da caixinha para o grupo, como não 
conseguimos amarrar decidiremos no próximo encontro. Avisos: Maria de Lourdes não pode vir devido a 
problemas de saúde. Joaquim Brasiliano faz convite para seresta em Miguel Couto. Ricardo Simões faz 
convite para participar da reunião do Conselho da Cultura e do Compub. Dia 06 de maio às 19 horas na 
Cáritas haverá reunião do Fórum de Conselheiros. Terminamos o encontro com a oração. 
Esta é ma contribuição do Irmão Flávio Antônio Brandão de Souza.



Nova Iguaçu, 03 de junho de 2004 Relatório do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 

* O encontro de Formação que iria acontecer no dia 17 de maio com o tema Fé e Política, não
aconteceu devido a falta dos aparelhos de vídeo e televisão, que ficaram guardados no centro
sociopolítico. Mas mesmo não fazendo o encontro com o tema o grupo se reuniu e trocou informações
preciosas. Aproveitamos também para falarmos do desafio de promover o debate com os candidatos à
Prefeito de Nova Iguaçu, primeiro surgiu a idéia de fazermos um debate com todos juntos, mas com a
reflexão em conjunto sentimos que pode ser melhor fazermos o debate com cada um em separado, pois
poderemos aprofundar melhor as idéias. Decidimos aprofundar melhor em nossa próxima reunião dia 07
de junho.

• O Curso de Formação Política para Multiplicadores do Regional 1 teve inicio no dia 08 de maio
com o tema Políticas Públicas com a assessoria do Flávio de Souza e teve a participação de 5 pessoas
, e foi suspenso pelo próprio Regional devido a pouca participação, isto significa que foi mal
divulgado e talvez algumas pessoas tivessem fazendo outros cursos como Metodologia na educação
popular, escola de formação política, etc.

* O curso de Formação Política para Multiplicadores do Regional 3 acontecerá no dia 05 de junho
de 14 às 17 hs na paróquia de Cabuçu, e terá como tema Políticas Públicas com a assessoria do Flávio de
Souza. Vale destacar que o tema da água foi retirado na reunião do Regional, e que como o curso não
estava no planejamento Regional ele terá que ser adaptado pelo próprio grupo que participará no primeiro
encontro. Ficou como proposta para o outro encontro o tema A importância do Voto nas Eleições.
* A equipe de acompanhamento à câmara municipal apresentou seu primeiro relatório de trabalho, e
está cheia de idéias tais como publicar informativo para população ( caminhando ? , boletim próprio ?
encarte em alguns jornais dos movimentos - MAB - CDH - Sindicatos ?).
* Como planejado anteriormente foram feitas algumas visitas aos Padres dos Regionais que compõem
o município:
Dia: 07 de maio - Pe. Geraldo Lima da Paróquia São Sebastião de Vila de Cava. Foi boa, esclarecido o
objetivo e mesmo tendo 3 pessoas participando dentro do grupo, diz que as mesmas talvez não possam de
fato representar a Paróquia, visto que são meia confusas e não muito participativa. Mas pensará no caso.
Vale destacar que existe um grupo de pessoas ligadas à Paróqu·a e a Associação de Moradores de Rancho
Fundo que fazem uma reflexão muito boa sobre é e Política. É preciso quem sabe fazer uma visita.
Dia: 11 de maio - Pe. Sérgio da Paróquia Nossa Senhor das Graças no Parque Flora. A conversa foi boa
no sentido de aproximação e do objetivo de nossa missao. Se colocou a disposição para ajudar no que for
possível. Tentará mandar uma pessoa para a reunião mensal do grupo. Mesmo apresentando uma lista das
pessoas que já fizeram para que pudessem ser convidadas a participar, o Padre não reconheceu ninguém.
Dia: 12 de maio - Pe. Paulo Machado da Paróquia São Francisco de Assis em Morro Agudo.
Infelizmente no dia marcado o Padre estava passando mal, e não pode me receber. Ainda não foi marcada
uma nova visita.
Dia: 13 de maio - Pe. Felix da Paróquia São Miguel Arcanjo. Foi boa e fui acompanhado por Joaquim
Brasiliano do nosso grupo. Foi passado o objetivo de nossa missão e muito bem aceito por eles, já que
depois chegou outro Padre. Eles colocaram que na Paróquia existe uma Pastoral da Cidadania que
desenvolve uma missão parecida, e que se reúne toda a primeira e terceira segunda-feira do mês às 19 na
Paróquia. Pediu que fizéssemos uma visita à Pastoral e falássemos de nosso grupo.
Dia: 19 de maio - Pe. Joãozinho da Paróquia Santo Agostinho no Guandu. Foi boa. Levou-me para
conhecer o Projeto da Cooperativa de Vassouras e diz que está incentivando para que aconteça em todas
as comunidades. Após isto bebemos um café , onde coloquei o objetivo da missão. Apresentei a relação
das pessoas que já fizeram algum curso conosco, onde ele reconheceu vários deles, indicando o Vilson
para representar a Paróquia, e pediu que eu o convidasse.
Dia: 20 de maio - Pe. José Antônio. Infelizmente não pude ir devido à uma urgente reunião sobre o
Programa Bolsa Família, onde sou representante da Cáritas na Comissão Executiva do Fórum de
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu. Preciso remarcar a visita.

'(\ e� N s. e L\\� '\\G. \-\ �� \ S'\ t. ,�ó s oc.\l\L 
Está é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Nova Iguaçu, 07 de junho de 2004. 

Encontro do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: 

• Canto - Oração - Partilha da Palavra ;
• Estiveram presente 3 pessoas novas vindas de 2 paróquias diferentes,

• Em seguida Flávio apresentou a proposta do grupo "Fé e Compromisso" para estas pessoas novas.

• Foi feito pelo Ricardo de Paula e a Mirtes o relato da Equipe que Acompanha a Câmara de
Vereadores. Em seguida Henrique também fez um relato sobre a Equipe de Acompanhamento aos
Conselhos Municipais, onde o Flávio aproveitou para informar sobre o curso de Capacitação para
Conselheiros Municipais promovido pela Fase, e que começou justamente neste dia, e que de nosso
grupo estão participando Absalão, Mirtes, Maria de Fátima, Nair Jane, Ricardo de Paula. Flávio fez o
relato de como anda as visitas aos Padres e inclusive fez uma na companhia de Joaquim Brasiliano, e
sente que está indo bem.

• Vai acontecer o Curso de Formação Política no Regional IV no dia 07 de julho às 19:00 na Igreja de
N Srª de Lourdes no Carmari e terá como tema A Importância do Voto nas Eleições, e terá a assessoria de
Hugo Paiva.

• O Curso na região III será no dia 08 de junho às 18:30 na Paróquia de N. Srª de Fátima em Cabuçu e
terá como tema A Importância do Voto nas Eleições. Após as eleições o Regional quer montar o
Grupo de Fé e Compromisso no Regional.

• Foi também debatido o desafio de promovermos o Debate com os Candidatos à Prefeito em Nova
Iguaçu, e saímos com a tarefa para o Próximo encontro de estudarmos o Diagnóstico Social, Político e
Econômico de Nova Iguaçu para podermos melhor nos prepararmos, este Diagnóstico estará
disponível no Centro SocioPolítico.

* Nossa próxima reunião será no dia: 09 de Julho às 19:00 na Catedral
(isto porque nossos irmãos estarão fazendo ainda o Curso da Fase).

• Esperamos encontrar com você no próximo encontro, um grande abraço e até lá.

• Este relatório é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza.
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Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu. 

Grupo de Fé e Compromisso de Nova Iguaçu. 

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2003. 

Relatório da Reunião: 

Apresentação dos presente, inclusive com um convidado da companheira Fabiola 
- Presentes: Fabiola, Ricardo de Paula, Abssalão, Valdeci, Flávio, Estefane, Nelson Pereira.

Oração. 

-4� ...L. 

Leitura do Evangelho de Lucas 12, 39-48. 
Partilha. 
Leitura da ata anterior. Desdobramento. 
Participação dia 19/10/2003 no 4 Encontro da Rede de Cidadania Sul Fluminense/Baixada/Capital. 

Do nosso grupo estiveram presentes: Valdeci e Flávio. Os companheiros(a): Tancredo e Fabiola não 
puderam ir. O encontro foi bom, pois os vários municípios presentes relataram o que estão 
desenvolvendo. Houve também um momento de formação com o tema: A paz mundial para a paz local, 
desenvolvido pelo assessor Sidney Pascotto, e foi muito bom. Por fim planejamos os quatro encontros da 
Rede para o ano de 2004, que são: 

15 de fevereiro - Local: Piraí - Tema: Eleições 2004 e Lei contra a corrupção eleitoral ( 9840 ); 
16 de maio - Local: São João de Meriti - Tema: Identidade e Memória da Rede ; 
15 de agosto - Local: Volta-Redonda- Tema: Cidadania e Conselhos Municipais; 
21 de novembro - Local: ltaguaí - Tema: Participação Cidadã no processo legislativo. 
Foi apresentado a proposta das carta-convite para o encontro do dia 12, a mesma será endereçada as 
23 paróquias do município de Nova Iguaçu. Após a leitura houve algumas alterações e 
complementações, por fim houve a aprova�o. Rlávio ficará responsável em prepara-lá. Sendo que a 
das paróquias já deverá encaminha-lás. Já as dos agentes de pastorais deverá voltar na próxima 
reunião (29/10) para ser aprovada e envelopada por todos. Houve também a distribuição da listagem e 
dos envelopes do correio para que pudéssemos preenchelo e trazelo na próxima reunião. 
Ao final fizemos nossas preces espontâneas, e a oração final. 
Este relatório é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza. 

Documento1 



Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2004 

Relatório parcial de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Equipe de Acompanhamento da Câmara Municipal: Mirtes, Tancredo, Absalão, Joaquim Brasiliano, .... 

Pontos Positivos: 

• Foi adequado o acompanhamento da câmara de acordo com a nossa disponibilidade;
• Criação dos debates, Debate entre os Prefeitáveis;
• Avanço do grupo Fé e Compromisso em Cabuçu ( toda 5ª feira );
• Recriação do grupo Fé e Compromisso a partir do Curso de Formação Política (1996 - criação)
• Participação da Campanha "De olho no seu Voto" no MAB;
• As leituras e discussões construtivas;
• Vontade de transformação;
• Desprendimento de cada um mobilização);
• Manter o grupo durante todo o ano, mesmo com todas as dificuldades pessoais e outros;
• Preocupação / Ideologia e presença na câmara ...

Faltou mais alguma coisa ? 

Pontos Negativos: 

• Perdemos a oportunidade de utilizar e valorizar a documentação (atas) que vieram parar em nossas
mãos. Por quê ?

• Quando o grupo foi usado para atingir fins eleitoreiros e percebemos um ou outro do grupo sem
coerência com a proposta do grupo;

.., Houve erros no grupo que queremos que sejam consertados; 
• Por quê a ausência ou afastamento de outras pessoas no grupo;

Faltou mais alguma coisa ? 

C:\CSp\Flavio Pifô\Relatório Fé e Compromisso - Novembro.doe



Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2004 

Relatório parcial de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Equipe de Acompanhamento de Conselhos Municipais: Ricardo Simões e Francis (Seropédica) 

A equipe conseguiu acompanhar como observadores 16 reuniões de diversos conselhos: 
1 reunião com 4 observadores, 2 reuniões com 2 observadores, e 13 reuniões com 1 observador (Ricardo 
Simões) 

Pontos Positivos: Reuniões Temáticas à seguir ( ? ), 

Pontos negativos: Comprometimento ( ? ), 

Propostas: Priorizar + ou - 4 conselnos , Cursos de Formação, Plano de ação: Participar no Fórum de 

conselheiros (Diocesano ou da Cidade) ? 

Documento1 
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Nova Iguaçu, 11 de novembro de 2004 

Relatório parcial da reunião de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de 
Nova Iguaçu 

Presentes: Valdeci, Nair Jane, Ricardo Cardoso e filho/a, Mirtes, Brasiliano, Absalão, 
Flávio, Tancredo, ... 

• Canto;
• Oração;
• Leitura bíblica e partilha da palavra;
• Flávio propôs que fizéssemos a avaliação em uma reunião e outra reunião para o

planejamento, e o grupo aceitou; Decidimos então nos dividirmos por equipes:
Paróquias e Regionais, Acompanhamento da Câmara e Acompanhamento dos �
Conselhos municipais. Nesse momento trabalhamos quais foram os pontos positivos e
negativos.

• Equipe Paróquias e Regionais:
- Pontos positivos: Conseguimos fazer algumas visitas como pastoral da cidadania em

Miguel Couto; aos regionais II - III - e IV; participamos enquanto convidados como
grupo no l º de maio no Regional III; Conseguimos criar a equipe de coordenação das
Pastorais Sociais no Regional III; foi criado o grupo Fé e Compromisso na Paróquia de
Cabuçu com o incentivo do Pe. Justino; participamos do lançamento da campanha "de
olho no seu voto" promovida pela fase; participamos em vários cursos de formação tais
como: oficina diocesana dos conselhos municipais, multiplicadores de formação
política para os regionais, metodologia na educação popular, conselheiros municipais,
etc; debates com candidatos a vereadores em várias paróquias; etc.

- Pontos negativos: a multiplicação do curso de multiplicadores não funcionou, não
conseguimos aumentar o número de pessoas no grupo, não conseguimos criar um
veículo de comunicação próprio, faltou visitar alguns padres de algumas paróquias, não
conseguimos fazer os relatórios de trabalho par o grupo, somos pessoas que
participamos em vários movimentos, não conseguimos visitar todos as paróquias e
regionais, etc.

- Desafios: Formar uma equipe de coordenação? Ou animação?: secretária/o,
tesoureira/o, coordenador/ar, cronometrista (mensal?, trimestral?); conseguir um/a
representante do grupo em cada Regional (4);

- Para continuarmos a avaliação, marcamos uma reunião extraordinária dia: 17 de
novembro às 19 no CEP AL.

• No momento só temos está avaliação desta equipe porque as outras não entregaram.

Está é uma contribuição de Flávio A. B. de Souza 
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Nova Iguaçu, 14 de novembro de 2003. 

Relatório do Encontro do dia 12 / 11 / 2003, realizado na catedral de Nova Iguaçu. 

O Desafio da "Fé e Compromisso" 

O encontro contou com a participação de 40 pessoas que assinaram a lista de presença , vindas de 14 paróquias, 

sendo que nosso município tem 23 paróquias. 

Começamos com a palavra do Pe. Bruno nos falando sobre a nova organização da Diocese, que passará de 7 

para 10 regionais. Em seguida Adriano do Centro Sociopolítico contou-nos sobre a história da criação do Centro na 

Diocese. 

Após isso, Sonia falou-nos sobre a criação e experiências dos grupos de Fé e Compromisso nos 7 municípios 

de nossa Diocese. 

Em seguida fomos divididos em 4 grupos para respondermos as seguintes perguntas: 

J. A partir do trabalho apresentado pelos grupos de fé e compromisso, é possível vocês assumirem conosco este

novo desafio?

2 Como podemos organizar este trabalho em Nova Iguaçu? 

As respostas aqui apresentadas, foram as que os grupos colocaram nos cartazes. 

Grupo I: 6 pessoas. 

Resposta da primeira pergunta: 

• Sim, porque nós acreditamos no processo participativo como cidadão

- Resposta da segunda pergunta:

• Mobilizar a minha paróquia para cobrar saneamento básico.

• Diwlgar os trabalhos feitos pelos vereadores na câmara municipal para a comunidade interessada.

• Para mim o importante é participar e trabalhar no grupo sociopolítico.

• Levantamento das causas do bairro.

• Unindo mais grupos e Conscientizando as comunidades que juntos concretizaremos nossas necessidades e

direitos de cidadãos.

- Grupo II:

Resposta da primeira pergunta:

• Assumimos sim, com amor ! ! ! ( ASA ).

- Resposta da segunda pergunta :
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• Formar / organizar nas comunidades, as pessoas engajadas a de acompanhar os trabalhos na camara de

vereadores.

• Trazer p/ o grupão a junção do que tem acontecido a nível eleitoral nas esferas políticas ( conjunturas políticas

em diversos cenários), vivência de cada um e necessidades da região, por regional ou municípios (paróquias),

• Acompanhamento dos conselhos (saúde / Educação).

• Edileuza -Carlos Gomes -Tancredo -Valdeci -Bruno -Ivete Pantaleão -João Batista - Maria Toledo - Mirtes

-Diney -Zélia -Ana Lúcia.

- Grupo Ili:

Resposta da primeira pergunta:

• É possível sim !

Resposta da segunda pergunta :

• Como?

• Tendo união, humildade, mais divulgação apoio e participação, respeito por parte dos párocos / manter a

unidade na diversidade.

Grupo IV:

7 participantes. 1) Estefane -2) João Batista -3) Nelson - 4) Antoninho -5) Lurdinha - 6) Maria de Lourdes -

7) Acosta.

Resposta da primeira pergunta: 

• grupo está de acordo em assumir compromisso de juntos lutannos para a melhoria e qualidade de vida do

nosl>o município.

• Resposta da segunda pergunta: Poderemos ver e analisar as carências de nossas comunidades e juntos definir

as prioridades, buscando parcerias junto aos órgãos públicos e a iniciativa privada para a solução das

demandas.

OBS: Podemos destacar três aspectos: Formação - Trabalhar o social/político nas comunidades e paróquias 

Comunicação. 

Ao final do encontro saímos com a certeza de que JUNTOS podemos e devemos construir e ampliar o grupo de "Fé 

e Compromisso" em Nova Iguaçu, e para isso marcamos um novo encontro para o dia: 0311212003, às 19:00 na 

Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Nosso objetivo é: PLANEJAMENTO 2004. Tragam propostas. 

Na esperança de nos encontrarmos, wn forte abraço e até lá. 

• Absalão -Alex -Fabiula -Flávio - Valdeci -Ricardo -Tancredo -Estefane.
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Nova Iguaçu, 11 e 17 de novembro de 2004 

Relatório da reunião de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Valdeci, Nair Jarie, Ricardo Cardoso e filho/a, Mirtes, Brasiliano, Absalão, Flávio, Tancredo ... 
• Canto;
• Oração;
• Leitura bíblica e partilha da palavra;
• Flávio propôs que fizéssemos a avaliação em uma reunião e outra reunião para o planejamento, e o

grupo aceitou. Decidimos então nos dividirmos por equipes: Paróquias e Regionais,
Acompanhamento da Câmara e Acompanhamento dos Conselhos municipais. Nesse momento
trabalhamos quais foram os pontos positivos e negativos.

• Equipe Paróquias e Regionais: Valdeci, Joaquim Brasiliano, Flávio, Nair Jane, ...
Pontos positivos:

• Conseguimos fazer algumas visitas como ao grupo da pastoral da cidadania em Miguel Couto;
• aos regionais II - III - e IV;
• participamos enquanto convidados como grupo no 1 º de maio no Regional III;
• Conseguimos criar a equipe de coordenação das Pastorais Sociais no Regional III;
• foi criado o grupo Fé e Compromisso na Paróquia de Cabuçu com o incentivo do Pe. Justino;
• participamos do lançamento da campanha "de olho no seu voto" promovida pela fase; participamos

em vários cursos de formação tais como: oficina diocesana dos conselhos municipais, multiplicadores
de formação política para os regionais, metodologia na educação popular, conselheiros municipais,
etc;

• debates com candidatos a vereadores em várias paróquias; etc.
Pontos negativos:

• a multiplicação do curso de multiplicadores não funcionou;
• não conseguimos aumentar o número de pessoas no grupo;
* não conseguimos criar um veículo de comunicação próprio;
• faltou visitar alguns padres de algumas paróquias;
• não conseguimos fazer os relatórios de trabalho para o grupo;
• somos pessoas que participamos em vários movimentos;
* não conseguimos visitar todos as paróquias e,.regionais, etc.
* O que mais está faltando?

Desafios:
* Formar uma equipe de coordenação? Ou animação?: secretária/o, tesoureira/o, coordenador/ar,
cronometrista (mensal?, trimestral?);
• conseguir formar uma equipe em cada Regional de NI e ter um /a representante desta equipe na

reunião do regional;
• Flávio participar nas reuniões dos regionais; visitar cada todos os Padres dos regionais, pedir a Dom

Luciano para escrever uma carta aos Padres dos regionais, solicitando que mande um representante
para o grupo Fé e Compromisso, etc;

* O que mais está faltando?
Para continuarmos a avaliação, marcamos uma reunião extraordinária dia: 17 de novembro às 19 hs
no Cepal. 

Equipe de Acompanhamento à câmara municipal: Mirtes, Tancredo, Absalão, .... 

Pontos positivos: 
• Foi adequado o acompanhamento da câmara de acordo com a nossa disponibilidade;
• Criação dos debates, debates entre os prefeitáveis;
• Avanço do grupo Fé e Compromisso em Cabuçu (reunião toda 5ª feira);
• Recriação do grupo Fé e Compromisso a partir do curso de formação política (1996 - criação);
• Participação da campanha "De olho no seu voto" no MAB;
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• As leituras e discussões construtivas;
• Vontade de transformação;
• Desprendimento de cada um (mobilização);
• Manter o grupo durante o todo o ano, mesmo com todas as dificuldades pessoais e outros;
• Preocupação / ideologia é presença na câmara ...
• O que mais está faltando?

Pontos negativos: 
• Perdemos a oportunidade de utilizar e valorizar a documentação (atas) que vieram parar em nossas

mãos. Por quê? Inexperiência .... 
• Quando o grupo foi usado para atingir fins eleitoreiros e percebemos um ou outro do grupo sem

coerência com a proposta do grupo. Mirtes levantou este ponto achando que Ricardo Simões estava
usando o nome do grupo Fé e Compromisso para fazer campanha para Flávio Pifo quando este era pré
candidato à vereador. Foi colocado por Ricardo Simões que ele realmente o apoiava i:nas que nunca
utilizara o nome do grupo. Flávio por sua vez destacou que nunca levou o assunto de sua candidatura
para dentro do grupo , pois tinha consciência de que os assuntos não deveriam se misturar. Ao final
das intervenções de outros companheiros/as vimos que não devemos misturar nossa vida privada com
a do grupo, além de respeitar a opção de cada um na sua particularidade privada;

• Houve erros no grupo que queremos que sejam consertados;
• Por quê a ausência ou afastamento de outras pessoas no grupo?
• O que mais está faltando?

Equipe de Acompanhamento aos Conselhos Municipais: Ricardo Simões, Francis (Seropédica) ... 
• A equipe conseguiu acompanhar como observadores 16 reuniões de diversos conselhos: 1 reunião

com 4 observadores, 2 reuniões com 2 observadores, e 13 reuniões com 1 observador (Ricardo
Simões).

• Pontos positivos:
• Reuniões temáticas à seguir: é preciso estar por dentro dos assuntos que acontecem na reunião (fazer

reuniões antes ou obter informações sobre a pauta);
• O que mais está faltando?

* Pontos negativos:
• Falta de comprometimento de pessoas no grupo;
• O que mais faltou?

Desafios: 
• Priorizar mais ou menos acompanhar 4 conselhos (?);
• Cursos de formação ;
• Participar das reuniões do fórum Diocesano de conselheiro e da sociedade civil;
• O que mais está faltando?

OBS: favor fazer complementações nas avaliações e trazer propostas para 2005

Avisos: 
• Reunião de Planejamento para 2005: 06 de dezembro às 19 hs na Catedral de Santo Antonio;
• 10 de dezembro às 18:00 no Cenfor, confraternização dos grupos Fé e Compromisso da Diocese

(Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Nilópolis). Traga alguma alimento para partilhar
(salgado, doce, sorvete, frutas, etc.);

• 28 de novembro de 8 às 16 hs na Catedral - Planejamento do Fórum Diocesano de Conselheiros
Municipais.

Está é uma contribuição do companheiro: Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Nova Iguaçu, 11 e 17 de novembro de 2004 

Relatório da reunião de avaliação do ano de 2004 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Valdeci, Nair Jane, Ricardo Cardoso e filho/a, Mirtes, Brasiliano, Absalão, Flávio, Tancredo ... 
• Canto;
• Oração;
• Leitura bíblica e partilha da palavra;
• Flávio propôs que fizéssemos a avaliação em uma reunião e outra reunião para o planejamento, e o

grupo aceitou. Decidimos então nos dividirmos por equipes: Paróquias e Regionais,
Acompanhamento da Câmara e Acompanhamento dos Conselhos municipais. Nesse momento
trabalhamos quais foram os pontos positivos e negativos.

• Equipe Paróquias e Regionais: Valdeci, Joaquim Brasiliano, Flávio, Nair Jane, ...
Pontos positivos:

• Conseguimos fazer algumas visitas como ao grupo da pastoral da cidadania em Miguel Couto;
• aos regionais II - m - e IV;
• participamos enquanto convidados como grupo no l º de maio no Regional III;
• Conseguimos criar a equipe de coordenação das Pastorais Sociais no Regional III;
• foi criado o grupo Fé e Compromisso na Paróquia de Cabuçu com o incentivo do Pe. Justino;
• participamos do lançamento da campanha "de olho no seu voto" promovida pela fase; participamos

• 

• 

• 

* 
• 

• 

em vários cursos de formação tais como: oficina diocesana dos conselhos municipais, multiplicadores
de formação política para os regionais, metodologia na educação popular, conselheiros municipais,
etc;
debates com candidatos a vereadores em várias paróquias; etc .
Pontos negativos:

a multiplicação do curso de multiplicadores não funcionou;
não conseguimos aumentar o número de pessoas no grupo;
não conseguimos criar um veículo de comunicação próprio;
faltou visitar alguns padres de algumas paróquias;
não conseguimos fazer os relatórios de trabalho para o grupo;

� somos pessoas que participamos em var.ios movimentos; 
* não conseguimos visitar todos as paróquias e regionais, etc.
* O que mais está faltando?

Desafios:
* Formar uma equipe de coordenação? Ou animação?: secretária/o, tesoureira/o, coordenador/ar,
cronometrista(mensal?, trimestral?); ,:.J.,A'\L (j'� �\)\'<1t:,�) '2-'N""\.JCD\Ku.
• conseguir formar uma equipe em cada Regional de NI e ter um /a representante desta equipe na

reunião do regional;
• Flávio participar nas reuniões dos regionais; visitar cada todos os Padres dos regionais, pedir a Dom

Luciano para escrever uma carta aos Padres dos regionais, solicitando que mande um representante
para o grupo Fé e Compromisso, etc;

* O que mais está faltando?
Para continuarmos a avaliação, marcamos uma reunião extraordinária dia: 17 de novembro às 19 hs
no Cepal. 

Equipe de Acompanhamento à câmara municipal: Mirtes, Tancredo, Absalão, .... 

Pontos positivos: 
• Foi adequado o acompanhamento da câmara de acordo com a nossa disponibilidade;
• Criação dos debates, debates entre os prefeitáveis;
• Avanço do grupo Fé e Compromisso em Cabuçu (reunião toda 5ª feira);
• Recriação do grupo Fé e Compromisso a partir do curso de formação política (1996 - criação);
• Participação da campanha "De olho no seu voto" no MAB;
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• As leituras e discussões construtivas;
• Vontade de transformação;
• Desprendimento de cada um (mobilização);
• Manter o grupo durante o todo o ano, mesmo com todas as dificuldades pessoais e outros;
• Preocupação / ideologia é presença na câmara ...
• O que mais está faltando?

Pontos negativos: 
• Perdemos a oportunidade. de utilizar e valorizar a documentação (atas) que vieram parar em nossas

- p �? I . " . maos. or que. nexpenencia .... 
• Quando o grupo foi usado para atingir fins eleitoreiros e percebemos um ou outro do grupo sem

coerência com a proposta do grupo. Mirtes levantou este ponto achando que Ricardo Simões estava
usando o nome do grupo Fé e Compromisso para fazer campanha para Flávio Pifo quando este era pré
candidato à vereador. Foi colocado por Ricardo Simões que ele realmente o apoiava Q1as que nunca
utilizara o nome do grupo. Flávio por sua vez destacou que nunca levou o assunto de sua candidatura
para dentro do grupo , pois tinha consciência de que os assuntos não deveriam se misturar. Ao final
das intervenções de outros companheiros/as vimos que não devemos misturar nossa vida privada com
a do grupo, além de respeitar a opção de cada um na sua particularidade privada;

• Houve erros no grupo que queremos que sejam consertados;
• Por quê a ausência ou afastamento de outras pessoas no grupo?
• O que mais está faltando?

Equipe de Acompanhamento aos Conselhos Municipais: Ricardo Simões, Francis (Seropédica) ... 
• A equipe conseguiu acompanhar como observadores 16 reuniões de diversos conselhos: 1 reunião

com 4 observadores, 2 reuniões com 2 observadores, e 13 reuniões com 1 observador (Ricardo
Simões).

• Pontos positivos:
• Reuniões temáticas à seguir: é preciso estar por dentro dos assuntos que acontecem na reunião (fazer

reuniões antes ou obter informações sobre a pauta) ;
• O que mais está faltando?

* Pontos negativos:
• Falta de comprometimento de pessoas no grupo;
• O que mais faltou?

Desafios: 
• Priorizar mais ou menos acompanhar 4 conselhos(?);
• Cursos de formação ;
• Participar das reuniões do fórum Diocesano de conselheiro e da sociedade civil;
• O que mais está faltando?

OBS: favor fazer complementações nas avaliações e trazer propostas para 2005 

Avisos: 
• Reunião de Planejamento para 2005: 06 de dezembro às 19 hs na Catedral de Santo Antonio;
• 10 de dezembro às 18:00 no Cenfor, confraternização dos grupos Fé e Compromisso da Diocese

(Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados, Nilópolis). Traga alguma alimento para partilhar
(salgado, doce, sorvete, frutas, etc.);

• 28 de novembro de 8 às 16 hs na Catedral - Planejamento do Fórum Diocesano de Conselheiros
Municipais.

Está é uma contribuição do companheiro: Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Nova Iguaçu, 06 d 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo Fé e Compromisso de

Presentes: Maria de Lourdes. Tancredo, Ricardo Simões, Absalão, Joaquim_ Brasilianc 
Valdeci, Marcos, Flávio. Houve uma justificativa da falta de Nair Jane. 

Começamos nossa reunião com uma oração, em seguida fizemos uma leitura bíbli/"'· 
palavra. 
Em seguida Flávio perguntou se os presentes. receberam pelo correio o relatóri(' .a� , 
alguns tinham, outros não, então foi distribuído para aqueles que não tinham. 
Pauta da reunião: avisos, planejamento 2005 
Avisos 
* Ricardo Simões disse que participou no dia (?) do seminário de gestão r,, (
no MAB, contou com a participação de 46 pessoas representando vJ,.
encaminhamento foi tirada uma comissão de trabalho com representantes o .. · u
Diocese de Nova Iguaçu e Escola de Governo da Baixada para estruturar propost
para o novo governo no município.
* Maria de Lourdes disse que participou nos dois últimos finais de semana d. ·u
conselheiros da Diocese, chama a atenção para conciliar nosso planejamento com - .. �

Comunica que no dia 14/12 às 16 hs acontecerá na secretaria da baixada um etw0 
região metropolitana , onde será distribuído um caderno com o diagnóstico. 
* Flávio disse que no dia 28/11 aconteceu o encontro do Fórum Diocesano de
participaram cerca de 40 pessoas e foi muito bom. Foi construído o planejamento par·

Comunica sobre o 4° Encontro Nacional de Fé e Política que aconteceu ep1 J
apresentou o jornal da cidade que destacou em· sua manchete. Trouxe ta.IÍJ.bé,
AcompanhameQtO da Câmara Municipal de Curitiba", feito por um grupo de trai
Fala que estavam presentes uma média de S mil pessoas. No sábado de mar
Barros que abordou o tema "Utopias da fé". Em seguida falaram João Pedro Stéc
que abordaram o tema "Realidades da Política". Após as e palestras fomq�·di1 

encaminhados para comunidades , onde almoçamos e desenvolvemos trabal
diversos temas. No domingo tivemos As palestras de Dom Tomás Balª'1-í ..
encerramento aconteceu uma c�lebração de envio, e comunicou-se que o r..::\"..,.h
março de 2006 no Espirito Santo.

* Marcelo falou· que o grupo Fé e Compromisso de Cabb9U acabou. Marcos �
que não acabou , mas está desativado, pois percebe que alguns que estavam pr·
interesse eleitoreiro, e acha que é preciso retomar as reuniões. Comunica que • .. { 
ser votado pela câmara municipal até dia 15 de dezembro. 

Propostas para o Planejamento 2005

* Ricardo de Paula sugere que se faça formação política na Paróquia. Também fa2
nosso grupo em cada paróquia, e para isso pode-se dividir o grupão (I O) em de
Paróquias.
* Absalão sugere que se faça a histórico do grupo durante o ano de 2004.
* Maria de Lourdes sugere que se faça uma agenda de planejamento do noss9 gr
da Diocese, para não conscidirem as datas.
* Flávio sugere que seja criado um rodízio de equipe para coordenar as reuniões
meses coordena, faz a ata e a tesouraria.

Que tal se criar um caixa financeiro? Que tal criar uma equipe de Pastoral Soei 
tirando daí um representante para participar na reunião do Regional. Sugere que trat 
equipes: Acompanhamento da Câmara e Paróquias e regionais. É preciso - ·-1.

convidar gente nova para o grupo. 

C:\CSp\re/atório do Fé e compromisso - dezembro.doe
:� 



.... ;.,,, {. 

Nova Iguaçu, 06 dt.: dezembro de 2004 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grnpo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Maria de Lourdes, Tancredo, Ricardo Simões, Absalão, Joaquim Brasiliano, Ricardo de Paula, 
Valdeci, Marcos, Flávio. Houve uma justificaliva <la làlla de Nair Jane. 

Começamos nossa reunião com uma oração, cm seguida fizemos uma leitura bíblica e uma partilha da 
palavra. 
Em seguida Flávio perguntou se os presentes receberam pelo correio o relató1io <lc avaliação deste ano, 
alguns tinham, outros não, então foi distribuído para aqueles que não tinham 
Pauta da reunião: avisos, planejamento 2005

Avisos 
* Ricardo Simões disse que participou no dia ('J) do seminário de gestão participativa que aconteceu
no MAB, contou com a paiticipação de 46 pessoas representando várias institúições. Como
encaminhamento foi tirada uma comissão de trabalho com representantes das entidades Fase, MAB,
Diocese de Nova Iguaçu e Escola de Governo da Baixada para estruturar propostas a serem encaminhadas
para: o novo governo no município.
* Maria de Lourdes disse que participou nos dois últimos finais de semana do curso de saúde para os
conselheiros da Diocese, chama a atenção para conciliar nosso.._planejamento com o da Diocese.

Comunica que no dia 14/12 às 16 hs acontecerá na secretaria da baixada um encontro sobre a saúde na 
região metropolitana , onde será distribuído um caderno com_,o diagnóstico.
* Flávio disse que no dia 28/1 l aconteceu o encontro do"'Fórum Diocesano de Conselheiros, onde
participaram cerca de 40 pessoas e foi muito bom. Foi construído o planejamento para o ano de 2005.

Comunica so�re o 4° En_contro Naciona\de Fé e Política que aconteceu em _Londrina no ��raná,
apresentou o Jornal da cidade que destacou em sua manchete. Trouxe tambem um "Relatono de 
Acompanhamento da Câmara Municipal de <<uritiba", teito por um grupo de trabalho daquela cidade. 
Fala que estavam presentes urna�édia de 5 mil pessoas. No sábado de manhã falaram Marcelo 
Barros que abordou o tema "Utopias da te". Lm seguida falaram João Pedro Stédile e Patrus Ananias 
que abordaram o tema "Realidades da Política" Após as e palestras fomos divididos em gmpos e 
encaminhados para comunidades , onde almoçamos e desenvolvemos trabalhos em oficinas de 
diversos temas. No domingo tivemos As palestras de Dom Tomás Balduíno e Frei Beto. No 
encerramento aconteceu uma celebração de envio, e comunicou-se que o próximo encontro será em 
março de 2006 no Espirito Santo 

* Marcelo falou que o grupo fé e Compromisso de Cabuçu acabou. Marcos que pertence ao grupo diz
que não acabou , mas está desativado, pois percebe que alguns que estavam participando, só estavam por
interesse elcitoreiro, e acha que é preciso retomar as reuniões. Comunica que o orçamento de 2005 deve
ser votado pela câmara municipal até dia 15 de dezembro.

Propostas para o Planejamento 2005 

* Ricardo de Paula sugere que se faça formação política na Paróquia. Também fazer reunião mensal do
nosso grupo em cada paróquia,' e para isso pode-se dividir o grupão (10) em dois para visitar as 22

Paróquias.
* Absalão sugere que se faça a histórico do grupo durante o ano de 2004.
* Maria de Lourdes sugere que se faça uma agenda de planejamento do uosso grupo de acordo com o
da Diocese, para não conscidirem as datas.
* .Flávio sugere que seja criado um rodízio de equipe para coordenar as reuniões do grupo a cada tres
meses coordena, faz a ata e a tesouraria

Que tal se criar um caixa financeiro? ()uc tal criar uma equipe de Pastoral Social cm cada Regional, 
tirando daí um representante para participar na rcu11ião do Regional. Sugere que trabalhemos em apenas 2 
equipes: Acompanhamento da Câmara e Paróquias e regionais. É preciso visitar as Paróquias para 
convidar gente nova para o grupo. 
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* Ricardo Simões trouxe algumas propostas por escrito: Intensificar a luta pela valorização do gmpo
Fé e Compromisso dentro da própria Diocese. Ex maior espaço, divulgação, ajuda.

Criar um plano de estudo com base nas áreas de trabalho que o gmpo desenvolve(?) 
Implantar um encontro anual dos grupos de Fé e Compromisso corno forma de integração das tarefas 

produzidas pelo gmpo na Diocese. 
Implantação de um espaço físico do grupo, onde poderíamos estar mais estmturado e assim em contato 

com os outros grupos e companheiros 
Criação de um veículo de informação para nossa divulgação (grupos de Fé e Compromisso). 
Criação de atividades extras para maior integração do gmpo. Ex: �isitas aos companheiros, comemorar 

aniversariantes do mês, momentos internos nossos 
Implantação de um livro de presença para o registro de todas as reuniões do grupo, inclusive as extras e 

atividades externas, para que se possa futuramente termos dados estatísticos dos nossos movimentos. 

* Valdeci trouxe algumas propostas por escrito
Equipe Paróquia e Regionais: Aumentar o grupo com pessoas das Paróquias que ainda não
participantes.
Limitar o número de compromissos (nossos) nas comunidades.
Visitar o restante das Paróquias.
Falar a cada mês do nosso grnpo nos avisos das missas.
Fazer nosso "caixa" para as despesas
Comemorar os aniversariantes do mês.
Utilizar as rádios comunitárias para nossa divulgação.
Equipe de Acompanhamento da Câmara Municipal: utilizar o material já obtido
Fazer entrevista (rápida) com políticos da ativa(vereadores eleitos?).
Observar se as promessas estão sendo cumpridas
Acompanhamento dos Conselhos Municípais: fazer calendário das reuniões como no ano de 2004.
Criação da nossa identidade Ex: crachá/camiseta.

Obs: As pessoas que irào assumir o comando do grupo, tem que ter: 
1) Um pouco de conhecimento prático.
2) Disponibilidade de tempo para agir.

Aviso especial: Para fecharmos nosso planejamento precisamos do planejamento do Centro 
Sociopolítico, então decidimos fazer a segunda pa1te do nosso planejamento numa reunião no: 

Dia: 14 de fevereiro 
Horário: 19:00 hs 
Local: Cepal - salão da Cáritas

Terminamos nossa reunião agradecendo por tudo de bom que aconteceu, desejando a todos/as um feliz 
natal e um próspero ano novo. Demos as mãos e finalizamos com uma oração. 

Espero ter anotado tudo, mas se faltou algum item, poderemos ver na próxima reunião. Está é uma 
colaboração do companheiro Flávio Antônio Urandão de Souza. 

C:\CSp\re/atório do Fé e compromisso - dezembro.doe 

.. / 



Nova Iguaçu, 06 de dezembro de 2004 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Maria de Lourdes, Tancredo, Ricardo Sirnões, Absalão, Joaquim Brasiliano, Ricardo de Paula, 
Valdeci, Marcos, Flávio. Houve uma justificativa da falta de Nair Jane. 

�omeçamos nossa, reunião com uma oração, em seguida fizemos uma leitura bíblica e uma partilha da 
palavra. 
Em seguida Flávio perguntou se os presentes receberam pelo correio o relatório de avaliação deste ano, 
alguns tinham, outros não, então foi distribuído para aqueles que não tinham. 
Pauta da reunião: avisos, planejamento 2005 
Avisos 
* Ricardo Simões disse que participou no dia O) do seminário de gestão participativa que aconteceu
no MAB, contou com a participação de 46 pessoas representando várias instituições. Como
encaminhamento foi tirada uma comissão de trabalho com representantes das entidades Fase, MAB,
Diocese de Nova Iguaçu e Escola de Governo da Baixada para estrut�rar propostas a serem encaminhadas
para: o novo governo no município
* Maria de Lourdes disse que participou nos dois últimos finais de'semana do curso de saúde para os
conselheiros da Diocese, chama a atenção para conciliar nosso planejamento com o da Diocese.

Comunica que no dia 14/12 às 16 hs acontecerá na secretaria da baixada um encontro sobre a saúde na 
região metropolitana , onde será distribuído um cadernt-1,com o diagnóstico. 
* Flávio disse que no dia 28/l I aconteceu o encontro efu.JFórum Diocesano de Conselheiros, onde
participaram cerca de 40 pessoas e foi muito bom. Foi �n�fuído o planejamento para o ano de 2005.

Comunica sobre o 4° Encontro Nacional de Fé e Política que aconteceu em Londrina no Paraná, 
apresentou o jornal da cidade que d�-st�o� em sua manchete. Trouxe também um "Relatório de 
Acompanhamento da Câmara Municipal de Curitiba", feito por um grupo de trabalho daquela cidade. 
Fala que estavam presentes uma méélia de 5 mil pessoas. No sábado de manhã falaram Marcelo 
Barros que abordou o tema "Utopias da fé". Em seguida falaram João Pedro Stédile e Patrus Ananias 
que abordaram o tema "Realidades da Política". Após as e palestras fomos divididos em grupos e 
encaminhados para comunidades , onde almoçamos e desenvolvemos trabalhos em oficinas de 
diversos temas. No domingo tivemos As palestras de Dom Tomás Balduíno e Frei Beto. No 
encerramento aconteceu uma celebração de envio, e comunicou-se que o próximo encontro será em 
março de 2006 no Espírito Santo. 

* Marcelo falou que o grupo Fé e Compromisso de Cabuçu acabou. Marcos que pertence ao grupo diz
que não acabou , mas está desativado, pois percebe que alguns que estavam participando, só estavam por
interesse eleitoreiro, e acha que é preciso retomar as reuniões. Comunica que o orçamento de 2005 deve
ser votado pela câmara municipal alé dia 15 de dezembro.

Propostas para o Planejamento 2005 

* Ricardo de Paula sugere que se faça formação política na Paróquia. Também fazer reunião mensal do
nosso grupo em cada paróquia,' e para isso pode-se dividir o grupão {l O) em dois para visitar as 22
Paróquias.
* Absalão sugere que se faça a histórico do grupo durante o ano de 2004.
* Maria de Lourdes sugere que se faça uma agenda de planejamento do nosso grupo de acordo com o
da Diocese, para não conscidirem as datas
* Flávio sugere que seja criado um rodízio de equipe para coordenar as reuniões do grupo a cada três
meses coordena, faz a ata e a tesouraria

Que tal se criar um caixa financeiro? Que tal criar uma equipe de Pastoral Social em cada Regional, 
tirando dai um representante para participar na reunião do Regional. Sugere que trabalhemos em apenas 2 
equipes: Acompanhamento da Câmara e Paróquias e regionais. É preciso visitar as Paróquias para 
convidar gente nova para o grupo. 
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* Ricardo Simões trouxe algumas propostas por escrito: Intensificar a luta pela valorização do grupo
Fé e Compromisso dentro da própria Diocese. Ex maior espaço, divulgação, ajuda.

Criar um plano de estudo com base nas áreas de trabalho que o grupo desenvolve(?) 
Implantar um encontro anual dos grupos de Fé e Compromisso como forma de integração das tarefas 

produzidas pelo grupo na Diocese. 
Implantação de um espaço físico do grupo, onde poderíamos estar mais estruturado e assim em contato 

· · . > . com os outros grupos e companheiros
.. ;.,.;;���., .. ,.Criação de um veículo de informação para nossa divulgação (grupos de Fé e Compromisso).

Criação de atividades extras para maior integração do grupo. Ex: visitas aos companheiros, comemorar 
aniversariantes do mês, momentos internos nossos. 

Implantação de um livro de presença para o registro de todas as reuniões do grupo, inclusive as extras e 
atividades externas, para que se possa futuramente termos dados estatísticos dos nossos movimentos. 

* Valdeci trouxe algumas propostas por escrito
Equipe Paróquia e Regionais: Aumentar o grupo com pessoas das Paróquias que ainda não
participantes.
Limitar o número de compromissos (nossos) nas comunidades.
Visitar o restante das Paróquias.
Falar a cada mês do nosso grupo nos avisos das missas.
Fazer nosso "caixa" para as despesas.
Comemorar os aniversariantes do mês
Utilizar as rádios comunitárias para nossa divulgação.
Equipe de Acompanhamento da Câmara Municipal: utilizar o material já obtido
Fazer entrevista (rápida) com políticos da ativa(vereadores eleitos?).
Observar se as promessas estão sendo cumpridas.
Acompanhamento dos Conselhos Municipais: fazer calendário das reuniões como no ano de 2004.
Criação da nossa identidade. Ex: crachá/camiseta.

Obs: As pessoas que irão assumir o comando do grupo, tem que ter: 
1) Um pouco de conhecimento prático.
2) Disponibilidade de tempo para agir.

Aviso especial: Para fecharmos nosso planejamento precisamos do planejamento do Centro 
Sociopolítico, então decidimos fazer a segunda parte do nosso planejamento numa reunião no: 

Dia: 14 de fevereiro 

Horário: 19:00 bs 
Local: Cepal - salão da Cáritas 

Terminamos nossa reunião agradecendo por tudo de bom que aconteceu, desejando a todos/as um feliz 
natal e um próspero ano novo. Demos as mãos e finalizamos com uma oração. 

Espero ter anotado tudo, mas se faltou algum item, poderemos ver na próxima reunião Está é uma 
colaboração do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Nova Igua9u, 02 de fevereiro de 2004 

Relatório da reunião do grupo de Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Tancredo, Ricardo de Paula, Maria de Lourdes, Zélia, Maria Toledo, Flavio Antônio, Maria de 
Fátima, Absalão Anésio, Marcelo de Jesus. 

Começamos com um canto puxado por Zélia que falava sobre Fé e Compromisso. Os gostamos e 
pedimos para que ela nos trouxesse a letra para ser nosso hino. 
Em seguida fizemos uma leitura Bíblica do Evangelho do dia Lc 2,22-40, em seguida fizemos uma 
partilha da palavra. 
Foi sentida a ausência de muitos(as) companheiros (as) do grupo. Nos perguntamos, será que o dia é 
bom ? será que esquecemos do compromisso ? 
Foi enviada uma carta relatório para todos do grupo, na qual foi lida e aprovada. 
Como houve a presença de novas pessoas resolvemos dividi-lás nos grupos já existentes, no qual nos 
dividimos para podermos tirar as estratégias de nossos trabalhos, pois tínhamos uma carta contendo 
algumas indicações e avisos. 
Grupos de Trabalho 

Equipe Paróquias e Regionais 

Novas integrantes: Maria José Toledo e Maria de Fátima. 
Para o mês de março 
a) fazer levantamento das datas das reuniões dos conselhos paroquiais das regiões: I ,  II, III, IV;
b) " " " " " " " Regionais de Nova Iguaçu. 
c) Aproveitar a reunião de Pastoral ( primeira terça-feira do mês) para fazer levantamento dos regionais

, (Flávio).
d) Mandar relatório para o grupo repassando estas tarefas.
e) Repassar para todo o grupo Fé e Compromisso um relatóri do desenvolvimento de sua equipe.

Equipe Acompanhamento dos Conselhos .. Municipais 

Nova integrante: Zélia 
Para o mês de fevereiro 

a) fazer levantamento das reuniões dos Conselhos Municipais,

b) mandar relatório para a equipe repassando estas tarefas,

c) Repassar para todo o grupo Fé e Compromisso um relatório do desenvolvimento de sua equipe.

Equipe Acompanhamento na Câmara Municipal 

Para o mês de Fevereiro - Novo membro: Marcelo de Jesus 

a) visitar sessões na câmara ( abertura no dia 16 / 02),

b) A equipe não entregou o relatório, por isto segue as propostas anteriores e algumas sugestões.

Próximo Encontro do Grupo: 01 de março às 19:00 na Catedral, esperamos encontrar todos(as), e 
se possível traga alguém. 

Um grande abraço, e até lá. Flávio Antônio Brandão de Souza- Tel: 2669-2259 (centro sociopolítico). 



Nova Iguaçu, 02 de fevereiro de 2004. 

Equipe 
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Acompanhamento dos Conselhos Municipais 

Componentes: Cleonice, Henrique. 

Propostas: 

- Por sermos um número muito pequeno e existir um número maior de conselhos,
deveremos obter grandes dificuldades, mais procuraremos pessoas e informações que
nos ajude a atingir esse objetivo. Talvez possamos Priorizar os conselhos da
Educação, Saúde, Assistência Social, Criança.

- :v1arcamos com o Flávio uma visita ao centro sociopolítico no dia 15/12/2003 às 15 :00
para obtermos mais informações, para em março de 2004 começarmos a trabalhar.

Indicações: 

- Procurar saber o dia das reuniões dos conselhos para poder visitá-los na mediada do
possível, além de passar a informação para todos do grupo;

- Procurar participar da reunião do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil, afim de
se fortalecer e somar forças, pois pode ser um bom espaço para ampliar a equipe;

- Procurar saber quando acontecerão as eleições de tais conselhos, afim de nos
prepararmos nossa intervenção;

- Avisos importantes:

- Dia: 14 de fevereiro - de 9:00 às 12:00 no CENFOR - encontro dos grupos de Fé e
Compromisso da Diocese.

- Dia: 13 de março de 9:00 às 12:00 no CENFOR- Encontro dos Conselheiro
Municipais Da Diocese. ( importante sua participação, assim poderemos até aumentar
nossa equipe);

- Dia 13 à 16 de abril das 19:00 às 21:30 na Catedral- Oficina de Sensibilização dos
Conselhos Municipais;

- Precisar de nossa ajuda, conte conosco.
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Nova Iguaçu, 06 de dezembr9 de 2004 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu

Presentes: Maria de Lourdes, Tancredo, Ricardo Simões, Absalão, Joaquim Brasiliano, Ricardo de Paula, 
Valdeci, Marcos, Flávio. Houve uma justificativa da falta de Nair Jane. t · ., .. 

Começamos nossa reunião com uma oração, em seguida fizemos uma leitura bíblica e uma partilha da 
palavra. 
Em seguida Flávio perguntou se os presentes receberam pelo correio o relatório de avaliação deste ano, 
alguns tinham, outros não, então foi distribuído para aqueles que não tinham. 
Pauta da reunião: avisos, planejamento 2005 
A�M � 
* Ricardo Simões disse que participou no dia (?) do seminário de gestão participativa que:·aconteceu
no MAB, contou com a participação de 46 pessoas representando várias instituiçêjs. Como
encaminhamento foi tirada uma comissão de trabalho com representantes das entidades Fase, MAB,
Diocese de Nova Iguaçu e Escola de Governo da Baixada para estruturar propostas a serem encâminhadas
para o novo governo no município.
* Maria de Lourdes disse que participou nos dois últimos finais de semanà do curso de saúde para os
conselheiros da Diocese, chama a atenção para conciliar nosso planejamento com o da Diocese.·

Comunica que no dia 14/12 às 16 hs acontecerá na secretaria da baixada um encontro sobre a saúde na 
região metropolitana , onde será distribuído um caderno com o diagnóstico. 
* Flávio disse que no dia 28/11 aconteceu o encontro do Fórum Diocesano de Conselheiros, onde
participaram cerca de 40 pessoas e foi muito bom. Foi construído o planejamento para o ano de 2005.

Comunica sobre o 4° Encontro Nacional de Fé e Política que aconteceu em Londrina no Paraná, 
apresentou o jornal da cidade que destacou em· sua manchete. Trouxe também um "Relatório de 
Acompanhamei:ito da Câmara Municipal de Curitiba", feito por um grupo de trabalho daquela cidade. 
Fala que estavam presentes uma média de S mil pessoas. No sábado de manhã falaram Marcelo 
Barros que abordou o tema "Utopias da fé". Em seguida falaram João Pedro Stédile e Patrus Ananias 
que abordaram o tema "Realidades da Política". Após as e palestras fomos divididos em grupos e 
encaminhados para comunidades , onde almoçamos e desenvolvemos trabalhos em oficinas · de 
diversos temas. No domingo tivemos As palestras de Dom Tomás Balduíno e Frei Beto. No 
encerramento aconteceu uma celebração de envio, e comunicou-se que o próximo encontro será em 
março de 2006 no Espírito Santo. .." 

* Marcelo falou que o grupo Fé e Compromisso de Cabuçu acabou. Marcos que pertence âõ grupo diz
que não acabou , mas está desativado, pois percebe que alguns que estavam participando, só estavam por
interesse eleitoreiro, e acha que é preciso retomar as reuniões. Comunica que o orçamento de 2005 deve
ser votado pela câmara municipal até dia 15 de dezembro.

Propostas para o Planejamento 2005 

* Ricardo de Paula sugere que se faça formação política na Paróquia. Também fazer reunião mensal do
nosso grupo em cada paróquia, e para isso pode-se dividir o grupão (10) em dois para visitar as 22
Paróquias.
* Absalão sugere que se faça a histórico do grupo durante o ano de 2004.
* Maria de Lourdes sugere que se faça uma agenda de planejamento do nosso grupo de acordo com o
da Diocese, para não conscidirem as datas.
* Flávio sugere que seja criado um rodízio de equipe para coordenar as reuniões do grupo a cada três
meses coordena, faz a ata e a tesouraria.

Que tal se criar um caixa financeiro? Que tal criar uma equipe de Pastoral Social em cada Regional, 
tirando daí um representante para participar na reunião do Regional. Sugere que trabalhemos em apenas 2 
equipes: Acompanhamento da Câmara e Paróquias e regionais. É preciso visitar as Paróquias para 
convidar gente nova para o grupo. 
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Nova Iguaçu, 17 de março de 2005 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 

A reunião aconteceu no dia 07 de março às 19:30 no salão da Cáritas Diocesana, com as seguintes 
presenças: Marco, Valdeci, Marcelo, Absalão, Tancredo, Flávio e Adriano do Centro Sociopolítico como 
convidado para assessorar e acompanhar o grupo quando necessário. 
Fizemos como de sempre um boas-vindas, uma oração, a leitura do evangelho do dia e a partilha da 
palavra. 
Passamos então para a parte de exposição das propostas que fizemos na primeira parte do planejamento e 
que queremos fechar nesta segunda parte. A participação do Adriano foi muito importante, pois ajudou
nos a perceber que dentro das propostas temos os desafios internos e externos. Dentre as propostas 
destacamos: 

LINHAS DE AÇÃO 

• Incentivar ou criar grupos de "Fé e Compromisso ou Pastoral Social nas Paróquias/Regional
- EQUIPE DE COORDENAÇÃO/ ANIMAÇÃO

• Fazer o Acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores
-EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

• Fazer o Acompanhamento aos Conselhos Municipais*
- Pediremos a NAIR JANE E MARIA DE LOURDES para fazer uma ponte entre o Fórum Diocesano
dos/as Conselheiros/as e gruo "Fé e Compromisso"

PROPOSTAS 

a) Reunião mensal do grupo em cada paróquia (22/23). Di idir a equipe em duas para as visitas?
Decidimos por enquanto manter uma reunião mensal do grupo em Nova Iguaçu, e fortalecer nossa

presença nos regionais. 
b) Fazer curso de formação política nas Paróquias?

Decidimos aproveitar os cursos de formações que tive em nos regionais, do Centro Sociopolitico, etc
c) Criar uma equipe de coordenação/animação: animador/ar - secretário/a - tesoureiro/a. Se possível com

representantes de todos os regionais?
Animador: Flávio (regional 1) - Secretário: Tancredo (regional III) - Tesoureiro: Absalão 

(regional IV) - é preciso convidar alguém do regional II para fazer parte da equipe. 
d) Criar um caixa financeiro para o grupo?

O tesoureiro irá trazer propostas e o grupo poderá concordar ou propor outras.
e) Criar uma equipe de Pastoral Social ou "Fé e Compromisso em cada regional?

Decidimos que a equipe de coordenação visitará a reunião de cada regional para se apresentar e
oficializar o representante do "Fé e Compromisso" no regional. É preciso aguardar o resultado da 
Assembléia das Pastorais Sociais para incentivar ou ajudar a criar a Pastoral Social no regional. 
f) Criar um boletim informativo e formativo do grupo?

Decidimos no momento aproveitar o espaço no caminhando e divulgar a cada dois meses notícias.
Cada equipe deverá preparar seu texto. No futuro deveremos ter um próprio. 
g) Criar momentos de confraternização: aniversariantes, visita aos companheiros/as, etc?

O secretário deverá estar atento, se possível criar um quadro dos aniversariantes.
h) Instituir um livro de presença e de atividades promovidas pelo grupo?

Deveremos providenciar um livro ata.
i) Aumentar o número de pessoas no grupo?

Dependerá de cada componente convidar pessoas responsáveis para part1c1par, se possível 
representantes de paróquias ou regional. Foi dada a sugestão de visitarmos o grupo C.P.A. - Comissão 
Popular de Acompanhamento junto a câmara de vereadores de Nova Iguaçu (rua: apinajés, 134 - rua do 
SESC) Tel: 3773-4577. 
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j) Conseguir um espaço físico para o grupo?
- Foi colocado a disposição do grupo a sala da Pastoral Operária, onde já se encontra um armário.
k) Montar um calendário das reuniões do grupo?

O secretário providenciará o calendário.
1) Fazer entrevista com políticos (vereadores/as, prefeito, secretários/as, etc)?

Todos do grupo podem faze-lô, para servir como matéria para o boletim ou jornal caminhando
m) Fazer histórico do grupo?

Todos têm a história, só depende de cada um escreve-lâ e depois nos reunirmos para juntarmos e
colocá-la no papel.

n) Promover reencontro com candidatos a vereadores/as?
Decidimos fazer curso de formação no regional (junho), e aproveitar um dos dias para convidar os
candidatos para um reencontro e os eleitos ( da região ?) para uma prestação de contas da câmara.

Por fim decidimos realizar uma reunião extraordinária no dia 18 de março às 19 hs no salão da Cáritas 
para criarmos uma metodologia de acompanhamento das sessões na câmara de vereadores. 
Está é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza, espero ter conseguido anotar 
o que foi decidido, caso algum item esteja errado ou incompleto teremos toda a liberdade para consertar.
Um grande abraço e até lá.
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Nova Iguaçu, 17 de março de 2005 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 

A reunião aconteceu no dia 07 de março às 19:30 no salão da Cáritas Diocesana, com as seguintes 
presenças: Marco, Valdeci, Marcelo, Absalão, Tancredo, Flávio e Adriano do Centro Sociopolítico como 
convidado para assessorar e acompanhar o grupo quando necessário. 
Fizemos como de sempre um boas-vindas, uma oração, a leitura do evangelho do dia e a partilha da 
palavra. 
Passamos então para a parte de exposição das propostas que fizemos na primeira parte do planejamento e 
que queremos fechar nesta segunda parte. A participação do Adriano foi muito importante, pois ajudou
nos a perceber que dentro das propostas temos os desafios internos e externos. Dentre as propostas 
destacamos: 

LINHAS DE AÇÃO 

• Incentivar ou criar grupos de "Fé e Compromisso ou Pastoral Social nas Paróquias/Regional
- EQUIPE DE COORDENAÇÃO/ ANIMAÇÃO

• Fazer o Acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores
- EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

• Fazer o Acompanhamento aos Conselhos Municipais*
- Pediremos a NAIR JANE E MARIA DE LOURDES para fazer uma ponte entre o Fórum Diocesano
dos/as Conselheiros/as e gruo "Fé e Compromisso"

PROPOSTAS 

a) Reunião mensal do grupo em cada paróquia (22123). Dividir a equipe em duas para as visitas?
Decidimos por enquanto manter uma reunião mensal do grupo em Nova Iguaçu, e fortalecer nossa

presença nos reg1ona1s. 
b) Fazer curso de formação política nas Paróquias?

Decidimos aproveitar os cursos de formações que tiverem nos regionais, do Centro Sociopolítico, etc
c) Criar uma equipe de coordenação/animação: animador/ar - secretário/a - tesoureiro/a. Se possível com

representantes de todos os regionais?
Animador: Flávio (regional I) - Secretário: Tancredo (regional III) - Tesoureiro: Absalão 

(regional IV) - é preciso convidar alguém do regional II para fazer parte da equipe. 
d) Criar um caixa financeiro para o grupo?

O tesoureiro irá trazer propostas e o grupo poderá concordar ou propor outras.
e) Criar uma equipe de Pastoral Social ou "Fé e Compromisso em cada regional?

Decidimos que a equipe de coordenação visitará a reunião de cada regional para se apresentar e
oficializar o representante do "Fé e Compromisso" no regional. É preciso aguardar o resultado da 
Assembléia das Pastorais Sociais para incentivar ou ajudar a criar a Pastoral Social no regional. 
t) Criar um boletim infor.roativo e formativo do grupo?

Decidimos no momento aproveitar o espaço no caminhando e divulgar a cada dois meses notícias.
Cada equipe deverá preparar seu texto. No futuro deveremos ter um próprio. 
g) Criar momentos de confraternização: aniversariantes, visita aos companheiros/as, etc?

O secretário deverá estar atento, se possível criar um quadro dos aniversariantes.
h) Instituir um livro de presença e de atividades promovidas pelo grupo?
- Deveremos providenciar um livro ata.
i) Aumentar o número de pessoas no grupo?

Dependerá de cada componente convidar pessoas responsáveis para part1c1par, se possível 
representantes de paróquias ou regional. Foi dada a sugestão de visitarmos o grupo C.P.A. - Comissão 
Popular de Acompanhamento junto a câmara de vereadores de Nova Iguaçu (rua: apinajés, 134 - rua do 
SESC) Tel: 3773-4577. 
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j) Conseguir um espaço físico para o grupo?
Foi colocado a disposição do grupo a sala da Pastoral Operária, onde já se encontra um armário.

k) Montar um calendário das reuniões do grupo?
O secretário providenciará o calendário.

l) Fazer entrevista com políticos (vereadores/as, prefeito, secretários/as, etc)?
Todos do grupo podem faze-lô, para servir como matéria para o boletim ou jornal caminhando

m) Fazer histórico do grupo?
Todos têm a história, só depende de cada um escreve-lã e depois nos reunirmos para juntarmos e
colocá-la no papel.

n) Promover reencontro com candidatos a vereadores/as?
Decidimos fazer curso de formação no regional Gunho ), e aproveitar um dos dias para convidar os
candidatos para um reencontro e os eleitos ( da região ?) para uma prestação de contas da câmara.

Por fim decidimos realizar uma reunião extraordinária no dia 18 de março às 19 hs no salão da Cáritas 
para criarmos uma metodologia de acompanhamento das sessões na câmara de vereadores. 
Está é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza, espero ter conseguido anotar 
o que foi decidido, caso algum item esteja errado ou incompleto teremos toda a liberdade para consertar.
Um grande abraço e até lá.
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Nova Iguaçu, 17 de março de 2005 

Relatório da reunião de planejamento 2005 do grupo "Fé e Compromisso" de Nova Iguaçu 

A reunião aconteceu no dia 07 de março às 19:30 no salão da Cáritas Diocesana, com as seguintes 
presenças: Marco, Valdeci, Marcelo, Absalão, Tancredo, Flávio e Adriano do Centro Sociopolitico como 
convidado para assessorar e acompanhar o grupo quando necessário. - �\\.h�� . 
Fizemos como de sempre um boas-vindas, uma oração, a leitura do evangelho do dia e a partilha da 
palavra. 
Passamos então para a parte de exposição das propostas que fizemos na primeira parte do planejamento e 
que queremos fechar nesta segunda parte. A participação do Adriano foi muito importante, pois ajudou
nos a perceber que dentro das propostas temos os desafios internos e externos. Dentre as propostas 
destacamos: 

LINHAS DE AÇÃO 

• Incentivar ou criar grupos de "Fé e Compromisso ou Pastoral Social nas Paróquias/Regional
- EQUIPE DE COORDENAÇÃO/ ANIMAÇÃO

• Fazer o Acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores
- EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO

• Fazer o Acompanhamento aos Conselhos Municipais*
- Pediremos a NAIR JANE E MARIA DE LOURDES para fazer uma ponte entre o Fórum Diocesano
dos/as Conselheiros/as e gruo "Fé e Compromisso"

PROPOSTAS 

a) Reunião mensal do grupo em cada paróquia (22/23). Dividir a equipe em duas para as visitas?
Decidimos por enquanto manter uma reunião mensal do grupo em Nova Iguaçu, e fortalecer nossa

presença nos regionais. 
b) Fazer curso de formação política nas Paróquias?

Decidimos aproveitar os cursos de formações que tiverem nos regionais, do Centro Sociopolitico, etc
c) Criar uma equipe de coordenação/animação: animador/ar - secretário/a - tesoureiro/a. Se possível com

representantes de todos os regionais?
Animador: Flávio (regional I) - Secretário: Tancredo (regional III) - Tesoureiro: Absalão

(regional IV) - é preciso convidar alguém do regional II para fazer parte da equipe.
d) Criar um caixa financeiro para o grupo?

O tesoureiro irá trazer propostas e o grupo poderá concordar ou propor outras.
e) Criar uma equipe de Pastoral Social ou "Fé e Compromisso em cada regional?

Decidimos que a equipe de coordenação visitará a reunião de cada regional para se apresentar e
oficializar o representante do "Fé e Compromisso" no regional. É preciso aguardar o resultado da 
Assembléia das Pastorais Sociais para incentivar ou ajudar a criar a Pastoral Social no regional. 
f) Criar um boletim infor_mativo e formativo do grupo?

Decidimos no momento aproveitar o espaço no caminhando e divulgar a cada dois meses notícias.
Cada equipe deverá preparar seu texto. No futuro deveremos ter um próprio. 
g) Criar momentos de confraternização: aniversariantes, visita aos companheiros/as, etc?
- O secretário deverá estar atento, se possível criar um quadro dos aniversariantes.
h) Instituir um livro de presença e de atividades promovidas pelo grupo?
- Deveremos providenciar um livro ata.
i) Aumentar o número de pessoas no grupo?
- Dependerá de cada componente convidar pessoas responsáveis para participar, se possível
representantes de paróquias ou regional. Foi dada a sugestão de visitarmos o grupo C.P.A. - Comissão
Popular de Acompanhamento junto a câmara de vereadores de Nova Iguaçu (rua: apinajés, 134 - rua do
SESC) Tel: 3773-4577.
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j) Conseguir um espaço físico para o grupo?
Foi colocado a disposição do grupo a sala da Pastoral Operária, onde já se encontra um armário.

k) Montar um calendário das reuniões do grupo?
O secretário providenciará o calendário.

l) Fazer entrevista com políticos (vereadores/as, prefeito, secretários/as, etc)?
Todos do grupo podem faze-lô, para servir como matéria para o boletim ou jornal caminhando

m) Fazer histórico do grupo?
Todos têm a história, só depende de cada um escreve-lâ e depois nos reunirmos para juntarmos e
colocá-la no papel.

n) Promover reencontro com candidatos a vereadores/as?
Decidimos fazer curso de formação no regional (junho), e aproveitar um dos dias para convidar os
candidatos para um reencontro e os eleitos ( da região ?) para uma prestação de contas da câmara.

Por fim decidimos realizar uma reunião extraordinária no dia 18 de março às 19 hs no salão da Cáritas 
para criarmos uma metodologia de acompanhamento das sessões na câmara de vereadores. 
Está é uma contribuição do companheiro Flávio Antônio Brandão de Souza, espero ter conseguido anotar 
o que foi decidido, caso algum item esteja errado ou incompleto teremos toda a liberdade para consertar.
Um grande abraço e até lá.
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Relatóri_o da Reunião do Grupo Fé e Compromisso - 02/05/2005 

Presentes: Tancredo, Flávio, Ricardo, Nair Jane, Cirley, Maria de Lourdes, Alexandre. 
Mac: Marcos, Marcelo, Alexandro, José Vieira, Jorge Barcelos, José Wilson. 
C.P.A.: Fernando.

Pauta: boas-vindas - Oração - Apresentação dos presentes - Leitura da Ata anterior - Desdobramentos -
Avisos. 

Flávio, abriu a reunião fazendo uma proposta aos grupos Fé e Compromisso, Mac, e CPA para que 
estudem uma linha de ação em comum, para desempenhar o acompanhamento da câmara de vereadores 
de Nova Iguaçu. Também foi apresentado um documento do comitê de Mesquita no qual se baseiam para 
avaliar o desempenho dos vereadores. 
Fernando, deu um depoimento sobre as Atas de frequência dos vereadores na câmara, bem como 
informou sobre a audiência pública na Igreja Sagrada Família, onde foi discutido sobre a chacina da 
baixada fluminense, onde o delegado disse que a comunidade era a culpada pelos acontecimentos. 
Maria de Lourdes, disse que Nelson Bornier falou que o pessoal das associações de moradores eram 
envolvidos com drogas. 
Cirley, sugeriu envio de oficio para a câmara, informando sobre a participação das sessões. 
Fernando, disse que o seu grupo no início participavam quatro, depois três e no final ficou apenas ele e o 
irmão. Sugeriu marcar uma reunião para definir os trabalhos, bem como estudar a lei orgânica, para 
melhor preparo. Comentou sobre a divulgação do trabalho da CPA em diversas entidades. 
Tancredo, sugeriu que deve ser marcada uma reunião extra para definir uma linha de ação para os três 
grupos em conjunto, e que não se deve aceitar assinatura em panfletos de entidades que não estejam junto 
conosco. 
Flávio, sugeriu marcar uma reunião com os três grupos no dia 23/05/05, às 18 hs na catedral. 
Marcos, sugeriu que ao colocar faixa, deve ter o nome das entidades reivindicando ou protestando. 
Fernando, deixou seu telefone para contato com o CPA 3773-4577. 
Maria de Lourdes, falou sobre o II seminário de gestão democrática de Nova Iguaçu no dia 07 /05/05 de 9 
às 17 hs no CENFOR. 
Tancredo, encontro do regional III em Cabuçu com o prefeito Lindberg e vereadores da região, além do 
presidente da câmara de vereadores Carlos Ferreira. 
Maria de Lourdes, comentou sobre uma lista enviada ao prefeito Lindberg onde a Diocese apresenta 
pessoas para colaborar na sua gestão., porém estão criticando algumas indicações. 
José Barcelos, também criticou sobre algumas indicações que não correspondem a realidade. 
Flávio, comentou sobre as indicações na prefeitura sem competência. 
Maria de Lourdes, Marcos e Jorge comentaram sobre o não atendimento das ambulâncias referente ao 
192, que não funcionam adequadamente. 
Próxima reunião do grupo Fé e Compromisso será no dia 06/06/2005, às 19 hs na catedral. 

Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Relatório da Reunião do Grupo Fé e Compromisso - 02/05/2005 

Presentes: Tancredo, Flávio, Ricardo, Nair Jane, Cirley, Maria de Lourdes, Alexandre. 
Mac: Marcos, Marcelo, Alexandro, José Vieira, Jorge Barcelos, José Wilson. 
C.P.A.: Fernando.

Pauta: boas-vindas - Oração - Apresentação dos presentes - Leitura da Ata anterior - Desdobramentos -
Avisos. 

Flávio, abriu a reunião fazendo uma proposta aos grupos Fé e Compromisso, Mac, e CPA para que 
estudem uma linha de ação em comum, para desempenhar o acompanhamento da câmara de vereadores 
de Nova Iguaçu. Também foi apresentado um documento do comitê de Mesquita no qual se baseiam para 
avaliar o desempenho dos vereadores. 
Fernando, deu um depoimento sobre as Atas de frequência dos vereadores na câmara, bem como 

' 

informou sobre a audiência pública na Igreja Sagrada Família, onde foi discutido sobre a chacina da 
baixada fluminense, onde o delegado disse que a comunidade era a culpada pelos acontecimentos. 
Maria de Lourdes, disse que Nelson Bornier falou que o pessoal das associações de moradores eram 
envolvidos com drogas. · 
Cirley, sugeriu envio de oficio para a câmara, informando sobre a participação das sessões. 
Fernando, disse que o seu grupo no início participavam quatro, depois três e no final ficou apenas ele e o 
irmão. Sugeriu marcar uma reunião para definir os trabalhos, bem como estudar a lei orgânica, para 
melhor preparo. Comentou sobre a divulgação do trabalho da CP A em diversas entidades. 
Tancredo, sugeriu que deve ser marcada uma reunião extra para definir uma linha de ação para os três 
grupos em conjunto, e que não se deve aceitar assinatura em panfletos de entidades que não estejam junto 
conosco. 
Flávio, sugeriu marcar uma reunião com os três grupos no dia 23/05/05, às 18 hs na catedral. 
Marcos, sugeriu que ao colocar faixa, deve ter o nome das entidades reivindicando ou protestando. 
Fernando, deixou seu telefone para contato com o CPA 3773-4577. 
Maria de Lourdes, falou sobre o II seminário de gestão democrática de Nova Iguaçu no dia 07/05/05 de 9 
às 1 7 hs no CENFOR. 
Tancredo, encontro do regional III em Cabuçu com o prefeito Lindberg e vereadores da região, além do 
presidente da câmara de vereadores Carlos Ferreira. 
Maria de Lourdes, comentou sobre uma lista enviada ao prefeito Lindberg onde a Diocese apresenta 
pessoas para colaborar na sua gestão., porém estão criticando algumas indicações. 
José Barcelos, também criticou sobre algumas indicações que não correspondem a realidade. 
Flávio, comentou sobre as indicações na prefeitura sem competência. 
Maria de Lourdes, Marcos e Jo,ge comentaram sobre o não atendimento das ambulâncias referente ao 
192, que não funcionam adequadamente. 
Próxima reunião do grupo Fé e Compromisso será no dia 06/06/2005, às 19 hs na catedral. 

Flávio Antônio Brandão de Souza. 

Documento1 



\ 
\ \ 

Nbva Iguaçu, 28 de abril de 2005 

Relatório da reunião do Grupo "Fé e Compromisso" realizada no dia 04/04/2005 

Presentes: 

• 19:00 - Acolhida aos presentes através do animador Flávio Antônio�
• 19:05 - Canto de entrada e boas-vindas;
• 19:10 - Oração;
• 19:20 - Leitura da ata anterior com acompanhamento partilhado de todos/as, em seguida alguns

comentários. Sobre a visita por Absalão, Ricardo e Flávio ao grupo C.P.A. (comissão de popular de
acompanhamento a câmara) em 01/04, foi sugerido que participaríamos em grupo com eles
posteriormente. Ricardo, deu seu depoimento resguardando o grupo quanto a forma que o C.P.A. está
realizando os trabalhos na câmara com risco ao se exporem. Marcos, deu seu depoitbento sobre o
grupo MAC, apresentando a forma de trabalho nos acompanhamentos da câmara, respeitando os
limites em relação aos informes. Flávio, deu s_eu depoimento sugerindo a participação dos três grupos:
Fé e Compromisso, MAC, e C.P.A. , na próxima reunião mensal, para juntos traçar uma linha de ação.
Maria de Lourdes, comentou sobre a mutirão que acontecerá dia 09/04 às 15 hs em Rosa dos Ventos,
para fazer a limpeza geral das ruas. Flávio sugeriu que nos locais onde houveram debates com os
candidatos a Prefeito e Vereadores, que fosse feito o reencontro dos 100 dias para a prestação de
contas. Antônio Soares, deu seu depoimento informando que foi indicado pelo Pe. Geraldo Magalhães
(conselho da catedral), para participar do grupo Fé e Compromisso. Maria de Lourdes, comentou
ainda sobre o projeto de macarrão de Queimados, com assistencialismo e geração de renda. Também
a confecção de pão em Duque de Caxias. com ações concretas. Nova reunião dia 14/05/05 em
Mesquita, na Igreja N. Srª das Graças, de 9 às 12:30 hs, tema: Educação solidária (Rede Solidária de
Troca de Produtos).

• Avisos:
• 07/05/05 encontro do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil no Cenfor.
• Câmara itinerante em 06/04/05, no bairro Cobrex, local: Centro Social, próximo ao campo do- cobrex.
• 19/06/05 encontro da Rede de Cidadania em Nova Iguaçu, tema: Conselhos Municipais.

Este relatório é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Nova Iguaçu, 28 de abril de 2005 

Relatório da reunião do Grupo·"Fé e Compromisso" realizada no dia 04/04/2005 

Presentes: 

• 19:00 - Acolhida aos presentes através do animador Flávio Antônio;
• 19:05 - Canto de entrada e boas-vindas;
• 19: 10 - Oração;
• 19:20 - Leitura da ata anterior com acompanhamento partilhado de todos/as, em seguida alguns

comentários. Sobre a visita por Absalão, Ricardo e Flávio ao grupo C.P.A. (comissão de popular de
acompanhamento a câmara) em 01/04, foi sugerido que participaríamos em grupo com eles
posteriormente. Ricardo, deu seu depoimento resguardando o grupo quanto a forma que o C.P.A. está
realizando os trabalhos na câmara com risco ao se exporem. Marcos, deu seu depoitb.ento sobre o
grupo MAC, apresentando a forma de trabalho nos acompanhamentos da câmara, respeitando os
limites em relação aos informes. Flávio, deu s_eu depoimento sugerindo a participação dos três grupos:
Fé e Compromisso, MAC, e C.P.A. , na próxima reunião mensal, para juntos traçar uma linha de ação.
Maria de Lourdes, comentou sobre a mutirão que acontecerá dia 09/04 às 15 hs em Rosa dos Ventos,
para fazer a limpeza geral das ruas. Flávio sugeriu que nos locais onde houveram debates com os
candidatos a Prefeito e Vereadores, que fosse feito o reencontro dos 100 dias para a prestação de
contas. Antônio Soares, deu seu depoimento informando que foi indicado pelo Pe. Geraldo Magalhães
(conselho da catedral), para participar do grupo Fé e Compromisso. Maria de Lourdes, comentou
ainda sobre o projeto de macarrão de Queimados, com assistencialismo e geração de renda. Também
a confecção de pão em Duque de Caxias. com ações concretas. Nova reunião dia 14/05/05 em
Mesquita, na Igreja N. Srª das Graças, de 9 às 12:30 hs, tema: Educação solidária (Rede Solidária de
Troca de Produtos).

• Avisos:
• 07/05/05 encontro do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil no Cenfor.
• Câmara itinerante em 06/04/05, no bairro Cobrex, local: Centro Social, próximo ao campo do' cobrex.
• 19/06/05 encontro da Rede de Cidadania em Nova Iguaçu, tema: Conselhos Municipais.

Este relatório é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza. 
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Região 

I 

II 

III 

IV 

Reunião dos Re ionais: I - II - III - IV - Ano de 2004 

Dia I-tora 

.-1ª - Quarta dÓ Mês 19:30 

I ª - Terça do Mês 19:30 

2° Sábado do Mês 14:30 

3ª Terça do Mês 19:30 

Local 

Rodízio 

Paróquia São 
Francisco de Assis -

Morro Agudo 

Paróquia São 
Sebastião - Palhada 

Paróquia São Miguel 
Arcanjo 

Miguel Couto 

Coordenador 

Tel: 

Pe.Edmilson 

9767-5235 
2767-0170 (paróquia). 

Pe.Paulo César 

9958-9259 
2767-3450 (paróquia) 

Pe. Ady 

Pe. Carlos Henrique 
2667-6697 (paróquia) 



-··-.. ··-··-·»--.. - ·-.. ··-···-·-- ,. 

,. 

Datas e locais dos encontros regionais - às 19.30b. · 

02 de março - Paróquia de Santo Antonio (Catedral) 
06 de abril - Paróquia N.Sra de Fátima e São Jorge 
04 de maio - Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
O 1 de junho - P�óquia · São José Operário - Califórnia 
06 de julho - Paróquia Cristo Ressuscitado 
30 de julho - Conselhão -
Atenção: em agosto não haverâ reunião 
14 de setembro - Paróquia de Santo Antonio 

13 de outubro - Paróquia N.Sra de Fátima e São Jorge 
1 O de novembro - Sagrado Coração de Jesus 
03 de dezembro .. Paróquia São José Operário 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
COORDENAÇÃO REGIONAL 1 

Coordenação: Pe.Geraldo Magalhães 
(Pároco da Catedral de Santo Antônio - Tel.2767-8570) 

Vice-Coordenação: Pe. Carlos Antônio 
(Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Kl 1 - Tel.2767-5550)

Tesoureiro: Maia (Paróquia Nossa Senhora de Fátima São Jorge -
Tel.2767-0170) 

Secretária: Clara Coca (Catedral Santo Antônio - Tel.2767-8570)

QUEREMOS VER JESUS - Caminho, Verdade e vida 
2005 -Ano Eucarí.-.tico. 

Agenda Pastoral 

Setembro de 2005 - Mês da Bíblia. 
Dia 15 - Encontro Anual de Secretário(as) Paroquial, das 09h As 
1 Sh,CENFOR(Taxa - R$ 10,00 para almoço). 
Dia 21 - Encontro - Ministros de Batismo e Preparadores de Pais às 19B'?ia 
Catedral. 
Dia 22 - 3° Ano de chegada de Dom Luciano na Diocese. 

Outubro de 2005 - Mês das Missões. 
Dia 01 - Encontrão Diocesano, tema: Bíblia e Missão - A Serviço da Paz, 
Igreja Santo Antônio da Prata, 08h às 13 Horas - Levar Lanche. 
Dia 04 - Encontro Ministros da Palavra - 19h na Catedral. 
Dia 08 e 09 - Encontro Inter-Diocesano" Reage Baixada". 
Dia 15 - Ordenação Presbiteral na Catedral às 09h - Diáconos Paulo Pires, 
Ricardo e José Edílson. 
Dia 23 - Coleta Nacional das Missões - CNBB - Dia das Missões. 
Dia 30 - Dia Nacional da .Juventu e, Belford Roxo. 

Próxima Reunião dia 05 de Outubro - Nossa ... \'enhora de Fátima e São 
.Jorge. 
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Análise de Conjuntura Eclesial
1

A reunião buscou compreender a Igreja local de Nova Iguaçu e o momento do Centro Sociopolítico nessa conjuntura. 
Orofino perguntou quem nos dá a identidade é quem nos olha. Apontou o processo de funcionamento do Sínodo 

Diocesano, o processo de constituição do Projeto de Formação Social e a Preparação para a Assembléia Diocesana de 2000. 
Nós somos uma Igreja que volta e meia está buscando rever sua caminhada. O Sínodo Diocesano e a Assembléia 

Diocesana quiseram recuperar uma Igreja profética. 
De que maneira nossa Igreja está ocupando o espaço público, os Centros de decisões? Citou o exemplo da 

implementação de um campus da Universidade Federal Rural em Nova Iguaçu. Este fato, por exemplo, traz para nós um 
desafio como Igreja? Enfim, de que maneira nossa Diocese está respondendo à sua vocação de estar dando seu testemunho 
profético? 
Orofino, retomando as deliberações da Assembléia Diocesana apontou, as conclusões abaixo: 
• Nossa Diocese que ser uma rede de comunidades. Isso significa que queremos ser uma Igreja r.ão clerical, uma Igreja

descentralizada.
• Uma Igreja Participativa. Qual é o espaço do laicato em nossa Diocese? É realmente protag01 ;1a? Como o leigo tem

oportunidade de manifestar sua opinião na Paróquia? Para saber se o leigo é protagonista ou nao é só verificar se ele
participa das instâncias de decisão.

• Uma Igreja Ministerial. Orofino questionou o Espaço da mulher na Igreja. Disse que comparado à outras Dioceses, a Igreja
de Nova Iguaçu abre bastante espaço para as mulheres.

• Uma Igreja em Comunhão. Nosso Bispo incentiva bastante a participação de todos nos espaços de discussão. As vezes
se comenta que a Igreja é dividida. Para Orofino, algumas divisões não são da Igreja e sim dos presbíteros. Ao mesmo
tempo, ele se pergunta porque as pessoas tem tanto medo do diferente? Temos que levar em consideração a diversidade
cultural em nossas comunidades e isso é um grande desafio.

• Igreja solidária com os pobres. Somos uma Igreja que defende o direito dos pobres. Isso é ser profeta: ter solidariedade
com o pobre. Temos, ao mesmo tempo que nos perguntar: o que é o pobre? Como definimos o pobre? Lembrou da
questão das pessoas portadoras de necessidades especiais (tema da próxima Campanha da Fraternidade).

• Igreja Bíblica. Uma Igreja que busca encarnar a Palavra.
• Igreja Missionária. Possibilidade de criação de uma Comissão Diocesana Missionária a fim de capacitar leigos para apoiar

outras Dioceses.
A Igreja na Baixada: Comunhão e Missão: nós deveríamos cooperar para a construção de uma sociedade justa e solidária. 
Essa parte é diretamente relacionada ao trabalho do Centro Sociopolítico. 

Após essa apresentação, Orofino abriu para questões. 
Pe. Geraldo Lima questionou qual foi a presença d nossa Diocese no Encontro do Povo de Deus, oc:orrido em Brasília. 
Sonia retomou a questão do leigo nas instâncias de decisão política. 
Para Pe. Agostinho precisamos ter a coragem de admitir o mistério da Igreja. O leigo já teve muift_, ,nais força que hoje. 
Percival argumentou que a questão do Sínodo é mais um conjunto de princípios, porque nas Comt· ·,;::Jades o leigo é muito 
excluído. Retomando a questão levantada de ocupar os espaços públicos de decisão, problematizou a questão do 
Hospital da Posse e a ausência da Pastoral da Educação nos debates em torno dos assuntos ligados às políticas de 
educação. 
Nessa perspectiva, foi lembrado que o Padre, o Bispo e a Religiosa também são atores políticos, seja mantendo a 

situação ou confrontando-a. Qual é a missão do Centro Sociopolítico? Não é de justamente lembrar a força política que a 
Diocese representa? 

Para Paiva, precisamos destacar nessa reflexão o modo de espiritualidade. A necessidade de uma pastoral de militância 
dos cristãos, de autonomia dos leigos em relação ao poder eclesiástico. Paiva argumenta que articulação política se faz na 
política e não na Igreja, mas a Igreja pode alimentar uma fé libertadora. 

Para Flávio nosso povo não consegue responder aos desafios da Igreja: Referendo .... 
Será que está faltando falar de Jesus? Será que está faltando enfrentar os desafios sociais: renda ... Que modelo de Igreja 

pregamos, defendemos ou coexistem? Muitas vezes parece que nosso modelo de Igreja é uma cópia do modelo pentecostal? 
Que tipo de espiritualidade é dado? 
O nosso desafio é pedagógico. 
Que tipo de Igreja pregamos? 
Há um novo modelo de Igreja a ser construído, onde haja diretrizes comuns, respeitando a diversidade. Precisamos olhar 

com mais atenção para a juventude e enfrentar que precisamos do conflito para nos interrogar. 

1 Assessorado por Francisco Orofino. O Encontro contou com a presença de Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Pe. Geraldo Lima, Pe. 
Mattco. Pc. Félix. Pc. Ricardo, Ir. Rosa (Pastoral da Criança), Adriano. Sonia. Rosana, Luís (Espiritualidade da Terra), Flávio, 
Danicllc. Innã Filó e Maria Bcthânia. 
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Trabalho em Grupo: 

Perguntas: 

1 )De que maneira nossa Diocese esta sendo testemunho profético conforme pede o Sínodo? 

Grupo 1: 
Nossa Diocese, através do Centro Sociopolítico, do Centro de Direitos Humanos e das Pastorais Sociais, está dando 
testemunho, porém de forma que não representa toda a Diocese. Ela tem um testemunho no campo da solidariedade, na 
construção de uma cultura de paz, na colegialidade. Mal ou bem, os leigos são estimulados a atuarem de forma a serem 
sujeitos no processo. Ao falarmos do testemunho profético precisamos colocar estas palavras entre aspas, mas existem 
algumas iniciativas, mesmo que parciais no conjunto da Diocese que são sinais desse profetismo: a busca de um diálogo com 
as poderes políticos locais (debates, grupos de acompanhamento às Câmaras). Rompemos também a tradição de sermos 
salvadores de almas. Temos uma mística de atenção aos destituídos, os excluídos (medicina alternativa, economia solidária). 
É uma Diocese que denuncia a violência das chacinas, que não se cala, buscando com isso promover uma cultura da paz. 
Desenvolve diferentes trabalhos sociais, no campo da criança, idoso, etc. É uma Diocese que busca se inteirar das políticas 
públicas, tanto através dos Conselhos Municipais, tanto diretamente com os governantes. 

Grupo 2: 
Os trabalhos de acompanhamento à Câmara tiveram inclusive repercussão fora da Diocese. Pastoral da Terra e a participação 
no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 
Fórum Reage Baixada. Nossa participação como Diocese foi diferenciada das demais entidades. Denúncias feitas pela 
Pastoral da Criança e nos Conselhos Municipais. A presença do movimento de mulheres no processo de constituição da 
Delegacia Especial de Atendimento às Mulhe,res. Significativa também foi o empenho da Igreja no Referendo, nos Debates 
políticos ao legislativo e ao executivo em diferentes municípios. Neste debates, a Igreja sempre levanta valores que 
normalmente não são colocados por outras Instituições. 

Grupo 3: 

Também destacou a presença da Diocese no Reage Baixada, contudo foi salientado que essa participação não expressa o 
conjunto da Diocese. Somos abertos à participação, porém tímida em questões mais sérias. Oficialmente a Diocese tem uma 
posição no Sínodo, por exemplo, mas não conseguimos como corpo ter uma in'ciativa. Ternos iniciativas isoladas e acabamos 
muitas vezes tendo posturas de biscateiros. É também uma Diocese aberta quando comparada às outras. 

2)Quais são os desafios que se colocam na perspectiva do Centro Sociopolítico?

Grupo 1: 

Trabalhar com a juventude, diretrizes colocadas, mas Paróquias isoladas. Sermos menos clericais e dar mais valor aos leigos. 
Articular nossa ações com as CEBs e o CDL. Diálogo e reivindicação junto aos governos para fazer valer as Políticas Públicas. 
Como responder às demandas diocesanas sem perder o especifico. Convidar "pessoas chaves· dos Regionais para nossa 
formação. 

Grupo 2: 

a) Corno recuperar a política ou motivar e incentivar a participação política consciente e crítica dos cristãos da Diocese?
Para isso utilizar: a Bíblia, oferecendo elementos para urna espiritualidade solidária, para fortalecer uma mística libertadora.
b) Corno conseguir uma articulação entre os regionais para uma ação de conjunto?
c) O que é uma pastoral com militantes políticos e corno põ-la em prática?
d) A questão de urna economia solidária.
e) A Diocese não tem consciência da importância da política, não está preparada para atuar com esta realidade.

Grupo 3: 
Ter uma melhor compreensão dos termos utilizados. Por isso, um dos desafios é caracterizar melhor os termos como 
Comunidade, Comunhão, espaço público, Igreja Missionária. Ter urna opção mais articulada. Ter um trabalho de base capaz 
de capacitar a militância e oferecer urna mística da ação transformadora (deve ser urna garantia). 

08S.: a Diocese oficialmente é profética. Precisamos ter uma espiritualidade que alimente a mística transformadora. 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
COORDENAÇÃO DE PASTORAL 

AVALIAÇÃO DO ANO PASTORAL 

A luz dos encaminhamentos da Assembléia Diocesana: 

DIGNIDADE DA PESSOA 

,/ Pastoral da Acolhida 

RENO V AÇÃO DA COMUNIDADE 
,/ Plano de Ação Administrativa e Pastoral do Dízimo 
,/ Pastoral Bíblica 
,/ Formação em todos os Níveis 
,/ Pastoral do Batismo 
,/ Incentivo a Dimensão Missionária 
,/ Testemunho de Comunhão dentro da Igreja 

SOCIEDADE JUSTA E SOLIDÁRIA 
../ Pastorais Sociais 
../ Pastoral da Comunicação 
../ Pastoral da Juventude 

1. Quais as prioridades que sua Pastoral ou Movimento percebeu que avançaram
mais nesse ano?

2. Que avaliação faz da Caminhada de sua Pastoral ou Movimento?

3. Coloque em ordem decrescente os encaminhamentos que sua Pastoral ou
Movimento pretende destacar em 2006:
1-
2-

3-

Outros: 

4. Sugestões para a Pastoral Diocesana e Planejamento de sua Pastoral ou
Movimento para 2006:



..... 
•' 

Ofício: 

DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

CENTRO SOCIOPOLITICO DE NOVA IGUAÇU 

Ilmo. Presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu 
SRº Carlos Ferreira 

Vimos através desta, solicitar algumas informações por escrito que serão de muita 
importância para nosso trabalho de capacitação nos cursos oferecidos em nosso município: 

• Composição da Mesa-Diretora da Câmara Municipal de Nova Iguaçu para o biênio
2005/2006;

• Relação dos 21 (vinte e um) vereadores/as e seus respectivos partidos;
• Relação das Comissões Permanentes, seus respectivos presidentes e membros, se

possível o dia de funcionamento e local;
� Relação de todas as Secretarias Municipal, Fundações, Autarquias, com seus endereços 

e respectivos responsáveis titulares. ( r\�-yve___ �

Na esperança de conseguir a informação e a transparência pública, aguardamos 
anciosamente. 

Saudações. 

Documento1 

�����Flávio Antônio Brandão deSouz 
Animador Municipal de Nova Iguaçu 

Nova Iguaçu, 08 de agosto de 2005 

Rua: Capitão Chaves, 60 - Centro - Nova Iguaçu - cep: 26.221-010

Correio eletrônico: çdfs_p_@_i.gsom br 

Tel: 2669-2259 - ter a sex: 13:30 às 18 h.



CENTRO SOCIOPOLITICO E CONSELHO REGIONAL 10 DE MESQUITA 
DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Núcleos: Chatuba, Centro, Vila Emil, Coréia, Maria Cristina, Santo Elias, Juscelino, BNH. 

/ CRITÉRIOS BÁSICOS 1 
O Comitê Popular de Acompanhamento ã Câmara de Vereadores é um desdobramento de uma das opções pastorais da 
Igreja da Diocese de Nova Iguaçu, na área social. O espírito que move a Igreja a agir desta maneira é a fidelidade à causa do 
Senhor. Tal atitude, a leva ao testemunho evangélico de uma constante busca de qualidade de vida, de modo que possa 
atingir todas as esferas da vida humana, inclusive à política. "Eu vim para que todos tenham vida em abundância" (Jo 
10, 10). 
Desta forma, o Comitê quer ser um instrumento que procure auxiliar e elevar o nlvel de consciência e de participação 
política da população. Ao mesmo tempo, quer atingir outras pessoas que são e/ou se tornam sensíveis aos desafio do zelo e 
da construção da cidadania. Sem, entretanto, fazer distinção de credo, partido político e de organização social. 
Haverá exceção, somente, se porventura algum vereador ou algum membro do Poder Executivo quiser fazer parte do Comitê. 
Se isso ocorrer, a pessoa terá sempre o direito a opinião nas reuniões, porém não terá direito ao voto ou de determinar as 
ações do Comitê. 
O Comitê tem como proposta ser uma instância permanente de diálogo e de participação ativa na vida política ,do Município 
de Mesquita. Os pontos de convergência serão sempre o zelo pelo comprometimento com a ética pessoal e social. E na
soma de esforços pela reestruturação da vida humana e pela implementação das Políticas Públicas que visam ao Bem 
Comum do povo do Município, em especial as camadas menos favorecidas. 

1 PROPOSTA DE AÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES 1 

1. O Comitê exercerá contatos de convencimento, de diálogo, de pressão junto aos Vereadores e ao Poder Executivo. Será
também um mecanismo de apoio a ambos os poderes, ou poderá ser favorável a um deles, em todas as matérias que
dizem respeito às causas populares e à implementação de Políticas Públicas, dentro dos limites de suas instâncias de
poder e de competência.

2. Ocupar espaço na Sessões da Câmara de Vereadores, principalmente na sessões solenes e de votação relevantes à vida
do Município.

3. É vedado o uso do Comitê para questões relativas a interesses particulares ou de grupos.
4. Reivindicar a oficialização da Tribuna Popular através de projeto de lei elaborado pela Câmara.
5. Além do espaço de discussão da Tribuna Popular, o Comitê deverá apresen ar suas propostas através de Projetos Leis,

de vereadores que assumam suas propostas e da ação de convencimento junto aos vereadores.
6. O Comitê será constituído de núcleos nos diferentes pontos do município, tais como: Chatuba, Coréia, Centro, Nova

Mesquita, Juscelino, Vila Emil, BNH, Santo Elias e Rocha Sobrinho.
7. Cada Núcleo terá a sua Comissão Animadora que articulará sempre os interesses locais com os interesses comuns do

Município. Sempre, que possível, se fará análise de conjuntura ou um estudo acurado da questão em jogo, para que se
tenha sempre uma intervenção qualificada, articulada e eficaz.

8. As Comissões dos Núcleos formarão a Equipe Executiva do Comitê, que deverá estar estruturado com uma secretaria
eficiente, tal como coordenação geral, secretária (a), tesoureiro (a), relações públicas, equipe de comunicação e outros ...

9. Cabe a Executiva do Comitê estabelecer o cronograma de reuniões e de atuações conjuntas no Município, embora cada
Núcleo tenha autonomia na ação em sua área geográfica.

10. O Comitê promoverá constantemente diálogo e parcerias com outras entidades vivas do Municipio que estejam
empenhadas ou tenham objetivos afins aos do Comitê, tais como: Conselhos Municipais de Saúde, Conselho Tutelar,
Orçamento Participativo e outros ...

11. Reivindicar a existência da Câmara itinerante pelos bairros do Município.

PROPOSTA PEDAGÓGICA NOS PRIMEIROS PASSOS 
a. Levantamento de nomes, estabelecer contatos e convencimento à causa.
b. Formação e informação de todos os mémbros do Comitê, quanto ao Regimento Interno da Câmara e dos dias em que ocorrerem as

sessões públicas.
c. Estabelecer reuniões periódicas para troca de informações, estudo e estabelecimento de estratégias de ações conjuntas.
d. Promover palestras, eventos culturais, aproveitando principalmente os diversos grupos de cultura existentes do Município.
e. Divulgar exaustivamente o Comitê nos Conselhos Comunitários e Paroquiais, através de carta aberta à população, utilização das

rádios comerciais e comunitárias, nos jornais e utilizar todos os meios de comunicação de massa existentes.
f. Cabe a Executiva do Comitê manter a mística (força motivadora e esperançosa) ao longo do processo. Isso acontecerá se houver o

emprego de uma boa pedagogia e de uma metodologia que anime os moradores a participarem do Comitê. Deverá haverá haver uma
escuta atenta, e a valorização do levantamento, já realizado e o atual, das principais reivindicações dos moradores. Saber realizar, de
uma forma simples e coloquial, durante as reuniões uma leitura e releitura da realidade com os fatos políticos, econômicos, sociais,
culturais e psicológicos. E, onde for possível, fazer o confronto de tudo isso, com a Palavra do Deus da Vida.



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Regional 10 - Mesquit.a 

Critérios de Avaliação de Desempenho 

da Câmara Municipal de Mesquita 

O Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara Municipal 'de Mesquita, 
grupo suprapartidário, vinculado ao Centro Sociopolítico da Diocese de Nova 
Iguaçu e ao Regional 1 O - Mesquita, composto por cidadãs e cidadã?s 
voluntários, que têm como objetivo geral contribuir para melhorar a prática da 
política, apresenta os Critérios de Avaliação. 
O Comitê acompanhará as principais. atividades da Câmara Municipal de· 
Mesquita, com o objetivo de observar e avaliar o desempenho' de todos os 
vereadores(as), para que o Legislativo Municipal ·exerça as suas funções de 
forma transparente e democrática para toda a população mesquitense. 

Os Critérios de Avaliação englobam os seguintes itens e quesitos: 
1- Freqüência .......................................................................... � 1 O pontos 
2- Comportamento Político/Pessoal.. ....... ; ............................... 10 pontos 
3- Atuação nos debates parlamentares .. � ................................. 20 pontos 
4- Apresentação de projetos ou emendas ................................ 10 pontos 
5 - Integração do Vereador com a Comunidade ... : .................. 20 pontos 
6 - Ações Diretas de fiscalização do Executivo ...................... 20 pontos 
7 - Participação nas Comissões Permanentes .......................... ! O pontos 

Freqüência 
Considerar-se-á ausente o Vereador que não participar da Ordem do dia. 
Considera-se ausência justificada quando o Secretário(a) fizer o devido 
registro publicamente ou quando o próprio Vereador antes de se ausentar 
justificar a sua saída.·· 

Comportamento Pessoal 
Respeito e atenção ao público, postura compatível com o cargo, atenção, 
respeito ao colega vereador. Será observado o uso demasiado de celulares, 
conversas paralelas ou Jeituras alheias ao tema em discussão. 

Atuação DOS debates parlamentares 
Uso freqüente da tribuna para debater os projetos em pauta. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Regional 10 - Mesquita . 

Critérios para pontuação mensal 

Freqüência - 1 O pontos 
Divide· os 1 O pontos pelo número de sessões realizadas no mês e 

multiplica pelo número de presenças de cada vereador .. 

Comportamento Pessoal-10 pontos 
Perde 5 pontos a cada comportamento inadequado, de modo que,- - caso 

se comporte inadequadamente mais de uma vez no _mês, perderá os 1 O pontos. 

Atuação Parlamentar - 20 pontos 
Divide os 20 pontos pelo número de sessões realizadas com debate na 

Ordem do Dia ao longo do mês e multiplica pelo número de vezes em que o 
Vereador foi à Tribuna defender ou cont�star proposta. 

Produção Legislativa (Apresentação de Projetos ou Emendas) - 10 pontos 
Computados a favor do vereador que apresentar pelo menos uma 

Proposição ao longo do mês. 

Integração com a Comunidade-20 pontos _ , ' . _____ ________ _ 
- -- -- .. ·-computados 1 o : pontos para cada encontro previsto na descrição do
. quesito, até o máximo de 20 pontos por mês.

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo -20 pontos 
Computados 1 Q, pontos para cada ação, conforme previsto na descrição 

do quesito, até o máximo de 20 pontos por mês. 
OBS: A ação fiscalizadora de desdobramento também será computada. 

Participação nas Comissões Permanentes -10 pontos 
Serão computados os 1 O pontos caso produza pelo menos l _ �arecer ou 

Voto analítico a proposição em tramitação _na respectiva: .Comissão, por mês. 

,-

,. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Regional 10 - Mesqujta .. 

Produção Leeislativa 
Iniciativa legislativa do Vereador, apresentando projeto de lei ou emenda a 
projeto de lei ou ainda Emenda à Lei Orgânica. 
Não serão consideradas propostas que indiquem nomes de logradouros 
públicos, que declarem instituições de utilidade pública ou que conc�dam , . 
títulos honoríficos, uma vez que essas proposições não abordam problemas 
relevantes para a comunidade. 

Integração com a comunidade 
O Comitê entende que a integração do vereador com a Comunidade é 
importante em eventos, fóruns, seminários. Não serão considerados·neste 
item os chamados atenclitnentos em centros sociais, participação ettl eventos 
sociais e religiosos ou atendimentos indiyiduais, mas somente as reuniões e 
encontros públicos de caráter informativo ou de apoio às organizações 
populares, como prestação de contas de mandato, audiências públicas, · 
participação em reuniões e atividades coletivas ·de Conselhos Municipais, de 
Associações de Moradores ou de outros organismos do Movimento Popular. 

Ações Diretas de Fiscalização do Executivo 
Pedidos de informação, fiscalização direta do funcionamento das unidades de 
. serviço das diversas secretarias, acompanhamento de audiências públicas de 
prestação de contas do Executivo e audiências públicas das leis Orçamentárias 
(PP A, LDO, LOA); avaliações do mandato do Prefeito 

Participação nas Comissões Permanentes 
Desempenho do Vereador emitindo pareceres ou votos analíticos nos projetos 
submetidos à sua Comissão, promoção de exposições, c·onferências, palestras, 
seminários, audiências públicas, sessões de esclarecimentos com Secretários 
ou representantes do Executivo. 

Análise do desempenho do Legislativo 
A cada período legislativo encerrado (semestre), o Comitê publicará o quadro 
de desempenho da Câmara, através de boletins informativos que serão 
distribuídos em locais públicos. 

' ' 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

CENTRO SOCIOPOLITICO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 
Rua: Capitão Chaves, 60 - centro - Nova Iguaçu 

Tel: 2669-2259 - Correio Eletrônico: cdfsp@ig.com.br 

Nova Iguaçu, 14 de outubro de 2005 

De: Centro Sociopolítico 

Para: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu 

Secretaria 

Estamos realizando um curso de formação política em Nova Iguaçu nos dias 08, 22, e 29 
de outubro. Na exposição do dia 22, o assessor irá abordar a realidade de nosso município. 
Sendo assim, solicitamos na medida do possível em espaço curto de tempo as seguintes 

informações: 

• Composição da Estrutura Administrativa do Governo com suas Secretarias,
Autarquias e Fundações, seus respectivos responsáveis, seu endereço com
telefones e correio eletrônico.

Na certeza de obter tais informações para garantia e afirmação da Democracia, desde já 
agradecemos e colocamo-nos a disposição para futuros contatos. 

Documento1 

Flávio Antônio Brandão de Souza 
Coordenador Municipal de Nova Iguaçu 

º'ª�Bm\?LAssessora
Mot,; ó0/699.801-7
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Centro Sociopolítico: 
Missão, Objetivos Gerais, Linhas de Ação, Desafios e Perspectivas 

A Equipe do Centro Sociopolítico da Diocese de Nova Iguaçu (CSp) -tem como coordenador Geral Pe. Costanzo Bruno, 
como vice-coordenador geral Pe. Agostinho Pretto. A coordenação executiva desta equipe é formada por Adriano de Araujo e Sonia 
Ambrozino. Integram ainda a equipe do CSp Rosana Xavier na secretaria e irene Latini na secretária financeira. 

O CSp está articulado a grupos nos municípios, chamados Grupos de Fé e Compromisso (GFC) que por sua vez buscam a 
articu(ação sociopasloral com as Regiões Pastorais da Diocese (RP). Assim, cada GFC tem um animador municipal ligado ao CSp 
da Diocese. Sonia Ambrozino, da coordenação executiva, assume também a animação do GFC de Belford Roxo (RP 5 e 6). Rosana 
Xavier, secretária do CSp, assume também a animação do GFC de Mesquita (RP 10). Como animador municipal do município dei 
Nova Iguaçu (RP 1, 2, 3 e 4) temos Flávio Brandão. Em Nilópolis (RP 8) temos Roberto Cirilo; como animadora municipal de Quei
mados (RP 9), Maria Valentina; como animadora municipal em Japeri e Paracambl (RP 7) temos Danllele. 

Esta Equipe é assessorada, pastoral e sociopoliticamente, por um quadro de educadores que participam regularmente das 
reuniões de coordenação. São eles: Hugo Paiva e Percival Tavares. Contávamos também com a assessoria de Giovanni Semeraro 
(este pediu afastamento da assessoria regular). 

Temos também a alegria de poder contar com a participação e a contribuição regular de um grupo de padres formados por 
Geraldo Limo, Matteo Vivalda e mais recentemente Ricardo de Freitas, 

A missão do Centro Sociopolítico, em unidade com a caminhada da Diocese de Nova Iguaçu, º 0 de "Resgatar o sentido 
político da fé, formar e apoiar os que militam na sociedade civil organizada". Nosso objetivo geral persevera na linha de "estimular 
nos agentes sociais a consciência dos direitos do povo e reforçar a participação efetiva na transformação social à luz dos direitos 
fundamentais da pessoa humana e da fé, através de atividades que transformem a realidade local, criando experiências de exercício 
da cidadania e respeHo à pessoa na comunidade", 

..... ,.,, 

Para cumprir sua missão, o CSp deverá: 
• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência dos direitos universais elementares (viver digna

mente, saúde, educação, transporte, habitação, emprego, lazer, cultura, etc.).
• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de políticas públicas (Conselhos, Comissões, etc.) e em organi

zações da sociedade que defendem os interesses dos excluídos.
• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exercício da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do paterna/ismo, assisten-

cialismo, clientelismo e cooptação.
• Difundir a informação como instrumento para garantir a participação e evitar a manipulação.
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas atuais na ótica dos excluídos.
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que artícule Fé e Vida, mística e ação.
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação do Centro Sociopolítico 

Formação. 
Visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de Nova Iguaçu, E 

nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes atividades: 
• Escola de Formação Política.
• Formação de Pesquisadores Popólares.
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
" Encontros Mensais de Formação Política,
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• 'Formação Po'i'1iica para os Regionais .
., 

PtHU'IIIÍ�:I 
' .... -..,-· ..... 

Produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a partir e através das lideranças 
populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro. 

Assessoria e Articulação. 
Acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando as iniciativas nos municípios, 
ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no âmbito da promoção e defesa da cida
dania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, 
fortalecer e acompanhar a atuação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente, Conselhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Tutela
res). 

A:\Planejamento 2006\Texto base para avaliação.doe 1 
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Informação e Documentação. 

Sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopoliticas e educativas para o fortalecimento do trabalho dos
agentes e entidades populares. Através de: 

• Produção de Subsídios Diocesanos (Cartilhas de Forma9ão Política, Análises de Conjuntura, etc.). . . 
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que está acontecendo nos municípios, iniciativas nas linhas das pastorais soci-

ais, divulgação de subsídios disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (Internet), com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Videoteca, difundindo os subsídios produzidos para e através dos cursos sistemáticos de formação; textos pro

duLidu::; µ1:::11ê:1 a::;::;t:::-;::;u1 ia.

Desafios que nortearão o CSp em 2004-2005: 

Desafios Gerais: 
• Despertar as pessoas da Diocese para a articulação Fé e Vida.
• Fortalecer a articulação das forças populares para a conquista do público e do social.
• Investir na formação de pessoas que assumirão cargos políticos nos municípios.
• Desenvolver a produção e/ou a sistematização de pesquisas.

Desafios Estratégicos: 
• Fortalecer a formação e a participação dos agentes de pastorais nos Conselhos Municipais, a fim de reforçar a presença da

Diocese nas ínstâncías públicas de participação da sociedade civil organizada.
• Tornar o CSp mais presente no conjunto da Diocese.
• Estimular a análise da realidade permanentemente.
• Envolver vitalmente o clero e as religiosas.
• Incentivar e investir em fóruns populares de debates e ação política.
• nAsAnvnlvAr n::irr.Ari::is r.nm n11tms mnvimAnlns rl::i i::nr.iArl::irlA r.ivil nrn.:ini7::irl::i

- ___ .,. _., -· r--· __ ., __ __ ... --·· -- .. ·-... .,_., ___ -- ---·----- _ .... -· .,,-.. ·----· 

• Garantir a presença da Pastoral da Juventude em nossa formação.
• RetOfçar o papel e a importância dos Animadores Municipai.
• Trabalhar transversalmente os temas gênero e água.
• Articular as pessoas que participaram dos cursos (a exemplo do que queremos fazer com os participantes da Escola de For

mação Política).
• Fortalecer a Coordenação Diocesana de Formação e das Pastorais Sociais.

Desafios Internos: 
• Dinamizar a questão da documentação e do acervo do CSp.
• Rever as funções (aspecto financeiro, projeto, documentação) e divisao de tarefas (Matéria para Caminhando, Internet, etc.).

Perspectivas para o período 2006-2008 (Apresentação do Terceiro Projeto a Misereor). 
Através do projeto anterior (nº 233-148-1003 ZG), o Centro Sociopolítico, ampliou consideravelmente seu campo de atua

ção, tanto interna quanto externamente à Diocese de Nova Iguaçu. Podemos afirmar que hoje constituímos uma verdadeira referên
ri::i nn r.::imnn c::nrinnnlÍIÍr.n Am nnc::c::::i níQC9S8 �m rfAr.nrre"nr.i::i rfAC::C::::l nnl/::l rfímAnc::i:°ln n::ic::c::::imnc:: ::l rAnAnc::::ir nnc::c::n n::inAI Ann11::intn 
v, .... 1 l\J "'\.Ili 1 .,.,"' '·""""'""'""'t-'""''' "'""""' "'' 11 1 '"'"'""'""" ..... 1 o "-111 WVVVI 1 '-'1""" ""'"'""'"'""" 1 IV t '-'li WII I IVI IV"-'IIVI f""'""'VVVII I IVV VI I v,-,vi ,v,.,u I IVVVV t-'"""t-'""'' VI ''1""''""' '"'"' 

Igreja e como força no conjunto da sociedade civil. Percebemos que o campo das políticas públicas já não nos é estranho. Eviden
temente, compreendemos o quanto aindà estamos limitados tanto na formação quanto na ação. Porém, hoje, já conseguimos iniciBf 
um importante trabalho de articulação dos Conselheiros Municipais. Também assessoramos os Regionais Diocesanos, através dos 
Grupos de Fé e Compromisso, contribu'Indo com uma formação voltada às políticas públícas que são o nosso foco de trabalho nas 
cidades. Desta forma, as novas ações deste projeto querem, em seu conjunto, responder a este papel do Centro Sociopolítico. 

Queremos ressaltar que esse salto de qualidade do Centro Sociopolitico deve-se muito às sugestões feitas pela Misereor 
que nos questionava acerca da nossa participação efetiva nos quadros políticos da Baixada Fluminense e na inserção das politicas 
públicas. Em suma, embora hoje continuemos a investir em formação sociopolitica (não só de leigos cristãos, mas de outras lideran
ças da sociedade), ampliamos nossa atuação na proposição e monitoria das políticas públicas, para dessa forma assumirmos de 
maneira mais concreta, nosso papel na transformação da realidade da Baixada Fluminense. 

Neste novo Projeto para a f=ormação da Cidadania (período 2006-2008), dentro das novas perspectivas, chamamos a 
. atenção detalhada de Misereor para três novas realidades surgidas a partir de nossa experiência no campo sociopolítico, bem como 

das demandas pastorais em nossa Diocese, agora apresentadas. 
O primeiro aspecto a ressaltar é que através do trabalho dos Grupos de Fé e Compromisso apoiados pelas Regiões Pas

torais Diocesanas, realizamos uma série de reflexões que desembocaram em debates e proposições junto aos candidatos ao exe
cutivo e legislativo. Após as eleições, os Grupos de Fé e Compromisso, perceberam que havia uma necessidade de acompanha
mento do Legislativo. Para isso, foram criados, em alguns municipios, Comitês de Acompanhamento às Câmaras Municipais. Estes 
têm, em linhas gerais, os seguintes objetivos: fiscalizar, acompanhar e apresentar propostas aos mandatos dos vereadores. Assim, 
este novo projeto busca ser um instrumento vital de apoio a essas novas iniciativas. Entendemos que desta forma estamos refor-
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2 

/ 



çando uma estratégia de monitoramento das políticas públicas, criando novas condições na Baixada Fluminense para part,cipaçdo 
nf"\nl 1k1r n'::l<" nl'\litil"'':lC" m11nif"lin'::liC' 
t,JVt,JUIUI I IU'-' t,'VllllVt,,h.> 11 IUI IIVlt-'c.Ah,J, 

O segundo aspecto diz respeito ao conjunto das pastorais sociais na Diocese, a qual o Centro Sociopolítico tem dado uma 
grande contribuição. Devido à realização da Assembléia Diocesana, constatamos a enorme necessidade de articulação das pasto
rais sociais (pastorais propriamente ditas, bem como movimentos e grupos diocesanos que desenvolvem ações sociais) e destas 
com as politicas públicas relativas ao trabalho desenvolvido por essas pastorais. Desta forma, o Centro Sociopolítico, ao longo do 
ano de 2004, organizou sete encontros de discussão (denominados Fóruns das Pastorais Sociais) a fim de construir uma proposta 
diocesana de organização, formação e ação, comum às pastorais sociais. Como a Diocese de Caxias também vem cuidando da 
articulação tanto entre as pastorais sociais, quanto dos conselheiros municipais, começamos a estabelecer contato com essa Dioce
se. 

Uma terceira novidade, em relação ao projeto anterior, consiste num trabalho junto aos cons::::neiros municipai�. Esta ne
cessidade, deve-se ao fato, de que a Diocese, no desenvolvimento de seu trabalho, percebe a importância de transformar sua atua
ção solidária em ações que modifiquem a realidade social. Sendo assim, percebemos que a atuação de nossos agentes de pasto
rais nos Conselhos Municipais é indispensável para a passagem de um trabalho pastoral muitas vezes exclusivamente caritativo 
para uma contribuição eficaz nas diversas políticas públicas de nossos municipios. Este trabalho esta organizado da seguinte forma: 
articulação dos conselheiros municipais ligados à Diocese, acompanhamento do trabalho desenvolvido nos Conselhos e promoção 
de formação junto aos conselheiros. 

Como um quarto aspecto, queremos ressaltar que para subsidiar essas novas iniciativas, o Centro Sociopolítico tem procu
rado ampliar e dinamizar o acervo de livros, revistas e material audiovisual, com ênfase nas diversas politicas públicas. Contudo, 
sabemos que para dar o suporte necessário, tanto aos Grupos de Fé e Compromisso, quanto, especialmente ao próprio Centro 
Sociopolítico, precisamos verdadeiramente investir num setor de pesquisa. Caberia a esse setor cuidar da produção, compilação e 
sJstematização de pesquisas, bem como cuidar da organização e ampliação do acervo. 

Por fim, ressaltamos que devido a todo esse trabalho, o Centro Sociopolítico adquiriu uma grande responsabilidade dentro 
e fora da Diocese no que diz respeito à formação sociopolítica, bem como na assessoria a grupos e movimentos em suas mais vari
adas dimensões. Recentemente, com a criação do Centro Nacional de Fé e Política Dom Hélder Câmara, organísmo da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), passamos, através da Escola de Formaçao Polltica, a fazer parte de um trabalho nacional
mente articulado das Escolas de Fé e Politíca. 

li -Avaliação do Centro Sociopolítico em 20051 

Vimos que algumas coisas que sonhávamos estão acontecendo, apesar das dificuldades e das limitações. Embora não te
nhamos ainda uma presença em toda Diocese, percebemos que em alguns munícípios é possível ve.í:��ar uma grande riqueza de 
participação e também de avanços. 

Em função da nossa participação em iniciativas antes só esboçadas, ou pela própria ampliação das frentes de trabalho as
sumidas pelo Centro Sociopolítico, seja a nível diocesano, seja a nível regional/municipal, percebemos com maior intensidade os 
inúmeros desafios internos e externos ao nosso trabalho. Por isso, vimos que há a necessidade de repensarmos três níveis de 
questões: (1) nosso trabalho para fora, isto é, nossas ações a nivel diocesano e regional / municipal; (2) a relação entre o Centro 
Sociopolítico e o conjunto da Diocese (Pastoral Diocesana, Pastorais Sociais) e (3) A nossa organização e funcionamento interno. 
Assim, o conjunto das avaliações produzidas neste ano foram reorganizadas dentro desses três formatos. 

J I. Ações Promovidas pelo Centro Sociopolítico a Nível Diocesano /Regional/ Municipal. 

1) Nível Diocesano.

1.1. Escola de Formação Política2.
Precisamos repensar o conteúdo da Escola de Formação Política, a proposta desta Escola e conseqüentemente o perfil dos 

participantes. Giovanni defende que devemos preparar pessoas para a atuação nos Conselhos Municipais, nos grupos de acompa
nhamento ao Legislativo e demais pessoas que queiram se candidata;, T a,vez devêssemos cxganizai curnos intensivos de do',s 
meses. A formação que a Escola oferece poderia ser diluída ao longo do ano. Poderíamos promover debates, oferecendo espaço e 
orientação. Percival cobra junto à Universidade mais presença e recursos para o trabalho. 

A Escola de Formação Política, por sua vez, promoveu outras íniciatívas, como o Seminário sobre Doutrina Social da Igreja, 
e a Pesquisa sobre as Câmaras Municipais. Quanto a inclusão do Tema Doutrina Social da Igreja vimos no início do ano que Pe. 
Bruno sugeria que o CSp reivindicasse que o Seminário trabalhasse a questão da Doutrina Social da Igreja. Mas ao longo da dis
cussão definimos a inclusão do tema num encontro aberto. A avaliação da Rosana sobre o Seminário apontava a necessidade de 
maior aprofundamento do tema e divulgação do evento, embora o lançamento da 4ª Semana Social :·:, .. 1sileira pudesse ter atrapa-

1 Produzidas ao longo do ano nas reuniões de Coordenação. Coordenação Ampliada e Administrativa. 
: Quanto ao pró-labore dos professores da EFP para o novo projeto vimos a referência da hora aula no Seminário, que fica entre R$ 
17.00 (dezessete reais) e R$ 30.00 (trinta reais) e nós estamos pagando R$ 20.00 (vinte reais). Como não temos recursos para ne
nhum aumento. vamos rever os valores a partir da aprovação do novo prQjelo. 
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lhado. Quanto aos Seminários previstos, sugere que haja uma maior integração por parte da Sonia e do Percival o que não ocorreu 
neste primeiro, seja em relação ao andamento do próprio Seminário, seja em relação à possibilidade da mesa trazer algumas ques-
tões. Para Sonia o objetivo foi alcançado. A exposição do Pe. Marcus foi muito boa e Pe. Edmilson e Pe. Carlos apresentaram o que 
foi proposto. Foi muito assunto para pouco tempo. A mesa poderia ter lançado alguma questão, em nível de desafio, de provocação. 
Houve divulgação, mas podemos melhorar. Eliete acha que houve muita informação. Poderia ter sido melhor trabalhado o momento 
das perguntas. E que para este Semin_árío, poderia se ter convidado os alunos da T eología Pastoral e da Pós-Graduação do curso 
de ensino religioso. Percival argumenta que achou boa a participação dos cursistas. O grupo estava atento. Procurou interligar os 
assessores. O formato de perguntas por escrito não foi o ideal. Que é importante aguardar a avaliação desse módulo. Paiva sugere 
integrar este assunto ao conteúdo da Escola de Formação Política. Pe. Agostinho diz que atendemos a um pedido de O. Luciano. 
Mas deixa uma pergunta: o que é a Doutrina Social da Igreja hoje? o que a Igreja quer com isso? 

Observação: precisamos resgatar o resultado das avaliações dos módulos. 
Pesquisa sobre o perfil das Câmaras 

A pesquisa previa dois momentos: Dados sobre o município e entrevista com os Vereadores (dados pessoais e levanta
mentos desses Vereadores). Percival sugere envolver os Animadores Municipais no processo da Pesquisa. Eliete sugere preparar 
um convite para as Câmaras Municipais, para participarem do Seminário. 
Grupo de Continuidade da Escola de Formação Política 

O objetivo deste grupo é o de reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e fortalecer a atu
ação politica nos vários espaços que atuamos. Foi definida uma equipe para coordenar o grupo que se reúne bimestralmente. Foi 
sugerido que os participantes participassem dos GFC. O tema do encontro de julho será sobre Controle Social. O Comitê de Mes
quita e de Nova Iguaçu estarão presentes para falarem das experi_ências de trabalho. 
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1.2. Avaliação do Curso de Metodologia: 
• O Centro de Direitos Humanos é um ambiente bom para trabalhar.
i 

• 

• 

• 
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Demoramos muito para sair com as inscrições . 
O grupo tinha um perfil mais afinado com a Saúde . 
Conseguiram trabalhar todo o programa . 

1.3. Conselhos Municipais 
Adriano está se sentindo sozinho nesse trabalho, já que não pode contar mais com a colaboração do Mário e as limitações 

do Flávio, devido à dedicação aos estudos. Percebemos que seria necessário formar uma equipe, com representantes dos municí
pios. Foi feita a primeira reunião com essa equipe, na quarta feira - dia 27/07. A idéia é que essa equipe formada pelos represen
tantes dos municípios, seja um grupo de assessoria, para passar informações, calendário, etc ... 

1.4. Encontros de Formação Política 
Em abril discutimos a necessidade de reavaliar os Encontros de Formação Política. Talvez trabalhar com temas da atuali

dade. 

2. Nível Regional / Municipal.
A) Grupos de Fé e Compromisso
A 1) Mesquita
Foi Fundado o Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara em março. Foram criados 11 núcleos no município. Formaram a 
executiva do Comitê, com 2 representantes de cada núcleo. Realizaram dois encontros com o Prefeito Artur Messias em abril e em 
outubro. Em maio foi feito o lançamento do Comitê na Câmara, fazendo o uso da Tribuna o coordenador regional, Pe. Jorge Paim. 
Também realizaram o estudo do Regimento Interno da Câmara, bem como a preparação dos critérios de avaliação dos vereadores, 
com o.assessoria de Ismael Lopes e do Estatuto da Cidade e em agosto a participação na discussão da construção do Plano Diretor 
da cidade. Após o lançamento do Comitê foi visto a necessidade de criar uma infra-estrutura para organização desse trabalho e Pe. 
Jorge solicitou ao CSp, uma ajuda financeira para o pagamento de um pró-labore para uma pessoa liberada. É necessário ter al
guém que artlcule o trabalho e a sugestão foi o nome da Betinha. Em julho foi lançado o primeiro Boletim de avaliação dos Vereado
res na Câmara, fazendo mais uma vez o uso da Tribuna. As duas vereadoras que ficaram com o melhor desempenho, passaram 
pela EFP. Foram produzidos 10.000 exemplares. Com um custo de R$ 540,00 patrocinado junto ao comércio local. 
A segunda reunião com o Prefeito foi realizada em 05 de outubro. Ficou decidido que no dia 20 de outubro os padres do Regional 
·1rão se reunir com a secretaria de fazenda a fim de discutir a questão dos IPTU das Igrejas. Arthur assumiu o compromisso de re
passar a pauta das reivindicações do grupo e repassá-la aos respectivos secretários do governo para que depois estes entrassem
em contato com o grupo. Em março do ano que vem o grupo já agendou o terceiro encontro com o prefeito. Em dezembro será feita
a segunda avaliação dos vereadores na última sessão da Câmara. Por fim, a discussão iniciada em maio com a subsecretária de
Saúde sobre a reabertura do Posto de Santo Elias não avançou devido a falta de apoio do Pároco, bem como a falta de recurso da
secretaria para o término da obra. A formação política Regional está prevista para março de 2006.

\ \ . , ' 
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. ·· S: Em relação ao Grupo de Acompanhamento à Câmara está previsto o pagamento deste pró-labore até o mês de dezembro, 
quando será feifa uma avaliação. 

Para Pe. Bruno algumas coisas nos ajudam a entender o processo de Mesquita. Em primeiro lugar, além do bom entrosamento do 
GFC com o Regional e do apoio do coordenador regional, há o fato também do grupo ter um bom acesso à imprensa e de conseguir 
mobilizar a base (foram criados 11 núcleos). Adriano sugeriu que o grupo não esperasse o encontro de março mas já procurar os 
fatos acordados com 1s secretários para em março divulgá-los. 

A2) Be/ford Roxo: 
O grupo atua também como um Conselho Comunitário de Saúde. Em março realizaram uma reunião com a Secretária de 

Saúde. A perspectiva com essa reunião era de reivindicar a construção de uma maternidade e a implemer;:ação do PSF (Programa 
de Saúde da Familia). o grupo participou das pré conferências para poder Ingressar na Conferência e no Conselho Municipal de 
Saúde (o grupo ficou como suplente). Também se reuniram com o Conselho Tutelar, devido ao surgimento de alguns problemas. 
Como todos os membros deste Conselho são da Igreja Católica, sentiram a necessidade de se reunir cc,i;: eles a fim de avaliarem. 
O Conselho Tutelar prestou contas na reunião do Conselho Regional 5 e 6. Em outubro foi o realizado o 1.1urso de formação politica 
de Belford Roxo com participação em torno de 40 pessoas com a representatividade de 7 das 8 paróquias. O público maior foi for
mado por pessoas que não estão acostumadas a fazer a discussão política. 

=> convocar novamente dentro de 2 meses a secretária, para cobrar as promessas (convocando todos os secretários, para 
pressionar). 
=:> fazer o trabalho de acompanhamento à Câmara Municipaf. 
=:> O grupo vai encaminhar uma ação junto ao Ministério Público, solicitando a implantação de Conselhos Tutelares para cada 
Sub-prefeitura do município. 
=:> Foi definido investir no fortalecimento do conselho comunitário de saúde e fazer reuniões com o subsecretario de saúde 
(sobre o orçamento). No próximo ano querem reivindicar audiências públicas de saúde. Paiva questionou o perfil de participação 
no curso. No caso de Belford Roxo, Paiva sugeriu que ao invés de enviar fichas para as paróquias deveríamos selecionar de 
acordo com a formação oferecida. 

1 O grupo percebe a necessidade de criar mecanismos para a inserção nos Conselhos Municipais. 
Em setembro Sonia argumenta a dificuldade da renovação de quadros no grupo. O grupo caminha bem, mas não consegue se 
renovar. \;;j 

A3) Nílópolis 
O grupo está atuando no lançamento da C.F. 2005 em nivel Regional. Fizeram o curso o perfil do particípJnte. Realizaram a sema
na do trabalhador em três momentos: Celebração de Abertura., Formação sobre, a Sociedade Brasileirá :::nte do Quadro Econômi
co e Os desafios atuais na Educação Popular Brasileira .. Em julho estavam preparando a proposta dos critérios para eleger coorde
nação regional das pastorais sociais. Pe. Agostinho se dispôs a participar tanto no Fórum quanto na Assembléia. 
O Curso de Formação Politica aconteceu em setembro, contando com participação de 19 pessoas, com representação de 3 paró
quias de um total de 4. O assessor Hugo Paiva adequou o conteúdo em comum acordo com grupo. 

Quanto à Formação Política Regional, Belo avaliou que faltaram dados comparativos com a realidade de Nllópolls. Os dados do 
orçamento do município estavam defasados. Avalia ainda que o·curso não atendeu os objetivos. 
A proposta que saiu para o próximo ano é que este curso seja organizado em conjunto com a coordenação regional das pastorais 
sociais. 
Para Paiva o material do CSp foi muito bom. O público foi muito pequeno, mas os que estavam eram muito politizados o que permi
tiu que as pessoas acompanhassem a discussão. 
Paiva questionou se não faltaram etapas anteriores de organização em unidade com o Regional. Os que estavam na organização 
não contaram com a participação do Regional. 
O grupo não definiu uma linha de trabalho no município. Para Paiva existem muitas ações mas a base espiritual e teórica destas não 
são capazes de deflagrar um processo que efetivamente transforme a realidade. As ações não mexem com a Baixada. Não há arti
culação com outras entidades. Para Paiva não há uma espiritualidade nova articulada com a ação social. 

A4) Queimados: 
Encontraram dificuldades com o trabalho Mão na Massa, devido a falta de um espaço. Em junho o Grupo realizou um Curso 

de Formação Política Regional. Foram 10 dias de Formação sobre Controle Social. Participaram até o final, 39 pessoas. Pe. Matteo 
foi um dos assessores, trabalhando o tema o Cristão e a Política. Uma proposta nascida deste curso fo:. com o apoio do grupo jo
vem, a realização de uma experiência de acompanhamento à Câmara. Estão participando do processo de criação do Conselho da 
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Cidade e vão ter representantes da igreja no Conselho. O segundo Curso de Formação Política em Queimados aconteceu em st3-·. 
tembro e contou com a presença de 30 pessoas. Participaram 3 das 4 paróquias. O encontro foi assessorado por Ismael Lopes. 
=:> Fizeram uma parceria com o Circo Baixada e o Grupo Social Integral (Projeto Caminhos do Futuro), para reivindicar junto à 

Petrobrás, recursos para os grupos. 
=:> Estão vendo a possibilidade da compra de um terreno para o Projeto Mão na Massa. 
=:> Oferecer um Curso de geração de renda, para os que trabalham com a produção da massa . 
.:::> Foi encaminhada a proposta de acompanhamento à Câmara de Vereadores, solicitando apoio do GFC de Mesquita para troca 

de experiências. 

A5) Nova Iguaçu 
Planejaram para maio no Regional 1, um Curso de Metodologia na Educação Popular. Realizaram um encontro no Regio-

nal Ili com a presença do prefeito, onde as paróquias da região entregaram suas prioridades. O grupo definiu uma equipe para 
acompanhar os 4 regionais. Foi feita uma visita ao CPA para conhecer mais de perto o trabalho deles. Eles foram convidados a 
participar de uma reunião do grupo de Fé e Compromisso, mas ainda não apareceram. Além do CPA. existe também o Movimento 
Acorda Cabuçu. (MAC). Posteriormente discutiram os critérios de avaliação dos Vereadores, a partir do documento do grupo de 
Mesquita. Em maio o grupo buscou articular os 3 grupos para fazer o trabalho em conjunto, incluindo um processo de Formação. 
Em julho começou o trabalho conjunto de acompanhamento às Sessões da Câmara Municipal. Conseguiram passar uma "moção" 
de apoio à mudança do horário das sessões na Câmara. Criaram um documento para informar a população e recolher assinaturas. 
Participaram da Conferência da Cidade. O Grupo participando no Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil colaborou na prepara
ção do documento de "plataforma de proposta• para a conferência. O grupo começaria a formação política dos 4 Regionais no dia 
08, tendo até o momento 30 inscritos, com assessoria de Cláudio Crespo. Para o dia 07/11 ficou marcada uma reunião de avaliação 
e planejamento do grupo . .-..\,_/�'te·_,_,' ... -,� _1 ';(:c;(r \'i, \,.' -; 1.i;-:i�t'; ·, '·· ,:,,.,, Ct.\:·:,\;;.>,-f-'�':>C,':_i-l .. ''""
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:=:, O prefeito de Nova Iguaçu colocou à disposição do Regional dois assessores do executivo para tentar argumentar em prática as 
reivindicações, e propôs se reunir com o grupo de 15 em 15 dias. 

Avariaram que a presença deles na Sessão estava gerando Incômodos aos vereadores, Inclusive com a perspectiva de mudança 
do horário das Sessões das 19 horas para às 15 horas. 
Flávio avalia que o grupo está com os seguintes desafios: o acompanhamento à Câmara Municipal e a articulação das Pastorais
Sociais com os Conselhos Municipais. 
Fica como desafio, segundo Flávio, a ampliação do GFC e a definição de uma linha de trabalho. Para Flávio, o grupo deveria direci
onar a fiscalização do executivo e não o acompanhamento da Câmara, aevido aos problemas de articulação entrosamento com o 
Comitê de Acompanhamento à Câmara (CPA). - �i, • \J:l:'. L1 \7.: :; ., .. ,,, (1-:: _ \' tS·1<;:::· 

A6. Japeril Paracambi. 

Âpós indicação do nome àe Danieile para a animação municipai, eia participou na reunião de Coordenação Âmpiiada e 
aceitou o desafio do trabalho. Ela buscou conversar com o Pe. Jorge Luiz para pedir apoio. Ela pensa em reconstruir o grupo de Fé

e Compromisso e ver no que vão investir e atuar. Em julho o grupo começou a convidar para um encontro com pessoas que ainda 
não tinham participado do grupo, e buscando resgatar os que já participavam. Organizaram comitês de desarmamento para consci
entização e também para divulgar o grupo de "Fé e Compromisso•. Em agosto aconteceu a primeira reunião do Fórum do Desar
mamento. Estão envolvendo outras entidades, para organizar um grupo forte. 
:=:, curso de Formação Política ficou para o próximo ano, pois é necessário firmar primeiro um grupo, para depois partir para a 

formação. 

B) Formação Política nos Regionais
Precisamos discutir o significado político dos Comitês de Acompanhamento à Câmara de Mesquita e a presença do Grupo 

de Fé e Compromisso na Frente de Acompanhamento à Câmara de Nova Iguaçu. Pe. Agostinho lembrou que na nossa relação de 
Diocese com outros espaços da sociedade civil é de fundamental importância mantermos a nossa autonomia. Isso vale também em 
relação às assessorias de fora. A perspectiva desta formação neste ano era a de organizá-la a partir das necessidades concretas no 
município, considerando o trabalho iá desenvolvido pelos G!=C. Tínhamos também a perspectiva de agendar um encontro com os 
prefeitos, no segundo semestre de 2005. Em agosto a coordenaçãoêxecutiva apresentou um esboço do que deveria-será prÕposta 
de füri,1ãçãop'ãffofRegiÕnâís. Os temas foiam escolhidos em função da caminhada feita nos municípios no ano de 2004. Cláudio 
Crespo, autor da proposta original, organizou o conteúdo em torno de 3 momentos: (1) retrato da realidade do município; (2) dados 
demográficos e sociais e os problemas politicos e administrativos do município; (3) transparência pública e controle social 

4·. 
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/ 11. Refação entre o Centro Sociopolítico t o Conjunto da Diocese. \'J/ t. ::r":.-;r:\;, · ;'.'.. ,_ t-1 ,, ' ;,_ _-,_. !?; \\" -� ,

Pe. Bruno diz que não podemos continuar com várias "cabeças", isto é, Centro Sociopolítico, Cárítas, CDH e Pastorais So
ciais. "Precisamos ter um critério comum de referência". Pe. Bruno lembra que D. Luciano quer integrar os passiveis representantes 
das três dimensões: Caridade, Liturgia e Palavra na Coordenação de Pastoral Diocesana e sugere que as forças envolvidas nas 
Pastorais Sociais indicassem alguém para o Ministério da Caridade. Neste sentido uma coordenação diocesana colegiada seria um 
referencial para o CSp. Já está agendada uma reunião com o CDH, Cáritas, CSp e Pastorais Sociais no próximo dia 07 de novem
bro, às 15 horas no Cenfor. Na perspectiva da relação do CSp com o conjunto da Diocese, Giovanni defende que precisamos ter o 
Adriano como referência e ter mais alguém para estar circulando nos regionais e dando o retomo ao CSp. Sonia acha que o Cláudio 
Crespo é a pessoa na linha que o Giovanni está apontando. Acha que Crespo tem o perfil para esse trabalho. 

Pastorais Sociais 
Realização da Assembléia em abril com uma Coordenação composta a partir de 5 setores de atuação com os respectivos 

responsáveis: Setor de Assistência Social -Jair e Mara; Setor de Saúde - Beth e Sônia; Setor de Trabalho - Moisés e Maria de Lour
des; Setor de Criança/Adolescente - Inês e Mille; Setor de Política e Cidadania - Ivan e Flávio. Definição do nome de Pe. Agostinho, 
coma assessor. Sugestão de apresentação da coordenação e!eita na Reunião do Conselho Pastora! e ver um momento para o en
vio. A equipe eleita se reuniu com D. Luciano, Pe. Bruno, Pe. Agostinho para definir o coordenador (a) e ver os próximos passos. Até 
junho não havia sido definido o(a) coordenador(a) e nem as linhas de ações. Lembramos que o Plano Pastoral tem algumas orienta
ções no campo das Pastorais Sociais e o próprio FórUm ãpresenfouafgumas. É preciso divulgar a necessidade da criação de�°-º-"
d�naçàe das Pastorais Soqla[s Regfonals, te11_d9 uma pessoa liberada. Questionamos como fazer para que esta coordenaçao esteja 
integrãâano conjunto ê!ãõiocese1Ter oiíêntaç6es parà o trabalho nos regionais. 

Em início de junho o Regional 10 aprovou a criação de uma Coordenação das Pastorais Sociais. E no Regional 8 foi eleita 
uma Comissão provisória das Pastorais Sociais. Foi sugerido a realização de um Seminário para a coordenação dos 13, com o ob
jetivo de buscar unidade nas linhas de ação. Ficou definido que esta coordenação se encontrar todo o 4º sábado do mês, às 15 
horas, no Centro de Formação. Acrescenta que se conseguirmos criar até o final do ano, as coordenações das Pastorais Sociais 
Regionais, já estaremos dando um grande passo. Foram definidas as funções: Sônia ficou como coordenadora, Beth como secretá
ria e Moisés como tesoureiro. Falta ainda definir alguém que assuma o processo de Formação. A sala da Pastoral Operária será o 
local de referência das Pastorais Sociais. O grupo vai se organizar e dará plantão, durante a semana. Y._ão �ln_da se integrar a esta 
�quJt>e, � Qe�soas ���1��di1:rnm�õ�s: Pé!Javra, Uturgia e Caridade. Foi sugerido que a coordenação participe do Curso de 

,. Análise de Conjuntura. Existe coordenação de Pastoraís Sociais nos· Regionais 8 e 10. O Grupo de Fé e Compromisso propôs visi
iar os regionais e ver a poss'ibiiidade àe se criar coordenações das Pastorais Sociais Regionais. 

Fórum Reage Baixada 
No encontro de maio aconteceu o Fórum. Estiveram presentes cerca de 60 entidades. A diocese assumiu a coordenação. 

Houve uma reação por parte do MAB e da Fase. Ficou u impasse. Pe. Bruno questiona o que fazer? Como Igreja, o que queremos 
dentro desta proposta? Qual é o nosso papel? Daí surgiu a proposta de um Seminário com todas as igrejas, sobre o papel da igreja, 
na atual situação da Baixada Fluminense. Em junho vimos a necessidade de convocar uma reunião com D. Luciano e Pe. Roy, para 
saber qual a nossa posição diante do Fórum Reage Baixada.

J 111. Organização e Funcionamento Interno do Centro Sociopolítico. 
Percebemos no segundo semestre a necessidade de revisão da organização interna do CSp e de renovação. 

A situação de Adriano e Sonia no trabalho. O primeiro participando de muitas frentes de trabalho e por isso se sentido so
brecarregado, a segunda apresentando mais necessidade de dedicação para a realização do mestrado. Ao mesmo tempo há a 
necessidade da coordenação executiva dar ma\s atenção no acompanhamento aos GFC. 

A situação dos assessores permanentes a partir da possibilidade de afastamento do Paiva e do Percival. Discutimos a pos
sibiiidade de não coniarmos com assessores em todas as reuniões, mas em momenios fortes e específicos. 

A situação das animações municipais. Pe. Agostinho sugere que Rosana fosse transferida de Mesquita para Nova Iguaçu 
em função da necessidade de fortalecimento do trabalho da animação municipal neste município. Há também a necessidade de 
rever a situação em Nilópolis e definir a situação em Japeri/Paracambi, já que temos um prazo combinado de três meses de experi
ência (por enquanto Daniela está recebendo pró-labore). 
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COMO SE FAZ ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Este texto quer,· a partir de um exercício (f}ÓfÍçO:-prátiço, levar os participantes a compreenderem e se apropriarem da 
metodologia de análise de conjuntura. Ele está dividido em duas partes: 

Na primeira aborda alguns elementos necessários à análise de conjuntura: como se estrutura a sociedade, o que é
análise de conjuntura, o que a diferencia da análise de estrutura, a importância do acesso às informações e do saber fazer uma 
leitura. 

Na segunda parte traz um roteiro para uma análise de conjuntura, que pode ser participada. 

1- ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DE CONJUNTURA

1. O QUE É ANÁLISE DE CONJUNTURA?

"As conjunturas (são) como momentos históricos especfficos de uma sociedade que decorrem do modo como se combinam as 
propostas, as intervenções, as ações, enfim, a vontade política dos diferentes agentes sociais, com as possibilidades oferecidas 
pelas suas respectivas bases objetivas de existência. Analisar conjunturas é analisar a ação, o movimento que resulta, num 
determinado momento histórico, da intervenção e da correlação de forças do conjunto de agentes sociais" (Grzybowski, 1985: 2s). 

Para fazer análises de estrutura e de conjuntura de uma sociedade, é preciso considerar suas diferenças básicas: 
estabilidade, duradoura x mudança, desenvolvimento histórico; 
contradições principais, fundamentais x contradições secundárias 
Toda sociedade tem caracterisUcas estáveis, básicas, duradouras que formam sua estrutura, como a economia, a 

produção, o estado, os grupos sociais (classes), a cultura, etc. No entanto, a sociedade atravessa fases distintas ou momentos de 
mudança em seu desenvolvimento histórico, momentos estes chamados conjunturais. 

Assim, numa análise da estrutura da sociedade se busca suas caracteristicas básicas, as mais ou menos estáveis. 
O'outra parte, (\Uando se faz uma análise de conjuntura se busca estudar o momento histórico concreto (\Ue atravessa tal 
sociedade, a sociedade em mudança. 

Quanto aos problemas e às contradições existentes na sociedade, podem ser fundamentais ou secundários. A 
contradição fundamental, básica - como por exemplo, o conflito de interesses entre oprimidos e opressores, entre maioria 
dominada e minoria dominante - corresponde à estrutura. As contradições secundárias - por exemplo, a divisão intra-classe 
oprimida ou opressora - surgem, às vezes, encobrindo os problemas básicos. 

Na análise da estrutura de uma sociedade vemos os grupos sociais que existem e a força político-econômica de cada 
um. Na análise de conjuntura estes mesmos setores sociais se encontram em movimento, medindc força, se enfrentando. Trata
se na conjuntura de analisar a correlação de forças dada para direcionar/redirecionar as ações politk;as. 

2. COMO SE ESTRUTURA A SOCIEDADE

Pode-se dizer que a sociedade se estrutura em dois grandes nlveis totalmente articulados: a superestrutura e a 
infraestrutura. Antonio Gramsci chama de Bloco histórico à estrutura global na qual se inserem, como momentos dialéticos, a 
infraestrutura econômica e as superestruturas político-ideológicas. 

Quanto àsuperestrutura po�emos fixá-la em dois grandes "planos": 
. o plano da •sociedade política ou Estado•, que corresponde à função de "domínio direto ou de comando", que se 
expressa no Estado e no governo "jurídico' . 
. e o plano chamado de •sociedade civil' (composta pelos organismos chamados comumente de "privados"), que 
corresponde à função de "hegemonia• � isto é, de domínio indireto - que o grupo dominante exerce em toda a 
sociedade: 

B Superestrutura político-ideológica 
L 
O - "Sociedade política ou Estado': Coerção (dominação direta ou comando através
C dos aparelhos estatais de coerção: jurldico, policial e politico), disciplina. Campo do
O domínio político.

- "Sociedade civil� Consenso "espontâneo• (dominação indireta através dos
aparelhos de hegemonia ou organismos de participação polltica da sociedade:
escolas, Igrejas, Meios de Comunicação, organizações profissionais, sindicatos,

H partidos políticos, associações, instituições de caráter científico e artístico, etc.).
1 Campo do domínio ideológico, da direção cultural e polfüca.
S Hegemonia x contra-hegemonia
T 

ô Infraestrutura econômica 
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R - A base material da sociedade: As relações de produção (o trabalho) são as bases, os
1 fundamentos da estrutura social.
C ·segundo a concepção materialista da história, o fator que, em última instância,
O determina a história é a produção e a reprodução da vida real'. (Engels)

'Estas funções (de domínio direto e de hegemonia) são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais (orgânicos) sâo 
os 'comissários' do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: I) 
do consenso 'espontâneo' dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à
vida social, consenso que nasce 'historicamente' do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante obtém, por causa 
de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do aparato de coerção estatal que assegura 'legalmente' a disciplina 
dos grupos que não 'consentem', nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade, na previsão dos 
momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo·. (Gramsci, 1989: 10s) 

A sociedade civil, por sua vez, é um espaço da luta pela hegemonia. Espaço contraditório, pois nela estão em luta os 
detentores do poder buscando legitimar e garantir o "status quo" e a classe trabalhadora em luta contra-hegemônica. Intelectuais e 
organizações da sociedade civil são "orgânicos" a uma classe (grupo social) quando sua intervenção - social, cultural e política -
favorece a essa classe (grupo social) em luta pela hegemonia na sociedade. 

Os aparelhos de hegemonia são os responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias que permitem a uma 
classe impor-se como dirigente. 

Hegemonia ou poder espiritual da classe dominante e ·o fenômeno da conservação das idéias e valores dos dominantes 
(ideologia), mesmo quando esta dominação de classe é percebida e se luta contra ela. 

"Uma classe é hegemôníca não só porque detém a propriedade dos meios de produção e o poder do Estado (isto é, o controle 
jurídico, político e policial da sociedade), mas ela é hegemônica sobretudo porque suas idéias e valores são dominantes, e 
mantidos pelos dominados até mesmo quando lutam contra essa dominação". (Chauí, 1997: 110) 

As atuais relações de produção (trabalho) estabelecidas em nossa sociedade têm suas matrizes no sistema econômico 
capitalista. No sistema capitalista de produção há um constante conflito de interesses entre patrões e classe trabalhadora. Tratam
se de classes antagônicas, pois de um lado estão os proprietários dos Meios de Produção (capital, empresa, maquinaria) que a 
todo custo querem aumentar seu capital (capitalizar) - para aumentar seus lucros competem entre si e exploram a mão-de-obra -
e de outro os detentores da Força de Trabalho {operariado e todos aqueles que vendem sua força de trabalho) e querem uma 
remuneração justa e vida digna. 

O sistema capitalista de produção começa a surgir por volta do século XVI com o mercantilismo e tem sua justificação 
ideológica no liberalismo (sistema de idéias que justifica o capitalismo), hoje com formato neoliberal. Sempre regido pela lógica do 
mercado, do lucro, da competição, da exploração, o capitalismo, inicialmente mercantilista, tornou-se industrial (operário) e 
atualmente é financeiro. 

'Aliviara labuta diária de algum ser humano não é também de modo algum a finalidade da maquinaria utilizada como capital. Igual 
a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela se destina a baratear mercadorias e a encurtar a parte da 
jornada de trabalho que o trabalhador precisa para si mesmo, a fim de encompridar a outra parte da jornada de trabalho que ele 
dá de graça para o capitalista. Ela é meio de produção de mais-valia". (Marx, 1984: 7s) 

3. REQUISITOS PARA UMA ANALISE DE CONJUNTURA

Além de conhecer como funciona a estrutura da sociedade, o animador popular/dirigente politico precisa municiar-se 
constantemente de informações, saber lê-las em profundidade, para articulá-las à sua realidade de classe. 

a) A irformação

Quem detém informação e conhecimento tem poder. "Saber é poder', diz Francis Bacon. Historicamente, a capacidade 
de preservar a informação/conhecimento sempre foi uma questão de poder. O filme "O nome da Rosa" expressa isso muito bem. 
Até agora, a melhor técnica para preservar a informação/conhecimento tem sido a escrita. Até a invasão . o "descobrimento' . da 
América, a escrita, e conseqüentemente, a informação/conhecimento, esteve restrita às elites. Com a invenção da imprensa, -
Gutenberg - aumentaram as possibilidades de acesso à escrita e a preocupação com a alfabetização da população: os 
protestantes, para ampliar o acesso à leitura da Bíblia, investiram na alfabetização de seus seguidores. 

A imprensa só começa efetivamente a funcionar a partir da Revolução Francesa (1789). A necessidade da burguesia, que 
já detinha o poder econômico (infraestrutura), de consolidar seu poder político exigia a circulação das informações/conhecimentos 
a fim de criar um novo consenso. Djorno, djornale = informações, imprensa que circula diariamente para as pessoas poderem se 
s·1tuar. 

No entanto, é preciso ter claro o sentido que atribuimos à leitura, à alfabetização. Muitas pessoas, e principalmente, a 
elite no poder, restringem a alfabetização ao letramento sem vincular linguagem e realidade. Paulo Freire nos ensina que 
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alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto. Para ele, "a leitura do mundo 
precedi'\ a leitura da escrita·. Bertold Brechet também nos chamou a atenção, seu Poema 'O Analfabeto Político" fala do 
analfabetismo político, da falta de consciência do eleitor. 

E o que nos propomos neste momento é aprender a ler a realidade sócio-político-econômica, aprender a ler o seu 
contexto para sermos sujeitos da história. 

Não basta, por exemplo,·· termos dados, informações sobre nossa realidade. É necessário processar esses dados, 
proceder à sua análise. Ter clareza até no processo de recolher as informações. 

Quem detém as informações pode mais ... Neste sentido, as informações que se nos apresentam são filtradas pelos 
interesses de quem a veicula. A elite não divulgaria informações que a pudessem comprometer, destruir. 

b) A leitura e seus nivels1 

Leitura é toda a atividade de interpretar, ou seja, de atribuir significados a uma série de fenômenos (fenômeno significa 
aquilo que se manifesta): acontecimentos, fatos, dados, livros, etc.; é toda prática de dar significados ao mundo que nos cerca e à 
nossa própria vida. 

Trata-se, neste sentido, de uma atividade muito ampla. Ela é efetuada toda vez que lemo,; um significado em algum 
acontecimento, numa atitude, num texto escrito, num comportamento, num quadro, num mapa, etc. 

Podemos denominar a tudo isso de leitura do mundo. Ora, para poder fazer uma leitura do mundo à nossa volta, 
adequada, articulada e coerente, é preciso saber observá-lo, recolhendo as informações dos mair variados tipos e das mais 
diversas fontes. 

As informações podem ser auditivas (escutar algo), olfativas (sentir cheiro), visuais (ver algo), palatáveis (gosto), auditivas 
(ouvir algo), táteis (sentir na pele) e sinestésicas (capacidade de sentir o espaço através dos próprios movimentos). 

Ao ligar as informações recebidas às suas experiências anteriores, o leitor chega ao significado dos fenômenos. 
O termo texto vem do latim e significa "tecido" e é entendido como qualquer significado articulado através de uma 

linguagem determinada. Neste sentido, um quadro, uma foto, um desenho, um mapa, um jornal, um livro, um filme, um evento, um 
acontecimento, uma atitude, um comport�mento, etc., são textos com linguagens próprias. Trata-se de identificar a sua 
especificidade e de se apropriar do modo mais adequado de lê-los. 

D'outro lado, o grau de profundidade e de engajamento de qualquer leitura depende de nossa experiência, sexo, pais e 
época em que vivemos, da classe e consciência de classe, de nossa história, nosso conhecimento/vivência. 

A leitura crítica 

Um texto, seja escrito, oral, visual, etc., pode ser lido por prazer (algo mais subjetivo, pois está ligado à preferência 
pessoal, ao deleite) e/ou de forma critica. A leitura critica aflora quando nos perguntamos: O que isto significa? O que isto quer 
dizer? 

A leitura crítica é um tipo de leitura que busca uma compreensão mais abrangente do texto. Ela mobiliza, além do 
sentimento, as capacidades racionais (exemplo, a capacidade de analisar textos, separar suas partes, estabelecer relações entre 
elas e outros textos, sintetizar idéias, etc.). Trata-se de um diálogo com o texto, que em geral não é transparente, para conquistá
lo, objetivando direcionar/redirecionar comportamentos, ações, organizar e sistematizar idéias e projete'.' etc. 

Níveis de leitura crítica 

A leitura critica pode ser mais e menos profunda. A profundidade da leitura critica depende ;,;ic:3 capacidade de se atingir 
seus niveis denotativo, interpretativo (conotativo), crítico e problematizador. Da sua profundidade depende em muito nossa 
performance politica. 

A leitura crítica do jornal 

Tomando um jornal, como exemplo, podemos discriminar esses níveis de leitura assim: 
1. Nível denotativo:

A leitura denotativa de um jornal visa compreender o sentido mais literal, direto, superficial, do texto. Responde à
pergunta: o que traz o texto? Comporta, entre outros elementos: 
. dados sobre o jornal: donos, tiragem, periodicidade etc . 
. dados dos articulistas 
. tipos de noticias veiculadas, como são desenvolvidas as notícias 
. como o jornal distribui internamente as noticias, o que mais destaca, o que menos destaca 
. sua acessibilidade quanto ao preço, conteúdo, apresentação 

2. Nlve/ /nterpretatlvo:

'Este item sobre leitura baseia-se fundamentalmente em ARANHA e MARTINS, 1992: 10-26. 



O nível interpretativo (conotativo) procura levantar os 
Responde a perguntas tais como: 
. o que o jornal quer mostrar com essas noticias? (objetivos) 
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significados não expllcltos, escondidos, figurados. 

. que valores estão presentes neles? (de classe, econômicos, éticos, religiosos, políticos, etc.) 

. como essas idéias apresentadas se ligam ao contexto sócio-político-econômico vivido? 
Trata-se de levantar e cruzar as idéias e os valores presentes no jornal. 
Responde à pergunta: O que os fatos/acontecimentos veiculados querem dizer?
3. Nível da crítica:
O nível da análise crítica refere-se ao nosso entendimento da proposta do jornal, à sua competência: 

. se o jornal atinge seus objetivos; se é claro, coerente; se traz alguma contribuição para o assunto abordado. 
Dessa forma, podemos dizer se o jornal é bom, ruim ou médio, independentemente de termos gostado ou não dele. 
Responde à pergunta: O jornal consegue dizer o que se propõe? O que deixa de dizer?
4. Nível da problematização:

, 

Trata-se, neste nível, de ír à raíz do assunto/fenômeno, que se coloca como problema a ser desvendado. Pois há significados 
subjacentes que precisam ser desvendados. Problematizar é contextualizar as noticias e informações, num espaço maior, das 
relações de classe, nação, gênero, etnia; relacionar o conteúdo com outros jornais, outros textos e outras abordagens. 

Neste sentido, a leitura problematizadora responde a perguntas, tais como: 
. O que está por detrás deste jornal e de suas noticias? 
. Por que veicula tais e não outras noticias? Quem (atores sociais) está por trás do jornal e quais seus interesses? 
. Como o seu conteúdo se relaciona com os demais jornais, oütras notícias e abordagens? 
. Suas noticias são válidas para todos os sujeitos sociais? Por quê? 
Fundamentalmente responde-se à pergunta: o que tenho a dizer sobre as notícias veiculadas?

A leitura de jornais, revistas, livros, etc., apesar da falta de dinheiro, deve ser um hábito comum a todo educador popular 
e militante político. Pois ela traz elementos para a análise da conjuntura e da própria estrutura social. Um dos objetivos da leitura 
crítica é ajudar na luta, indicar e redirecionar os caminhos da intervenção. A classe no poder tem esse hábito: seus "intelectuais 
orgânicos' mantêm-na constantemente atualizada na leitura do mundo para poderem tomar suas decisões. 

A leitura de um jornal, por exemplo, começa pela análise de sua acessibilidade popular: preço do jornal, linguagem 
usada, escolha dos assuntos tratados, abordagem dos assuntos. Leve-se em consideração também os destaques: a referência 
dada à cidade, à região dos leitores, ao Estado, ao País e ao internacional. 

A prática coletiva de leitura e análise de cada jornal em si, - jornais como O Globo, JS, O (Dia, FSP, Jornais da Baixada 
(mais local), - e da comparação de uns com os outros traz grandes e sinamentos, é muito enriquecedora para um grupo popular. 

11 • ROTEIRO PARA ANÁLISE DE CONJUNTURA2

Definição dos objetivos da análise de conjuntura 

Toda análise de conjuntura deve partir de uma clara definição do que se pretende obter com ela. Isto significa que é 
preciso definir e delimitar o campo e as dimensões da realidade que se pretende cobrir com a análise. 

No caso da Escola de Formação Política, seus objetivos se inscrevem no contexto da instrumentalização de atores 
políticos e reforço da organização e·luta do povo a partir da Baixada Fluminense. Definir os objetivos dessa instrumentalização e 
luta envolve discuti-las nos horizontes de longo, médio e curto prazo, tanto do ponto de vista da lógica do capital quanto da lógica 
das classes populares (corte de classe). 

A abordagem de conjuntura pode ser social, política, econômica, educacional, religiosa, etc. Quanto ao seu foco, ele pode 
ser dirigido ao local (município, diocese), estadual, nacional, internacional. Em nosso exercício, devido ao pouco tempo disponível, 
a assessoria sugere o exercício de análise de conjuntura políüca nacional.

Definidos nossos objetivos, passemos ao exercício propriamente dito da Análise de Conjuntura, que trabalha 
necessariamente com ferramentas (categorias) próprias. Estas categorias são: acontecimentos, cenários, atores, relações de 
força, contexto e questões centrais. 

Cada uma destas categorias merece um tratamento à parte, mas no conjunto elas poderiam ser estudadas como 
\ 

elementos da 'representação social' ou uma peça teatral, um jogo de futebol, um circo ou mesmo, uma guerra. 
Marx, por exemplo, valendo-se de um recurso metodológico, toma a sociedade como um� grande peça de teatro - com 

cenas, bons e maus atores, papéis. Utiliza-se dessas categorias em seu estudo da revolução francesa, no "18 de Brumário', uma 
das mais brilhantes análises de conjuntura já redigidas. 

2 Esta proposta para Análise de Conjuntura é uma adaptação do Roteiro do curso sobre Constituinte para monitores, projeto 
'Educação Popular para a Constituinte", Rio de Janeiro, Boletim Por um povo-constituinte, n

º 
2, junho 1986.
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Seguindo este modelo do teatro, iremos fazer um paulatino aprofundamento da conjuntura. Para tanto, 
daremos os seguintes passos: 1. Descrição da realidade; 2. preparação do material levantado; 3. análise deste material; 4. 
síntese da análise. 

1° momento: Descrição da realidade polltlco-soclal 

Este trabalho consiste numa espécie de mapeamento descritivo da situação do momento. Ele cobre os aspectos: 

a) Descrição doa ACONTECIMENTOS, ou fatos sóclo-politico-econõmlcos relevantes, ligados à realidade atual. Parte do nível
local, passando pelo municipal, regional e estadual, até chegar ao nacional e Internacional.

Para isso, responder: 
- Que acontecimentos sócio-polltico-econômicos Identificamos:

- da parte da classe trabalhadora?
- da parte da classe no poder?

(Considera-, confonne referência acima, os acontecimentos desde a realidade local atá lntemacionaQ. 

b) Descrição dos CENÁRIOS. Por cenários entende-se os espaços ou ambientes onde se desenvolvem determinados
aoontecimentos ou conflitos, as ações da trama social e poliUca. É como o terreno em que se desenrola uma batalha ou o campo
em que se disputa uma partida.

O cenário de um conflito pode se deslocar de acordo com o desenvolvimento da luta: passar das ruas e praças para o 
parlamento, dai para os gabinetes ministeriais e dai para os bastidores, para o judiciário ... 

"A capacidade de definir os cenários onde as lutas vão se dar é um fator de vantagem importante. Quando o governo consegue 
deslocar a luta das praças para os gabinetes já está de alguma forma deslocando as forças em connito para um campo onde seu 
poder é maior. Dai a importância de identificar os cenários onde as lutas se desenvolvem e as particularidades dos diferentes 
cenários• (Souza, 1987: 12). 

Para tanto, responder: 
- Em que cenários estão ocorrendo estas lutas, estSo se dando estes acontecimentos?

e) Identificação dos ATORES envolvidos nesses acontecimentos, procurando especificar todos aqueles que influem ou podem
influir na conjuntura.

Ator é alguém que representa, encarna um papel dentro de um enredo, de uma trama de relações. Determinado 
individuv, instituição (sindicato, partido politico1 jornal, rádio, emissora de lV, igreja, etc.), categoria so,·.1I e classe (empresários, 
latifundiários, trabalhadores rurais, operariado, servidores públicos, elo.) pode ser ator social. São atores sociais quando 
representam algo para a sociedade (grupo, classe, pais), encarnam uma Idéia, uma reivindicação, um projeto, uma promessa, 
uma denúncia. 

'As classes sociais, os grupos, os diferentes atores socJais estSo 9/TI rslação uns com os oul!os. Essas relações podem ser de 
confronto, de coexistência, de cooperaçSo e estar�o sempre revelando uma relação de força, de domínio, igualdade ou 
sub«dinação" (Souza, 1987: 13). 

Responder: 
Quais são os atores sociais envolvidos nos acontecimentos? Atores tanto da parte dos trabalhadores como da elite no 
poder? 

d) Definição do CONTEXTO ou ambiente político geral que marca o momento histórico vivido e que circunscreve os cenários e
acontecimentos da atual conjuntura de luta (ditadura, democracia etc.), De acordo com o contexto, os cenários de poder e de luta
contra esse poder, serão necessariamente diferentes.

PaTa essa definição responder à pergunta: 
Qual o clima político-econômico (contexto) em que atualmente se desenrola a luta atual das classes populares em torno 
de ... ? 

e} Identificação das QUESTÕES CENTRAIS colocadas em evidência na luta social e política num determinado momento. Estas
questOPs fazem parte do debate dos partidos pollticos, dos sindicatos, dos movimentos sociais em geral e estão na grande
imprensa.

Para identificar as questões centrais colocadas, responder: 
Quais são as grandes questões políticas, sociais e econômicas do governo e da classe trabalhadora neste momento: 
preocupações centrais do governo, grandes projetos, questão operária, questão agrária, questão poliüca, relqção ígreja
estado? 



20 momento: Preparação do mate, :J; descritivo para a analise 

Este é o momento de organizar e sistematizar o material descrito, de criar o método de análise adequado. Inclui: 
a definição do(s) acontecimento(s) datermlnante(s)1 que serão o foco central da análise; 
a hierarquização dos atores. segundo sua Importância na questão sócio-econômica, do ponto de vista do grupo; 
a escolha dos passos, procedimentos e do universo de conceitos e categorias a utilizar para analisar a 
conjuntura descrita .acima. 

Para cumprir esta etapa da análise de conjuntura, cabe responder: 
- Quais dos acontedmentos levantados podem ser considerados mais determinantes na luta político-social?

(hierarquizá-los)
Em que cenários se desenrolam? (hierarquizá-los)
Quais.são as questões centrais colocadas, as mais importantes? (hierarquizá-las)
Qual a força, a fraqueza e a importãncla de cada um dos atores na luta polltíco-social? (hierarquizá-los)
Que passos, procedimentos, conceitos e categorias, utilizar na análise de conjuntura?

3º momento: Análise 

Este é o momento mais trabalhoso, o da análise propriamente dila. Busca-se ir além da dimensão aparente dos 
fenômenos, à compreensão deles na sua complexidade, na constelação das suas relações e no seu movimento. Isto pressupõe 
que não nos enganemos chamando de 'realidade' aquJJo que não passa de aparência, disfarce, fachada do concreto. Neste 
sentido, a análise e a sinlese da conjuntura ajudam-nos a aproximar-nos mais do concreto para podermos transformá-lo: 

A analtse consiste em decompor o t�ma central ou o acontecimento a anallsar nos seus diversos componentes, sejam 
eles fatos, fenômenos, problemas ou situações. É preciso estudá-los separadamente, assim como nas suas interações, visando 
detectar os pontos de tensão, conflito ou contradição e ldentlficar1 para cada acontecimento ou ator, a contradição que. é mais 
-abrangente e determinante em relação às outras. Pois tão importante quanto aprender o sentido de um acontecimento é perceber 
quais as forças, os movimentos, as contradições, as condições que o geraram. 

Assim também, é preciso estudar os atores, tanto cada um em si, como nas suas relações uns com os outros. Analisar as 
forças e as debilidades de cada ator e seus interesses comuns. conflitantes ou antagônicos. Identificar a principal ou as principais 
debilidades. 

É preciso também analisar as articulações da conjuntura da luta sócio-econômica com a estrutura da sociedade, partindo 
do local e do imediato para o mais global e mediato, llgando o especifico ao geraJ. Pois os acontecimentos têm em gera! relação 
com a história, com o passado, com as relações sociais, econômicas e polltlcas estabelecidas ao longo de um processo. É esta 
articulação que geralmente revela as causas mais profundas dos fenômenos da conjuntura. 

Trata-se, na verdade, de buscar o fio condutor dos acontecimentos· de procurar, pesquisar o encadeamento, a lógica, as 
articulações, os sentidos comuns dos acontecimentos. Quando somos capazes de perceber a lógica interna de uma determinada 
política econômica ficará mais fácil entender o sentido dos decretos, das ações e até mesmo das visitas dos ministros do 
Planejamento ao FMI, Banco Mundial, etc. 

Por exemplo, a submissão do governo e partidos que IHe dão sustentação só será compreendida se examinarmos os 
interesses e a lógica da fração dominante da classe que controla o Estado, em particular, o Executivo. 

Outros elementos podem contribuir para a análise, como Informações que estão fora do campo da experiência dos 
participantes, o levantamento e o estudo de dados sócio-econômicos, etc . 

.

Para cumprir esta etapa, pode-se responder às seguintes perguntas: 
Como os atores sociais se relacionam? Seus Interesses e conflitos? 
Como se caracterizam as forças e as fraquezas (debilidades) de cada ator social? 
Como os atores sociais/po/Wcos estão envolvidos nas grandes questões e acontecimentos? 
Que contradições, movimentos, estão na origem de cada acontecimento, de cada questão? Por qué? 
Como as grandes questões e os acontecimentos mais Importantes se relacionam? Como se articulam à

estrutura da sociedade? Seus possfvefs desdobramentos e repercussões mais gerais? 
Qual o fio condutor dos acontecimentos, sua· lógica e seus sentidos comuns? 

4º momento: Síntese 

O trabalho de síntese é o momento conclusivo da análise de conjuntura. Mas uma análise de conjuntura só tem sentido 
quando se desdobra em um planejamento da ação polltlca1 Incluindo a definição das estratégias e táticas. 

De acordo com nossos objetivos, conforme definição nossa no Inicio deste exerclcio, esta análise se desdobra ... (conferir 
objetivos definidos). Entendemos a 
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'estratégia como a articulação, a definição de um conjunto de meios, de forças, de elementos tendo em vista realizar objetivos 
gerais ou 'projetos' mais globais que respondem a interesses e objetivos sociais, econômicos e políticos de determinadas forças 
ou classes sociais. Se na estratégia observamos os objetivos e linhas de ação mais gerais, na tática observamos os meios e as 
formas particulares, concretas de ação, tendo em vista a realização de estratégias determinadas' (Souza, 1984: 17s). 

Mas o que é, afinal, a síntese? ·· 
Antes da análise Unhamos uma visão unitária mas superficial da conjuntura. Ao processar a análise nos aprofundarmos 

no seu conhecimento mas fragmentamos nossa visão. Tendo obtido uma visão mais aprofundada, com a sfntese objetivamos 
recompor no pensamento esta unidade da conjuntura. Neste caso, slntese é o processo de recompor a unidade da conjuntura; de 
colocar ênfase sobre as contradições mais importantes e abrangentes; de esclarecer a correlação de forças prevalecentes na 
conjunb.Jra; de definir quais são as alianças tácitas ou explicitas, os blocos de forças sociais e de interesses, e de captar as 
tendências. É com base nesta slntese que se desdobra o passo seguinte, que é o planejamento para a ação. 

Trata-se, pois, neste momento, de definir/redefinir o que fazer - objetivos da luta polltica - e como fazer • isto é, de traçar 
a estralegia e as táticas da luta. 

Tendo em conta a análise feita, é hora de buscar respostas a um conjunto de questões, entre as quais: 

Bibliografia: 

Qual tende a ser o caráter de classe predominante na atual conjuntura? 
É possível às classes populares, mesmo não dominantes, Influírem na definição da política brasileira? 
Em caso positivo, como agir a fim de elevar essa potencia ao máximo? 
Quais são os cenários que mais favorecerão a influência das classes populares na definição da política sócio
econômica? 
Os segmeritos populares tem, ou desejam ter, um projeto democrático de sociedade diferente do programa do 
grupo no poder? 
Em linhas gerais, em que consiste o projeto democrático dos segmentos populares? Qual a lógica, a força 
motriz, O eixo de valores a inspirar8171 sua luta po/ltica? 
Com quais forças sociais aliar-se hoje? A quais forças contrapor-se? 
Que propostas levar? 
Como ampliar a organização popular a fim de reforçar a luta contra-hegemônica? 
Quais as tarefas de curto, médio e longo prazo de contraposição à po/lb'ca hegemónica? 

1. ARANHA, Maria L. de A. e MARTINS, Maria H. P. Os Instrumentos do filosof8l. ln 'Temas de filosofia". São Paulo: Moderna.
1992, p, 10-26.

2. ARRUDA, Marcos. Metodologia da práxis e fonn,çlo dos trabahadores. Rio de Janeiro: PACS, 1988.
3. CELADEC. Análise de estrotura • conjuntur,. Rio de Janeiro: FASE Nacional, 1985.
4. CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo, Brasiliense, 1997.
5. GRAMSCl, Antonio. Os ltteleau-,, , otg811Jzaçlo d1 culura. 7, ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1989.
6. GRZYBOWSKI, Cândido. Méiodo e ani/Jse de conjuntura. Cidade?: CECA. outubro de 1985.
7. JARA. Oscar. Concepção día/éllca da educw;lo popular. São Paukr. CEPIS, 1985.
8. MARX, K. O Capital· Vd. 1, Uvro 2, São Paulo. Abril Cultural, 1984, pp. 7-8.
9. SOUZA. Heri:>ert José de. Como se flll anllllse de conjuntura. 5- ed., Petrópolis: VozwlBASE, 1987.

P8ícival Tavares da Silva. FEUFF 



Ínformaç,io e Documeniaç,io. 
Sistematização e difusão dos conhecimentos e experiências sociopolíticas e educativas para o fortalecimento do 
trabalho dos agentes e entidades populares. Através de: 

• Produção de Subsídios Diocesanos (Cartilhas de Formação Política, Análises de Conjuntura, etc.).
• Publicação de um Boletim Bimestral, sobre o que está acontecendo nos municípios, iniciativas nas

linhas das pastorais sociais, divulgação de subsídios disponíveis no Centro.
• Página no Portal da Diocese (Internet), com as informações das atividades do Centro Sociopolítico.
• Biblioteca e Videoteca, difundindo os subsídios produzidos para e através dos cursos sistemáticos de

formação; textos produzidos pela assessoria.

Articulação do Ministério da Caridade (Dimensão Sociotransformadora da CNBB): 
Está sendo articulado, através de encontros, uma organização de parceria entre CSp, Ci '.ds, CDDH, CEBs e 
Pastorais Sociais. Essa articulação visa potencializar cada organização, dividir melhor a� t.::refas, respeitando o 
específico de cada um e somar as forças. 

Organização Interna: 
Continuaremos trabalhando com Irene na Secretaria Financeira, Rosana na Secretaria do CSp, Adriano e Sonia 
na Coordenação Executiva. A novidade, é que enquanto Sonia estiver fazendo o Mestrado, dividirá com Rosana 
as atividades de Coordenação e Secretaria. 

Animação Municipal: 
B. Roxo: Sonia continuará como Animadora.
Queimados: Valentina continuará como Animadora.
Nilópolis: Beto continuará como Animador e o processo de análise do trabalho irá continuar.
Mesquita: Rosana sairá da Animação e tudo indica que Betinha continuará o trabalho.
Nova Iguaçu: Flávio sairá da Animação, por motivo dos estudos e Rosana assumirá o trabalho.
Japeri e Paracambi: ainda precisamos avaliar junto à Daniele o trabalho realizado até agora e sua continuidade.

Parcerias Institucionais: 
Em nível de entidade mantenedora, contamos ainda com a contribuição única da Misereor. Já detectamos há 
algum tempo a necessidade de alargarmos nossas entidades parceiras, uma vez que se ,.. ,\1.isereor não quiser 
mais nos manter, teremos sérios problemas de continuidade. O ideal seria que a Diocc,:: não dependesse de 
ajuda externa, pois cada vez mais as entidades nos fazem exigências e isso acaba nos "amarrando" às rubricas 
do projeto. 
Em relação às parcerias de formação, podemos contar com o Cedac, o Ceris, a Fase e o Iser Assessoria. 

Atividades a serem desenvolvidas em 2006: 
Escola de Formação Política. 
Curso de Metodologia na Educação Popular. 
Curso de Análise de Conjuntura. 
Encontros de Formação Política. 

Atividades a serem realizadas nos Municípios: 
B. Roxo: Conselho Comunitário de Saúde, com Audiências Públicas.
Queimados: Projeto "Mão na Massa" e acompanhamento à Câmara.
Mesquita: Comitê Popular de Acompanhamento à Câmara e debate com os candidatos a governador.
Nova Iguaçu: acompanhamento à Câmara, Comissão por Unidade Regional de Governo para acompanhar o
orçamento 2006 e Conferências Municipais da Revisão do Plano Diretor.
Nilópolis: a ser definido.
Japeri e Paracambi: a ser definido.
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Centro 
Sóciopolítico 

..._ Escola de Formação 
Política e outros 
Cursos de formação 
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..._ Forum Diocesano 
de Conselheiros 

..._ Acompanhamento 
dos Coordenadores 
Municipais 

MINISTÉRIO DA CARIDADE 

Coordenação das 
Pastorais sociais 

..._ Coordenações regionais 
..,. Articulação com 

os grupos de fé 
. e compromisso 

..._ Intercâmbio com os . 
coordenadores 
municipais 

..._ Animação do Fórum 
Diocesano das Pastorais 
sociais como instrument 
de comunhão, de formação 
e de intercâmbio. 
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..._Suporte 

juridico-trabalhista 
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Universidades e 
ONGs, etc. 
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popular 

..,.Animação da 
Espiritualidad1 
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com elaboraçi 
de subsídios 
populares, 
retiros etc. 

( .,

. 



Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 

Conteúdos da Escola de Formação Política 

Módulo 1: Introdução 

DATA TEMA DA AULA OBJETIVO/ TÓPICOS DA AULA 

11 de março Abertura 1 .. Apresentação de Peça de Teatro sobre política / cidadania / 
formação sociopolítica como meio de transformação social (?) 
Grupo da Fundação Nacional da Saúde. (Contato: Mareia: 2663-
3052 à noite ou 9136-8282) Ela pede que passe para ela a 
temática, um pequeno texto que sirva para eles construírem o 
roteiro). 

2. Inventário: "Os alunos e seu Universo de Participação Política".
3. Apresentação do Programa do Curso, da metodologia de

participação, dos trabalhos de curso, dos horários ... do Centro
Sociopolítico e da parceria com a UFF. O que esperamos com a
Escola de Formação Política?

4. Confraternização.

/. 
18 de março Cultura Política no Brasil e Nova • No pnme1ro momento: desenvolver os aspectos que 

Práxis Política: o Universo de constituiriam a cultura política brasileira: · clientelismo, 
Participação Política dos patrimonialismo, populismo, individualismo e lógica da política 
cursistas. como lógica do mercado, articulando com a síntese do 

inventário. 
25 de março Estado e Sociedade Civil no • Apresentar e discutir os conceitos de "Estado" e "Sociedade

Contexto Neoliberal. Civil".
• Visão geral do terna e Giovanni abordando os conceito de

Estado e Sociedade Civil.
01 de abril Práxis Política e Disputa do • Possibilidade da aula ser desenvolvida pelo Cláudio Gurgel em

Poder: a construção e a dinâmica mesa com Cecília Coimbra e/ou Maria Lívia do Nascimento
do homem político. (texto de referência: Sobreimplicação, práticas de esvaziamento

político?").

" .

Nova Iguaçu, 2 de Dezembro de 2005. 

. 

Possível 

OBSERVAÇÕES Assessor 

Para o Inventário os alunos UFF 
preencheriam um e 
questionário com breves CSp 
questões contendo: o que é 
cidadania?. o que é 
política? Quais são os 
objetivos da participação 
política? 
Temos que pensar também 
numa metodologia de 
apresentação dos cursistas. 
de forma a resgatar a 
participação política deles. 

Percival 
Tavares t

Adriano Araújo 

Giovanni 
Semeraro 



08/ de abril Etica na Política: pragmatismo e 
ideologia 

Módulo J 1: Políticas Públicas 

Data 

06 de maio 

13 de maio 

20 de maio 

27 de maio 

Observações: 

Tema da Aula 
Panorama sobre 
Públicas 

as Políticas • · Conceituação: o que são política públicas?

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Educação. 

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Saúde. 

Avanços e Desafios nas Políticas 
Públicas de Assistência Social. 
Avaliação do II Módulo. 

• Constituição das Políticas Públicas: correlação de forças,
concepções, valores, modelos,.

• História das políticas públicas no Brasil: pós 30 com ênfase nas
últimos três ovemos.

• Ver se é possível através de e-mail situar cada assessor para as aulas.

Observa ões 

1. Ivo
Lesbaupin
2. Isaías
3. Jorge
Miranda
4. Giovanni
Smeraro

Assessor 

l.· Tatiana 
Pereira 
2. Lia Tiriba

• Abordar a questão 1. Lúcia
orçamentária como Neves 
forma concreta de 2. Léa da 
viabilização ou não da Cruz 
referida olítica ública. 

• Abordar a questão Sônia Leitão 
orçamentária como 
forma concreta de 
viabilização ou não da 
referida olítica ública. 

• Abordar a questão Larissa Pereira 
orçamentária como 
forma concreta de 
viabilização ou não da 
referida olítica ública. 

• Definir no calendário do Centro Sociopolítico (sexta-feira) encontros de avaliação logo após término do 1 e 2 módulo e no meio do terceiro módulo.
• Definir os papéis da coordenação do Centro Sociopolítico, da UFF e dos bolsistas.
• A cada módulo, a coordenação deverá explicar os objetivos.
• A cada aula, os cursistas deverão responder a uma questão geral, a partir da ementa.
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• Dias 15, 22 e 29/04 ( feriados prolongados). Os cursistas farão avaliação do I módulo, em dupla ou trio, e darão inicio ao levantamento sobre as Organizações Municipais. Deverá ser
explicado no primeiro dia de aula.

Terceiro Módulo: Disputa do Poder no Contexto da Baixada Fluminense e o Controle Social 

Data 
03 de junlt,1 

10 de junho 

24 de junho 

01 de julho 

08 de julho 

15 de julho 

22 de julho 

29 de ºulho 

Tema da Aula Oh· etivo / Tópicos da aula 
! , : Poder político na Baixada
Fluminense: partidos políticos,
I e ·as e crime or anizado
Movimentos soc1a1s e 
organizações populares na 
Baixada: realidade e desafios. 

Práxis política e disputa do 
poder: marketing e propaganda 
olítica. 

Candidaturas Populares 

Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Movimentos Sociais e os 
Mecanismos de Pressão e 
Constru ão de Demandas. 
Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Câmaras Municipais e a Lei 
Orgânica, Plano Diretor. 

Controle Social das Políticas 
Públicas Avanços e Limites: 
Acompanhamento aos Conselhos 
Municipais e a Transparência 
Pública. 
Avalia ão do III Módulo. 
Encerramento 

Observaçõ�s Assessor 
-------+-------

José Cláudio 

Esta aula deverá ser Percival 
precedida de um Tavares 
levantamento sobre as 
principais organizações 
presentes nos municípios da 
Baixada. 

Cláudio Gurgel 

Paulo Eduardo 
Gomes 
Jorge Najar 
Uff 

Mesa com 
Leonardo, 
Ismael Lopes e 
os grupos de 
Mesquita e 
Nova I a u 
Mauro Santos 

.. 
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UNIDA DE AMIGOS E LIDERES COMUNIT�St: � 
VOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA IGU�� li"� 

.... �Õ."t>t-'. 
-</.1-, � � 
��, 

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1997 --t� 

UTILIDADE PÚBLICA, LEI 1590 DE 25 DE SETEMBRO DE 1989 

ESTATUTO SOCIAL 
CAPITULO 1 

DA FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO 
. ,,.· e-'.'\

ARTIGO 1. 

Sob a denominação 1:ie ASSOCIAÇÃO UNIDA OE AMIGOS E LIDERES COMUNITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
DE NOVA IGUAÇU, rica constitui da uma sociedade civil, apartidária, sem fins lucrativos, nos termos da Lei em vigor com sua sede provisona à
Rua Maria Cristina N.20 sala 2 Bairro Jardim Alvorada, Município de Nova Iguaçu - RJ, e elegendo o foro desta cidade para dirimir quaisquer 
dúvida que possam surgir, sendo a mesma constituída por prazo indeterminado. 

ARTIGO li. 

AAssoc:a-;ão respeitará o principio democrático da liberdade religiosa, não terá preconceito racial ou de naclonalldade, e se empenhar 
_ efetlvêmente en, prol da união das comunidades. 

: �\ 

��fr?> 
'\-� 

ARTIGO Ili. 

A Associação será apartidária, e não permitirá em suas reuniões ou fora delas, manifestaçOes polltico-apartidária, ou partidária entretanto, 
poderá apoiar (se deliberado em assembléia geral), todas e quaisquer manifestações sociais ou de classes.que tenham finalidades 
reivindicativas em prol das comunidades. 

(� ARTIGO IV. 

W A Associação possui responsabilidades limitadas, com personalidade jurídica própria, que as regerá pelo presente EstaMo e tem como
objetivos: 

, /4 ) Promover e estimular entre seus associados a prática de atividades sociais, culturais, artísticas e desportivas, filiando-se e cumprindo os# estatutos da respectivas associações. 
b) Procurar através dos poderes públicos ou particulares alcançáveis, fazer os melhoramentos necessários ao bem estar de seus habitantes
a ao processo moral a social das comunidades iguaçuana.

..... 
ii_ J ... ,, ,·_·, 

CAPÍTULO li. 

Dos órgãos da associação; Diretoria, Conselho Fiscal e Assembléia Geral 

ARTIGO 1. 

A AssGciaçêo ser é dirigida e orientada pelos seguintes órgãos: 
a) Diretoria:
b) Conseaio Fiscal:

,'u e) Assembléia Geral. constituída por sócios Fundadores ( fundadores desta associação), sOcios Efetivos ( filiados a mais da 24(\'inta quatro)
\\'. meses e sócios contribuintes ( filiados a mais de 12(doze) meses) 
� , 
. ..;'"\. 
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ARTIGO li. 

A Diretoria da Associação e o órgão Executivo. será composto de 1 O (dez) membros eleitos diretamente pelos�oradores dà comunidao.
conforme segue: _ 9';, 

Presidente e Vice Presidente; 
� '�. 

• - Primeiro e Segundo Secretário;

�� � C'..., "� 
Primeiro e segundo Tesoureiro; ·� -., � � Diretor Social; �� -?� f.>. �· i:> i, o_, t'-� í"� 
Diretor Judiciário; ��� "'e ��
Qiretor de obras·. o <.cf-1!,. � cJ � � 

··� ít' .• ;-_, Diretor de Propagamia e Marketing. .re> '- � o_. � 
.. .,/� . " � (,�' ��� �PARÁGRAFO PRIMEIRO;- O mandato da Diretoria terá o prazo de 4 (quatro) anos, podendo os componentes serem reeleitos"�.,

,,,, e; 
PARÁGRAFO SEGUNDO:-As Reuniões serão realizadas mensalmente ou sempre que se fizar necessário. � � 

�� 
ARTIGO Ili. 

Compete a Diretoria 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto;
b) Execu:ar as deliberações do Estatuto;
c) Criar 35 comissões e nomear Diretores que julgar necessário ao desempenho de suas funções.

ARTIGO IV. 

Compete ao Presidente 

Convocar reuniões da Diretoria e Assembléias: 
Presidir as reuniões da Diretoria; 
Representar a Associação onde e quando se fizer necessário; 
Nomear ·cornisso·es ·sernpre que s·e·rizer·necessário; -- · 

e) Autorizar despesas de caráter urgente, devidamente comprovadas;

\ 
t) Assinar junto com o Primeiro ou Segundo Tesoureiro os cheques bancários e conferir documentos comprobatórios de despesas efetuadas .

. _, �
rubricar os livros da tesouraria, secretaria-a outros documentos da Associaç'-o .

. , 
1
� 

g) Assinar junto com o Primeiro ou Segundo Secretário os expedientes da secretaria e atas das sessOes.
?i � h) Nomear diretores quando ocorrer demissões ou vacências de algum membro da diretoria ou que julgar necessério ao desempenho das

funções da Associação. 

ARTIGO V. 

Compete ao Vice Presidente 

Substituir o Presidente em caso de ausência; 
Exercer as atribuições e missões que lhe forem confiadas pelo presidente. 

ARTIGO VI. 
Compete ao Primeiro Secretário 

L8'.Tar e assinar as atas das reuniões e assembléias, junto com o Presidenta; 
Ter sob sua guarda todo expediente; 
Comunicar avisos, correspondências e editais de convocação para as residências dos associados; 
Fornecer ao Presidentt} todos os dados 111:}Cessários para o rnlatório anual da Diretoria e assinar com este o relatório. 

ARTIGO VII. 

Compete ào Segundo Secretário 

a) Substituir o Primeiro Secretário em suas faltas e impedimentos.
b) Org;;nizar o fichário da atas, zelar pelo bom funcionamento da secretaria
c) Auxiliar o Primeiro Secretário nas suas funções.

, 



ARTIGO VIII. 
Compete ao Primeiro Tesoureiro 

a) Responder pela tesouraria, organizando os balancetes mensais;
• - b) Ter sob sua responsabilidade todo fundo monetàrio da Associação;

.. 

�� 
� <li' " 'bq.�aS'-? 

��>o:-º�� 
��tiv�l�' 
º��----_;.� � c), Efetuar todos os pagamentos autorizados pela presidência, devidamente assinados; ,. \:n. 4'-· •• . . . . . r "'½ • • ... 1 •· -.,. r. 

., d) Assinar Junto com o Presidente. os cheques bancários e outros documentos financeiros; o .. '? a�. O · �
e) Passar recibos e registrar todas as importâncias recebidas; "'( � 

4 
� o,, \, 

:: � 
f> Depositar em favor àa Associação. em estabelecimentos bancários indicados pelo Presidente e Diretoria. as quantias arreca� �

º 
, 

·;

. � g) Apresentar nas reuniões mensais ordinárias. balancete do caixa; "t� 

\ 
h) .A.presentar dados necessários para o re_latôrio do Presidente. -,. • 

1 \/ 
'I L 

C\-r1 
ARTIGO IX. 

Compete ao Segundo Tesoureiro 

. a) · Organizar e manter em dia o fichário da Diretoria e Tesouraria; 
':I i Prorocolôr E1 entrc-9ar qO P.-imetro Tesoureiro todos os d.OC;Jmenras da.A$50ciaç&o. eh-1,ada.s a este.Setor. 
e) Au.,.·1'..JAA...O(lpj�ffl?J) Tesovre,rc em$uas r1.t19õe5:
d) ASSínt.1' Ju11!0 com o Presidente. ha ausl:3ncia do Primeiro Tesoureiro. os cheques e bancários e outros documentos financeiros.

ARTIGO X.
Compete ao Diretor Social 

,, ., a) Promover festas e recreações;

· � ') t\r::;;:i,i-:;r f:.;ncc,s através de eventos e subsídios:
·-

1

,

b) Formação de cursos e creches;

; ff ;) 

Nomesc com;ssóes de festascom ap,o.-açào do pres
:::

0 X

I. 

\\ 
Compete diretorJudlciárlo 

� a) Representar juridicamente a Associaçàb Unida de Amigos e Lideres Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Nova Iguaçu 
� ( A.UALC.D.M.NJ .) Devidamente autorizado pelo presidente. 

-�\�\' a) 
b) 

� 
c} 

{ 
,l,,..."'a) 

/Í/J 
;>(/-- b) 
g/-f e)

ARTIGO XI. 

Compete diretor de Obras 

FiscaliZar o município com relação a obras nào acabadas:
Fiscalizar obras que tragam perigo a população; 
Relatar pedidos de obras feito pela população; 
Fazer solicitaçôes de máquinas e mão de obra à prefeitura. Devidamente autoriZado pelo presidente. 

ARTIGO XIII. 
Compete diretor de propaganda e marketing 

Divulg3r eventos. festas e recreações da associação; 
Ajudar na divulgação de eventos. festas e recreações de entidades raligiosas e comunitárias; 
Desenvolverá através de rádios. jornais. carros de som. faixas. cartazes e outros. Devidamente autorizado pelo presidente. 

ARTIGO XIV. 

São Atribuições do Conselho Fiscal 

;j}-, a) Examinar os livros, documentos e balancetes:
·.·--� b) Apresentar ã Assembléia Geral anualmente. pârecer sobre movimento financeiro, social e administrativo:

e) Convocar Assembléia Geral, sempre que houver motivo relevante. sempre em comum acordo com presidente.



i;_;;.;;., .... 

ARTIGO XV. 

"'� 
� 

-1>a G! ci 
�a.��,-?� � 

-<A.� ,> () �· 
Da Assembléia Geral "'o 1', º� � .s-?a.�· /e Q, 

� �Q- �� q! E constituída pelos associados efetivos. Será convocada pelo Presidente e Diretoria e reunir-se-á ordinariame��� . ;(r. �o.
no mês de abril. para serem tratados assuntos gerais e decisões importantes sobre a associação. <>�/ ô.�: o,.

v: 
?,e,

;,; 

a) Eleger e empossar a Diretoria;

ARTIGO XVI. 
Competência da Assembléia Geral 

b) Deliberar sobre qualquer assunto do interessa da associação;
c) Ratificar a escolha dos membros do Conselho Fiscal: -
d) Pronunciar-se sobre Relatórios. Balanços a Plano geral de Trabalho;
e) Aprovar as contas da Associação.

ARTIGO XVII. 
A convocação da Assembléia Geral será feita aos associados com antecedência mlnirria de 5 (cinco) dias. 

ARTIGO XVIII. 

.. �a.1.?.
º
/. \, Vt, �O . cS 

�.o!� 

.... .,� 

A assembléia geral será instalada. em primeira convocação com a presença de no mínimo, metade dos associados efetivos, em segunda 
convocação, meia l1ora após com o mínimo de 1/3 (um terço) dos associados efetivos e em terceira convocação, para a mesma data e local,meii 
l1ora após a segunda, com qualquer número de associados. 

ARTIGO XIX. 
Caberá á Assembléia Geral. aprovar a mesa que presidirá os trabalhos. cuja constituição será: 
Presidente 
Primeiro Secretário, que lavrará a ata da reunião e dois auxiliares. 

ARTIGO XX. 
Para poder participar, votar e ser votàdo, o associado efetivo deverá estar em dia com suas mensalidades e obrigaçOes sociais em pleno 

gozo de suas prerrogativas . 

. . . �--
" · �\ ARTIGO XXI. 

� 
Sempre que o interesse social o exigir. será convocada uma Assembléia Geral Extraordinária. cuja convocação explicará o motivo da 

1 iniciativa com prévio parecer da Diretoria. 
�\ 

-

N ARTIGO XXII. \SD)f A Convocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita pelo Presidente de acordo com o artigo Xv111. do capitulo li. deste Estah.rto .

.._ -V - ARTIGO XXII!. 
As Convocações para a Assembléia Geral fatraordinána só poderão ser feitas: 

Pelo Presidente, auxiliado pela Diretoria, Conselho Fiscal e por 2/3 (dois terços) dos associados efetivos. 

CAPITULO Ili. 

f_)/J!J!7 ARTIGO 1. 

t,J.t-_5/ Os associados efetivos só poderão votar e serem votados em pleno gozo de suas prerrogativas, nào podendo pertencer simultaneamente 
,, · a Dirntoria e o Conselho Fiscal.

ARTIGO li. 
Em qualquer votação procedida na associação, cada associado terá direito a apenas um voto 

, 



,. 

........ 1 

-� -�·,.

• 

� 
�,. 

� �-
.,.� -'o ARTIGO Ili. �a� Gl C' � 

O mandato da Diretoria á de 4 (quatro) anos. permitindo a reeleição, conforme Parãgrafo primeiro do Art.�,.E;��. 
� "(-b o � 1,-,. D ��/. o,�� ARTIGO IV. � �� C e,� �

�ó poderão se candida
. 
tar

_
e ser eleitos para a Diretoria, os sócios fundadores e os sócios com mais de 18 (dezoito) �'1>�'Mdo� � 

(doze) meses antes da data da eleição. �0�19' �- ô_. r,i. . - -
• <)� • "' � ... � ... ,. �i,..e- .,...o 

ARTIGO V. �� & " 1

_ Só terão direito a voto, os sócios fundadores (fundadores desta Associação). os sôcios efetivos [admitidos atá 24 (vinte qua��
antes da data da eleição] e os sócios contribuintes (admitidos até 12 (doze} meses antes da data da eleição), com idade acima de 16 �zesseis 
anos. 

ARTIGO VI. 
A eleição da Diretoria serã direta, através do voto secreto. devendo os candidatos a postos eletivos sejam representados por chapas nas 

quais sejam indicadas nomes para todos os postos . 

ARTIGO VII. 
Em caso de -..·acância na Diretoria, caberá o Presidente nomear o substituto do mesmo.

PARÁGRJl.FO ÚNICO:-A inscrição da chapa deverá ser processada mediante oficio dirigido a Diretoria da Associação até 60 (sessenta) dias 
antes do pleito. 

ARTIGO VIII. 
Em caso de vacância no Conselho Fiscal, caberá ao Presidente e a Diretoria, a nomear o substituto do mesmo. 

CAPITULO IV. 

Disposições Gerais 

ARTIGO!. 
São Direitos dos Associados 

a) Tomar parte das Assembléias. propor e discutir assuntos:
b) Votar e ser votado;
c) Tomar parte em quaisquer atividades organizadas pela Associação;
d) Recorrer ao Conselho Fiscal ou Assembléia Geral, quando se julgar prejudicado e injustiçado;
.e) 
f) 

Rernber Carteira social. mediante pagamento de taxa da mesma; 

,� 
Desconto no aluguel da sede para festa de batizados, aniversários. casamentos e outros que lhe corr,1r; 
Descontos em todos os cursos e eventos realizados na sede. 

ARTIGO li. 
São deveres dos Associados 

a) Acatar o presente Estatuto, o Presidente e Diretoria da Associação;
b) Pagar as mensalidades fixada pela Diretoria até o 5°. (Quinto) dia útil de cada mês;

•1_:;J�r Respeit&r a decisão da diretoria no Estatuto e no regime interno, como as decisões do Presidente;
. 1// 1 Comparecer as assembléias e cumprir suas decisões; 

( ,,�, a) Aceitar e exBrcer com zelo e dedicação todos os cargos e comissbes para os quais for nomeado. sô deixando de aceitar por motivo de
'-1:• força maior;

f) Comunicar ao Presidente e a Diretoria, qualquer anom1alidade que possa prejudicar a "vida da Associação ou do Associado;
g) Zelar pêlos pertences. bens móveis e imóveis da Associação;
h) Fazer reivindicações somente pôr intermédio da Diretoria;

\ i) Assinar o livro de presença .

.;:-J,c 
.::., 

, 
-· ·-···----- - ------·----�
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�� 
� �('-? � ARTIGO Ili �{f,,,, >0 �J. 

Das Disposições Gerais e Transitórias i:> � . C ?G-

�� � '°� Q!
· - a) Poderá promover quaisquer manifestações de caráter comunitário, político e religioso:

0•,:� �- : -:Oc1-I' •J
bl O associado ou membro da administração, nào poderá realizar atividades estranhas à Associação: "'./1 ô. • :.o/. 

c) Todos os cargos eletivos da Associação, serão exercidos em caráter gratuito: • 'ft>t-o,..O 
d) A Associação Unida de Amigos e Lideres Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Nova Iguaçu , sô po � �
djssolvida pelo Presidente, e Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada com este fim, onde estejam presente pelo mano 

��(dois terços) dos associados fundadores e efetivos, em pleno gozo de suas prerrogativas: ., 

·: \ e) Em caso de dissolução, os bens da associação serão doados a urna instituição de caridade sem fins lucrativos;

;': /;
:,,-

,• f) Esse Estatuto poderá ser alterado ou reformado, mediante a presença do Presidente, aprovado em Assembléia Geral, especialmente
(\ ,.,, convocada para ,3sse fim, onde estejam pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados fundadores efetivos. em pleno gozo de suas prerrogativas 

· J .__,\ ', socIaIs: 
; ' _ _/:1 g) N�o havendo quorum, proceder-se-á uma outra convocação em data pré-fixada, com intervalo mfnimo de 15(quinze) dias, especialmente
1 C :'\1 1 convocada para esse fim, quando poderão ser tomadas suas decisões põr no mínimo 2/3 (dois terços) dos presentes. desde que seja atingido
_, .0 / o quorum .de ½ (metade) mais 1 (um) dos associados fundadores e efetivos. em pleno gozo de suas prerrogativas sociais.
1 <·\ v 
i' 1/.1 1 
J Nova Iguaçu, 07 de setembro de 1997 

\ 

To.--·------

�4c{fr?if.f r/4íti� 
Presrf."J!:

l'iK 

Rt� �� -�� �
RENATO SODRÉ DOS SANTOS 

Secretirlo 

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

REGISTRO CIVIL PESSOAS JUR(OICAS 
RUA GETÚLIO VARGAS, 32 - N. IGUAÇU - RJ 
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QUADRO DE SÓCIOS FUNDADORES 

� 
�;�

� �. 
'T� � 

1!��<:' 0
c4�a4-fl -� ,

� �1, >o ,. 
� ��/e 

� ��· �� �o� �&1 e?. 
·,�-�- o it' �o_.�â . � 

"'-. � 4-'o. 

1- Rogério Rosa, brasileiro, casado, endereço Rua Dom Joaquim n.334 Bairro Dom Rodrigo, Nova iguaçu, R.J. profiss!lo Oper�t, �
máqvina, kientidade 0822.9252-5 IFP, CP F n. 682.411.277-1!; 1t.,-� 
2- Rute R&m&lho Rosa_, brasileira_, casada, endereço Rua Dom Joaquim n. 334 Bairro Dom Rodrigo, Nova lguaçu,R.J. profiss!lo do I� �
k}e:Jlidade 0734.7117-2 IFP, CPF n. 649.995.807-72
3- José Maria da Silva, brasileiro, casado, endereço Rua Nestor M&rinho n. 318 Bairro J&rdim ANOreda, NCNB Iguaçu, R.J. profisskJ
pedreiro, identidade 0763.4909-1 IFP, e P F n. 500.542.867-91
4-Ronaldo Perei'a Reinaldo, brasileiro, solteiro, enderaço Rua Tatuguamela n. 1327 Bairro Marco li, Nova Iguaçu, R.J. profiss!lo vendedor
identidade 0858.9384-0 IFP, CP F n. 991.709.227-72
5-Michele Ramos Lamim, tx-asilera;sii1tehi,-endereço Estrada das CBmbucas n. 117 Bairro Jardim ANOrada, NCNa Iguaçu, R.J. profiss!lo
estudante, identidade 0857.8818-0 IFP, 027.150.537-03
6-Alessandra da Silva Vieira, brasileira, solteira, endereço. Estrada das Cambucas n. 200 Bairro Jardim ANOreds, NCNs lgusçu, R.J. profissão
do lar, identid8de 1053.6613-2 IFP, e P F n. 069.5õ().270-1B
7-Mf6'inaNa Souza de OiiYeira, brasileira., casada, endereço Rua Rosana Martins n. 91 Bairro Vila Martins, NCNa Iguaçu, R.J. profissão do I@.
identidaa'a 8128.0155-3 IFP, CP F n. 008.843.217-38
8-Sônía Regina da Silva,, brasileira, solteira, endereço Rus Nestor-Marinho n. 327 Beirro Jardim ANOrsds, Nova Iguaçu, R.J. protiss�o
estua'ante, io'erilidade TERMO 116.724 LV.E 195 FI. 169 Reg. Nascimento, e P F n. 015.959.397-25
9-Willians Rose, brasileiro, casado, endereço Rua Júpiter n.495 Bairro Mesquita, Nova Iguaçu, profiss!lo Mof.orista, iderlidadefJ.'.38.654
D.PT. CP F n. 417.256971-34
10- Elane 8aumi dos Santos. bresileirs, solteira, endereço Rus Antônio de Andrede n. 31 Bairro Marco li, NCNB Iguaçu, R.J. protissoo cartazista
identidade 1047.218-J-6 tFP, e P F n. 033.353. 147-78
11-José Ferreira de Macedo, brasileiro, casado, endereço Rua Pesiliânia n. 459 Bairro Jardim Esplanada, Nova Iguaçu, R.J. profissoo
comerciante, identidade 1.031.382 DPT, CP F n. 028.756.827-91
12-Quedma da Cosia e Silia, brasileira, solteira, endereço Rua do Areia/ n. 44 Bairro Vila Marina - Palhada, NCNa Iguaçu, R.J. profiss�o
ecreMria, identidade 09í9.1031-0 IFP, CP F n. 019.497.947-41
3-H�feni/ Diniz Henriques. nacionalidade brasileiro. estado Cr.-il solteiro. profiss!lo servidor publico. endereço completo Av. Abilio

Augusto T Jve,ra n. 2726 :;,pfo. 104 Bairro M:;,rco li, Nova Iguaçu, R.J. idantidadB DS403ô01-7 lt=P, CP t= n.607.242.377-53
14-Jorge Anlôn•o Silva, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profiss!lo enfermeiro, endereço completo Rua Maria Martins n.205,Bairrc
Maria José, Nova Iguaçu, R.J. identidade 0649.6016-4 IFP, CP F n. 463.046.147-72
15-Reneto So�::·é dos Santos, nacionalidede brasileiro , estado civil solteiro, profissoo professa- de informática, endereço completo Av. Ministro
Lafaiete de Andrade n. 1683, bloco 021 apto.107. Bairro Marco li. Nova Iguaçu. R.J. identidade 10Ga7823-0 IFP. CP F n. 036.282.947-03

• 16-M§rcio Amieiro Nunes, nacionalidade brasileiro , estado civil solteiro, profiss�o desenhista, endereço completo Rua José Bulhôes n. 441,
Bairro Monte Castelo, Nova Iguaçu, R.J. identidade 1109.3059-1 IFP, CP F n. 076.358.677-33

17-cristiene da SiNa Maria, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, endereço completo Av.Abílio
Augusto Távora n.3555, Bairro J'ardim Alvorada, Nova lguaçJ:J, R.J. identidade 1137.1669--0 IFP. CP F n. 083.895.247-08
18-lsax Batros Barata, nacionalidade brasileiro, 9stado civi1 s0Jt9iro, profiss�o formaç�o de contabilidec/9, 9nder9ço completo Rua Doracllia
deJe:ws n: 194, Bairro Mangueird, Nova Iguaçu, R.J. identidade 1162.9202-0/FP, CP F n. 082.202.407-17

' 19-,1n/ôn.io de Azevedo, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro, profissão promotor de everlos, endereço completo Av. Otávio Moreira 

,\ \,\, 
Melo n 240, Bairro Mangueire. Nova iguaçu, R.J. dentidacie 0697. 7705-0 IFP, CP F n. 406.261.057-49 

,\\ 20-Luciana de Freil&s Lima, nacionalidade brasi.'eira, estado civil solteira, profissão comerciante, endereço completo Av. Abílio Augusto TfNor.:,

\' 
n.272ô, Barro Marco li, Nova Iguaçu, F<:.J. identidade 0717.7023 IFP, CP F n. 867. 776.617-óO
21-1/za Sodré dos Santos, nacionalidade brasileira, estado civil casada. profissão estilista, endereço completo Av. Ministro LBfeiete de i Andraae n. 16...'U bioco 02 opto. 107, Bairro Marco li, Nove Iguaçu, R.J. identidade 0517.9262-0 CP F n. 603. 125.647-91
22-Maria José Dias Galati, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profiss�o comerciária, endereço completo Av. Abflio Augusto Távora' 11°2841, Bairro Mangueira, Nova Iguaçu, R.J. identidade 0235.376-9 e P F n. 220.532.987-15

\ 23-Maria da Conceiçôo de Jesus Santos Marques, nacionalidade brasileira, estado cNil cas8da, profiss� ad-;ogada, endereço completo

-�

Rua Dr. LBureano rf' 169_, Bairro SIª Eugenia_, Nova Iguaçu, R.J. identidede OABIRJ 86.845 CP F n., 585.606.027-04
1 ¼ 24-Nillon da Conceição dos Santos, nacionalidadr; brasileiro, estado civil solteiro, profissão torneiro mecânico, endereço completo Rua

t ! Ribeirão n.244, Bairro Jardim Pernambuco, Nova Iguaçu, R.J. idenl.idade 0893.4107-7 CP F n. 399. 004.877-87 
. 25-Ronaldo dos Santos, nacionalidade brasileiro, estado civil solfeiro, profissoo locutor, endereço compfeto Rua Patrícia Zilberg n. 306, Batro 

Danon, Nova Iguaçu, R.J. 1dent1dade 1000.2061-9 IFP CP F n. 035.955.537-30

, 
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ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO UNIDA DE AMIGOS E UDERES 
COMUNIT AeIos PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE 

NOVA /GUAÇU-RJ 

Aos dias sete de setemlYo de um mil novecentos e noventa e sete, às 20:00 (vinte haas), à Rua Maria C-risfína n.20 sala 2 ba�m Jardim 
Af-.,cnida Município do Nova Iguaçu RJ; reun,sm-se es pessoas que abaixo assinam a presente Ata com vistas a constituiçoo da Ass-ociaçfto 
Unida de Amigos e Lfdores Comunit/Jrios para o Desem'Olvimento do Município de Nova /gusçu 
Falando pelos presentes, o Sr. Hele1111 Diniz Hetriques, fez ver os objetNOs da reunião: 
1 - Constitu.,ç1';o da AssociBÇ�o Unida de Amigos e Uderes Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Nova lgusçu; 
2 - EleiçJo e Posse da Diretoria. 
B·esidiu os trabalhos o Sr. Hefenil Diniz Henriques, sendo.11Kiicado para secretério o Sr. Renato SOàé dos Santos. 
Não houve oradores inscritos para discussJo e proc9cJeu-se a votaç.§o da o,etona para o primero mandato de 1007 a 2001, s9ndo que para 
Presidente, foi efeito por unanimidaa'e a Sr. HelenJ/ Diniz Hemques, Vice Presidente o Sr. Jorgfl Antônia SiNa, Primero Secretário a 

-�i- ·, 
$r. Rena/o Sodré dos Santos, Segundo Secretário o Sr. Márcio Amie,o Nunes, Primero Tesoirero o Sra. Crisliane da Sitia Maria.Segundo 

\ '--..... / Tesourei'a o Sr. Isaac Barros Barata. Diretor Social o Sr. Antônio de Azevedo, Diretor Jl.ridico a Dra. Maria da Conceiçoo de Jesus Santos 
./ 
''\ 

Marques, Diretor de Obras o Sr. Ni/1.on da Conceição dos Santos, 0iretcx de Propaganda e Mark9ting o Sr. Ronaldo dos Santos. 
··;

;J 

r

Em seguida deu-se a esco!h8 dos três membros do Conselho Fiscal, cortonoo segue: 
1- Luciana de Freitas Uma 2 - lfza Soáé dos Santos 3 - Maria José Dias GaltAi 
membros estes aprovados por lodos os presentes. 
Em tece dos resultados, o Sr. Presidente declarou estar satisfeito em ser eleito por unanimidade, sg-sdeceu a confisnça que lhe estsvem 
depositandO e cone/amou a todos os memlYos a prestarem sua ajuda posslvel a consecução dos obje(NOS. 
Em seguida deu-se o encerramento da reunioo com a composiç�o da atual diretoria. 

Composição da atual diretoria: 

Cargn1hmçãa Presidente = Helenil Diniz Henriques, nacionalio'ade brasileiro, estado Civil so/ler-o, protiss!Jo servidor publico, endereço 
com,o!eto /lv. Abílio Augusto T évora n. 272ô apto. 104 Bairro .',-1erco li, Nova Iguaçu, R.J. identidade 05403601-7 IFP, CP F n.697. 242. 377-53 

-
� . Cargo-·runção Vice - Preside�: = Jor{Jf, António SWa , nacionalidade brasileiro, estado cMI solteiro, profissão enfermeiro, endereço

� completo Rua Maria Mâ!1ins n.205, Bairro Maria José, Na-;.-� lguBÇu, R.J. identidade 0649.6016-4 IFP, CP F n. 463.046. 147-72 

� •,\ l 

Csrgolfunçlso Primero Secretário= Renato Sodré dos Santos, nacionalidade brasileiro. estado cNil solteiro, profissoo professor de 
informática, endereço completo Av. Ministro Lafaiete de Andrade n. 1683, bloco 021 apto. 107, Berro Marco li, Nc-m lguBÇu, R.J .. VientKf&ee 
1008. 7823-0 IFP, CP F n. 036.23UN?-03 

'�l . ��-r:;;/�'W· HU� JOSe ��;{):��-�,,��-�.-;�;;�,,�;;�:•t;;�;;�·��:;
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. {�, \ C&rgo'função Pnmeiro T esoureio = 0-istiane da Silva Maria, nacionalidade brasileira, estado cNil solleira, protissoo técnica diJi1 enfermagemendweço completo Av. Abílio Augusto T /Nora n.3555, Bairro Jardim Alvorada, Nova J9usçu, R.J. identidade 1137.16ô9-0 IFP,
/ j C PF n. 083.895.247-08 

Carga'funç.§o Segundo T esoureio = /seac Barros Barata, nacionelidade brasi/eio, estado civil so/1.eiro, proliss&J tamaçoo de contabilidade 
-�v· endereço compfe!o Rua Doracília de Jesus n: 194, Bairro .Mangueira, Nove /guBÇu, R.J. identidade1162.9202-0IFP,CPF n. 082.202.407-17
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Cargo·tun,;ão Dir·etor Social= Antônio de Azevedo , nacionalidade brasileiro, estado cii/1 soltero, proliss!Jo promoltrde eventos, endereço 
compieto .4v. Otávio .•'l.creira meio n.240, Bairro Mangueira, Nova Iguaçu, R.J. dentidade 0697.7705-0 IFP, CP'- n 406.261.057-49 

Cargdíunçoo Conselho Fiscal= Luciana de Freitas Uma, n&ciona/idade brasileira, estado CMI sotteYa, prOIJssi!Jo comerciante, endereço 
completo Av. Abíiio Augusto T 1h'Ofa n. 2726, Bairro Marco li, Nova Iguaçu, R.J. identidade 0717. 7023 IFP, CP F n. 007. 776.617-00 
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i Cargdfunçlio Conselho Fiscal= Ilia Sodré dos Santos, nacionalidade brasilera, estado civil casada, profisslKJ estilista, endereço completo A 
Ministro Lataie!e de Andrade n.168.'.3 bloco 02 apto. 107, Barro Marco li, Nova Iguaçu, R.J.identidade 0517.9262-0 e P F n. 603.125.647-91

91Cargo'função Conselho Fiscal= Maria José Dias Galati, nacionalidade brasileira, estado civil casada, protisslKJ comerciária, endereço 
completo Av. Abflio Augusto Távora nº2841, Bairro Mangueira, Nova Iguaçu, R.J. identidade 0235.376-9 e P F n. 220.!532.987-15 

êargdfunção Diretor Jurídico=Marie da Conceiçl1o do Jesus Santos Marques.nacionalidade brasilers,estado cMI cssads,profisslKJ S<NOgads, 
enc·ereço compielo Rua Dr. La!Yeano n° 169, Barro SIª Eugen.ia, Nova Iguaçu, R.J. identidade OAEYRJ 86.845 CP F n., 585.ôOô.027-04 

-� Cargo•tunçJo Diretor de Obras =Niilon da Conceiçl1o dos Santos, nacionalidade brasileiro, estado civil sollero, profisslKJ tornero mecâroco 
.l endereço completo Rua Ribeirl1o n.244, Bairro Jardim Pernambuco, Nova Iguaçu, R.J. identidade 0893.4107-7 CP F n. 399. 694.B77-87 

l Gargo'funçllo Dretor de Propaganda e Marketing = Ronaldo dos Santos, nacionalidade brasilero, estado civil solleiro, protisslKJ locutor
endereço completo Rua Patrícia Zilberg n.306, Bairro Denon, Nove Iguaçu, R.J. identidade 1000.2061-9 IFP CP F n. 035.955.537-30
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MARCIO.AM:EJRO NUNES CHRISTIANE DA SILVA MARIA 
Segúndo secretário Primeira tesoureira

�-?0\Qillu 5_t -�� 
ANTÔNIO DE AZEVEDO 0:-f,,,... e.-./ LUCIANA DE FREITAS LIMA 

·� 
Membra do conselho fiscalDiretor social 

�t\ 
'

'Nfe�MÃRcue;
Diretora�����-

.F�Á?�� 
/ .�ONALDO DOS SANTOS 

Diretor de propaganda e marketing

, 

í?t���..&i, . AfJ �4 
RENATO SODRÉ DOS SANTOS 

Primeiro secretário 

!t�?L: i3L)M&. .Í,�---
ISAAC BARROS BARATA 

Segundo tesoureiro 
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ILZA SODRÉ DOS SANTOS 
Membra do conselho fiscal 
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limo. Sr. Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do a•. Oficio do Município de Nova Iguaçu - RJ. 

. ,•-l. 
·, · - A Associação Unida de Amigos e Líderes Comunitários para o Desenvolvimento do Município de Nova Iguaçu,

neste ato representada pelo Sr. Helenil Diniz Henriques, Residente e domicillado nesta cidade à Av. Abllio AugustoTàvora 
n. 2726 apto. 104-, bairro Marco 11, portador da Carteira de Identidade n. 05403601-7 IFP e CP F 697.242.377.53, 

l?
vem mui respeitosa

�
ente

�
soficitar o registro 

: 
•
:
u Estatuto co

:
• pessoa jurldica.

Nestes termos, 

P. Deferimento

ASSOClf�ÇÃO UNIDA DE AMIGOS E LÍDERES COMUNITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO 00 MUNICÍPIO OE 
NOVA IGUAÇU-RJ 

A4-�� 
Presidente 
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DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

Grupo de Produção - "Gente que faz com Fé" 

Proposta para Ficha de Cadastro 

1) Paróquia: Paróco: 
2) Endereço: Município: 
3) Telefone:

4) Comunidade:
5) Endereço:

6) Esta ligado(a) a algum grupo Pastoral? Qual? 

7) Se não esta é o que? A) Cooperativa ( ) ; Clube de Mães ( ) ; outro ( ) - Nome:

8) Nome do(a) Corrdenador(a):
9) Endereço:
1 O) Telefone:

11) Qual o produto produzido?:

Documento1 
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AO CONGRESSO NACIONAL 

PROJETO DE LEI 

Regulamenta o art. 14 da Constituição Federal, em 
matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Art. 1 o A presente lei tem por objeto regulamentar o art. 14 da Constituição 
Federal, em matéria de plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

Art. 20 A soberania popular é exercida, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular, pelo voto universal, obrigatório e secreto, com valor igual para todos. 

Art. 30 O povo decide soberanamente em plebiscito: 
I - a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Estados ou 

Municípios, bem como a criação de Territórios Federais, a sua transformação em Estado 
ou reintegração ao Estado de origem; 

II - a execução de serviços públicos e programas de ação governamental, nas 
matérias de ordem econômica e financeira, bem como de ordem social, reguladas nos 
Títulos VII e VIII da Constituição Federal; 

III - a concessão administrativa de serviços públicos, em qualquer de suas 
modalidades, bem como a alienação de controle de empresas estatais; 

IV - a mudança de qualificação dos bens públicos de uso comum do povo e dos 
de uso especial; 

V - a alienação, pela União Federal, de jazidas, em lavra ou não, de rn;nerais e 
dos potenciais de energia hidráulica. 

Parágrafo único. Os plebiscitos mencionados nos incisos IV e V deste a,tigo são 
obrigatórios, e realizar-se-ão previamente à edição de leis ou à celebração dos atos 
neles indicados, sob pena de invalidade. 

Art. 40 A criação, a íncorporação, a fusão e o desmembramento de Estados, 
bem como a criação de Territórios Federais, sua transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem, serão decididos pelos cidadãos com domicilio 
eleitoral nas Unidades da Federação envolvidas, em plebiscito realizado na mesma data 
e horário', conforme determinação da Justiça Eleitoral. 

§ 1 o A iniciativa do plebiscito competirá ao Senado Federal, mediante 
resolução aprovada pela maioria absoluta de seus membros, ou a cidadãos que 
representem, no mínimo, dez por cento do eleitorado de cada Unidade da Federação 
envolvida na decisão plebiscitária. 

§ 2º Nas hipóteses de criação, subdivisão ou desmembramento de Estado ou 
Território Federal, a realização do plebiscito será precedida da divulgação de estudo de 
viabilidade da nova ou das novas unidades políticas. 

§ 30 Se o resultado da consulta popular for favorável à configuração político
territorial proposta, ela será objeto de lei complementar. 

Art. 50 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 
far-se-ão, em cada caso, por determinação prévia de lei estadual, dentro do período 
máximo de dois anos após a sua promulgação, e dependerão de consulta, mediante 
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de 
viabilidade municipal, apresentados e publicados de acordo com o disposto na lei 
estadual de autorização. 

Art. 6º A iniciativa dos plebiscitos mencionados nos incisos II e III do art. 3° 

compete ao próprio povo, ou a um terço dos membros de cada Casa do Congresso 
Nacional. 

§ 1 o A iniciativa popular, que será dirigida ao Presidente do Congresso 
Nacional, exige a subscrição do pedido de consulta ao povo por, no mínimo, um por 

cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos 
de três décimos por centro dos eleitores de cada um deles. 

§ 2° O objeto do plebiscito limitar-se-á a um só assunto.
§ 3° Conforme o resultado do plebiscito, os Poderes competentes tomaãão as 

providências necessárias à sua implementação, inclusive, se for o caso, com a votação 
de lei ou de emenda à Constituição. 

Art. 7° O plebiscito, em qualquer de suas modalidades (art. 3º), é convocado 
pelo Congresso Nacional. 

Art. 8° Por meio do referendo, o povo aprova ou rejeita, soberanamente, no 
todo ou em parte, o texto de emendas constitucionais, leis, acordos, pactos, convenções, 
tratados ou protocolos internacionais de qualquer natureza, ou de atos normativos 
baixados pelo Poder Executivo. 

Parágrafo único. É obrigatório o referendo popular das leis, de qualquer 
natureza, sobre matéria eleitoral, cujo projeto não tenha sido de iniciativa popular. 

Art. 9° O referendo é realizado por iniciativa popular, ou por iniciativa de um 
terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional, dirigida ao Tribunal Superior 
Eleitoral, com observância, no caso de iniciativa popular, dos requisitos indicados no art. 
6°, § 1°. 

Art. 10 O referendo é convocado pela Justiça Eleitoral. 
Art. 11 Uma vez proclamado o resultado do referendo pela Justiça Eleitoral, 

compete ao Congresso Nacional, mediante decreto legislativo, declarar que o texto 
normativo, objeto da consulta popular, foi confirmado ou rejeitado pelo povo. 

Parágrafo único. Os efeitos revocatórios do referendo têm início na data da 
publicação do decreto legislativo. 

Art. 12 Compete à Justiça Eleitoral, em matéria de plebiscitos e referendos: 
·I - fixar a data da consulta popular;
II - expedir instruções para a sua realização;
III - assegurar a gratuidade da divulgação, no rádio e na televisão, da

propaganda sobre o objeto do plebiscito ou do referendo, de parte dos partidos políticos, 
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de confederação sindical ou de 
central ou entidade de classe de âmbito nacional, bem como de associação civil 
registrada para atuar junto à Justiça Eleitoral; 

IV - proclamar o resultado da votação, correspondente à maioria absoluta dos 
votos válidos, desconsiderados os em branco. 

Art. 13 A iniciativa de projetos de lei pode ser feita, junto à Câmara dos 
Deputados, pela subscrição de, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles. 

Parágrafo único. O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado 
por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, 
providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de 
redação. 

Art. 14 O projeto de lei de iniciativa popular tem prioridade, em sua tramitação, 
nas duas Casas do Congresso Nacional, sobre todos os demais projetos de lei não 
apresentados sob o regime de urgência, previsto no art. 64, § 1 °, da Constituição 
Federal. 

Art. 15 A alteração ou revogação de uma lei, cujo projeto seja originário de 
iniciativa popular, quando feita por lei cujo projeto não teve iniciativa do povo, deve s:;r 
obrigatoriamente submetida a referendo popular. 

Art. 16 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 Fica revoqada a Lei n° 9.709 de 18 de novembro de 199�8_. ___ _ 
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Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006 

Nova Iguaçu, 28 de outubro de 2005. 

Memória da Segunda Reunião de Avaliação 2005 e Planejamento 2006 
Introdução 

A segunda reunião de avaliação partiu do questionamento a respeito da nossa proposta formativa e 
como ela se realiza em termos pedagógicos/metodológicos; qual é a nossa política de formação para as 
bases; quem são os nossos destinatários;* como apoiar e fomentar a ação sociai nas paróquias e 
comunidades, favorecendo também a articulação das bases (bem como a inserção da dimensão das 
políticas públicas). 

Na medida em que queremos cada vez mais estar integrados a uma pastoral dioLesana de conjunto,
('"hih"rl'lnrl" n" n"c;:c;:" ec;:npcí-fif'" -nllP P l'l -""rtnl'lí'?Í" c;:"('l."P"lítií'a- ml'lnti"Pm"s í'"mo n11pc;:ta-" rlP f11nrl" 
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a nossa relação com a Diocese e como somos vistos por ela. �\ c{f:---:_: v(:j f'-. ? 
Percebemos que o Centro Sociopolítico (CSp) está num momento especial de sua trajetória, com 

muitos desafios pela frente, desafios estes contextualizados numa perspectiva de reorganização da 
Diocese: o funcionamento de uma coordenação diocesana de pastorais sociais (criada em abril deste ano), 
uma maior integração do CSp, da Cáritas e do CDB, e destas com as pastorais sociais e, servindo como 
eixo a tudo isso, uma coordenação diocesana da dimensão social ("ministério da caridade") articulada 
com os "ministérios da liturgia" e da "palavra". 

Devemos lembrar ainda que para 2006, a orientação de nosso Bispo é de que toda a Diocese 
trabalhe uma temática que perpasse toda a ação e formação diocesana, a saber: "juventude" e "cidadania". 7 

-4';--

A seguir apresentamos as avaliações feitas dentro de uma organização de temas que tem se 
mostrado recorrentes na nossa avaliação. Primeiro, procuramos sistematizar as discussões feitas. Depois, 
apresentamos o que ficou como desafio a ser aprofundado na reunião do dia 4 de novembro (indicado 
pelo sinal 1111- ). 

l 1. Aç,;es do Ce11tro Sociopolítico em 2005, 1lfetodologia de Formação e Relação com. a Diocese.
Três aspectos foram destacados dentre as iniciativas do CSp em 2005: (1) a realização da Escola 

de Formação Política; (2) o trabalho de acompanhamento à Câmara Municipal de Mesquita; (3) a 
,� experiência de� articulação dos Conselheiros Municipais vinculados à Diocese. O destaque se deu na 

medida em que avaliamos que estas iniciativas êm eqi comum o caráter de abrir espaços de participação 
e articulação com a sociedade, com a p icipação de novos sujeitos políticos, ao mesmo tempo em que 
reforçam o campo da formação sociopolítica do CSp e oferecem uma formação continuada para quem já 
está na luta, seja na política partidária, seja no controle público das Câmaras ou nos Conselhos 

-.:!!,-

Municipais. • · 
Quanto aos destinatário� da formação do Centro Sociopolítico, para Adriano, Sonia, deveríamos 

também investir (articulado a um trabalho diocesano) numa formação sociopolítica que também pudesse 
despertar as pessoas para esta dimensão sociotransforrnadora, mesmo que não estivessem já integradas a 
um trabalho mais avancado de oarticioacão como é o caso dos três esoacos de formacão aoontados acima . 

., J. .... ., .1. , , ... 2 

Falamos de uma formação para a base 1
, base das pastorais sociais, base das comunidades , constituindo-

se assim numa· forma de sensibilização para as questões que trabalhamos atualmente num nível 
intermediário e avançado de engajamento. 

Nessa discussão, lembramos que o Centro Sociopolítico se fortalece na medida em que os Grupos 
de Fé e Compromisso (GFC) atuem como verdadeiros grupos de base, desafiando, estimulando o Centro 
Sociopolítico e também levando para os municípios uma linha de trabalho definida. Fica então a questão, 
da forma que funcionam hoje, até que ponto os Grupos de Fé e Compromisso estão atuando como grupos 
de base, até que ponto são os articuladores da dimensão sociopolítica no município, no regional. ; 

•'-; e: . \ . - • - ·- - '·....-e V- � - ( '0 .,._ " : ( 1-,. \" ; " 7 .-,., \\ '-?,r.'.'.,\\'-\u�,t.1,"� V-.� .)..�\·· º""" "'�-1;.c; ,,�r.:: ,,\
<

,.'-�.,\<\'-,; --,,,_., , ,_ 
1 Pe. Agostinho quis esclarecer o que Adriano chamava de "formação de base", bem como a contribui.,:Jo dos Grupos de Fé e 
Compromisso nesse processo. 
2 Foi lembrado por Pe. Ricardo a existência de uma coordenação diocesana de CEB ·s. Fica subtendida a possibilidade de um

trabalho de formação do Centro Sociopolítico junto as CEB ·s.



..,_ Mesmo sabendo que o nosso específico é a formação sociopolítica, precisamos aprofundar esse 
debate a respeito dos destinatários da formação do Centro e como isso se articula com a nossa 
contribuição para a formação diocesana . 

..,_ Paiva lembrou que precisamos desenvolver uma espiritualidade da solidariedade e da igualdade 
como forma de contraponto a uma espiritualidade da prosperidade. Lembrou que no Documento 71 da 
CNBB (Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2003-2006) não é mencionada a 
dialética capital-trabalho e sim a dialética inclusão-exclusão. Como essa reflexão influencia na nossa 
forma e na nossa iinha de ação prevista para o próximo ano? 

..,_ Matteo questionou se os padres tem clareza dos objetivos do Centro Sociopolítico. 7 
Precisaríamos desenvolver um modo mais objetivo e visível de apresentação do Centro Sociopolítico e· 
como contribuímos para a formação diocesana? -\Í\ '1\ �d-)0� ç-_\-., 

AVALIAÇÕES ESPECIFICAS 

A) Pastorais Sociais .
..,_ O Centro Sociopolítico reafirmou o compromisso de continuidade na construção da caminhada 

das pastorais sociais. Contudo, com a definição da coordenação diocesana das pastorais sociais e com a 
possibilidade de criação do ministério da caridade, esse vínculo é colocado em nova perspectiva, abrindo 
novas formas de contribuição. Esse debate precisa ser aprofundado e esclarecido. 

4 --; 
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Destacamos a redução do número de participantes (mais de 100 inscritos e cerca de 45 formados, 
com uma média de presença por aula nos últimos meses de menos de 35 pessoas). Parece que esse fato 
tem relação com o próprio perfil dos inscritos. Em avaliações anteriores já havia sidQ indicada a reduzida 
participação de muitos inscritos com os espaços sociopolíticos e que isso poderia interferir negativamente 
na motivação para a continuidade de tais pessoas. O papel da Escola de Formação Política não é só de 
formar políticos bem intencionados mas pessoas comprometidas com os valores fundamentais (inclusão, 
igualdade, honestidade ética).· · ..,_ Fica como desafio uma definição precisa do CSp quanto ao perfil dos inscritos e a 
reorganização da Escola de Formação Política na perspectiva dos módulos independentes entre si e com 
conteúdos que respondam aos desafios de participação que vivenciamos como Conselhos (propostas e 
controle das políticas públicas) e Acompanhamento às Câmaras (controle social do público). Já foi 
comentado que precisamos recuperar as avaliações feitas pelos cursistas ao longo de 2005. -P-,c,"\t-,1..... 0......_ <\ ... R.'i-: 

..,_Também foi destacado que a metodologia de formação da Escola deve ser mais dinâmica, mais·1t.;f-:-,i\ 
participativa, partindo da realidade concreta de vinculação sociopolítica dos alunos, isto é, do .,< .. 
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políticas públicas no campo do& conselhos e outras formas de participação. 

C) Comitê de Acompanhamento á Câmara Municipal de Mesquita.
Como já foi apontado, reconhecemos a importância e a novidade deste trabalho . 
..,. Por isso mesmo precisaremos ter um momento especial de avaliação desta iniciativa, até porque 

outros municípios pretendem seguir esse caminho. 

D) Fórum Diocesano de Conselheiros Muncipais.
Não atendeu os objetivos propostos. As reuniões foram esvaziadas e na prática nenhuma 

intervenção ou discussão concreta em termos de políticas públicas foi feita. O que se alcançou este ano 
foi somente a manutenção de alguns contatos com os Conselheiros, mesmo assim de forma mais reduzida 
e frágil do que em 2004. O grupo que coordenava o trabalho (Adriano, Flávio e Mário) se reduziu a 
Adriano e Flávio e mesmo assim de forma mais limitada . 

..,. Até o momento não foi apontado nada de muito novo e/ou concreto para 2006. (Observação: os 
conselheiros se reunirão para uma avaliação específica no próximo dia 03 de novembro, quinta-feira, às 
18 horas, no salão da Cáritas). �. "� , , . __ . _ '-1' ,r.�-i-, 't---,t::-; ',f_;--Ç,\\\_�>,/\iz \.\>.J...'1-.--. l.�,--1\-:;��.r- . :, • ·, ,.... \.J . .!'""' \(\ C\\\\:>:í.:., � \· .1 t-�
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E) Curso de Análise de Conjuntura.
Adriano avaliou que o objetivo não foi alcançado integralmente.

2. Organização Interna do Trabalho

� O segundo aspecto diz respeito à questão da organização interna do trabalho. Seja em relação ao 
acompanhamento da coordenação executiva (Adriano e Sonia) às atividades do Centro Sociopolítico, seja 
em relação às demandas da Diocese que sugiram e que não tínhamos previsão ou que não eram nosso 
específico mais imediato (Campanha da Fraternidade, Reage Baixada, Referendo), seja em relação aos 
animadores municipais, e aos assessores permanentes (Percival, Paiva)3

, precisamos definir com precisão 
o que necessitamos, o que se espera de cada um, e o que e o como que cada um pode contribuir.

Vimos que do jeito que estamos funcionãndo não podemos continuãt, ãté porque teremos pelã 
frente um ano que exigirá muito mais de nós, seja em termos de reflexão4, seja em termos de presença e 
articulação5

. (Ano eleitoral, possibilidade de reformulação da Escola de Formação Política, possibilidade 
de ampliação dos Comitês de Acompanhamento à Câmara em Queimados e a continuidade em Mesquita, 
a realização do Seminário Interdiocesano, Ano da Juventude e da Cidadania, possibilidade de criação de 
uma Coordenação Diocesana colegiada de Pastoral...). 

� Vimos também que em nenhum momento comentamos a situação de só contarmos com o 
financiamento de Misereor e não avançarmos em novas linhas de financiamento para o trabalho. 

3 
- Pe. Agostinho defende que não podemos dispensar os assessores, ao mesmo tempo os mesmos já apresentaram a

possibilidade de afastamento. Portanto, fica para nós o desafio de definirmos claramente a forma de prcsen�a deles �om � CSp.
4 

• Beto sugere que o relatório seja entregue a coordenação executiva e esta formularia questões que poderiam ser discutidas na

ampliada para que não se tome enfadonho esta apresentação e que potencialize a �o�tribuição �os_ assessores. �eto esclareceu

que na memória da reunião passada os objetivos do da formação politica não atmgiram os obJetivos na medida em que não

conseguiu envolver a coordenação das pastorais sociais da Região 8. . " . ,, . . . 
5 

• Paiva destacou que no texto-base produzido para este processo de avaliação a palavra articulação foi mencionada oito
• A 

• • • 1 • � ����A�-nS p�--•·�- �- On••ln t;"-e:-n, 
V€Ze5 (â55üffiiílu0 â iffipuitéiiiCia que a5 pâ1âVÍci!l·c,Cl<lUUIC1 u:,:,uclll CIII rC1UIU 1 1 IICJ. 
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Diocese de Nova Iguaçu 

Centro Sociopolítico 

Prezados Companheiros e Companheiras de Caminhada, 

Nova Iguaçu, 27 outubro de 2005. 

Após o término da Escola de Formação Política 2003/2004, continuamos a nos encontrar. Já 
realizamos quatro encontros, a saber: 

1. No dia 11/12/04, onde discutimos a questão da corrupção em nossos mumc1p1os, que está
intimamente atrelada ao poder. Para enfrentar tal problema, decidimos acompanhar o Legislativo e o
Executivo, bem como conhecer a Lei Orgânica dos Municípios, etc.

2. No dia 05/03/05, realizamos o segundo encontro, onde conseguimos concluir a missão do grupo, que
é a seguinte: ''Reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e
fortalecer a atuação política nos vários espaços".

3. No dia 30/04/05, reafirmamos as nossa propostas, estabelecidas nos encontros anteriores, onde vimos
que precisamos providenciar:

• Uma coordenação que sabe o que quer (Educação Popular);
• Estratégias para o grupo avançar e
• Comunicação com os demais (através de um relatório/boletim, que deverá ser enviado aos que já

fizeram a Escola de Formação Política e aos que estão azendo, para situá-los nos avanços dados até
aqui).

4. No dia 09/07/05, houve um maravilhoso encontro com 25 ex-alunos/as, e tivemos uma riqueza muito
grande no conteúdo, pois conhecemos uma experiência muito importante de acompanhamento das
sessões na Câmara de Vereadores. Foi ampliada a equipe de animação dos ex-alunos para 9 pessoas,
contando agora com representantes dos seguintes municípios: Belford-Roxo, Mesquita, Capital
(Pavuna) e Nova Iguaçu.

5. No dia 24/09/05, aconteceu um proveitoso encontro com 19 ex-alunos/as, onde colocamos em prática
a metodologia aprendida no Curso de Análise de Conjuntura, e de forma coletiva realizamos uma
Análise de Conjuntura, tendo como foco o tema: A Crise no Congresso Nacional, onde pudemos
analisar o cenário político que vive o Brasil no governo do Presidente Lula e o Partido dos
Trabalhadores.

6. No dia 26/11/05, faremos o último encontro à realizar-se no salão da Cáritas Diocesana (rua: Capitão
Chaves, 60 - Centro/NI), no horário de 9hs às 12 hs. Este encontro tem como finalidade fazermos uma

Avaliação da caminhada deste ano, o Planejamento de 2006 e uma confraternização social.

Na esperança de nos encontrarmos, desde já aguardamos ansiosamente. 

Conceição e Nilton - (Belford-Roxo ); 
Alexandre, Cirley, Tancredo e Flávio - (Nova Iguaçu); 
Nilândio e Luiz Renato - (Mesquita); 
Marcos Jorge - (Pavuna). 

Pela Comissão dos ex-alunos/as. 

Um grande abraço e até lá. 
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Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006 

Nova Iguaçu, 20 de outubro de 2005. 

Memória da Primeira Reunião de Avaliação 2005 e Planejamento 2006 
Após a leitura do texto-base para esse processo de avaliação e planejamento fizemos os seguintes 

esclarecimentos e inclusões. Na página 4, referente às ações diocesanas do CSp, esquecemos de incluir a 
---1:---�- A- r,., ___ A- A -�1:-- A- ,--, __ :,.-+ .. -- ---------A- --- 0---: .. -1 n-+- 1--'---·· -··- •--'-�- -�-
1Ci1 l1L.i1yi1U uu \..,Ul:SU uc �lli:111:S C uc \..,UllJUlllWi:1, i:1:s:SC:S:SUli:1UU JJUl rct\;lVi11. DC lU lClllUlUU yuc lé:1lllUClll llé:1U 

incluímos a realização das reuniões da coordenação executiva com os animadores municipais. Orofino 
questionou o porquê da detalhada avaliação do Seminário sobre Doutrina Social da Igreja e a pouca 
referência do desenvolvimento da Escola de Formação Política como um todo. 

Após esse primeiro momento, começamos propriamente a avaliação com o destaque do Orofino. 

'1\ 1 

'�\ 

Ele considera fundamental percebermos como se dá a relação do Centro Sociopolítico com o conjunto da 
Diocese e nessa perspectiva como nós somos vistos pela Diocese. Assim, se queremos ampliar o espaço 
de participação dos leigos e do clero, ter um trabalho de fortalecimento da dimensão sociopolítica na 
Diocese é imprescindível discutirmos a relação do Centro Sociopolítico com o conjunto da Diocese. 

Pe. Bruno lembrou que quando nós falamos "relação com a Diocese" estamos falando, na verdade, 
relação com a coordenação de pastoral e não propriamente com a base. A base, no sentido de uma maior 
capilaridade é, na verdade, mais atingida pelo conjunto das pastorais sociais e não pelo CSp, ou pela 
Cáritas ou CDH. Nesta linha vale então se perguntar: 

[\ : \ • qual a_nossa proposta f?rmativa e c�1?º ela se real�za em termos pedagógic��/mrto�o�ó�icos?
\4 f 

• Especificamente, qual e a nossa pohtica de formaçao para as bases? - <..."-'-�· ,, P t:.t, L\ ,:. \:i1.·. 1· 

"-__) • Quem são os nossos destinatários? -::,f--, L\v :�:. �\ :\ t:,\ \ ,, ' ,
'
. � : '<>.

• Como apoiar e fomentar a ação social nas paróquias e comunidades, favorecendo também a
articulação das bases (bem como a inserção da dimensão das políticas públicas)?
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Facul� de ?i�ca;ão- NUFIPE - Núcleo de Filosofia, Política e Educação
Diocese Nova Iguaçu - Centro Sociopolitico 
Curso de Extensão Escola de Fonnação Política - 2005 

1. Apresentação

O que pensa e faz o vereador fluminense 
· (P r ojet o  de P esquisa)

Desde 2003, contando com a colaboração da FEUFF, a Diocese de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - RJ, vem desen
volvendo um processo sistemático de formação política de militantes políticos de oríger,:i das camadas populares, buscangQ_desta 
forma contribuir para o despertar e o potencializar da práxis política de "novos sujeitos' na região. 

Como desdobramento deste exercício de intervenção em torno da ampliação e do controle da coisa pública, a práxis dos 
cursistas tem demandado uma maior fundamentação teórico-prática em torno das políticas públicas, das ações do Executivo e das 
Câmaras1 de seus respectivos Municípios. 

Dessa forma, surge este projeto de pesquisa ·o que pensa e faz o vereador fluminense" , que se quer origem de outras 
pesquisas em torno das políticas públicas e dos poderes executivos municipais locais. 

2. Introdução
Se a moderna teoria politica tem afirmado que "os órgãos legislativos eleitos são o principal fórum para deliberar, debater

e aprovar leis em uma democracia representativa•, que "não são Parlamentos que se limitam a pôr o carimbo, simplesmente apro
vando as decisões de um líder autoritário", no entanto, salta aos olhos de iniciados na política que no cenário político brasileiro há 
uma inversão das funções entre os poderes Executivos e Legislativos. 

Em Nova Iguaçu, por exemplo, vereadores fazem, e muitos deles só sabem fazer, às vezes do Executivo Municipal em 
seus redutos prestando à população serviços de ambulâncias, de centros comunitários, de colocação de manilhas, etc. 

Neste sentido, a pesquisa quer contrastar os princípios teóricos com a realidade empírica do pensar e do fazer político 
dos vereadores dos Municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti, Niterói, Duque de Caxias e 
demais que possuam pessoas inscritas na Escola de Formação Política - EFP. 

Ela parte da compreensão de que a práxis política das ca.madas populares � elaboração "unitária de uma consciência 
coletiva': novo ·senso comum• portador de um "bom senso• político - deve, difundir um novo •modo de pensar político', centrado 
na res-pública, contribuindo para a crítica dos costumes da população e dos políticos de plantão em torno da coisa pública2. 

3. Objetivos
Levantar elementos necessários a potencializar a práxis política dos participantes da Escola de Formação Política;
captar o "modo de pensar• (teoria) e de fazer política (prática - dimensão dos costumes) dos parlamentares e suas respecti
vas Câmaras Legislativas Municipais em busca de uma nova práxis política. 

4. Metodologia da Pesquisa
Trata-se de uma pesquisa participante, a partir de levantamento de dados e questionário pré estruturado, a ser desenvol

vida pelos participantes da EFP 2005 e seus bolsistas, como exigência curricular para o recebimento do certificado, sob a orienta
ção do professor Percival Tavares- FEUFF. 

Assim, os estudantes são chamados a participarem do processo desde a criação do roteiro, passando pela pesquisa
análise, até a divulgação dos resultados. Ot>jetiva-se entrevistar, vias cursistas, todos os vereadores de cada Município com pre
sença na EFP. 

A pesquisa está dividida em duas atividades que se completam: 
Pesquisa Geral de dados do Município e sua Câmara de Vereadores; 
Entrevista com os vereadores do Município. 
Atividades, estas, com ritmos, tempo e espaços diferenciados, mas que precisam estar combinados para que a pesquisa 

se desenvolva a contento. Neste sentido, segue abaixo o método a ser utilizado: 
Caminhos da pesquisa 
1. o coordenador e bolsistas, a partir dos elementos teóricos e empíricos já identificados, elaboram a proposta de pesquisa a ser

apreciada pelos participantes da Escola de Formação Política EFP;
2. constituição de imediato de um único grupo por Município para desenvolver o trabalho, com seu respectivo coordenador e

dois relatores para registro do que for sendo elaborado e definido pelo grupo;

1 Desde o início de 2005, começam a criar corpo algumas iniciativas em tomo do acompanhamento das Câmaras Municipais na 
Baixada Flwninense. Neste sentido, são exemplares as iniciativas populares de Nova Iguaçu e de Mesquita a exigirem maiores 
fundamentações. 
2 Sobre a relação teoria (modo de pensar) e prática (costumes), reflexão gramsciana a propósito do processo educativo e formativo 
necessários à elaboração " unitária de uma consciência coletiva" rumo a uma nova hegemonia, ver Soares, Rosemary Dore. "Edu
cação e Hegemonia em Gramsci" in Filosofia Política e Educação - Revista Movimento, n. 10, setembro de 2004, Niterói, 
EdUFF, p. 50-68. 
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3. reserva-se meia hora fin.al, das aulas de EFP, para os grupos desenvolverem a pesquisa;
Da pesquisa geral 
4. para a Pesquisa Geral de Dados, em um único grupo por Município:
4.1. estudar a proposta de roteiro (ver a seguir};

' 

4.2. identificar as possíveis fontes de dados sobre a Câmara de Vereadores e seu Município (arquivo da Câmara, documentos, Secr. Munici-
pais, internet, artigos, livros, documentos etc.); 

4.3. definir as tarefas para levantamento de dados e dividi-las entre os membros do grupo, estabelecendo prazo para serem cumpridas; 
4.4. registrar e analisar por Município os dados levantados; 
Da entrevista 
5. crítica da proposta de roteiro de entrevista pelos cursistas da EFP e egressos de 2003-2004, bolsistas e coordenador geral, esclareci-

mentos e orientações em tomo da mesma;
6. a equipe coordenadora do projeto retoma o roteiro buscando incorporar as sugestões;
7. equipe coordenadora faz um ensaio aplicando o questionário no Município de Rio Bonito- RJ;
8. ao mesmo tempo em que os participantes da EFP levantam dados do seu respectivo município, da sua Câmara Municipal e lei Orgânica,

etc. (Pesquisa Geral};
9. treinamento dos estudantes para a aplicação do questionário: o quê e como registrar, etc.;
10. definir entre os membros de cada grupo, quem entrevista quem (de preferência em dupla);
11. aplicação da entrevista pelos participantes da EFP em seus respectivos Municípios, sob a orientação e acompanhamento do coordenador

e bolsistas;

CRONOGRAMA 

PERIODO PESQUISA GERAL ENTREVISTA 

Até 11.06 Elaboração do p rojeto 
11.06 - Apresentação e estudo em grupo da proposta de Elaboração por bolsistas e coordenador da pro-

pesquisa (observações e esclarecimentos) posta para entrevista 
- Constituição dos grupos de pesquisa
- Registrar por escrito observações, sugestões,
esclarecimentos etc.

Até 18.06 - identificar as possíveis fontes de dados idem 
18.06 - retomada, em plenário, da proposta Entreçia da proposta p/ entrevista aos or. 

Até 25.06 - definir, dividir tarefas pi levantar dados - equipe coordenadora faz um ensaio da entrevista
- estabelecer prazo para serem cumpridas no Mun. de Rio Bonito- RJ

25.06 - levantamento de dados sobre a Câmara Munici- - em plenário, crítica e sugestões à proposta de
pai e lei Orgânica, etc roteiro de entrevista 

/ 
- na semana, a equipe coordenadora retoma rotei-
ro para incorporar sugestões 

02.07 Idem 

1� 
- treinamento para a aplicação do questionário: o
quê e como registrar, etc.;
- definição por Município, quem entrevista quem
(preferência em dupla) -

16.07 Sistematização dos dados ____, Entrevistas com vereadores 
23.07 Idem Idem 
30.07 • Sistêmatização das entrevistas, análise e síntese
06.08 Idem 
13.08 Semi nário po r Mun icípio 

A definir Reencontro de totalização 
A definir Divulgação 

12. Da abordagem ao entrevistado:

12.1. portar crachá de identificação (estudantes_da EFP 2005, curso de extensão das UFF-CSp); 
12.2. agendar entrevista: quem entrevista? Quem entrevistado? Onde? Quando? Dia e hora; 
12.3. explicar ao vereador de que se trata de uma entrevista, dentro do Projeto de Pesquisa ·o que pensa e faz o vereador Fluminense", da 

UFF-CSp, coordenada pelo professor Percival Tavares; 
12.4. deixar claro que o resultado das entrevistas será divulgado, em encontros, seminários, relatórios, entrevistas, artigos e livros, via site da 

Mitra Diocesana, da UFF, preservando a identidade dos entrevistados; 
12.5. entrevistar cada vereador do Município; 
13. terminadas as entrevistas no Município, os participantes da EFP procedem à totalização e à análise dos dados: primeiras aproximações

teóricas da práxis política do Legislativo Municipal a serem apresentadas no seminário de 13 de agosto (buscar referenciar à Lei Orgânica
Municipal e ao Regimento Interno da Câmara: identificar o papel reservado ao legislativo e qual idéia de democracia subjaz a esses do
cumentos);

14. retomada da totalização por município e geral, entrecruzamentos de dados e análise crítica dos resultados pelos bolsistas, estudantes da
EFP interessados e professor coordenador;

15. elaboração de textos e exposição do resultado pelos bolsistas, estudantes da EFP e coordenador.



PESQUISA GERAL3

DADOS DO MUNICÍPIO Nome Município: ............................................ . 

Data de criação: Nº de habitantes: 
PIB do Município: Renda per capita: 
Principal fonte de renda: 

DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
Endereço: 
1. Sede Própria: 1 sim; 

2. Nº de vereadores:

2 não; 

mulheres; 

3 alugada; 

homens; 

Nº de eleitores: 

Orçamento geral: 

Fone: 

4 emprestada; 

3. Relação dos vereadores, seus partidos e alinhamentos: base governista, oposição ou neutro

4. Orçamento da Câmara:

5. Percentual do orçamento da Câmara em relação ao do Município:

6. Remuneração por vereador:

7. Nº de assessores por vereador: níveis 

recursos $ por mandato: 

rendirnent0 

8. Principais projetos/decretos de lei, etc. aprovados pela Câmara em 2004/05 apresentados pela
base governista pela oposição pelos neutros 

9. Principais projetos/decretos de lei, etc. reprovados pela Câmara em 2004/05 apresentados pela
base governista pela oposição pelos neutros 

1 O. Dias de sessões: 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
11. O Legislativo buscou envolver a população na elaboração da Lei Orgânica do Município?

1 Sim; 2 Não; 3 NS 

12. A LOM permite prevê a apresentação de projetos de Iniciativa Popular com força de projeto de lei?
1 Sim; 2 não; 3 NS 

13. A LOM Prevê Tribuna Livre à população?
1 Sim; 2 Não; 3 NS 

14. Quais são as exigências para tal?

15. Existe algum outro dispositivo a prever uma maior participação da população nos destinos da cidade?
1 Sim; 2 Não; 3 NS 

16. Se há, quais são esses dispositivos a permitirem a participação da população nos destinos da cidade?
1 Orçamento participativo 2 Câmara itinerante 3 Audiência pública na Câmara 
4 Audiência pública com o Prefeito 5 Outras. Quais? 

3 Este levantamento mais geral dos dados de c�_da Município visa preparar o campo ima o desenvolvimento da pesquisa. 
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U f f - Faculdade de Educação - NUFIPE - Núcleo dt: Filosofia, Política e Educação
Diocese de N. Iguaçu - Centro Sociopolítico - Escola de Formação Política - 2005 
Pesquisa - O que pensa e faz o vereador fluminense 

ENTREVISTA COM O/A VEREADOR/A 

1 - DADOS PESSOAIS 
1. Há quantos anos mora neste município? ____ anos
2. Esse é o seu primeiro mandato como vereador/a? 1. Sim 2. Não 99. NS/NR

3. O (a) Sr (a) já exerceu algum outro mandato como vereador? 1. Sim 2. Não (Pule p�ra 5) 99. NS/NR
4. Em qual ano ? ____ 88. NA
5. O Sr. acha que sua eleição se deveu :

1. Ao apoio a um dos candidatos a prefeito
3. Ao marketing da propaganda política
5. Ao trabalho de boca de urna
7. Ao apoio da própria classe

2. Ao trabalho}urito à comunidade
4. A uma campanha eleitoral bem feita
6. Ao apoio financeiro recebido
99. NS/NR

·--�

8. Outros. Quais? __________________________________ _
6. Quantas vezes o (a) Sr. (a) já se candidatou a vereador?

1. Uma vez 2. Duas vezes 3. Três vezes 4. Mais de três 99. NS/NR
7. O que levou o (a) Sr. (a) a se candidatar nesta eleição?

1. A sensação de que "chegou a sua vez"
3. A necessidade de ajudar a comunidade
5. A necessidade de representar a sua classe
7. A cobrança do partido

2. O apoio e incentivo de outros políticos
4. A boa votação do pleito anterior
6. A busca de melhor rendimento
99. NS/NR

8. Outros. Quais? 
----------------------------------

8. O (a) Sr (a) já se candidatou a algum outro cargo político além de vereador?
1 Sim 2 Não (Pule para 11) 99. NS/NR

9. A qual cargo? 1. Prefeito 2. Deputado Estadual
4. Senador 99. NS/NR

10. Em qual Município? ___________ _
11. Qual a sua posição em relação à lei eleitoral 9.840?

3. Deputado Federal
88.NA

1. favorável. Por quê?
-------------------------

2. Contrário. Por quê? ____________________________ 99. NS/NR
12. O (a) Sr (a) já exerceu anterionnente algum cargo público comissionado?

1. Sim Qual o cargo? _____________________ 2. Não 99. NS/NR 88. NA
13. O (a) Sr (a)já foi filiado a algum outro partido político?

1. Sim 2. Não (Pule para 16) 99. NR/NS
14. A qual partido político? (Atenção pesquisadores: pode ser mais de um partido)

l 5, O que levou o (a) Sr (a) a desfiliar-se deste partido? (Atenção pesquisªdores; explorar a resposta)

16. O senhor já exerceu alguma outra atividade política antes de se candidatar?
1. Sim 2. Não (Pule para 18) 99. NS/NR

17. Qual atividade política? 1. Sindicato 2. Movimento Social (Associação de Moradores)
3. Partido Político 4. Igreja 5. Conselhos 6. outra.
Qual? _________________________ 99 NS/NR

18. Em relação ao prefeito de sua cidade, o (a) Sr (a) se declara como:
1. Base governista ·· 2. Oposição 3. Neutro 99. NS/NR

88.NA

19. Por que o (a) Sr (a) assim se caracteriza? __________________________ _

li - QUANTO ÀS AÇÕES: 
20. Na sua opinião, qual o principal problema do município? ___________________ _
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22. O que o (a) Sr (a) vem fazendo para tentar solucionar esse problema?
----------------

23. Enquanto parlamentar, qual a sua principal área de atuação?
1. Saúde 2. Transporte 3. Educação
5. Saneamento 6. Cultura e lazer 7. Esportes

4. Habitação
8. Sem área específica

9. Outras. Quais?
------------------------------

99. NS/NR
24. Como o (a) senhor (a) vem atuando nessa área?

------------------------

25. Para essa intervenção é necessário algum recurso financeiro?
1. Sim 2. Não (Pule para 27) 99. NS/NR

?(;_ 0P onilP VPm p.;;tp rPr.11r,;;o fimmr.Piro? 
----------------------------

27. Como o prefeito do município vem agindo para solucionar este problema?

28. O (a) Sr (a) costuma ajudar a comunidade? 1. Sim 2. Não (Pule para 31) 99. NS/NR (Pule para 31)
29. Qual tipo de ajuda ou apoio o (a) Sr (a) presta a comunidade? (Atenção: não ler opções)

1. Concede cesta básica; 2. Consegue transportes para eventos;
3. Faz doação de remédios; 4. Encaminha atendimento hospitalar
5. Promove consultas médicas; 6. Concede ajuda funeral;
7. Concede cartas para vagas nas escolas públicas; 8. Indica diretores para escolas
9. Ajuda na segurança da escola solicitando policiais 10. Consegue ônibus escolar/universitário
11. Oferece cursos; 12. Oferece oportunidades de trabalho
13. Outros. Quais?

-----------------------------------

30. De onde vem a verba para estes serviços que o (a) Sr (a) mantém ou apóia?
1. Verba própria 2. Recebo doação de empresas privadas
3. Apóio mas não dou verba 4. Recebo ajuda de outro político
5. Verba municipal 6. Verba estadual; 7. Verba federal
8. Ajuda do partido 9. Outras __________________________ _

99.,NS/NR 
31. Até que ponto o (a) Sr (a) acha esse tipo de serviço à comunidade responsabilidade de um vereador? Por quê?

32. Se o (a) Sr (a) concedia esses serviços e parou, qual foi o motivo?
1. faltou verba 2. avia pouca procura pela população
3. hoje não há mais necessidade 4. recebia muitas críticas
5. outros 99. NS/NR

-----------------------------

33. Seus assessores foram escolhidos:
1. pelo apoio eleitoral prestado 2. por amizade

88.NA

5. por serem parentes
3. porque ajudam a elaborar leis
6. outros motivos. Quais?

---------

34. Considerando que no Brasil é muito comum políticos contratarem parentes para trabalharem em cargos públicos,
qual o seu posicionamento em relação a essa prática? 1. Favorável , · 2. Contrário 99. NS/NR (pule para 36)

35. Por quê? _____________________________________ _

36. O (a) Sr (a) é a favor da reforma política? 1. Sim 2.Não 99. NS/NR
37. Por quê?

--------------------------------------

38. Se o (a) Sr (a) é a favor, quais seriam os principais pontos desta reforma?
---------------

39. Quais foram os seus principais projetos de lei apresentados na Câmara?
---------------
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40'. Quais deles foram aprovados? _____________________________ _ 

41. De que maneira o (a) Sr (a) conseguiu a sua aprovação? ____________________ _

42. A Câmara Municipal, quando elaborou a Lei Orgânica do Município ...
1. Envolveu a população na sua elaboração 2. Não consultou a população 99. NS/NR

43. Qual o seu posicionamento em relação a projetos de Iniciativa Popular com força de projeto de lei?
1. Favorável 2. Contrário 99. NS/NR (pule para 45)

44. Por quê?--------------------------------------

45. O (a) Sr (a) é a favor da Tribuna Livre à população na Câmara? 1. Sim 2.Não 99. NS/NR (pule para 47)
46. Por quê?--------------------------------------

47. O (a) Sr (a) é a favor de outros dispositivos que permitam a participação popular nos destinos da cidade?
1. Sim 2. Não 99. NS/NR (pule para 49)

48. Por quê? ________ �----------------------------

49. Em caso positivo, que mecanismos garantiriam a participação da população?
1. Orçamento participativo 2. Câmara itinerante 3. Audiência pública com o Prefeito
4. Audiência pública na Câmara 5. Outros.Quais?________________ 99. NS/NR

50. Por quê?
------------------=----------------------

Vereador (a): ________________ Câmara Municipal de __________ _ 

Sexo: 1. F 2. M 

Idade: 1. 20 a 30 anos 
4. 5 1 a 60 anos 

2 .3 1 a 45 anos 3. 46 a 50 anos 
5. 60 ou mais

Escolaridade: 1. sem instrução 
4. 1 ° grau incompleto
7. 2° grau completo

2. Rr ºmário incompleto
5. 0 grau completo 

8. superior incompleto

3. primário completo
6. 2° grau incompleto
9. superior completo

99. NS/NR

Filiação partidária: 
----------------

Natura li d a d c: 
R e n d a: 

------
---r-

--
-=--

--
�

---
-

---------------------

Profissão: 
-----------=--------

Exerce essa profissão atualmente? 1. Sim 

Nome entrevistadores: 
--------------�---

Orientação aos pesquisadores: 

1. agendar a entrevista com antecedência;
2. deixar claro o anonimato do entrevistado e a publicação do resultado geral;

2. Não

3. procurar fazer a entrevista de dois a dois- enquanto um registra o outro acompanha;
4. basta uma entrevista por vereador;
5. dividir a tarefa da entrevista entre os pesquisadores;
6. quando a resposta for optativa circular com caneta azul a (s) opção (ões) escolhida (s);
7. manter o controle das entrevistas feitas, colocá-las em uma pasta;
8. após estudo das entrevistas entregá-las à coordenação geral para sistematização posterior;

99. NS/NR

Data da entrevista .... ./ .... ./2005 

9. agradecer a disponibilidade do entrevistado e convidá-lo para acompanhar o seminário de 13 de Agosto 2005
10. buscar uma relação impessoal com o entrevistado, ou seja, não entrevistar se for parente, amigo ... Trocar de vereador se for o caso, pois

uma relação pessoal com o entrevistado pode comprometer o resultado da pesquisa
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Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 
Processo de Avaliação 2005 e Planejamento 2006-2008. 

Nova Iguaçu, 2 de Dezembro de 2005. 

1. Apresentação e Fundamentação do Processo de Avaliação e Planejamento.

Este texto busca recuperar os encaminhamentos feitos durante o processo de avaliação e planejamento 
do Centro Sociopolítico (CSp), realizado no período de 14 de outubro a 25 de novembro. Este processo de ava
liação teve como ponto de partida um texto de discussão que buscou sistematizar as reur.ifr:$ da Coordenação 
(realizadas todas as sextas-feiras dos meses de 2005), seguidas de Análises çle Conjuntura Eclesial (assess.9rado 
por Francisco Orofino) e Sociopolítica (assessorado por Névio Fiorin - Iser Assessoria)

1
. 

Este processo de avaliação teve como pano-de-fundo de discussão a percepção da Coordenação Geral do 
CSp de que era necessário rediscutir o nosso papel na Diocese e na sociedade, isto porque: 

Considerando a dimensão diocesana, podemos perceber que: 
a) Foi constituída uma Coordenação Diocesana de Pastorais Sociais (tendo como conseqüência a

constituição de experiências de coordenações regionais de pastorais sociais) que estão buscando
descobrir o seu específico no conjunto da Diocese.

b) A Cárítas também se vê interpelada a assumir legalmente as experiências sociais desenvolvidas
por pastorais sociais e agentes de pastoral presentes nos conselhos municipais representativos da
inserção dos leigos nas políticas públicas.

· c) A atuação potencial do Centro Diocesano de Direitos Humanos como defensor e promotor dos
direitos humanos na realidade da Baixada Fluminense. 

d) O processo de discussão e amadurecimento da proposta de articulação da dimensão sociotrans
formadora em nossa D:ocese denominada Mini.\·tério da Caridade2

.

Considerando a dimensão sociopolítica em nossos municípios, podemos perceber que: 
e) Há a necessidade de aprofundar o nosso entendimento de organismo diocesano de formação

(Escola de Formação Política), mas que ao mesmo tempo busca articular e mobilizar para ações
concretas nos municípios, particularmente considerando o espaço das políticas públicas via
Çonselhos Municipais e Comunitários, Grupos de Acompanhamento às Câmaras Municipais e
outros movimentos e organizações e espaços da sociedade. Isso sem com'.•r nossa participação
indireta como Centro Sociopolítico, mas como Diocese, no Seminário Interdiocesano por uma
Cultura de Paz e no Reage Baixada, só para citar dois exemplos.

2. Objetivos da Avaliação e Planejamento.

Desta forma, como conseqüência, o nosso processo de avaliação e planejamento deveria ter como obje
tivo repensar: 

l. 

2. 

As diretrizes de readequação do CSp no que se refere a sua missão no conjunto da Diocese, 
considerando as mudanças aí operadas (recentes e ainda em processamento), as linhas de ação 
do CSp, os seus objetivos estratégicos para o triênio 2006-2008 e a materialização disso tudo 
através das atividades específicas promovidas e/ou apoiadas pelo CSp e pelos GFC. 
A nossa organização e funcionamento interno. Para responder a esses desafios, quais aspectos 
organizativos devem ser considerados, particularmente em relação a coordenação executiva 
(papel de motivar, coordenar e acompanhar todas as atividades do CSp), dos animadores muni
cipais (ações em parceria com o Regional, despertar e acompanhar as lideranças, promover 
ações e formações em consonância com as diretrizes do CSp e de acordo com a realidade pasto-

1 
Nestas análises de conjuntura participaram, além da Equipe do Centro Sociopolítico (Coordenação Geral, Coordenação Executiva, Animadores 

Municipais, Assessores e Secretaria) algw1s representantes da pastoral diocesana (Ir. Rosa, pela Pastoral da Criança, Pe. Justino, pelo Centro Dioce
sano de Direitos Humanos, Ir. Tânia, pela Pastoral do Menor, Pe. Fc.!lix, Ir. Filó e Luis e Maria Bethânia, pelo Grupo Espiritualidade da Terra). A este 

wupo somaram-se ainda os padres Matteo, Geraldo Lima e Ricardo que vem integrando as reuruões do Centro Sociopolítico. 
" De acordo com o entendimento da Igreja no Brasil manifestada pela CNBB no documento 71. Em nossa Diocese está sendo considerado neste 
ministério as pastorais sociais (incluindo não somente as pastorais, mas também os movimentos e os gmpos de ação social), o CSp, o CDH, a Cári
tas,.; as CEll's. 
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ral e municipal na Região), dos assessores, além da nossa resposta ao funcionamento necessário 
ao Centro Sociopolítico (setor de pesquisa, página na Internet, recursos financeiros). 

O texto que se segue foi organizado da seguinte forma. Em primeiro lugar apontaremos os desafios e os 
possíveis encaminhamentos surgidos a partir das análises de conjuntura eclesial e política que serviram e servi
rão para ajudar o Centro Sociopolitico a compreender a sua missão, seus objetivos estratégicos na Diocese e na 
sociedade. 

Depois, no segundo momento, apresentaremos uma proposta de redação que buscou dar conta das novas 
diretrizes para o Centro Sociopolítico. Os consensos de hoje é que nortearão nossa atuação daqui para frente3

. 

Nossa Leitura dos desafios Sociopolíticos e Eclesiais: 
Em função dos recentes escândalos políticos-partidários envolvendo um governo cujas expectativas de 

mudanças eram bastante amplas, há toda uma série de análises que apontam para uma tendência de forta/eci
memo das posições de direita, de cunho conservador para as eleições do próximo ano, particularmente conside
rando os agora escassos e controlados recursos financeiros e a frágil militância partidária que deverá ocupar as 
ruas. O governo federal -inicialmente apoiado por expressivos setores organizados da sociedade-, em troca de 
manter a hegemonia do capital, possibilitou perceber as relações conflitivas entre os interesses partidários, os 
interesses governamentais e os interesses da sociedade organizada em movimentos, sindicatos e outros. 

Desta forma, essa conjuntura nos aponta para a necessidade de fortalecimento da sociedade organizada
e não organizada, não condicionada aos partidos ou aos interesses dos governos. Não é a toa que eventos 
como a Carta produzida pela Assembléia Popular, realizada em outubro em Brasília, busca recuperar um pro
jeto popular - "mutirão para um novo Brasil". Portanto, fica mais evidente a urgência de: 

a) Investir num trabalho de recuperação e fortalecimento e articulação da base popular, que
se encontra desanimada, sem perspectivas de participação, sem utopia e dispersa, a fim de (re)
organizar o contra-poder popular. Não devemos esquecer que há uma massa de esquerda pen
sante que está atuando, trabalhando em projetos, em alfabetização, mas que está dispersa. Esse
desafio deve ser norteado por uma pedagogia popular libertadora e transformadora, pautada 4:

• Na escuta dessas pessoas, ouvi-las, isto é partir das situações concretas vividas por elas,
ajudando-as a fazer a leitura dessa realidade, ajudando-as a entender as raízes da situa
ção, "onde a corda está apertando" e ajudando a fazer processos de síntese dos antigos e
novos processos de transformação da realidade, de forma a estimular o desenvolvimento
de uma consciência crítica e do fortalecimento de uma renovada utopia de que é um ou
tro mundo é possível. Sem este horizonte utópico não é possível um outro mundo.

b) Na insistência sobre a ética na política como forma de construção da utopia desejada.

e) Devemos saber valorizar o que se tem, valorizar as conquistas já feitas (não começamos do
zero) a nível nacio�al existem experiências importantes como os Encontros Nacionais de Fé e
Política (o próximo será 11 e 12 de março, em Vitória - ES) e as Semanas Sociais Brasileiras.
Porém, precisamos criar sistemáticas de divulgação das iniciativas do povo, daquilo que já
faz em termos de mobilização e contribuir para dar um salto de qualidade (É importante
não esquecermos que no plano municipal, existem ainda algumas lideranças de cunho popular
que ainda resistem nos espaços de correlação com os governos municipais, seja nos Conselhos,
seja trabalhando diretamente com os próprios governos).

d) Atuar na articulação política no próprio espaço político na sociedade e não querer trazer
esse espaço político social para dentro da Igreja. A nossa espiritualidade, evidentemente,
deve nos impulsionar e ajudar a participar de uma forma diferenciada nesses espaços. Esse desa
fio se torna presente quando pensamos nossa atuação em espaços como o Fórum Diocesano de

3 Em julho de 2006 poderemos realizar uma breve avaliação do primeiro semestre para monitorar nosso planejamento. 
1 Talvez nós da Coordenação Ampliada do Centro Sociopolítico, precisaríamos garantir momentos pcnnanentes de formação-reflexão 
sistemática sobre os processos e experiências de educação popular. nossos conceitos de cidadania, engajamento social, espiritualidade 
libertadora, isto é, viver e aprofundar aquilo que idealmente sonhamos e desenvolvennos uma estratégia pedagógica de formação e 
ação. 
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Conselheiros Municipais, o Conselho. Comunitário de Saúde em Belford Roxo e os Grupos de 
Acompanhamento à Câmara em Mesquitaê'é; Nova Iguaçu. 

,. : ·. '- .·,.,.·· .. _-• ·�· ., 

Ao mesmo tempo, a análise da conjuntura eclesial, nos ajudou a perceber a necessidade vital de resga
tarmos nos nossos trabalhos, na vida do Centro Sociopolítico, a mísiica de uma espiritualidade encarnada, 
.mlidária, libertadora e transformadora. É essa mística que nos possibilita compreender a nossa missão no 
Reino, "é o que nos faz sonhar, lutar; é o que nos confere uma postura de fé num amanhã sintetizado nas con
tradições do agora5

". Contradições essas que se espelham na política nacional e municipal, na derrota da proibi
ção da comercialização das armas de fogo e munições no Referendo realizado em outubro, no busca de parte do 
povo pelas religiões que "vendem" as salvações para as doenças do corpo e da mente, bem como para o desem
prego, para as desestruturações familiares, e que prometem um mundo material de prosperidade e fartura. Con
tradições essas presentes no próprio modelo de Igreja que pregamos e inclusive, na distância entre o que so
nhamos como projeto de sociedade e justiça e a forma concreta como nos relacionamos uns com os outros. 

Através dessa mística encarnada, libertadora e transformadora devemos, como aponta também a análise 
da conjuntura sociopolítica: 

e) atuar em reconstituir um trabalho diocesano de base, atuando a partir do protagonismo dos lei
gos e das leigas como sujeitos do processo de formação e ação, com uma pedagogia que possi
bilite análises constantes da realidade, bem como processos de auto-crítica.

f) Neste sentido, a continuidade da articulação com as pastorais sociais e o início da articulação
com a Comissão Diocesana das Comunidades Eclesiais de Base (CEB's) é estratégica, assim
como um trabalho voltado à juventude em articulação com a Pastoral da Juventude.

g) Existe um grupo de leigos atuantes nas paróquias e nas Regiões pastorais que precisaríamos al
cançar e acompanhar. Muitos, inclusive já passaram pelo CSp, mas a sensação que temos é que
faltam pessoas. Por isso, precisamos saber investir em �lgumas lideranças-chaves.

h) Como ressaltou a análise de conjuntura eclesial, o específico do Centro Sociopolítico está no
plano da construção de uma sociedade justa e solidária. O nosso específico é a formação do
laicato. Cabe ao CSp lembrar a força social e política da Diocese.

i) Juntamente com a Cáritas e o Centro de Direitos Humanos, reunidos na possibilidade de
constituição do Ministério da Caridade, poderemos continuar ajudando a Diocese a definir a
contribuição de cada um desses espaços e de nossa Diocese para a construção dessa sociedade
justa e solidária. Seria este ministério o pólo agregador? Seria a Cáritas? Seria o próprio Centro
Sociopolítico? Ainda não temos clareza, mas estamos caminhando nessa discussão. No próximo
dia 16/12, num encontro marcado com D. Luciano, deveremos dar mais um passo nesse sentido.

) /l Mística do Animador Popular - Grupo Teologia e Assessoria Orgânica (TÃO) - Francisco Orofino e outros autores/ Série Cader
nos de Religião e Cidadania. São Paulo: Ática, 1996. 
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3. Redefinição das Diretrizes para o Centro Sociopolítico.

3.1. O Que é o Centro Sociopolítico
O Centro Sociopolítico é um organismo da Diocese de Nova Iguaçu, que, juntaniente com a Coordena

ção das Pastorais Sociais, da Cáritas, do Centro de Direitos Humanos e da Comissão Diocesana de CEB' s, inte
gra a dimensão sócio-transformadora em nossa Diocese. 

• Ver grqfico.

O específico do CSp nessa dimensão sociotransformadora é a formação sociopolítica do laicato, apoiado 
numa espiritualidade solidária, libertadora e transformadora. e no apoio ao fortalecimento da sociedade civil 
3. 1. Missão do CSp.

A missão do Centro Sociopolítico, em unidade com a caminhada da Diocese de Nova Iguaçu, é o de 
"Resgatar o sentido político da fé,formar e apoiar os que militam na sociedade civil organizada". 

Objetivos: 
Nosso objetivo geral persevera na linha de "estimular nos agentes sociais a consciência dos direitos do 

povo e reforçar a participação efetiva na transformação social à luz dos direitos fundamentais da pessoa hu
mana e da fé, através de atividades que transformem a realidade local, criando experiências de exercício da 
cidadania e re!,peito à pessoa na comunidade ". 

Para cumprir sua missão, o CSp deverá: 
• Estimular junto às comunidades, agentes pastorais e sociais, a consciência Je>s direitos universais

elementares (viver dignamente, saúde, educação, transporte, habitação, emprt :.·,:, lazer, cultura, etc.).
• Estimular e apoiar a participação nas instâncias de decisão de políticas públicas (Conselhos, Comis

sões, etc.) e em organizações.da sociedade que defendem os interesses dos excluídos.
• Estimular a criação de novas formas de intervenção e exercício da cidadania.
• Educar para a autonomia, capacitando e formando para a superação do idealismo, do empirismo, do

paternalismo, assistencialismo, clientelismo ·e cooptação,
• Difundir a informação como instrumento para garantir a participação e evitar a manipulação.
• Promover e incentivar debates públicos sobre questões e problemas atuais na ótica dos excluídos.
• Aprofundar uma espiritualidade de compromisso que articule Fé e Vida, mística e ação.
• Aprofundar a dimensão ética na formação e na ação política.

Linhas de Ação e Ações Específicas: 

Formação. 
Visa garantir uma formação sociopolítica constante, junto às lideranças populares articuladas à Diocese de 

Nova Iguaçu. É nesta perspectiva que o Centro tem elaborado as seguintes atividades: 
• Escola de Formação Política.
• Formação de Pesquisadores Populares.
• Curso de Metodologia na Educação Popular.
• Encontros Mensais de Formação Política.
• E ainda cursos sobre Trabalho, Saúde, Educação e Meio ambiente.
• Formação Política para os Regionais.

Pesquisa. 
Produção de conhecimentos sobre as condições sociais e políticas da Baixada Fluminense feitas a partir e atra
vés das lideranças populares e pastorais presentes na região de atuação do Centro. 

Assessoria e Articulação. 
Acompanhamento e articulação entre os movimentos e agentes populares e pastorais, assessorando as iniciati
vas nos municípios, ou articulando outras entidades para tal fim. Acompanhamento das iniciativas populares no 
âmbito da promoção e defesa da cidadania, nas suas mais diferentes dimensões, como a geração de emprego e 
renda (cooperativas de produção de massas); incentivar, fortalecer e acompanhar a atuação dos agentes de pas
torais nos Conselhos Municipais (particularmente os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Con
selhos de Saúde, Conselhos de Educação, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Tutelares). 

Informação e Documentação. 
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Reencontro dos ex-alunos das Escolas de Formação Política 2003/2004 

em 24 de setembro de 2005 

O encontro foi iniciado às 9h 1 0min. Estiveram presentes 19 participantes sob a coordenação de 
representantes da comissão dos ex-alunos da EFP e do CSp. Alguns companheiros que não puderam estar 
presentes justificaram as suas faltas, dentre eles, a representante da UFF Eliete, que no último encontro nos 
enriqueceu com a sua participação. 

Após os cumprimentos e as boas vindas foi solicitado a cada participante que se apresentasse. 
Flávio apresentou aos participantes o tema do encontro: iiAnálise de Conjuntura" sobre o cenário 

político que vive o Brasil no governo do presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, bem como 
justificou a necessidade de abordar o tema, dado ao apelo unânime por ocasião do último encontro onde 
percebemos que analisar este período de governo e suas crises, seria de grande relevância para a nossa 
compreensão. 

Em seguida, foi feita uma divisão em dois grupos para desenvolvermos o assunto. Flávio sugeriu que 
para o melhor aprofundamento do tema, seguíssemos um pouco a metodologia do professor Percival (UFF), 
com o apoio da apostila para nos orientar sobre o método a seguir. 

O foco principal da análise: "A crise no Congresso Nacional". 
Em grupo, passamos então a fazer uma descrição dos acontecimentos da parte dos trabalhadores, o 

que sentem e como reagem, e da questão sócio-econômica. 
Nota-se, que por parte da classe· trabalhista, há uma indignação dado à lentidão na tomada de decisão 

de mudanças por parte do governo, o que é compreensível pois quem tem sede de justiça social tem pressa. 
Esperava-se que o PT cortasse relações com a classe. dominante e a elite. A questão sócio-econômica dos 
trabalhadores, encontra-se hoje mais equilibrada, é possível comprar um pouco mais com o salário os gêneros 
da cesta básica que está mais acessível. Porém, o trabalhador é constantemente influenciado pela mídia que 
forma opinião contrária, ou seja, o povo só tem olhar e cmvidos para a crise e não percebe o crescimento 
sócio-econômico. Só interessa para a mídia o que causa o sensacio alismo. 

Na segunda parte do encontro, antes que cada um explanasse seu ponto de vista, Flávio fez uma breve 
retrospectiva do cenário da política no pais até os nossos dias e do modelo econômico citando a influência 
dos partidos e das alianças que se estabeleceram comprometendo-se com a política neoliberal. 

Em um modelo sistemático todos os participantes a partir da discussão em grupos puderam apontar 
elementos causadores dos acontecimentos, descrever o cenário, identificar os atores, definir o contexto e as 
questões centrais; tal como no demonstrativo a seguir: 
Descrição dos acontecimentos: 
- denúncias de corrupção;

- presidente, diretores e funcionários graduados

- escândalo na Polícia Federal;
- denúncia de corrupção nos correios;
- corrupção no restaurante;
- prisão de Paulo Maluf; passeata em Brasília.
Descrição dos cenários: 
- decepção popular; greve do setor público;
- estatais; venda da Amazônia;
- Congresso;
- Federação, Estados e Municípios;
- Reforma Ministerial;
Identificação dos atores: 
- PT;
- mídia, meios de comunicação social;

estatais;
- partidos políticos;
- empresários;
- trabalhadores centrais e sindicais;
- ONGs, Igrejas e CNBB;
- movimento social.

Definição das questões centrais: 
- necessidade de reformas política e econômica;
- reformas: agrária, etc.;
- política econômica.

l
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Definição do contexto: 

- crise: expectativa da militância x objetivo das
lideranças/PT;
- política econômica;
- ano pré-eleitoral;

- reformas;
- democracia;

estabilidade econômica. 

Passamos então à última parte do encontro quando todos os participantes puderam expor suas conclusões 
sobre o tema analisado. 

Sonia falou sobre a insatisfação popular. A idéia que está vigorando que a Democracia não vale à pena e 
que nós ainda somos iniciantes nesta questão. Também falou do poder que a mídia tem de incutir na mente 
do povo as catástrofes, levando ao pessimismo. A "captura do pensamento do ser humano". 

Marcão citou sobre as alianças feitas e falou que a mídia fabrica opinião e fomenta a crise, a manipulação 
da elite e das classes populares. A velha luta de classes usando o instrumento da mídia para manipular os 
movimentos de classes e desarticular o governo dos trabalhadores. 

Luiz relembrou o golpe da elite para derrubar o partido do povo, que evidencia a falta de ética. Não basta 
ir às ruas para defender o governo. Temos que apontar os nossos erros. 

Tancredo disse que o PT tem que se reestruturar para reformar e fortalecer o presidente Lula e assim 
poder pensar numa possível volta. 

Gonzaga ressaltou que o PT hoje é visto como pró-elite. A economia no brasil está favorecendo a classe 
dominante. 

Nilton disse que é necessário fazer uma reforma eleitoral para que o povo tenha condições de acompanhar 
o orçamento e que haja mais transparência. Os acordos não podem ser feitos às escuras, mas sim com a
participação e aprovação do povo.

'J'ita ressaltou que os assuntos de suma relevância deveriam ser tratados dentro dos diretórios para que 
não houvesse tantas conseqüências sem o conhecimento da base do partido. 

Marcelo falou que o governo é do povo mas não é o ideal ainda sonhado. Há que se unificar e adquirir 
uma postura correta. Não podemos permitir que a direita interfira outra vez. 

José Egídio ressaltou que há uma grande necessidade de educação. Contribuímos para com as coisas 
erradas quando praticamos também algo errado, isto é conseqüência da falta de formação para exercer nossos 
direitos. 

Conceição enfatizou que a educação é um fator importante para compreensão dos fatos. Deve-se investir 
na educação, sobretudo na infância. Assim teremos adultos éticos e coerentes. 

Assim, chegamos ao fim do encontro, com os pedidos a Deus que oriente os nossos governantes e faça 
surgir melhores dias ... Com a Oração do Pai Nosso, conduzida por Flávio, nos despedimos. 

Nosso próximo encontro será no dia 26 de novembro, onde estaremos realizando avaliação e 
planejamento. O local será o mesmo, o salão da Cárit,as, de 9 às 12 horas. 

Ficou combinado do pessoal passar no CSp para pegar a memória do encontro. 

Comissão de ex-alunos da EFP. 

2 
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Reunião de Análise de Conjuntura Sociopolítica em 11/11/2005 
Assessor Névio Fiorin · lser assessoria 

1968 - revolta dos estudantes franceses e brasileiros. Virada histórica dos direitos sociais e direitos civis. 
Anos 90 - ideologia - hegemonia do pensamento. Introdução doneoliberalismo - crise do petróleo e do bem estar 
social. Banalização da injustiça social. · J

:-

· \-,\.· �: f:1 
. .

A ideologia é construída em cima dos trabalhadores. ,_1 � . ,_ ,J 

Quadros de ameaças: 
• ameaça ambiental - aquecimento global

furacão Katrína 
água 

• ameaça do petróleo
• ameaça financeira
• ameaça do terrorismo
• ameaça das periferias

Houve um avanço da direita - direita cristã, mais do centro pentecostal. A junção desses grupos conservadores 
reelegeram o presidente Busch. 
A junção de João Paulo li e Ronald Reagan é exemplo disso. 
Referendo - voto conservador - avanço conservador. Os ganhos e conquistas de 68, a direita vai retomando. 
A politica neoliberal é um atentado ao trabalho. É o discurso da lei e da ordem. 
Anos 80-90 - décadas perdidas. 
90 a 2005 - voltando ao período colonial (políticas neoliberais e neocoloniais). 
Ano de 2005 - ano de muita confusão política. Ano de batismo para esquerda: de água, de suor, de sangue. O PT 
envolvido em 3 CPls. 
Lula um governo alternativo: e/asse média, movimentos sociais, pastoral, etc ... 
Grande acordo entre as elites partidárias: ex.: carta ao povo brasileiro. Um acordão em tmca de manter a 
hegemonia do capital. 
O Brasil está crescendo bem abaixo da média da �mérica Latina e do Mundo. O arrocho que t:}Stá submetendo o 
país é enorme. Há um superávit de 6%, lucro dos bancos e da Petrobrás. 
A Alca foi a bancarrota. Outros acordos estão sendo priorizados. 
A crise política virou um espetáculo. As elites estão jogando todos às feras. 
Elemento estrutural - inconformismo das elites, não admitem os setores populares. As elites tem interesses nas 
eleições. Abre-se caminho para que alguém que venha com discurso da "Ordem e Progresso" possa vencer. 

Caminho da esquerda: \ - ,) �)s;;\o; ·:i, ?� �')� :Z-\:,(u,' .· ,{ huui\J1, 
• Discutir internamente :.i/'01\, - , ·,·--.' .• .... ,., e ,�;\ .:, �<,1.,_,l\l.\t'ít

• Não abrir mão das conquistas feitas
• Outro partido: ex: PSOL
• Semana Social Brasileira! Assembléia Popular
• Fortalecer a luta dos Movimentos Sociais, não ligados a partidos, para não perder a militância.
• Nova eleição sem dinheiro e sem mílítância
Para Névio as próximas eleições vão ser disputadas pelo PSDB, PT e PMDB. Acha que depois desse governo, 
nada será como antes. Fica claro hoje que não é preciso investir no social para ganhar as eleições. 
Mas há uma base que não se pode abandonar: de lideranças, de conhecimentos e de capacidade de organização. 
1 

Há uma massa pensante de esquerda que está atuando, trabalhando projetos, alfabetização, ':''C., mas que está 
dispersa. 

1 Assessorado por Névio Fiorin. O encontro contou com a presença de Pe. Bruno, Pe. Agostinho, Pe. Geru'do Lima, Pe. Matteo, 
Pe. Félix, Pe. Ricardo, Pe. Justino, lmlã Rosa, Francisco Orofino, Rosana, Adriano, Sonia, Flávio, Daniellé e Beto. 



Há "lampejos" de ditadura, clericalismo, etc. Precisamos resituar a Democracia. 

Desafios à Formação Política para os dias de hoje: 
• Ouvir os interessados
• Ajudar as pessoas a fazerem análise da realidade
• Desenvolver a consciência crítica
• Economia solidária
• Fazer síntese dos processos antigos e novos
• Despertar para uma nova consciência
• Construir a utopia de que outro mundo é possível
• Fazer EFP com gente que queira assumir
• Valorizar o que a gente já faz, o que se tem
• Criar sistemáticas de divulgação do que fazemos e do que o povo está fazendo
• Organizar o contra poder popular
• Ter um rigor analítico
• Valorizar a carta da Assembléia Popular

. ,., 



.:1, • 

' ,. 

" Diocese de Nova Iguaçu 
Centro Sociopolítico 

Nova Iguaçu, 27 outubro de 2005. 

Prezados Companheiros e Companheiras de Caminhada, 

Após o término da Escola de Formação Política 2003/2004, continuamos a nos encontrar. Já 
realizamos quatro encontros, a saber: 

1. No dia 11/12/04, onde discutimos a questão da corrupção em nossos mumc1p1os, que está
intimamente atrelada ao poder. Para enfrentar tal problema, decidimos acompanhar o Legislativo e o
Executivo, bem como conhecer a Lei Orgânica dos Municípios, etc.

2. No dia 05/03/05, realizamos o segundo encontro, onde conseguimos concluir a missão do grupo, que
é a seguinte: "Reunir-se periodicamente para buscar ânimo, formação, trocar experiências e
fortalecer a atuação política nos vários espaços".

3. No dia 30/04/05, reafirmamos as nossa propostas, estabelecidas nos encontros anteriores, onde vimos
que precisamos providenciar:

• Uma coordenação que sabe o que quer (Educação Popular);
Estratégias para o grupo avançar e
Comunicação com os demais (através de um relatório/boletim, que deverá ser enviado aos que já

fizeram a Escola de Formação Política e aos que estão fazendo, para situá-los nos avanços dados até 
aqui). 

4. No dia 09/07/05, houve um maravilhoso encontro com 25 ex-alunos/as, e tivemos uma riqueza muito
grande no conteúdo, pois conhecemos uma experiência muito importante de acompanhamento das
sessões na Câmara de Vereadores. Foi ampliaoa a equipe de animação dos ex-alunos para 9 pessoas,
contando agora com representantes dos seguintes municípios: Belford-Roxo, Mesquita, Capital
(Pavuna) e Nova Iguaçu.

5. No dia 24/09/05, aconteceu um proveitoso encontro com 19 ex-alunos/as, onde colocamos em prática
a metodologia aprendida no Curso de Análise de Conjuntura, e de forma coletiva realizamos uma
Análise de Conjuntura, tendo como foco o tema: A Crise no Congresso Nacional, onde pudemos
analisar o cenário político qtle vive o Brasil no governo do Presidente Lula e o Partido dos
Trabalhadores.

6. No dia 26/11/05, faremos o último encontro à realizar-se no salão da Cáritas Diocesana (rua:
Capitão Chaves, 60 - Centro/Nl), no horário de 9hs às 12 hs. Este encontro tem como finalidade
fazermos uma Avaliação da caminhada deste ano, o Planejamento de 2006 e uma
confraternização social.

Na esperança de nos encontrarmos, desde já aguardamos ansiosamente. 

Conceição e Nilton - (Belford-Roxo); 
Alexandre, Cirley, Tancredo e Flávio - (Nova Iguaçu); 
Nilândio e Luiz Renato - (Mesquita); 
Marcos Jorge - (Pavuna). 

Pela Comissão dos ex-alunos/as. 

Um grande abraço e até lá. 
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Nova Iguaçu, 04 de julho de 2005 

Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 

Presentes: Nair Jane, Tancredo Jaloto, Maria de Lourdes, Absalão, Flávio Antônio. 

A reunião teve início as 19:35 na Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Começamos dando boas-vindas 
a todos/as, em seguida fizemos uma oração e partilha da palavra. 

Pauta do encontro: leitura da ata - informes - manifesto da Câmara de vereadores 

• Informes:
Curso de análise de conjuntura: 19 e 26 de agosto - 02 e 09 de setembro. Horário: 19 às 20:45min.
Local: Cepa!;
Dia 08 de julho às 17 h na Cáritas, reunião da Comissão do Fórum de Conselheiros da Sociedade
Civil;
Dia 09 de julho às 16 h no MAB, terá a reunião ampliada do Fórum de Conselheiros da Sociedade
Civil;
Dia 09 de julho às 9 h na Cáritas, haverá o reencontro dos ex-alunos da escola de formação política;
De 15 à 17 de julho acontecerá a Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu na Unig;
Dia 07 de julho às 18 h no Iser acontecerá uma reunião para preparação do encontro estadual de Fé e
Política, Absalão ficou de representar o grupo Fé e Compromisso;
Dia 07 de julho às 18 h no Cepa!, flCOntecerá a reunião do Fórum Diocesano de Conselheiros;
Dia 07 de julho às 18:30 no MAB, acontecerá a reunião dos grupos de acompanhamento a Câmara;
Grupo Fé e Compromisso de Cabuçu tem reunião marcada com secretário de obras Rogério Lisboa
para discutir obras de saneamento em Cabuçu e adjacências.
Curso de capacitação cie agentes sociais e conselheiros municipais promovido pela Fase: seg. - ter -
qua - horário 19 às 21:30 - local: Mesquita - período 01 de agosto até 21 de setembro.

• Manifesto da Câmara
Os grupos de acompanhamento à Câmara irão se reunir no dia 07 de julho para preparar um manifesta

de repúdio a troca de horário das sessões na Câmara Municipal de Nova Iguaçu. A intenção é denunciar 
para a população, a manobra dos vereadores, achamos que a troca esta relacionada ao trabalho de 
fiscalização promovida pelos grupos que fazem o acompanhamento das sessões. 

Confirmamos nosso próximo encontro para a primeira segunda-feira de agosto, dia 01 . 
. 

Sem mais nada relatar, lavro o presente relatório: Flávio Antônio Brandão de Souza - Animador 
Municipal de Nova Iguaçu. 
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Nova Iguaçu, 28 de abril de 2005 

Relatório da reunião do Grupo "Fé e Compromisso" realizada no dia 04/04/2005 

Presentes: 

• 19:00 - Acolhida aos presentes através do animador Flávio Antônio;
• 19:05 - Canto de entrada e boas-vindas;
• 19: 10 - Oração;
• 19:20 - Leitura da ata anterior com acompanhamento partilhado de todos/as, em seguida alguns

comentários. Sobre a visita por Absalão, Ricardo e Flávio ao grupo C.P.A. (comissão de popular de
acompanhamento a câmara) em 01/04, foi sugerido que participaríamos em grupo com eles
posteriormente. Ricardo, deu seu depoimento resguardando o grupo quanto a forma que o C.P.A. está
realizando os trabalhos na câmara com risco ao se exporem. Marcos, deu seu depoimento sobre o
grupo MAC, apresentando a forma de trabalho nos acompanhamentos da câmara, respeitando os
limites em relação aos informes. Flávio, deu seu depoimento sugerindo a participação dos três grupos:
Fé e Compromisso, MAC, e C.P.A. , na próxima reunião mensal, para juntos traçar uma linha de ação.
Maria de Lourdes, comentou sobre a mutirão que acontecerá dia 09/04 às 15 hs em Rosa dos Ventos,
para fazer a limpeza geral das ruas. Flávio sugeriu que nos locais onde houveram debates com os
candidatos a Prefeito e Vereadores, que fosse feito o reencontro dos 100 dias para a prestação de
contas. Antônio Soares, deu seu depoimento informando que foi indicado pelo Pe. Geraldo Magalhães
(conselho da catedral), para participar do grupo Fé e Compromisso. Maria de Lourdes, comentou
ainda sobre o projeto de macarrão de Queimados, com assistencialismo e geração de renda. Também
a confecção de pão em Duque de Caxias com ações concretas. Nova reunião dia 14/05/05 em
Mesquita, na Igreja N. Sr

ª 

das Graças, de 9 às 12:30 hs, tema: Educação solidária (Rede Solidária de
Troca de Produtos).

• Avisos:
• 07/05/05 encontro do Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil no Cenfor.
• Câmara itinerante em 06/04/05, no bairro Cobrex, local: Centro Social, próximo ao campo do cobrex.
• 19/06/05 encontro da Rede de Cidadania em Nova Iguaçu, tema: Conselhos Municipais.

Este relatório é uma contribuição de Flávio Antônio Brandão de Souza. 

C:\CSp\flávio relatório de abril.doe 
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Região 

I 

II 

III 

IV 

Reunião dos Re ionais : I - II - III - IV - Ano de 2004 

Dia 1-tora 

1ª - Quarta do Mês 19:30 

1 ª - Terça do Mês 19:30 

2° Sábado do Mês 
14:30 

3ª Terça do Mês 19:30 

Local 

Rodízio 

Paróquia São 
Francisco de Assis -

Morro Agudo 

Paróquia São 
Sebastião - Palhada 

Paróquia São Miguel 
Arcanjo 

Miguel Couto 

Coordenador 

Tel: 

Pe.Edmilson 

9767-5235 
2767-0170 (paróquia). 

Pe.Paulo César 

9958-9259 
2767-3450 (paróquia) 

Pe. Ady 

Pe. Carlos Henrique 
2667-6697 (paróquia) 

----�------�---------'------------�-------_.___ ______ _



Documento1 

Reunião do Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 
Dia:í{:4 lo:,. / ?toS 



���� �\56'3- 12,e�
4Xl- 4s-� 2

'!1-4-6-2331

-, 

1 

� 

. 1 

j 

!' 
''



Documento1 

Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu 
Reunião dia: 04: / ó3 / "2-t:os 



Maio/ Junho de 2005 

CÂMARA ITINERANTE 

Fernando Cid 

C
âmara Itinerante, Pro- lismo municipal, que lhe con
jeto dos Vereadores vinha, bem menor do que o 
Fernando Cid e Car- proposto pelo grupo dos 7, li

los Ferreira, que visa levar, aos derado pelo vereador Celso Va
bairros do município, na pri- lentim, que girava em torno de 
meira 4ª feira do mês, uma R$480,00. Evitando-se, assim, 
seção da Câmara de Verea- o ambiente, inadequado, sob os 
dores. Sendo que na primeira olhares críticos dos assistentes 
parte da seção o povo pode da seção, em sua maioria per
se manifestar, conversando tencentes às várias associa- · 
com os vereadores e na se- ções de moradores, da região. 
gunda parte acontece o tra- -Se o esvaziamento da seção
mite normal. ocorrera realmente, a manobra 
Em Rosa dos Ventos só 5 do governo coroou-se de êxito. 

compareceram Dia seguinte 9 de junho, na 
Em Rosa dos Ventos, dia, sede da câmara, onde a maioria 

8 de junho, na Igreja Católica dos habituais freqüentadores da 
Nossa Senhora da Conceição platéia se encontravam em 
local estabelecido para acon- casa vendo a seleção brasileira 
tecer. a 13ª Câmara Itinerante de futebol tomar uma chinelada 
a despeito de estar em pauta da Argentina, o G7, sob a lide
a votação do aumento dos rança de Celso Valentim, a 
seNidores públicos municipal, exemplo da seleção também 
só compareceram 5 dos 21 tomou sua chinelada, junto com 
vereadores_. os funcionários públicos muni-

Os que compareceram: cipais, é claro, posto que, o 
Carlos f:erreira, Celso Valen- grupo do governo, em maioria, 

fim, Cláudio Ciani, Diva Bastos, conseguiu aprovar o salário de, 
Fernando Cid, Marcos Ribeiro. apenas , R$ 321,00. 

Diante da impossibilidade de 
Marcos Ribeiro (E) e Maurício Moraes 

realizar a seção, por falta de 
.-----

Seções da Câmara terão novo horário 

·--- -··�

número suficiente de veradores, 
restou ao presidente Carlos 
Ferreira, abrir a seção de 
conversa, entre o povo e os 
Legisladores. As perguntas 
eivadas de crítica foram em 
grande número. 

A vereadora Diva Bastos foi

sem dúvida o destaque desta 
verdadeira inquirição e acabou 
angariando a simpatia do pú
blico com suas respostas obje
tivas. 

A assistência mostrou-se 
bastante decepcionada com 
a ausência dos vereadores. 
Murmúrios, no local, especu
lavam sobre uma possível 
manobra de esvaziamento, de 
parte do governo para aprovar 
em área de embate mais fa-

À partir de Julho as 
seções da Câmara dos 
Vereadores de Nova 
Iguaçu, se darão no ho
rário de 15:00 da tarde. A 
indicação foi do vereador 
Fausto100% e foi aprova-

do pela maioria, .represen
tado pelo G-12, novo bloco 
formado para dar sustenta
ção ao governo. Os verea
dor�s que formam o bloco 
de oposição, em minoria, 
pro testaram veemente-

mente e alegam que 
essa medida visa afastar 
o povo, que trabalha du
rante o dia, das seções
para que não possam
assistir o que está acon
tecendo na casa.

- --·-- ----------

PETISTA DECEPCIONADO 

COM VEREADORES 

Exped ito Ferreira, militante ferrenho do PT 
à ponto de não perder uma reunião da Câmara 
de Vereadores do Município, falou que ficou 
muito decepcionado com alguns Legisladores 
na última Câmara Itinerante em Rosa dos Ven-
tos, Comendador Soares, onde somente cin
co vereadores se fizeram presentes. 

"Vossa Excelência é que deveria ser confortado, pelo 
que enfrentou!". 

Rosangela Gomes confortando, o vereador, Marote, quan
do este, por" sua vez, confortava um companheiro. Se não 

me engano Celso Valentim! 

"Projeto Criança Edmundo Esperança. Acabou!". 
Xandrinho, após o atleta, Edmundo, anunciar sua transfe

rência para o Figueirense. 

"Tive que escolher qual crime praticar: Limitar o núme
ro de público à Câmara, ou permitir o ingresso ilimitado 
de pessoas, durante as seções. Escolhi o primeiro!" 
. Ferreirinha, quando soube dos problemas, de eletricida
de, do prédio onde funciona. a Câmara de Vereadores. 

"Serviram um tal de peixa, à parmegiana, que sincera
mente, nem porco cbme". 

Do vereador Chiquinho da Ambulância, da Comissão de 
Saúde, quando de sua visita de inspeção à Unidade Mista de 
Saúde Moacir Carvalho, em Austim, quando foi servido o 
almoço dos funcionários. 



Marcos Ribeiro (medico), Celso Valentim e Nelson Bornier 

MINI-HOSPITAL 

Um direito do povo 
Como já é c;Je conheci

mento público 
1
0 Vereador 

Celso Valentim, fez a indi
cação e conseguiu verba em 
Brasília, através do deputa
do Federal Nelson Bornier 
para a construção de um 
Mini-Hospital, para Miguel 
Couto e adjacências. A ver
ba, segundo consta, está 
em disponibilidade e o pre
feito Lindberg Faria, já devia 
ter iniciado a construção. 

Paira, no ar, uma incóg
nita. Se existe verba dispo
nível que só pode ser usada 
para a construção do tal 
Mini-Hospital, porquê o pre
feito, não inicia imediata
mente as obras? 

Infelizmente, tudo leva a 
crer que é para punir o vere
ador Celso Valentim, autor 
da indicação, por estar de
nunciando na câmara, dos 
vereadores, Lindberg de fa
zer compras sem licitação 
e outras irregularidades. E 
porque, quem mandou a ver
ba, foi Nelson Bornier adver
sário político de Lindberg. 

Se isto for verdade, con-

forme parece, o prefeito de 
rosto bonito, tem a alma 
feia conforme a "peste" que 
se combate nos postos de 
saúde. Ele, o prefeito, com 
certeza tem um plano de 
saúde pessoal, mas o povo 
não tem! O povo precisa 
desta Unidade de Saúde, 
e, desprezar a verba vinda 
de Brasília (uma benção) 
será considerado um sacri
légio e gravíssima traição 
ao povo. Atrevo-me a fazer 
um apelo, em nome da co
munidade, ao prefeito Lin
dberg Farias. Não devolva 
a verba para Brasí l ia! 
Construa o Mini-Hospital! 
Cumpra seu dever de Bra
sileiro! E lembre-se, este 
dinheiro destinado a obra, 
não é seu, nem de Borni� 
er, nem de Celso é do pró
prio povo, que o elegeu e 
que paga o imposto mais 
caro do mundo! 

De resto, nos coloca
mos à disposição de 
V.Excia para explicações
ao Pº"'.º sobre o assunto,
sem quaisquer ônus.

MEDICO DO CELULAR 

Consertos e acessórios de celulares 

Orçamento Grátis 

SHOPPING MIGUEL COUTO 

Maio / Junho de 2005 

Arte do Sorriso 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE 1 ª LINHA 
Recém inaugurada, aqui 

em Miguel Couto, a Arte do

Sorriso, é uma clínica que 
além de oferecer tratamento 
para adultos, tem também tra
tamento especializado para 
crianças, prevenção etc ... 

Dentre seus modernos 
equipamentos a câmara "Intra 
Oral", que permite ao pacien
te acompanhar na tela do 
computador, todo o tratamen
to ao qual está sendo subme
tido. 

A exterização dos equipa
mentos, importantíssimo para 
evitar contágios, é feito atra
vés do sistema Auto clave,

um equipamento de última 
· geração que garante 100% de

sua finalidade. 

de Lima, 
mais conhecido como Arara, re
sidente em Tinguá há 49 anos, 
casado com Dona Elizabeth' e 
pai de dois filhos. Durante seus 
respeitáveis 36 anos de servi
ço prestado à Prefeitura de 
Nova Iguaçu, pode ser consi
derado, uma testemunha viva 
das mudanças que o municí
pio sofreu ao longo dessas 
quase 4 décadas e dos diver
sos Prefeitos que entraram e 
saíram, enquanto Arara se 
manteve lá firme cumprindo 
com sua obrigação, sempre da 

A Clínica que tem a ad
ministração geral da doutora 

melhor maneira possível, como 
faz até hoje às vias de se apo
sentar. 

Encontra-lo não é difícil, 
lotado na CONCITRAN, está di
ariamente ás margens das 
ruas no centro de Miguel Couto, 
cuidando do trânsito, tendo 
como característica principal, a 
calma contagiante com que re
solve todos os problemas que 
por ventura apareçam. 

Portando este mês, nossas 
homenagens vão para essa 
grande pessoa que é o nosso 
amigo Arara. Parabéns! 

Patrícia está situada à rua 
Dolores, 34/36 e funciona na 

CEMERJ - o telefone é 2769-
1153. 

NOSSOS EMPRESÁRIOS 
Antes de entrar no mérito 

da questão um preâmbulo 
sobre Farmácia de Manipu
lação. A diferença para outras 
Farmácias é que, lá, o remé
dio é feito especialmente 

. para o paciente, basta ele le
var a receita e .um farmacêu-: 
tico prepara rapidamente o 
remédio a preço de genéri
co. 

Em Miguel Couto bem ao 
lado do Bamerindus, fica uma 
filial, franquiada, da Elemen
to Base, uma Farmácia de 
Manipulação, com franquias 
em outros municípios do Es
tado, que est� fazendo o mai
or sucesso, por aqui. No co
mando desse bem sucedido 
empreendimento, Rosinete e 
seu sócio Silvio. 

A cada dia que p·assa a 
mulher ocupa espaço, antes 
destinado só aos homens, 
na sociedade, e Rosinete 
nossa empresária do mês já 
ocupou o seu, basta ver o 

· rumo promissor que tem
conseguido dar a sua empre
sa.

Querida por todos, Luzi
nete não mede esforços no
sentido de proporcionar

àqueles que procuram sua 
farmácia o melhor atendi
mento possível, o resultado 
é visível e a cada dia mais 
pessoas procuram e reco
mendam o estabelecimento. 

Mas, quem vive atenden
do às receitas aviadas pel.os 
médicos, também, manda 
sua receita, para quem quer 
receber prestígio neste ramo 
de atividade: "Excelente aten
dimento, preço genérico e 
qualidade garantida no pro
duto". 

Por tudo isso e por muito 
mais Luzinete, a nossa que
rida amiga Nete, é a Empre
sária do mês. Parabéns! 

CASA DO COLCHÃO! I_C_J_K_M_e_c_a ___ n_ic_a_e_E_l_é_t_r_ic_a_�
º º ••-••• cs_a 

Regulagem e lnjeçãà Eletrônica 
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LANÇÁMENTO DA CAMPANHA DA C 

INFORMATIVO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

ANO VI - N
º 

72 - MARÇ0/96 - R$ 0,10 

A formação sempre foi uma prioridade de nossa Dio
cese. Desde agosto do ano passado a equipe responsável 
pela elaboração e pela execução do Projeto de Fo:nnação 
Social vem se reunindo. Esta equipe, formada pelos Pa
dres Agostinho, Bruno, Rogério e o Frei Piaia é coordenada 
pelo Pe. Matteo Vivalda, o conhecido Pe. Mateus_ 

partidos políticos, nos sindicatos, nos serviços sociais da 
Igreja (CPT, PO, Clube de Mães, Pastoral do Menor, 
Creches e outras atividades) e em todas as pastorais, para 
uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos 
desafios novos. E b) Propiciar aos militantes cristãos 
oportunidades de perseverar no engajamento ,alimentar 

CAMINHANDO, 
aproveitando o 
lançamento do 
Projeto de 
Formação Social, 
entrevista o 
coordenador. 

-------------------------------, 
sua fé, confrontar 
suas experiências, 

CAMINHANDO: 
O que é o Pro_ieto 
de Formação So
cial da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Mais do que é, 
gostaria de dizer o 
que espera ser. 
Quer ser a 
resposta da nossa 
Diocese aos 
desafios da 
realidade do povo 
da Baixada, 
vítima de uma marginalização crescente, do 
empobrecimento, da desvalorização da qualidade de vida 
e da destmição dos valores humanos e cristãos_ Quer ser a 
resposta de nossa Igreja que, fiel à sua Missão de ser Luz 
e Fermento, tenta fazer de todo o cristão um agente de 
transformação social. Este Projeto se baseia numa ampla 
reflexão sobre a fé, sobre _a doutrina social da Igreja., sobre 
a realidade e sobre as ciências sociais, Ele se realizará 
através de cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e 
assessoria ao longo de dois anos distribuídos por 4 
módulos, As matérias abordadas serão: Antropologia, 
Sociologia, Política e PastoraL Os cursos serão 
entremeados de Seminários para debate de temas 
específicos ao longq da caminhada. 

CAMINHANDO: Para quem se destina o Projeto? 
Pe MATEUS: Para as lideranças emergentes de nossas 

300 comunidades. São as lideranças ''já despertadas", isto 
é, quem já 1em algum envolvimento com as Pastorais e os 
Movimentos e que se disponham a repassar os conteúdos 
às comunidades_ São os trabalhadores urbanos e os do 
interior, dando um espaço especial às mulheres, que são a 
maioria nas nossas comunidades e aos jovens, porque 
queremos preparar o futuro_ 

CAMINHANDO: Quais os objetivos deste Projeto? 
Pe. MATEUS: O objetivo central é formar um laicato 

católico atuante nesta realidade que que,-fmos transformar. 
Ma.ci especificam�nte: a) Aperfeiçoar os cristãos que já 
militam ou venham militar nos movimentos populares, nos 

aprofundar os 
c o nhecimentos 
necessários para a 
sua atuação, 
CAMINHANDO: 

Que esperanças 
este Projeto traz 

para a Vida Pas
toral da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Este Projeto é na 
realidade o 4° 

Projeto que 
acontec� em 
nossa Diocese 
desde os anos 80. 
Os três primeiros 
tiveram como 
objetivo principal 

a ocupação do espaço físico do território da Diocese, 
tornando possível a compra de terrenos e a construção de 
mais de 300 Centros Comunitários, favorecendo e 
estimulando o nascimento e o crescimento das atividades 
Pastorais. O 3° Projeto possibilitou também o acontecer de 
centenas de cursinhos de sensibilização social entre os 
membros das comunidades_ Com o 4° Projeto, esperamos 
dar mais um passo: Inserir a nossa Igreja cada vez mais na 
realidade social da Baixada, como elemento de 
transformação à luz da fé, através de agentes e lideranças 
mais bem formadas e amadurecidas_ Também este 4° 

Projeto conta com a valiosa colaboração da Igreja Alemã 
através da Miserior, e a ela vão os nossos sinceros 
agradecimentos, Mas, como os outros, só se tornará 
realidade se ele puder contar com a efetiva colaboração de 
nossa Igreja em todas as suas instâncias: Diocese, 
Paróquias, Comunidades, Grupos e, de modo especial, 
daqueles leigos que, através de alguns critérios, serão 
selecionados e convidados a serem os protagonistas deste 
Projeto_ Espero também que este Projeto não seja encarado 
como um tijolo jogado por um grupinho sobre as cabeças 
da Diocese. Ele nasceu como exigência dos nossos leigos 
que pedem sempre mais formação e sua elaboração foi 
precedida por uma ampla consulta a nível regional e 
diocesano, e teve a aprovação oficial do C•;mselho 
Presbiteral na presença do representante daM_iserior e conta 
com a chancela de dois bispos, de Dom Adriano, autor dos 
três primeiros Projetos e novo bispo Dom Wemer. 

FRATERNIDADE 1996 

Leia na Última Página 

FORMAR PARA 

EVANGELIZAR 

A principal característica 
das novas Diretrizes Gerais aprovadas 
por unanimidade na 33A Assembléia 
Geral da CNBB em maio do ano 
passado foi uma sutil mudança de 
enfoque_ As Diretrizes não são mais 
para uma "ação pastoral", mas para 
uma "ação evangelizadora"_ Qual o 
significado desta mudança? Significa, 
como o próprio Documento diz em sua 
Apresentação, que a ação de toda a 
Igreja deve agora estar voltada aos 
grupos de batizados gue perderam o 
sentido vivo da fé, conduzindo a vida 
distante do Cristo e dó àeu Evangellfo. 
Esta ação evangelizadora deve ser feita 
a partir de quatro conceitos 
considerados "exigências 
irren�ciáveis": o serviço (diakonia); o 
anúncio (kerigma); o testemunho 
(martyria) de toda a comunhão eclesial 
(koinonia) (cf. Sumário do cap. IV). 

Nesta ação evangelizadora, 
cada Igreja Particular, ou seja, cada 
Diocese, deve cuidar_da espiritualidade, 
da formação e da articulação dos 
agentes responsáveis pelo trabalho 
evangelizador. Como realizar esta 
tarefa? 

A Diocese de Nova Iguaçu 
lança-se nwn novo esforço de formação 
para agentes de pastoral, ou, como quer 
o Documento,  de agentes de
evangelização. (Corifua a entrevista do
Pe. Mateus neste número de
CAMJNHANDO). Esperamos que este
esforço de formação para os ou as
agentes venha ao encontro do que pede
o Docwnento: a formação de agentes
para o momento em que vive a Igreja
no Brasil exige principalmente:
capacidade de dar conta da própria
esperança; conhecimento adequado da
realidade; capacidade de comunicar e
capacidade de avaliar e de mudar ( cf.
Diretrizes Gerais, nº 292).



PROGRAMAÇÃO DE MARÇO/ ABRIL 
é, < MARÇO
:01103 - Reunião do Projeto -de Formação -
15:00 h, CEPAL. 

JOS/03 :. Reunião do Conselho de Pastoral às 9 
�h.,- Assunto: Missões. CENFOR. 
;12/03 - Reunião do Con<Jelho Presbiteral às 9 h., 
-CEPAL.
18 e 19/03 - Reunião do Clero. Início com
,almoço dia 18. Nosso Lar.
,20/03 - Retiro do CEBI - Casa de Oração
26/03-Reunião da Comissão de Pastoral. Às
09:00 h, no CEPAL.
28/03 - Encontro do Clube de Mães - Casa de

, Qração.

31/03 - DOMINGO DE RAMOS - Inicio da 
Semana Santa. 

ABRIL 
02/04 -Reunião do Conselho de Pastoral, às 09:00

h, no CENFOR- Assunto: Projeto de Formação. 
04/04 - QUINTA FEIRA SANTA. Missa do 
Crisma - Às 10:00 h, na Catedral. 
05/04 - SEXTA-FEIRA SANTA. 
07/04 -OOMINGO DA PÁSCOA. i 09/04 - Reunião do Conselho Presbiteral. Às 
09:00 h, CEPAL. 
16/04 - Formação para o Clero. Casa de Oração. 
Inicio às 09:00 horas. 
17/04 - Reunião do Projeto de Formação - Às 
15 :00 h, DO CEPAL. 
23/04 -Reunião da Comissão de Pastoral. CEPAL 
- às 09 :00 horas.

CAMINHANDO publica 
o depoimento de uma
participante do CURSO
PARA ANIMADORES
LITÚRGICOS, que
aconteceu em Valença, RJ, no
mês de Janeiro passado.

'1)e 02 a 16 de 
Janeiro de 1996 realizou-se 
em Valença,RJ a primeira 
etapa do Curso para 
Animadores Litúrgicos 
organizado pelas Dioceses de 
Duque de Caxias, ltaguaí, 
Barra do Pirai-Volta Redonda, 
Valença, Nova Iguaçú e Juiz 
de Fora ( que solicitou um 
envolvimento parcial e 
ofereceu uma equipe de 
apoio). Ao todo éramos 35 
cursistas, sendo 4 da Diocese 
de Nova lguaçú. 

Assessorando o curso 
eslavnm, entreouttos, o Padre 
Domingos Ormonde (Caxias), 
a Irmã Ione Buyst ( de Goiás), 
a Irmã Penha Carpanedo ( do 
Centro de Liturgia de São 
Paulo) e urna equipe formada 
por padres e irmãs que 
trabalham com Liturgia nas 
dioceses envolvidas no 
projeto. 

O objetivo,deste primeiro 
curso, que se estenderá até 
1998, é ser uma alternativa de 
formação mais completa para 
os agentes da pastoral litúrgica 
das cinco dioceses, levando-os 
a rever e analisar a prática 
celebrativa das comunidades, 
trocar experiências e 
aprofundar a Teologia da 
Liturgia e a Tradição da Igreja 
num esforço conjunto para 
tornar as celebrações mais � 
cheias de vida, levando em 
conta a luta do povo, as 
culturas, a religiosidade 
popular e o compromisso 
cristão. 

e noite envolviam a prática 
celebrativa, o trabalho em 
grupo e outras dinâmicas, 
como os Laboratórios 
Litúrgicos que fazíamos 
constantemente e nos levaram 
a rever gestos que fazemos 
a u t o m a t i c a m e n t e  
aprofundando sua teologia. 
Ainda tlnhamos ensaios 
diários de cantos, preparação 
das celebrações e tempo para 
estudo em grupos por 
dioceses, retomando os 
assuntos dados a fim de 
levantar dúvidas e questões. 

Entre outros visitantes 
. recebemos D. Mauro Morelli, 
bispo de Duque de Caxias, 
que fez questão de ir à Valença 
passar um dia conosco e 
enfatizar a importância do 
projeto que envolve nossas 
dioceses num esforço 
conjunto para melhorar a 
liturgia nas comunidades. 

Na avaliação final muitos 
pontos positivos foram 
levantados, como a escolha da 
cidade de Valença como sede 
do curso por ser muito 
agradável até mesmo no 
verão� o método, destacando 
a Leitura Orante da Bíblia e as 
técnicas usadas; os assessores 
convidados; a convivência de 
todo o grupo; as celebrações; 
a espiritualidade desenvolvida 
durante os 15 dias de encontro 
e o próprio  projeto 
interdiocesano. 

Recebemos como tarefa 
uma pesquisa de campo para 
ser desenvolvida du(anle este 
ano de 1996 e levarmos os 
resultados para a segunda 
etapa do curso, que acontecerá 
em Janeiro de 1997, quando 
todo o grupo se reencontrará 
para dar continuidade à 
reflexão iniciada. Voltamos 

Durante IS.dias tivemos a com o compromisso de 
oportunidade de vivenciar auxiliar não só às equipes de 
experiêndas marcantes, wmo liturgia das quais já fazemos 
a visita de uma Folia de Reis à parte, mas se possível nos 
chácara onde acontecia o articulandoenos inserindo nas 
encontro· nossa ida ao 25° Comissões Diocesanas de 
Festival de Folias de Reis de' .... Liturgia. Com certeza temos 
Valença, que aconteceu no muito a contribuir. 
pátio da Catedral; a visita às Cátia Cristina 
comunidades próximas. Paróquia da Catedral de Santo

Antônio" Outros momentos fortes -'""""•""""""""""""""""""""111!1.11!"""!"'"""!"'�• 
foram as celebrações da 
Palavra , da Eucaristia e o 
Oficio Divino das 
Comunidades. Nestas 
celebrações sempre 
contávamos com, a presença 
de alguns membros das 
comunidades próximas. 

As aulas pela manhã, tarde 

CURSILBOS DE 
CRISTANDADE É NOTÍCIA! 

:'; · O Grupo Executivo Diocesano mandou-nos 
'. Q,seguinte informe: 
.

1 ;r � Foi eleito um novo secretariado que tomou 
l ·. 

! pbs'se no dia 03 de Fevereiro para um mandato de três 
i anos (96 a 98). O coordenador deste novo secretariado é o 
: Si'. ?João Rocha. 
: �: PROGRAMA DO MÊS DE MARÇO. 
: �: · �* Será realizado o 100° Cursilho da Diocese nos
<lias 16, 17 e 18 de �'1:aio de 1996 em "Nosso Lar".
.:. ·, .* Dia 17 de Março será realizado um Retiro na
cDasa de Oração deste grupo eleito.
, * Dia 07 de Março reinicia a Escola de Formação
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 19:00 h. 

* Dia 20 de Márço haverá reunião do núcleo do
Pré e Pós Cursilho da Paróquia São Simão - Lote XV.

• * Dia 22 de Março haverá reunião do Núcleo Pré
� ;ós Cursilho da Paróquia Jardim �láucí�:�,. , .·•·.·

' 1 

,-=()� :>, .··:--·-· ·::-: .. : :-·.· '. ·_..::':: .. :: .:··: . :-·. ·:>:::::::::::=t>:::::.:,.::/:{:\:.;::\i\:t:J.JâÇ:JNJ�l)}
coaELHO MCIOIIL DE LEIGOS - REGIONAL LESTE 1 

CIIIIOOll1RII PARI O PRIMEIRO ENCONRO REGIONAL 
O CNL - Regional 

Leste I (CRL - leste 1) que 
participar do esforço que 
vem sendo feito pelos 
diversos organismos do 
Povo de D eus e em 
especial pelo CNL 
(Conselho Nacional de 
Leigos), no sentido de 
articular a participação 
efetiva e concreta dos 
cristãos na construção de 
um Mundo mais justo e 
fraterno. É neste sentido e
com muita alegria que vem 
CONVOCAR OS 
LEIGOS das div�rsas 
Dioceses do Regional 
Leste I para a 7 ª

ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA onde estará 

A Paróquia São Simão - Lote 
XV lançou-se com toda garra 
na preparação da 7ª 

ROMARIA com o lema: 
"Justiça e Paz se aJ?r�çarão e 
vocês serão o meu Povo". 
Lançou até um jornal 
próprio, o Jornal da Romaria, 
sendo que o primeiro número 
saiu neste mês de Fevereiro. 
CAMINHANDO não teme 
a concorrência e transcreve 
a seguinte programação: 
VISITAS ÀS FAMÍLIAS. 
Esta etapa da Romaria é 
muito importante, 
principalmente neste ano. As 
visitas acontecerão entre os 
dias 03 e 17 de Março. 

BENÇÃO DA 
CIDADANIA. As Bênçãos 
acontecerão nas Missas do 
Sábado, dia 16 de Março 
(Parque São Pedro -18 h) e nas 
missas do Domingo, dia 17 de 
Março (Vale do lpê - 08 h; 
Roseiral -09:30 h; Wona - 17 
h; Parque Amorim -19 h). 
Também no Sábado, dia 2? de 
Mar o Jardim Ama á-18 h

inserido o PRIME IR O 
E N C O N T R O 

REGIONAL DE LEIGOS. 
A Assembléia será de 22 a 
24 de Março de  1996,

sendo que o dia 2 3 está 
reservado para o Encontro. 
Objetivos deste Encontro: 
1. Aprofundar o nosso
compromisso com a
construção da Cidadania.
2. Celebrar a ·caminhada
dos cristãos, homens e
mulheres, leigos do
Regional Leste I e os 20
anos da organização e
articulação dos leigos no
Brasil.
3. Buscar pistas sobre a
eficaz inserção na realidade

olitica na linha da CF 96.

e no Domingo 24 de Março 
(Lote XV - 08 h; Santa Helena 
- 09:30 h). No Parque dos 

Ferreiras será no dia J 8 de 
Março às 19:30 h. No Amapá 
será no dia 20 de Março às 
19:30 h. E no Parque São Pedro 
será dia 21 de Março também 
às 19:30 h. 
CAM I NHA D A S 
COMUNITÁRIAS COM A 
CRUZ. O povo caminhará de 
uma comunidade ara outra 

4. Realizar a preparação 
para o III Encontro 
Nacional de Leigos. 
Tema: CIDADANIA: 
Construção e 
compromisso do cristão 
Assessor: Luis Alberto 
Gomes de Souza 
Data: Assembléia: 22 a 24 
de Março: Encontro 
Regional de Leigos: 23 de 
Março de 1996. 
Local: Patronato São 
Bento - DUQUE DE 
CAXIAS 

Rua Benjamim da 
Rocha Júnior - nº 06 -
Bain-o São Bento 

(Ao lado de FEUDUC 
- Av. Pres. Kennedy)

carregando uma éruz de metal 
dentro da qual cada um 
poderá depositar seu pedido. 

24 de Março, às 15 h 
Locais: Vasco, Ferreira, 
Wona 
25 de Março, às 19 h 
Locais: Wona, P. União, V. 
das Mangueiras, S.Helena 
26 de Março, às 19 h

Locais: S. Helena, P. 
Esperança, Maringá 
27 de Março, às 19 h 
Locais: Maringá, Roseiral, 
ltapoã, J. do lpê 
28 de Março, às 19 h 
Locais: J. do Ipê, P. S. Pedro, 
Outeiro, Lote XV 
29 de Março, ás 19 h 
Locais: Lote XV, .J. Brasil, 

P. Amorim, V. do Ipê
30 de Março, às 15 h Locais:
V. do lpê, J. Amapá·
31 de Março, às 15 h Locais: 
J . Amapá, Amapá ( cum a
Bênção dos Ramos)
SEXTA FEIRA SANTA: 5 de 
Abri), às 14 :30 h VIA SACRA 
do Apolo XI (Posto de Saúde) 
até I la oã; 

CA.::H'7ÇÚ OC>:N"'VII>A.. 
CRISMA EM CABUÇU! 

Dia 03 de Março haverá Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Cabuçy, às 18 h. 
Esta rão recebendo o Sacramento da Crisma 46 crismandos 

OUTRO CONVITE! 
03/03/96-Das 14:30 às 18:00h., Paróquia Cristo Ressucitado(Santa Eugênia), 

• .

,.Palestrá sobre a CF 96 com Francisco Orofino e 2ª Parte da Assembléia 
Paro uial todos estão.convidados. NãoPercàm!!! L!.=�a==-.==:::::::..:;:::.:::�.;::,::;;:.:.:;:=;;:;.:.:..;..;..:;.;;;..;;.�.=.;;;;:::.:;.;..;. _________ �----- >-. � 



DIOCESE ABRE A CF 96 
COM GRANDE CAMINHADA 

Com a presença de mais 
de 4. 000 pessoas, 
reunidas na Praça da 
Prefeitura, a Diocese de 
Nova Iguaçu iniciou a 
Caminhada Litúrgica de 
abertura da Campa nha da 
Fraternidade deste ano 
cujo lema é JusnçA E 

político a serviço das 
necessidades do povo. Por 
isso mesmo foi 
distribuido um folheto 
(Dez Mandamentos), com 

o perfil dos candidatos e 
dos eleitores que levam a 
sério a proposta cristã, 
apresentado · pelo Pe. 

Rogério. De lá numa 
grande caminhada em 
direção a Catedral o povo 
manifestou o seu desejo 
por ética na política. Na 
Catedral presidida por 
nosso Bispo Dom Wemer 
continuou a Celebração 
Eucarística com a bênção 

PAZ se

abraçarão. 
A escolha 
de�e local 

po l í tico  
por exce-
1 ê n c ia 
s e r v iu 
para lem
brar a to
dos a im
portância 
de um 
pod e r 

-------------------------. e envio das

-------------------------

faixas onde 
as comu
n i d a d e s  
exp r e s
saram seus 
c o m p r o 
missos de 
Campanha 
da Frater
nidade mas 
também de 
campanha 
política. 

PLANEJAMENTO DA 

PASTORAL DA JUVENTUDE 

Comissão Diocesana 

02 de Mar o - Reunião 
ampliada éla Comissão 
Diocesana da PJ - Local: Casa 
da Juventude, às 09:00 h., 
Tema: Projeto de Missão. 
Assessoria: Regional Leste I. 
26 a 28 de Abr - Curso de 
Fom1ação Política para Jovens. 
Local: Casa da Juventude, 
início às 19:00 h., do dia 26. 
Assessoria: Grupo Fé e Polltica. 
31 de Maio, 1 e 2 de Junho: 
Curso de Capacitação para·· 
Coordenadores de Grupos 
Jovens. Local: A definir. 
Assessoria: Equipe Casa da 
Juventude Pe. Bornier -

tividades de 1996 

o dia 19. Tema: Liturgia
Jovem. Assessoria: A definir. 
20 a 22 de' Setembro - Curso 
Missão tia PJ (Treinamento 
para a Missão), Local: A 
definir. Assessoria: Equipe 
Casa da Juventude Pe. Bomier 
- Goiânia
27 de Outubro - DIA
NACIONAL DA
.JUVENTIJDE.
22 a 24 de Novembro -
Assembléia Diocesana. Local:
Casa da Juventude, inicio às
19:00 h., do dia 22.
Reunião da Comissão
Diocesana da Past oral da

Goiânia. Juventude. · Todo primeiro

19 a 21 de Julho - Retiro de sábado de cada mês, com

Espíritualidade. Local: Casa da inicio àa 15 horas. Local:

Juventude, inicio às 19:00 h., Cua da Juventude.

Casa da Juventude-Prata -Novp.fguaçu_ 
Estr. Pllnio Casado, 2800 - Ao lado da 

�lí11111f\l,: 
Contato: Pe. Davenir ou Maria·José 

Tel.: 796-7047 

, T 
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LANÇÁMENTO DA CAMPANHA DA C 

INFORMATIVO DA DIOCESE DE NOVA IGUAÇU 

ANO VI - N
º 

72 - MARÇ0/96 - R$ 0,10 

A formação sempre foi uma prioridade de nossa Dio
cese. Desde agosto do ano passado a equipe responsável 
pela elaboração e pela execução do Projeto de Fo:nnação 
Social vem se reunindo. Esta equipe, formada pelos Pa
dres Agostinho, Bruno, Rogério e o Frei Piaia é coordenada 
pelo Pe. Matteo Vivalda, o conhecido Pe. Mateus_ 

partidos políticos, nos sindicatos, nos serviços sociais da 
Igreja (CPT, PO, Clube de Mães, Pastoral do Menor, 
Creches e outras atividades) e em todas as pastorais, para 
uma atuação mais incisiva e capaz de responder aos 
desafios novos. E b) Propiciar aos militantes cristãos 
oportunidades de perseverar no engajamento ,alimentar 

CAMINHANDO, 
aproveitando o 
lançamento do 
Projeto de 
Formação Social, 
entrevista o 
coordenador. 

-------------------------------, 
sua fé, confrontar 
suas experiências, 

CAMINHANDO: 
O que é o Pro_ieto 
de Formação So
cial da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Mais do que é, 
gostaria de dizer o 
que espera ser. 
Quer ser a 
resposta da nossa 
Diocese aos 
desafios da 
realidade do povo 
da Baixada, 
vítima de uma marginalização crescente, do 
empobrecimento, da desvalorização da qualidade de vida 
e da destmição dos valores humanos e cristãos_ Quer ser a 
resposta de nossa Igreja que, fiel à sua Missão de ser Luz 
e Fermento, tenta fazer de todo o cristão um agente de 
transformação social. Este Projeto se baseia numa ampla 
reflexão sobre a fé, sobre _a doutrina social da Igreja., sobre 
a realidade e sobre as ciências sociais, Ele se realizará 
através de cursos sistemáticos de aperfeiçoamento e 
assessoria ao longo de dois anos distribuídos por 4 
módulos, As matérias abordadas serão: Antropologia, 
Sociologia, Política e PastoraL Os cursos serão 
entremeados de Seminários para debate de temas 
específicos ao longq da caminhada. 

CAMINHANDO: Para quem se destina o Projeto? 
Pe MATEUS: Para as lideranças emergentes de nossas 

300 comunidades. São as lideranças ''já despertadas", isto 
é, quem já 1em algum envolvimento com as Pastorais e os 
Movimentos e que se disponham a repassar os conteúdos 
às comunidades_ São os trabalhadores urbanos e os do 
interior, dando um espaço especial às mulheres, que são a 
maioria nas nossas comunidades e aos jovens, porque 
queremos preparar o futuro_ 

CAMINHANDO: Quais os objetivos deste Projeto? 
Pe. MATEUS: O objetivo central é formar um laicato 

católico atuante nesta realidade que que,-fmos transformar. 
Ma.ci especificam�nte: a) Aperfeiçoar os cristãos que já 
militam ou venham militar nos movimentos populares, nos 

aprofundar os 
c o nhecimentos 
necessários para a 
sua atuação, 
CAMINHANDO: 

Que esperanças 
este Projeto traz 

para a Vida Pas
toral da Diocese? 

Pe. MATEUS: 
Este Projeto é na 
realidade o 4° 

Projeto que 
acontec� em 
nossa Diocese 
desde os anos 80. 
Os três primeiros 
tiveram como 
objetivo principal 

a ocupação do espaço físico do território da Diocese, 
tornando possível a compra de terrenos e a construção de 
mais de 300 Centros Comunitários, favorecendo e 
estimulando o nascimento e o crescimento das atividades 
Pastorais. O 3° Projeto possibilitou também o acontecer de 
centenas de cursinhos de sensibilização social entre os 
membros das comunidades_ Com o 4° Projeto, esperamos 
dar mais um passo: Inserir a nossa Igreja cada vez mais na 
realidade social da Baixada, como elemento de 
transformação à luz da fé, através de agentes e lideranças 
mais bem formadas e amadurecidas_ Também este 4° 

Projeto conta com a valiosa colaboração da Igreja Alemã 
através da Miserior, e a ela vão os nossos sinceros 
agradecimentos, Mas, como os outros, só se tornará 
realidade se ele puder contar com a efetiva colaboração de 
nossa Igreja em todas as suas instâncias: Diocese, 
Paróquias, Comunidades, Grupos e, de modo especial, 
daqueles leigos que, através de alguns critérios, serão 
selecionados e convidados a serem os protagonistas deste 
Projeto_ Espero também que este Projeto não seja encarado 
como um tijolo jogado por um grupinho sobre as cabeças 
da Diocese. Ele nasceu como exigência dos nossos leigos 
que pedem sempre mais formação e sua elaboração foi 
precedida por uma ampla consulta a nível regional e 
diocesano, e teve a aprovação oficial do C•;mselho 
Presbiteral na presença do representante daM_iserior e conta 
com a chancela de dois bispos, de Dom Adriano, autor dos 
três primeiros Projetos e novo bispo Dom Wemer. 

FRATERNIDADE 1996 

Leia na Última Página 

FORMAR PARA 

EVANGELIZAR 

A principal característica 
das novas Diretrizes Gerais aprovadas 
por unanimidade na 33A Assembléia 
Geral da CNBB em maio do ano 
passado foi uma sutil mudança de 
enfoque_ As Diretrizes não são mais 
para uma "ação pastoral", mas para 
uma "ação evangelizadora"_ Qual o 
significado desta mudança? Significa, 
como o próprio Documento diz em sua 
Apresentação, que a ação de toda a 
Igreja deve agora estar voltada aos 
grupos de batizados gue perderam o 
sentido vivo da fé, conduzindo a vida 
distante do Cristo e dó àeu Evangellfo. 
Esta ação evangelizadora deve ser feita 
a partir de quatro conceitos 
considerados "exigências 
irren�ciáveis": o serviço (diakonia); o 
anúncio (kerigma); o testemunho 
(martyria) de toda a comunhão eclesial 
(koinonia) (cf. Sumário do cap. IV). 

Nesta ação evangelizadora, 
cada Igreja Particular, ou seja, cada 
Diocese, deve cuidar_da espiritualidade, 
da formação e da articulação dos 
agentes responsáveis pelo trabalho 
evangelizador. Como realizar esta 
tarefa? 

A Diocese de Nova Iguaçu 
lança-se nwn novo esforço de formação 
para agentes de pastoral, ou, como quer 
o Documento,  de agentes de
evangelização. (Corifua a entrevista do
Pe. Mateus neste número de
CAMJNHANDO). Esperamos que este
esforço de formação para os ou as
agentes venha ao encontro do que pede
o Docwnento: a formação de agentes
para o momento em que vive a Igreja
no Brasil exige principalmente:
capacidade de dar conta da própria
esperança; conhecimento adequado da
realidade; capacidade de comunicar e
capacidade de avaliar e de mudar ( cf.
Diretrizes Gerais, nº 292).



PROGRAMAÇÃO DE MARÇO/ ABRIL 
é, < MARÇO
:01103 - Reunião do Projeto -de Formação -
15:00 h, CEPAL. 

JOS/03 :. Reunião do Conselho de Pastoral às 9 
�h.,- Assunto: Missões. CENFOR. 
;12/03 - Reunião do Con<Jelho Presbiteral às 9 h., 
-CEPAL.
18 e 19/03 - Reunião do Clero. Início com
,almoço dia 18. Nosso Lar.
,20/03 - Retiro do CEBI - Casa de Oração
26/03-Reunião da Comissão de Pastoral. Às
09:00 h, no CEPAL.
28/03 - Encontro do Clube de Mães - Casa de

, Qração.

31/03 - DOMINGO DE RAMOS - Inicio da 
Semana Santa. 

ABRIL 
02/04 -Reunião do Conselho de Pastoral, às 09:00

h, no CENFOR- Assunto: Projeto de Formação. 
04/04 - QUINTA FEIRA SANTA. Missa do 
Crisma - Às 10:00 h, na Catedral. 
05/04 - SEXTA-FEIRA SANTA. 
07/04 -OOMINGO DA PÁSCOA. i 09/04 - Reunião do Conselho Presbiteral. Às 
09:00 h, CEPAL. 
16/04 - Formação para o Clero. Casa de Oração. 
Inicio às 09:00 horas. 
17/04 - Reunião do Projeto de Formação - Às 
15 :00 h, DO CEPAL. 
23/04 -Reunião da Comissão de Pastoral. CEPAL 
- às 09 :00 horas.

CAMINHANDO publica 
o depoimento de uma
participante do CURSO
PARA ANIMADORES
LITÚRGICOS, que
aconteceu em Valença, RJ, no
mês de Janeiro passado.

'1)e 02 a 16 de 
Janeiro de 1996 realizou-se 
em Valença,RJ a primeira 
etapa do Curso para 
Animadores Litúrgicos 
organizado pelas Dioceses de 
Duque de Caxias, ltaguaí, 
Barra do Pirai-Volta Redonda, 
Valença, Nova Iguaçú e Juiz 
de Fora ( que solicitou um 
envolvimento parcial e 
ofereceu uma equipe de 
apoio). Ao todo éramos 35 
cursistas, sendo 4 da Diocese 
de Nova lguaçú. 

Assessorando o curso 
eslavnm, entreouttos, o Padre 
Domingos Ormonde (Caxias), 
a Irmã Ione Buyst ( de Goiás), 
a Irmã Penha Carpanedo ( do 
Centro de Liturgia de São 
Paulo) e urna equipe formada 
por padres e irmãs que 
trabalham com Liturgia nas 
dioceses envolvidas no 
projeto. 

O objetivo,deste primeiro 
curso, que se estenderá até 
1998, é ser uma alternativa de 
formação mais completa para 
os agentes da pastoral litúrgica 
das cinco dioceses, levando-os 
a rever e analisar a prática 
celebrativa das comunidades, 
trocar experiências e 
aprofundar a Teologia da 
Liturgia e a Tradição da Igreja 
num esforço conjunto para 
tornar as celebrações mais � 
cheias de vida, levando em 
conta a luta do povo, as 
culturas, a religiosidade 
popular e o compromisso 
cristão. 

e noite envolviam a prática 
celebrativa, o trabalho em 
grupo e outras dinâmicas, 
como os Laboratórios 
Litúrgicos que fazíamos 
constantemente e nos levaram 
a rever gestos que fazemos 
a u t o m a t i c a m e n t e  
aprofundando sua teologia. 
Ainda tlnhamos ensaios 
diários de cantos, preparação 
das celebrações e tempo para 
estudo em grupos por 
dioceses, retomando os 
assuntos dados a fim de 
levantar dúvidas e questões. 

Entre outros visitantes 
. recebemos D. Mauro Morelli, 
bispo de Duque de Caxias, 
que fez questão de ir à Valença 
passar um dia conosco e 
enfatizar a importância do 
projeto que envolve nossas 
dioceses num esforço 
conjunto para melhorar a 
liturgia nas comunidades. 

Na avaliação final muitos 
pontos positivos foram 
levantados, como a escolha da 
cidade de Valença como sede 
do curso por ser muito 
agradável até mesmo no 
verão� o método, destacando 
a Leitura Orante da Bíblia e as 
técnicas usadas; os assessores 
convidados; a convivência de 
todo o grupo; as celebrações; 
a espiritualidade desenvolvida 
durante os 15 dias de encontro 
e o próprio  projeto 
interdiocesano. 

Recebemos como tarefa 
uma pesquisa de campo para 
ser desenvolvida du(anle este 
ano de 1996 e levarmos os 
resultados para a segunda 
etapa do curso, que acontecerá 
em Janeiro de 1997, quando 
todo o grupo se reencontrará 
para dar continuidade à 
reflexão iniciada. Voltamos 

Durante IS.dias tivemos a com o compromisso de 
oportunidade de vivenciar auxiliar não só às equipes de 
experiêndas marcantes, wmo liturgia das quais já fazemos 
a visita de uma Folia de Reis à parte, mas se possível nos 
chácara onde acontecia o articulandoenos inserindo nas 
encontro· nossa ida ao 25° Comissões Diocesanas de 
Festival de Folias de Reis de' .... Liturgia. Com certeza temos 
Valença, que aconteceu no muito a contribuir. 
pátio da Catedral; a visita às Cátia Cristina 
comunidades próximas. Paróquia da Catedral de Santo

Antônio" Outros momentos fortes -'""""•""""""""""""""""""""111!1.11!"""!"'"""!"'�• 
foram as celebrações da 
Palavra , da Eucaristia e o 
Oficio Divino das 
Comunidades. Nestas 
celebrações sempre 
contávamos com, a presença 
de alguns membros das 
comunidades próximas. 

As aulas pela manhã, tarde 

CURSILBOS DE 
CRISTANDADE É NOTÍCIA! 

:'; · O Grupo Executivo Diocesano mandou-nos 
'. Q,seguinte informe: 
.

1 ;r � Foi eleito um novo secretariado que tomou 
l ·. 

! pbs'se no dia 03 de Fevereiro para um mandato de três 
i anos (96 a 98). O coordenador deste novo secretariado é o 
: Si'. ?João Rocha. 
: �: PROGRAMA DO MÊS DE MARÇO. 
: �: · �* Será realizado o 100° Cursilho da Diocese nos
<lias 16, 17 e 18 de �'1:aio de 1996 em "Nosso Lar".
.:. ·, .* Dia 17 de Março será realizado um Retiro na
cDasa de Oração deste grupo eleito.
, * Dia 07 de Março reinicia a Escola de Formação
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, às 19:00 h. 

* Dia 20 de Márço haverá reunião do núcleo do
Pré e Pós Cursilho da Paróquia São Simão - Lote XV.

• * Dia 22 de Março haverá reunião do Núcleo Pré
� ;ós Cursilho da Paróquia Jardim �láucí�:�,. , .·•·.·

' 1 

,-=()� :>, .··:--·-· ·::-: .. : :-·.· '. ·_..::':: .. :: .:··: . :-·. ·:>:::::::::::=t>:::::.:,.::/:{:\:.;::\i\:t:J.JâÇ:JNJ�l)}
coaELHO MCIOIIL DE LEIGOS - REGIONAL LESTE 1 

CIIIIOOll1RII PARI O PRIMEIRO ENCONRO REGIONAL 
O CNL - Regional 

Leste I (CRL - leste 1) que 
participar do esforço que 
vem sendo feito pelos 
diversos organismos do 
Povo de D eus e em 
especial pelo CNL 
(Conselho Nacional de 
Leigos), no sentido de 
articular a participação 
efetiva e concreta dos 
cristãos na construção de 
um Mundo mais justo e 
fraterno. É neste sentido e
com muita alegria que vem 
CONVOCAR OS 
LEIGOS das div�rsas 
Dioceses do Regional 
Leste I para a 7 ª

ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA onde estará 

A Paróquia São Simão - Lote 
XV lançou-se com toda garra 
na preparação da 7ª 

ROMARIA com o lema: 
"Justiça e Paz se aJ?r�çarão e 
vocês serão o meu Povo". 
Lançou até um jornal 
próprio, o Jornal da Romaria, 
sendo que o primeiro número 
saiu neste mês de Fevereiro. 
CAMINHANDO não teme 
a concorrência e transcreve 
a seguinte programação: 
VISITAS ÀS FAMÍLIAS. 
Esta etapa da Romaria é 
muito importante, 
principalmente neste ano. As 
visitas acontecerão entre os 
dias 03 e 17 de Março. 

BENÇÃO DA 
CIDADANIA. As Bênçãos 
acontecerão nas Missas do 
Sábado, dia 16 de Março 
(Parque São Pedro -18 h) e nas 
missas do Domingo, dia 17 de 
Março (Vale do lpê - 08 h; 
Roseiral -09:30 h; Wona - 17 
h; Parque Amorim -19 h). 
Também no Sábado, dia 2? de 
Mar o Jardim Ama á-18 h

inserido o PRIME IR O 
E N C O N T R O 

REGIONAL DE LEIGOS. 
A Assembléia será de 22 a 
24 de Março de  1996,

sendo que o dia 2 3 está 
reservado para o Encontro. 
Objetivos deste Encontro: 
1. Aprofundar o nosso
compromisso com a
construção da Cidadania.
2. Celebrar a ·caminhada
dos cristãos, homens e
mulheres, leigos do
Regional Leste I e os 20
anos da organização e
articulação dos leigos no
Brasil.
3. Buscar pistas sobre a
eficaz inserção na realidade

olitica na linha da CF 96.

e no Domingo 24 de Março 
(Lote XV - 08 h; Santa Helena 
- 09:30 h). No Parque dos 

Ferreiras será no dia J 8 de 
Março às 19:30 h. No Amapá 
será no dia 20 de Março às 
19:30 h. E no Parque São Pedro 
será dia 21 de Março também 
às 19:30 h. 
CAM I NHA D A S 
COMUNITÁRIAS COM A 
CRUZ. O povo caminhará de 
uma comunidade ara outra 

4. Realizar a preparação 
para o III Encontro 
Nacional de Leigos. 
Tema: CIDADANIA: 
Construção e 
compromisso do cristão 
Assessor: Luis Alberto 
Gomes de Souza 
Data: Assembléia: 22 a 24 
de Março: Encontro 
Regional de Leigos: 23 de 
Março de 1996. 
Local: Patronato São 
Bento - DUQUE DE 
CAXIAS 

Rua Benjamim da 
Rocha Júnior - nº 06 -
Bain-o São Bento 

(Ao lado de FEUDUC 
- Av. Pres. Kennedy)

carregando uma éruz de metal 
dentro da qual cada um 
poderá depositar seu pedido. 

24 de Março, às 15 h 
Locais: Vasco, Ferreira, 
Wona 
25 de Março, às 19 h 
Locais: Wona, P. União, V. 
das Mangueiras, S.Helena 
26 de Março, às 19 h

Locais: S. Helena, P. 
Esperança, Maringá 
27 de Março, às 19 h 
Locais: Maringá, Roseiral, 
ltapoã, J. do lpê 
28 de Março, às 19 h 
Locais: J. do Ipê, P. S. Pedro, 
Outeiro, Lote XV 
29 de Março, ás 19 h 
Locais: Lote XV, .J. Brasil, 

P. Amorim, V. do Ipê
30 de Março, às 15 h Locais:
V. do lpê, J. Amapá·
31 de Março, às 15 h Locais: 
J . Amapá, Amapá ( cum a
Bênção dos Ramos)
SEXTA FEIRA SANTA: 5 de 
Abri), às 14 :30 h VIA SACRA 
do Apolo XI (Posto de Saúde) 
até I la oã; 

CA.::H'7ÇÚ OC>:N"'VII>A.. 
CRISMA EM CABUÇU! 

Dia 03 de Março haverá Crisma na Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Cabuçy, às 18 h. 
Esta rão recebendo o Sacramento da Crisma 46 crismandos 

OUTRO CONVITE! 
03/03/96-Das 14:30 às 18:00h., Paróquia Cristo Ressucitado(Santa Eugênia), 

• .

,.Palestrá sobre a CF 96 com Francisco Orofino e 2ª Parte da Assembléia 
Paro uial todos estão.convidados. NãoPercàm!!! L!.=�a==-.==:::::::..:;:::.:::�.;::,::;;:.:.:;:=;;:;.:.:..;..;..:;.;;;..;;.�.=.;;;;:::.:;.;..;. _________ �----- >-. � 



DIOCESE ABRE A CF 96 
COM GRANDE CAMINHADA 

Com a presença de mais 
de 4. 000 pessoas, 
reunidas na Praça da 
Prefeitura, a Diocese de 
Nova Iguaçu iniciou a 
Caminhada Litúrgica de 
abertura da Campa nha da 
Fraternidade deste ano 
cujo lema é JusnçA E 

político a serviço das 
necessidades do povo. Por 
isso mesmo foi 
distribuido um folheto 
(Dez Mandamentos), com 

o perfil dos candidatos e 
dos eleitores que levam a 
sério a proposta cristã, 
apresentado · pelo Pe. 

Rogério. De lá numa 
grande caminhada em 
direção a Catedral o povo 
manifestou o seu desejo 
por ética na política. Na 
Catedral presidida por 
nosso Bispo Dom Wemer 
continuou a Celebração 
Eucarística com a bênção 

PAZ se

abraçarão. 
A escolha 
de�e local 

po l í tico  
por exce-
1 ê n c ia 
s e r v iu 
para lem
brar a to
dos a im
portância 
de um 
pod e r 

-------------------------. e envio das

-------------------------

faixas onde 
as comu
n i d a d e s  
exp r e s
saram seus 
c o m p r o 
missos de 
Campanha 
da Frater
nidade mas 
também de 
campanha 
política. 

PLANEJAMENTO DA 

PASTORAL DA JUVENTUDE 

Comissão Diocesana 

02 de Mar o - Reunião 
ampliada éla Comissão 
Diocesana da PJ - Local: Casa 
da Juventude, às 09:00 h., 
Tema: Projeto de Missão. 
Assessoria: Regional Leste I. 
26 a 28 de Abr - Curso de 
Fom1ação Política para Jovens. 
Local: Casa da Juventude, 
início às 19:00 h., do dia 26. 
Assessoria: Grupo Fé e Polltica. 
31 de Maio, 1 e 2 de Junho: 
Curso de Capacitação para·· 
Coordenadores de Grupos 
Jovens. Local: A definir. 
Assessoria: Equipe Casa da 
Juventude Pe. Bornier -

tividades de 1996 

o dia 19. Tema: Liturgia
Jovem. Assessoria: A definir. 
20 a 22 de' Setembro - Curso 
Missão tia PJ (Treinamento 
para a Missão), Local: A 
definir. Assessoria: Equipe 
Casa da Juventude Pe. Bomier 
- Goiânia
27 de Outubro - DIA
NACIONAL DA
.JUVENTIJDE.
22 a 24 de Novembro -
Assembléia Diocesana. Local:
Casa da Juventude, inicio às
19:00 h., do dia 22.
Reunião da Comissão
Diocesana da Past oral da

Goiânia. Juventude. · Todo primeiro

19 a 21 de Julho - Retiro de sábado de cada mês, com

Espíritualidade. Local: Casa da inicio àa 15 horas. Local:

Juventude, inicio às 19:00 h., Cua da Juventude.

Casa da Juventude-Prata -Novp.fguaçu_ 
Estr. Pllnio Casado, 2800 - Ao lado da 

�lí11111f\l,: 
Contato: Pe. Davenir ou Maria·José 

Tel.: 796-7047 

, T 
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Sem-terra realizam 
protesto no calçadão 

Revoltados com o massacre 
dos sem-terra em Eldorado dos 
Carajás, no sul do Pará, cerca 
de 100 pessoas promoveram no 
último dia 23, um protesto, no 
Calçadão da Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro, em Nova 
Iguaçu. 

Com faixas, enxadas, foi
ces e a bandeira do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MTST), o grupo forma
do por representantes da Co�
missão Pastoral da terra ( CPT),
Centro de Direitos humanos,
sindicatos dos Metalúrgicos e
Comerciários, Federação das 
Associações de Bairros de 
Nova Iguaçu (Mab ), pastoral 
do negro manteve um minuto 
de silêncio e cantou o hino da 
reforma agrária, em homena
gem aos mortos no massacre 
promovido pela Polícia Militar 
do Pará. 

O padre Agostinho Pretto, 
da Diocese de Nova Iguaçu, foi 
o mais eloqüente em seu dis
curso sobre o ocorrido em El
dorado dos Carajás, pedindo 
uma punição severa aos culpa
dos. 

Os manifestantes · aprovei
taram õ afo parã dêiiiirl.êiar a 

_,_ �ituàçâoaí:fíêífãàs�ôo·o fárnm: ..
as . que estão assentadas em 
Campo Alegre .. 

Segundo o coordenador da 
CPT, Luiz Carlos da Silva Sou
za, estas famílias, que ocupam

-há 12 anos o local (que possui
cerca de 2. 059 hectares), estão 
com ordem de despejo trami
tando na Justiça. 

O lavrador Jonas Barros re7 

clamou da postura da Prefeitu
ra, que até agora não atendeu 
aos apelos dos assentados. Eles 
solicitam incentivos para cria
ção de urii mini-mercado, pos
sibilitando assim a comercili
zação dos produtos cultivados
por eles. 

- Nós plantamos feijão, ba
tata, laranja e milho em Campo 
Alegre e temos que vender de 
porta em porta-, reclamou. 

Além de Campo Alegre, o 
coordenador do CPT revelou
que outros assentamentos na
Baixada Fluminense ( como 
Pedra Lisa, Fazenda Norman
dia, São Lourenço, Codin, São 
Pedro e Mutirão da Fé), conti
nuam em situação irregular,
deixando os assentados ame
drontados com relação ao futu
ro. O problema é que existe a 
possibilidade dos proprietários 
que ainda não receberam suas 
indenizações, tomarem de vol
ta as terras ocupadas. , 

Leia manifesto 
na página 3 

-:-:-:: -.? 
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FOTO: SÉA SILVA 
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A manifestação realizada no Calçadão reuniu lideres comunitários, lavradores e membros da 
Igreja, num protesto motivado pelo Centro de Direitos Humanos 

I En'contro \te EduCação 
da13aixàâa Fluminense 

A atual situação da Educação na Bai
xada Fluminense foi tema ,do I Encontro de 
Educação da Baixada Fluminense, reali
zado no último dia 20, no Centro de Edu
cação Moderna (CEM), em Belford Roxo. 

O debate contou com a participação da 
secretária estadual de Educação, Marléia 
Cruz, dos deputados estaduais Roberto 
Dinamite e Lucia Souto, do deputado fede
ral Sérgio Arouca, da promotora Angela 
Maria S. dos Santos (Ministério Público 
de Duque de Caxias) e do diretor do Sindi
cato Estadual do Profissional de Ensino 
(Sepe) de Nova Iguaçu, Emílio Araújo. 

Um dos principais temas debatidos na 
ocasião foi a situação de 17 mil crianças 
que se encontram fora das salas de aula em 
Duque de Caxias, devido à falta de profes
sores na rede estadual de ensino. 

Os debatedo res discutiram também 
o problema enfrentado pelos p rofesso
res municipais de Nova· Iguaçu, que 
estão há três meses com seus salários 
atrasados e devido a isso iniciaram 
uma paralização que prejudicou o ini-

FOTO: JORNAL DE HOJE 

# 

cio do ano letivo,no município. 
No encontro(a promotora Angela Ma

ria anunciou que justamente com outros 
quatro promotore�, entrou com uma ação 
na Justiça denunciando os problemas no 
repasse das--x.erbas para a merenda escolar. 
Ela denunciou também que um recente 
levantamento realizado,tn:i Duque de Caxi
as comprovou que 4alta de professores, 
juntamente com a falta•d� merenda, são as 
causas do elevado índice de crianças fora 
da escola. 

Outro discurso que causou polêmica foi 
o diretor do Sepe, que denunciou o controle
das vagas nas escolas pelos políticos de 
Nova Iguaçu, prática bem conhecida dos 
diretores de escolas municipais e estaduais. 

Entre as propostas debatidas no encon
tro, foi decidida a criação de um Plano de 
Ação Emergencial para a Educação na 
Baixada, a ser elaborado pelos participan
tes do debate até o dia 22 de maio, data 
prevista para a realização de uma conferên
cia sobre a educaçãq na Refinaria de Duque 
de Caxias. 

O prefeito Mair Rosa quando discursava no Encontro que tratou dos problemas da Educação 
na Baixada, tendo à sua direita a deputada Lúcia Souto e o deputado Roberto Dinamite 

NOVA IGUAÇU (RJ)- ANO LXXX 

Festa de São Jorge 
reafirma devoção popular 

pelo Santo Guerreiro 
Comprovando que ainda 

existe devoção em Nova Iguaçu,
as celebrações pelo dia de São
Jorge agitaram a cidade no últi
mo domingo (21/04 ), com mis
sas, cavalgadas e procissões pe
las ruas do Centro. 

Além da festa tradicional, 
que há 3 8 anos é promovida 
pela igreja de Nossa Senhora e 
São Jorge, no início da semana 
foram realizados diversos even
tos católicos em homenagem ao 
santo, com direito �s tradicio
nais barracas de doces, salgados 
e bazar. 

Antecipando o dia de São 
Jorge, cerca de 5 00 cavaleiros 
promoveram no domingo uma 
cavalgada que partiu do início
da avenida Augusto Távora e
seguiu em procissão pelas ruas 
da cidade. Em seguida o padre 
Edmilson da Silva celebrou a 
Santa Missa dando início aos 
festejos. 

As comemorações termina
ram no dia 23, data escolhida 
pela Igreja católica para home-

nagear o santo, com a celebra
ção durante todo o dia de missas 
com intervalos de duas horas.
Em seguida foi organizada uma
pequena procissão, que percor
reu as ruas próximas à igreja, a 
o encerramento oficial da festa.

Os devotos que participarão 
da pequena procissão, estavam 
vestidos de vermelho e branco e 
carregavam rosas vermelhas, 
velas e fitas. Muitos afirmavam 
ter obtido milagre do santo. 

São João cavalga para o san
to- Outro município da Baixada 
comemorou o dia de São Jorge. 
Os devotos de São João de Me
riti também promoveram uma
cavalgada, festejando a data com
muita festas, fogos e missas. 

Cerca de duzentos cavalei
ros percorreram várias ruas do 
município, até chegar à igreja
de São Jorge, localizadano bair
ro Vila Tiradentes. Depois os 
cavaleiros promoveram um 
churrasco de confraternização, 
na quadra da Escola de Samba 
Unidos da Ponte. 

�
Bl 
-�

Os concorridos festejos em comemoração ao Santo · Guerreiro 
culminaram com a celebração do último dia 23. 

Show do Ginga Pura 

na Festa do Trabalhador 

em Belford Roxo (Página 3)

�-ney Crespo-------, 

TERRA·EM 

�
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O 3!! Concerto Vocal e Instrumental 

do Maestro Smido 

Maestro Luigi A1aria Smido Barytono Caiuby Jambo Barytono Althayr Pimenta 

"Uma hora e meia de encantamento". Assim se que contou com a participação da Orquestra do 
expressou o Correio da Lavoura ao iniciar a notícia Centro Musical db Rio de Janeiro, brilharam no 
do 3º Concerto Vocal e Instrumental realizado na palco iluminado doEsporteClubelguaçuassopra
sede do Esporte Clube Iguaçu, sob a regência do nos Ruth Berçot de Mattos e Anita Alarcão, e os 
maestro e cómpositor Luigi l\1aria Smido, na noite barítonos Cajuby Jambo e Altair Pimenta de l\fora
de um domingo, no dia 17 de Julho de 1938. O es. Na mesma noite, ainda se apresentou um 
maestro Luigi Maria Smido dedicou o concerto aos conjunto composto pela -Sra. Brisabela de Barros 
promotores das festas culturais realizadas anterior- Paladino e pelos senhores Juventino Borges e Julio 
mente: senhoras Hermínia Berçot de Mattos, Ana de Miranda, acompanhados por Ruth Berçot de 
Hugin. Luzia Ferreira, senhores Sebastião Hercu- Mattos, Ayres Rozo e Altair Pimenta de Moraes. 
lano de Mattos e Paschoal Paladino. No concerto, (Foto do arquivo do Correio da Lavoura). 

Apoio <Sultural: 

Colégio Leopoldo - Pedreira 'xtigné S.A. - A Popular 
João Batista Lubanco--..._UNIG ,.- Pedrei,ra N. S. de Fátima 

,iln'9' � ...,, .,. 1�=0 
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,., � '"TõP''"S:h ô'ppin g'Ch ega 
Agora é para valer. As obras do Iguaçu Top Shopping entram na reta fin�e seus 

construtores já tem data confirmada para sua inauguração. 
O Grupo Marcelino Martins, empreendedor do projeto, em conjunto com a AD Shopping, 

administradora do shopping, promoveram no último dia 23 um coquetel para a entrega 
simbólica das chaves aos lojistas e confirmaram o dia 29 de outubro para abertura oficial do 
primeiro shopping urbano da Baixada Fluminense. 

Durante a cerimônia de entrega das chaves, o público presente acompanhou o 
·otimismo geral dos responsáveis pelo projeto. Entre os mais entusiasmados estava o
empresário Alan Medina. o engenheiro Vic Huckers (Sisal Engenharia), o diretor da AD
Sliopping, Hélcio Póvoa e o diretor comercial Gustavo Groth. Todos em seus discursos
·apostavam no sucesso de vendas em um período quase imediato à abertura para o público do
Iguaçu Top Shopping.

O evento contou com a participação de vários lojistas, entre eles, Abadia Amaral, Christina 
·Paixão, Bertai Sartório, Luisa Maria Ludice, além do presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) de Nova Iguaçu, Nelson Monteiro de Paula, e seu vice, Cesar Frambach.
Marcaram presença o juiz Francisco Amaral, a bailarina Tereza Petsold, o cartunista Ney
Crespo e a imprensa local.

Composto de 210 lojas, distribuídas em três pisos, o shopping contará com a presença de
empresas como Lojas Americanas, Waterproof, O Boticário, Fionda, Mac' Donalds, Mon
teCarlos Jóias, Philip Martin, Toulon, Aldeia dos Ventos, Sapasso, Pizza Hut, Cantão,
Aiezzo, Nicinha Calçados, Lita Boutique e Miriam Jóias. Sendo as três últimas lojas citadas,
pertencentes a empresários iguaçuanos que apostam no sucesso do empreendimento.

,.J&,�>$:':·� 

A ·entrega simbólica das chaves aos lojistas reuniu, na última terça-feira, no térreo do prédio 
em construção, grande número de empresários, políticos e membros da nossa sociedade, todos 
in!er:essados em conhecer de perto os detalhes da construção, em ritmo acelerado, do Iguaçu 
Top Shopping. 

PENSAMENTOS 

SOLT O S  

• A causa remota da
queda do socialismo na 
URSS foi originada pela 
sociedade do dinheiro, cuja 
essência prosseguiu inal
terada durante sete déca
das. 

• É próprio da empresa
privada, na· sociedade do 
dinheiro, priorizar o lucro 
do seu capital, passando 
para outros planos as ques
tões humanas de seus em
pregados. 

• Os delinqüentes de co
larinho branco, de cá e de 
lá (EUA) maquinam24 por 
dia contra o Brasil. 

• O homem não nasce
mau, é a sociedade do di
nheiro quem o desencami
nha. 

• O dinheiro e o conhe
cimento são eficientes ar
mas de domínio de pessoas 
e povos inteiros nas mãos 
da classe dominante. 

Eurico Fernandes Pereira 

DE 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 1996 

'/ l 'f R l �l ! 
Margareth Tavars!I; 

Comissão 
. Segundo o Secretário Especial da Baixada, Nelson 
Bornicr, o prefeito Altamir Gomes vem priorizando o 
pagamento às empreiteiras apenas por um motiva as 
comissões que vão diretamente para seu bolso. 

MAS 
A Federação das Associações de Bairros de Nova 

Iguaçu (MAB ), promoverá no próximo dia 30, na Creche 
Comunitária Fé e Esperança, cm Vila de Cava, um Semi
nário de Orçamento Participativo. 

O evento contará com a presença de representantes do 
Ippur/UFRJ, Fase e do vereador Artur Messias, e será 
aberto à comunidade. 

Patriotismo 
Buscando resgatar o sentimento cívico dos alunos do 

município, a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, 
estará promovendo a partir de abril, todas as scgundas
fciras, o hastcamcnto da bandeira e execução do hino 
nacional no Paço da Prefeitura. 

Cerca de 30 escolas participam da iniciativa, tendo se 
comprometido e enviar um aluno para representá-las na-s.. 
cerimônias, que contarão também coma participaçao de 
bandas escolares. 

Contra-Ataque 
Àborrccido com os rcccntcs,posicionamcntos de N él

son Bornicr e incentivados pela onda das denúncias que 
prometem abalar a candidatura do secretário da Baixada à 
Prefeitura, Altamir Gomes detonou: 

- Há muito ele vem fazendo das suas. Vocês vejam a
Riosampa. Onde ele (Bornicr) · tem participação. O que 
eles sonegam de impostos não é brincadeira. Quem faz a 
contabilidade? Eu diga é o Bornicr. A Riosampa está ilegal 
até hoje. Eles tiveram um problema com o prefeito anterior 
e continuam cm {ima situação totalmente irregular. Sem 
�provação de obras, sem habite-se e sem nada.· 

Contra-Ataque total 
Üutra de Altamir, desta vez contra Bornicr, PSDB e 

FHC: 
-Quem é Bornicr? É um sujeito que já demonstrou

como dcP.utado federal que não é cal);IZ d.e trazer um único0�1,t1ct; R,:,,f,,in,,1:, am,.;>:., -i.:,: e.a ca.1 &on�A n1>-r,"", ; 1 centavo para f'lova J.guaçu ou e?:ra a oatxaoa. ror isso e e 
'1 e'stáõrigatidcfbbôi t:b&s o� pr�fcHtbs,:dâ1Wc�0'"o1gÕ(rcfoo 

do estado, que também é do PSDB, ·está aí que é só 
promessa. Não sai disso. Onde está a merenda escolar das 
escolas do cstádo? 

-Aliás, e o governo federal, que também é do PSDB? O
que o F ornando Henrique faz? Só quer saber de dar 
dinheiro para os bancos, enquanto segura uma verba que 
deveria ser repassada para Nova Iguaçu. Com este dinheiro 
cu pagaria dois meses do salário atrasado do funcionalismo. 

SERRALHERIA 

SOLE DA.DE 
'f11do ein alumínio 

Box - Janelas - Portas - Grades - Divisórias 

Promoção especial de inauguração 
Pagamento a vista: 10% de desconto. ou 

em duas vezes semjuros. 
Orçamento grátis. 

Telefone: 987•7688 
Em funcionamento a partir do dia 29 
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DE 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 1996. 

Show de Ginga Pura 
na festa do trabalhador 

em Belf ord Roxo 
A prefeitura de Belford Ação Cultural, que será um Roxo, através da Secretaria calendário contínuo, com a de Cultura e Turismo, pro- Festa de Primeiro de Maio, move nesta quarta-feira, 1° Festa Junina, Festival da de maio, Dia do Trabalha- Canção, Festa da Primavedor, show com o grupo de ra, semelhante à Feira da pagode Ginga Pura. Este Providência, coll! entidades ano, a prefeitura inova, já filantrópicase clubesde serque a apresentação do grupo viços. e das bandas locais aconte- A segunda, explica Glacem em dois lugares dife- dstone, é a cultura, "a de rentes: na Floripes Rocha, infra-estrutura", onde é preno Centro do Município - visto a Casa de Cultura, com onde desde o Carnaval vem biblioteca, videoteca,Foyer . ocorrendo os eventos - e na (local para exposição de arAvenida Manoel de Sá, es- tes plásticas) e outras dequina com Francisco Ferrei- pendências. "Será um verra Lima, no centro do Lote dadeiro polo de irradiação 

XV. das manifestações culturais, Os shows têm início a uma grande oportunidade partir das 18h e, além do para fomentar a cultura", Ginga Pura, as outras ban- destacou. O novo Secretádas locais que se apresen- rio ressalta ainda que pretam são: Adoradores do Sol, tende construir a unidade Cabeça de Nego, Postura cultural em um local estraAfricana, Nocaute e Guetos tégico, no "seio de uma prada Cidade. ça pública", e não em um Estreando como Secre- prédio frio para "não ficar tário da Cultura do municí- burocratizado". pio, o s,ociólogo 'Gladstone De acordo com ele, um Accioly, morador a mais de tecente pesqµisa metodoló-30 anos em Belford Roxo, gica realizada pela Fundacomenta sobre as dificulda- ção Cesgranrio revelou que des de promover a cultura. a criação e estímulo de am" Além de promover a poli ti- bientes culturais demonstra ca cultural; que é a de obser- um melhor desempenho edu- · var a identidade cultural e cacional, capacitação procorrer atrás de patrocínios fissional e a melhoria de oficiais das esferas públicas qualidade de vida, indepen( estadual e federal), alguns dente de classes sociais para s.etores de inicia:iva privada aquelas pessoas inseridasnão estão sensíveis com re- naqueles ambientes. "Estou lação ao retorno que a cultu- juntando minha experiência 
� :r· rãtrâi-.Ainda nãó se consc1::·,. "cõi:hti ciennslã põliõco aí de
0.&· 'L.ºt:,._.Ji.. J.V _.. ..i:..&.J.�....,,u,.,. Jit.oJ..Jo � � ·U -...)...;i��A. .!::,. '6-'- b.lra �·Iam-... li ,.., ,.,,.��ttp,i;�_,gµe !A,, cjilrur�, �' m� p , frP', <Jf P 

J 
Rf pap.te um bom negócio", comple- daculturaaeBelfordRoxo", tou. comentou. Ex-diretor do município Com relação ao convite de Nova Iguaçu, na gestão do prefeito Maior Rosa em de Aluísio Gama, e ex-Se- compor o seu secretariado, cretário de Cultura da cida- Gladstone revela que está de mineira de Cataguazes, . felizpeloreconhecimentodo Gladstone quer dar início à governo. ''É uma dupla honexecução do projeto que pre- · ra fazer parte de secretariavê a construção de uma Casa do composto por pessoas de de Cultura no município. Se- ação e também por acompaguncloele, a suaatuação obe- nhar a vida política de Maidecerá as duas linhas de or Rosa, a quem admiro por ação. A primeira é direcio- sua garra e determinação e nada para realização de ainda por estar em Belford eventos, chamada de Plano Roxo", finalizou. 

-...., 

Associação de Caridade 
Hospital de Iguaçu 

Atendimentos: Pronto Socorro, Maternidade, Ortopedia, Traumatologia, Laboratório, Radiologia, Tomografia Computadorizada, Mamografia, Ultrassonografia, U. T. I. 
Convênios F ASSINCRA - :MED GRUPO - SUL AMÉRICA -PLANO VIDA - e.A.e. - FUNCEP - ENGEPRON -ASCB - CAPECESP - CORREIOS - IP ALERJ - BOA SAÚDE - CNEN-URANOS - GOLDEN CROSS -C.A.A.RJ. - CENTRESS - PETROBRÁS -VITASAÚDE - AMOSP - TELERJ - C.A.S.S.I. - SILVER CROSS -UNIMED - SAÚDE TOTAL - E:rvfPRE:MED -: FASIUS-:MEDI - SAÚDE BAMERINDUS - SAÚDE BRADESCO - CREDICARD - SOLLO (AMERICAN EXPRESS)- S.B.M. - PATRONAL - CLÍNICA MIGUEL MORONE - PLANTÃO SAÚDE - MILLER 

Atendimento 24 horas 

Rua Getúlio Vargas 222 Centro Nova Iguaçu 
fl767-5 l 5 l 767-5542 767-2334 
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CORR�IO DA LAVOURA 

Comércio de livros usados 

é sucesso na cidade 
A postando no potencial do mercado de troca e compra de livros usados, há três meses foi inaugurado na Rua Quintino Bocaiúva, no Centro, o Sebo NI Livraria e Bazar. Com cerca de 1 O mil publicações em suas prateleiras, os leitores encontram no Sebo, desde gibis até livros raros, como o livro �roblemas de Aritiméticas, de Paulo, que já não é mais publicado. Segtn1do o gerente dá loja, Edivaldo Ata. íde, existem publicações para todos os gostos, entre elas, revistas, gibis e livros didáticos. Estes últimos já começam a ser disputa-. dos pelos estudantes de Medicina, Direito, Engenh::iria, etc., que normalmente utilizam o sistema de troça para adquirir o que precisam.Mesmo com a grande variedade de estilos encontrados no Sebo, com obras de literaturas brasileiras, Kardecista, esotéricas, astrólogas e didáticas, Ataíde assegurou que a maioria das publicações negociadas são as classificadas cpmo romance popu-

lar, que possuem leitores de diversas faixas etárias e sociais. - Normalmente trocamos dois livros docliente por um dos nossos. Os mais procurados são os livros da série Julia e Sabrina-, afirmou. No entanto, os colecionadores de histórias em quadrinhos também frequentam o Sebo na tentativa de adquirir raridades, sendo os gibis antigos de super-heróis os mais negociados. -Temos gibis que custam R$, 50, comotambém algtn1s mais raros. A garotada está sempre por· aqui .trocando ou comprando o que temos-, ressaltou. Para o gerente, Nova Iguaçu estavanecessitando de um estabelecimento como o que gerência, daí o sucesso do Sebo, que já atende c.erca de 300 pessoas por mês. -Viemos para cá esperando competir comoutros similares, mas descobrimos que somos um dos poucos especializado no ramo aqui. Por isso é que somos tão procurados, mesmo sem ter investido em qualque�tipo de propaganda-, avaliou. 

PÁGINA3 

Repúdio à 
violência 

- 5am Baroud David

O Centro de Direitos Hu� 
manos de Nova Iguaçu quer, 
de público, unir-se a todas as 
Entidades e pessoas compro
metidas com os Direitos Hu
manos, para denunciar e re
pudiar o massacre de Eldora
do dos Carajás, no Pará. A 
chacina ocorrida em 17 de 
abril último, resultando na 
morte pelaPolíciaMilitar, de 
24 trabalhadores brasileiros e 
u� policial, além de dezenas
de feridos e muitos desapa
recidos, dá continuidade à
história de violência no cam
po não só no Pará, mas tam
bém em inúmeros outros
Estados.da Federação.

Que crime cometeram es
ses brasileiros? O crime de · 
buscar um pedacinho de ter
ra, não para acumularem _ri
queza e poder, mas sim con
dições para sua sobrevivên
cia e da sua famt1ia. · 

Que Brasil é esse? Qu� 
Sistema é esse? Que Modelo 
é esse·? 

Que Governo é esse? 
Onde e quando milhões de 
brasileiros encontrarão a par
te que lhe pertence nos 
8.500.000 KmZ de Brasil? 

Se fogem para a cidade, 
não há emprego nem mora
dia. Se ficam no campo, não 
conseguem terra para plan
tar, nem morar. Que pers
pectiva o Governo oferece? 
Não dá para fica calado. A 
sociedade elege e paga o Go
verno, oferece propostas para 
a situação dos excluídos, no 
entanto a política social está 
relegada. 

----Há.anos se.luta neste País 
-�,� --pela Reform� ,t\g,t�a � por

todas as reformas ·que pos
sam, de.fato, transformar essa 
sociedade excludente numa 
sociedade com justiça social. 

O comércio de livros e.revistas, na loja da Rua Quintino Bocaiuva, vem despertando o interesse 
de um público mais interessado em leitura do que muita gente pensa 

CINEMA *�*�
CINE RIVER IGUAÇU - Em 
cartaz 2 filmes de sexo explíci
to. Seções a partir das 14 ho
ras. Censura 18 anos. Pça 
Antonia Flores Teixeira. Tel.: 
767-0249. 

CINE VERDE - "Penetre no 
templo do prazer" e "Sexo gu
loso" (filme pornográfico). Cen
sura: 18 anos. Seções a partir 

INFORME PUBLICITÁRIO 

.L 

das 13h30m. Praça da Liber
dade. Tel.: 767-7264. 

CINE CENTER 1-"Os suspei
tos" Com Stephen Baldwin e 
Gabriel Byme. Censura: 12 · 
anos. Horário: 13h - 15h - 17h 
- 19h e 21 horas.

CINE CENTER 2 - "Um dimk 
no inferno". Com George Clo
oney e Harvey Keitel. Censura: 

14 anos. Horário: 13h40min -
15h - 16h30min -18h -19h30min 
e 21 h. 

CINE CENTER 3 - "Um vam
piro no Brooklin" Com Eddie 
Murphy e Angela Basset. Cen
sura: livre. Horário: 13h - 15h -
17h - 19h e 21 horas. Iguaçu 
Center. Av. Marechal Floriano 
Peixoto, 1.480 - Tel.: 768-
0767. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA IGUAÇU 

ATENÇAO, CONTRIBUINTE: 
Não deixe de pagar os seus impostos em dia. 

Agindo assim, você estará contribuindo para a efe
tiva realização de obras em todo o Município de 
Nova Iguaçu. E poderá, também, exigir do Governo 
Municipal a prestação dos serviços públicos tão

, . 
necessanos 

· todos nós.
à melhoria da qualidade de vida de 

Exigimos do Gov�rno 
Brasileiro: Refol"l'l1a Agrária já! 

Uma política econômi
ca que garante emprego e 
condições de vida digna 
para todos os b,;�ileiros. 

Punição para os culpa
dos e indenização às famí
lias atingidas pel«;> massa-
cre. 

Apresentamos nosso com
prometimento com o Movi

. mento dos Sem Terra em 
todo o terr.itório nacional. 

Sara Baroud David é 
presidente do Centro de 
Direitos Humanos de NI. 

Salgados 
pa(a fe�tas 

Dez reais.o cen
to. Para encomen
das acima de 1.500 
salgados R$ 8,00. 
Fritura grátis no lo
cal da festa. Tratar" 
com Tereza pelo te
lefone 768-704 7. 
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Sem-terra realizam 
protesto no calçadão 

Revoltados com o massacre 
dos sem-terra em Eldorado dos 
Carajás, no sul do Pará, cerca 
de 100 pessoas promoveram no 
último dia 23, um protesto, no 
Calçadão da Avenida Amaral 
Peixoto, no Centro, em Nova 
Iguaçu. 

Com faixas, enxadas, foi
ces e a bandeira do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MTST), o grupo forma
do por representantes da Co�
missão Pastoral da terra ( CPT),
Centro de Direitos humanos,
sindicatos dos Metalúrgicos e
Comerciários, Federação das 
Associações de Bairros de 
Nova Iguaçu (Mab ), pastoral 
do negro manteve um minuto 
de silêncio e cantou o hino da 
reforma agrária, em homena
gem aos mortos no massacre 
promovido pela Polícia Militar 
do Pará. 

O padre Agostinho Pretto, 
da Diocese de Nova Iguaçu, foi 
o mais eloqüente em seu dis
curso sobre o ocorrido em El
dorado dos Carajás, pedindo 
uma punição severa aos culpa
dos. 

Os manifestantes · aprovei
taram õ afo parã dêiiiirl.êiar a 

_,_ �ituàçâoaí:fíêífãàs�ôo·o fárnm: ..
as . que estão assentadas em 
Campo Alegre .. 

Segundo o coordenador da 
CPT, Luiz Carlos da Silva Sou
za, estas famílias, que ocupam

-há 12 anos o local (que possui
cerca de 2. 059 hectares), estão 
com ordem de despejo trami
tando na Justiça. 

O lavrador Jonas Barros re7 

clamou da postura da Prefeitu
ra, que até agora não atendeu 
aos apelos dos assentados. Eles 
solicitam incentivos para cria
ção de urii mini-mercado, pos
sibilitando assim a comercili
zação dos produtos cultivados
por eles. 

- Nós plantamos feijão, ba
tata, laranja e milho em Campo 
Alegre e temos que vender de 
porta em porta-, reclamou. 

Além de Campo Alegre, o 
coordenador do CPT revelou
que outros assentamentos na
Baixada Fluminense ( como 
Pedra Lisa, Fazenda Norman
dia, São Lourenço, Codin, São 
Pedro e Mutirão da Fé), conti
nuam em situação irregular,
deixando os assentados ame
drontados com relação ao futu
ro. O problema é que existe a 
possibilidade dos proprietários 
que ainda não receberam suas 
indenizações, tomarem de vol
ta as terras ocupadas. , 

Leia manifesto 
na página 3 

-:-:-:: -.? 
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A manifestação realizada no Calçadão reuniu lideres comunitários, lavradores e membros da 
Igreja, num protesto motivado pelo Centro de Direitos Humanos 

I En'contro \te EduCação 
da13aixàâa Fluminense 

A atual situação da Educação na Bai
xada Fluminense foi tema ,do I Encontro de 
Educação da Baixada Fluminense, reali
zado no último dia 20, no Centro de Edu
cação Moderna (CEM), em Belford Roxo. 

O debate contou com a participação da 
secretária estadual de Educação, Marléia 
Cruz, dos deputados estaduais Roberto 
Dinamite e Lucia Souto, do deputado fede
ral Sérgio Arouca, da promotora Angela 
Maria S. dos Santos (Ministério Público 
de Duque de Caxias) e do diretor do Sindi
cato Estadual do Profissional de Ensino 
(Sepe) de Nova Iguaçu, Emílio Araújo. 

Um dos principais temas debatidos na 
ocasião foi a situação de 17 mil crianças 
que se encontram fora das salas de aula em 
Duque de Caxias, devido à falta de profes
sores na rede estadual de ensino. 

Os debatedo res discutiram também 
o problema enfrentado pelos p rofesso
res municipais de Nova· Iguaçu, que 
estão há três meses com seus salários 
atrasados e devido a isso iniciaram 
uma paralização que prejudicou o ini-

FOTO: JORNAL DE HOJE 
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cio do ano letivo,no município. 
No encontro(a promotora Angela Ma

ria anunciou que justamente com outros 
quatro promotore�, entrou com uma ação 
na Justiça denunciando os problemas no 
repasse das--x.erbas para a merenda escolar. 
Ela denunciou também que um recente 
levantamento realizado,tn:i Duque de Caxi
as comprovou que 4alta de professores, 
juntamente com a falta•d� merenda, são as 
causas do elevado índice de crianças fora 
da escola. 

Outro discurso que causou polêmica foi 
o diretor do Sepe, que denunciou o controle
das vagas nas escolas pelos políticos de 
Nova Iguaçu, prática bem conhecida dos 
diretores de escolas municipais e estaduais. 

Entre as propostas debatidas no encon
tro, foi decidida a criação de um Plano de 
Ação Emergencial para a Educação na 
Baixada, a ser elaborado pelos participan
tes do debate até o dia 22 de maio, data 
prevista para a realização de uma conferên
cia sobre a educaçãq na Refinaria de Duque 
de Caxias. 

O prefeito Mair Rosa quando discursava no Encontro que tratou dos problemas da Educação 
na Baixada, tendo à sua direita a deputada Lúcia Souto e o deputado Roberto Dinamite 

NOVA IGUAÇU (RJ)- ANO LXXX 

Festa de São Jorge 
reafirma devoção popular 

pelo Santo Guerreiro 
Comprovando que ainda 

existe devoção em Nova Iguaçu,
as celebrações pelo dia de São
Jorge agitaram a cidade no últi
mo domingo (21/04 ), com mis
sas, cavalgadas e procissões pe
las ruas do Centro. 

Além da festa tradicional, 
que há 3 8 anos é promovida 
pela igreja de Nossa Senhora e 
São Jorge, no início da semana 
foram realizados diversos even
tos católicos em homenagem ao 
santo, com direito �s tradicio
nais barracas de doces, salgados 
e bazar. 

Antecipando o dia de São 
Jorge, cerca de 5 00 cavaleiros 
promoveram no domingo uma 
cavalgada que partiu do início
da avenida Augusto Távora e
seguiu em procissão pelas ruas 
da cidade. Em seguida o padre 
Edmilson da Silva celebrou a 
Santa Missa dando início aos 
festejos. 

As comemorações termina
ram no dia 23, data escolhida 
pela Igreja católica para home-

nagear o santo, com a celebra
ção durante todo o dia de missas 
com intervalos de duas horas.
Em seguida foi organizada uma
pequena procissão, que percor
reu as ruas próximas à igreja, a 
o encerramento oficial da festa.

Os devotos que participarão 
da pequena procissão, estavam 
vestidos de vermelho e branco e 
carregavam rosas vermelhas, 
velas e fitas. Muitos afirmavam 
ter obtido milagre do santo. 

São João cavalga para o san
to- Outro município da Baixada 
comemorou o dia de São Jorge. 
Os devotos de São João de Me
riti também promoveram uma
cavalgada, festejando a data com
muita festas, fogos e missas. 

Cerca de duzentos cavalei
ros percorreram várias ruas do 
município, até chegar à igreja
de São Jorge, localizadano bair
ro Vila Tiradentes. Depois os 
cavaleiros promoveram um 
churrasco de confraternização, 
na quadra da Escola de Samba 
Unidos da Ponte. 

�
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Os concorridos festejos em comemoração ao Santo · Guerreiro 
culminaram com a celebração do último dia 23. 

Show do Ginga Pura 

na Festa do Trabalhador 

em Belford Roxo (Página 3)

�-ney Crespo-------, 

TERRA·EM 

�
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O 3!! Concerto Vocal e Instrumental 

do Maestro Smido 

Maestro Luigi A1aria Smido Barytono Caiuby Jambo Barytono Althayr Pimenta 

"Uma hora e meia de encantamento". Assim se que contou com a participação da Orquestra do 
expressou o Correio da Lavoura ao iniciar a notícia Centro Musical db Rio de Janeiro, brilharam no 
do 3º Concerto Vocal e Instrumental realizado na palco iluminado doEsporteClubelguaçuassopra
sede do Esporte Clube Iguaçu, sob a regência do nos Ruth Berçot de Mattos e Anita Alarcão, e os 
maestro e cómpositor Luigi l\1aria Smido, na noite barítonos Cajuby Jambo e Altair Pimenta de l\fora
de um domingo, no dia 17 de Julho de 1938. O es. Na mesma noite, ainda se apresentou um 
maestro Luigi Maria Smido dedicou o concerto aos conjunto composto pela -Sra. Brisabela de Barros 
promotores das festas culturais realizadas anterior- Paladino e pelos senhores Juventino Borges e Julio 
mente: senhoras Hermínia Berçot de Mattos, Ana de Miranda, acompanhados por Ruth Berçot de 
Hugin. Luzia Ferreira, senhores Sebastião Hercu- Mattos, Ayres Rozo e Altair Pimenta de Moraes. 
lano de Mattos e Paschoal Paladino. No concerto, (Foto do arquivo do Correio da Lavoura). 

Apoio <Sultural: 

Colégio Leopoldo - Pedreira 'xtigné S.A. - A Popular 
João Batista Lubanco--..._UNIG ,.- Pedrei,ra N. S. de Fátima 

,iln'9' � ...,, .,. 1�=0 
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,., � '"TõP''"S:h ô'ppin g'Ch ega 
Agora é para valer. As obras do Iguaçu Top Shopping entram na reta fin�e seus 

construtores já tem data confirmada para sua inauguração. 
O Grupo Marcelino Martins, empreendedor do projeto, em conjunto com a AD Shopping, 

administradora do shopping, promoveram no último dia 23 um coquetel para a entrega 
simbólica das chaves aos lojistas e confirmaram o dia 29 de outubro para abertura oficial do 
primeiro shopping urbano da Baixada Fluminense. 

Durante a cerimônia de entrega das chaves, o público presente acompanhou o 
·otimismo geral dos responsáveis pelo projeto. Entre os mais entusiasmados estava o
empresário Alan Medina. o engenheiro Vic Huckers (Sisal Engenharia), o diretor da AD
Sliopping, Hélcio Póvoa e o diretor comercial Gustavo Groth. Todos em seus discursos
·apostavam no sucesso de vendas em um período quase imediato à abertura para o público do
Iguaçu Top Shopping.

O evento contou com a participação de vários lojistas, entre eles, Abadia Amaral, Christina 
·Paixão, Bertai Sartório, Luisa Maria Ludice, além do presidente da Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) de Nova Iguaçu, Nelson Monteiro de Paula, e seu vice, Cesar Frambach.
Marcaram presença o juiz Francisco Amaral, a bailarina Tereza Petsold, o cartunista Ney
Crespo e a imprensa local.

Composto de 210 lojas, distribuídas em três pisos, o shopping contará com a presença de
empresas como Lojas Americanas, Waterproof, O Boticário, Fionda, Mac' Donalds, Mon
teCarlos Jóias, Philip Martin, Toulon, Aldeia dos Ventos, Sapasso, Pizza Hut, Cantão,
Aiezzo, Nicinha Calçados, Lita Boutique e Miriam Jóias. Sendo as três últimas lojas citadas,
pertencentes a empresários iguaçuanos que apostam no sucesso do empreendimento.

,.J&,�>$:':·� 

A ·entrega simbólica das chaves aos lojistas reuniu, na última terça-feira, no térreo do prédio 
em construção, grande número de empresários, políticos e membros da nossa sociedade, todos 
in!er:essados em conhecer de perto os detalhes da construção, em ritmo acelerado, do Iguaçu 
Top Shopping. 

PENSAMENTOS 

SOLT O S  

• A causa remota da
queda do socialismo na 
URSS foi originada pela 
sociedade do dinheiro, cuja 
essência prosseguiu inal
terada durante sete déca
das. 

• É próprio da empresa
privada, na· sociedade do 
dinheiro, priorizar o lucro 
do seu capital, passando 
para outros planos as ques
tões humanas de seus em
pregados. 

• Os delinqüentes de co
larinho branco, de cá e de 
lá (EUA) maquinam24 por 
dia contra o Brasil. 

• O homem não nasce
mau, é a sociedade do di
nheiro quem o desencami
nha. 

• O dinheiro e o conhe
cimento são eficientes ar
mas de domínio de pessoas 
e povos inteiros nas mãos 
da classe dominante. 

Eurico Fernandes Pereira 
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Margareth Tavars!I; 

Comissão 
. Segundo o Secretário Especial da Baixada, Nelson 
Bornicr, o prefeito Altamir Gomes vem priorizando o 
pagamento às empreiteiras apenas por um motiva as 
comissões que vão diretamente para seu bolso. 

MAS 
A Federação das Associações de Bairros de Nova 

Iguaçu (MAB ), promoverá no próximo dia 30, na Creche 
Comunitária Fé e Esperança, cm Vila de Cava, um Semi
nário de Orçamento Participativo. 

O evento contará com a presença de representantes do 
Ippur/UFRJ, Fase e do vereador Artur Messias, e será 
aberto à comunidade. 

Patriotismo 
Buscando resgatar o sentimento cívico dos alunos do 

município, a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura, 
estará promovendo a partir de abril, todas as scgundas
fciras, o hastcamcnto da bandeira e execução do hino 
nacional no Paço da Prefeitura. 

Cerca de 30 escolas participam da iniciativa, tendo se 
comprometido e enviar um aluno para representá-las na-s.. 
cerimônias, que contarão também coma participaçao de 
bandas escolares. 

Contra-Ataque 
Àborrccido com os rcccntcs,posicionamcntos de N él

son Bornicr e incentivados pela onda das denúncias que 
prometem abalar a candidatura do secretário da Baixada à 
Prefeitura, Altamir Gomes detonou: 

- Há muito ele vem fazendo das suas. Vocês vejam a
Riosampa. Onde ele (Bornicr) · tem participação. O que 
eles sonegam de impostos não é brincadeira. Quem faz a 
contabilidade? Eu diga é o Bornicr. A Riosampa está ilegal 
até hoje. Eles tiveram um problema com o prefeito anterior 
e continuam cm {ima situação totalmente irregular. Sem 
�provação de obras, sem habite-se e sem nada.· 

Contra-Ataque total 
Üutra de Altamir, desta vez contra Bornicr, PSDB e 

FHC: 
-Quem é Bornicr? É um sujeito que já demonstrou

como dcP.utado federal que não é cal);IZ d.e trazer um único0�1,t1ct; R,:,,f,,in,,1:, am,.;>:., -i.:,: e.a ca.1 &on�A n1>-r,"", ; 1 centavo para f'lova J.guaçu ou e?:ra a oatxaoa. ror isso e e 
'1 e'stáõrigatidcfbbôi t:b&s o� pr�fcHtbs,:dâ1Wc�0'"o1gÕ(rcfoo 

do estado, que também é do PSDB, ·está aí que é só 
promessa. Não sai disso. Onde está a merenda escolar das 
escolas do cstádo? 

-Aliás, e o governo federal, que também é do PSDB? O
que o F ornando Henrique faz? Só quer saber de dar 
dinheiro para os bancos, enquanto segura uma verba que 
deveria ser repassada para Nova Iguaçu. Com este dinheiro 
cu pagaria dois meses do salário atrasado do funcionalismo. 

SERRALHERIA 

SOLE DA.DE 
'f11do ein alumínio 

Box - Janelas - Portas - Grades - Divisórias 

Promoção especial de inauguração 
Pagamento a vista: 10% de desconto. ou 

em duas vezes semjuros. 
Orçamento grátis. 

Telefone: 987•7688 
Em funcionamento a partir do dia 29 
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Show de Ginga Pura 
na festa do trabalhador 

em Belf ord Roxo 
A prefeitura de Belford Ação Cultural, que será um Roxo, através da Secretaria calendário contínuo, com a de Cultura e Turismo, pro- Festa de Primeiro de Maio, move nesta quarta-feira, 1° Festa Junina, Festival da de maio, Dia do Trabalha- Canção, Festa da Primavedor, show com o grupo de ra, semelhante à Feira da pagode Ginga Pura. Este Providência, coll! entidades ano, a prefeitura inova, já filantrópicase clubesde serque a apresentação do grupo viços. e das bandas locais aconte- A segunda, explica Glacem em dois lugares dife- dstone, é a cultura, "a de rentes: na Floripes Rocha, infra-estrutura", onde é preno Centro do Município - visto a Casa de Cultura, com onde desde o Carnaval vem biblioteca, videoteca,Foyer . ocorrendo os eventos - e na (local para exposição de arAvenida Manoel de Sá, es- tes plásticas) e outras dequina com Francisco Ferrei- pendências. "Será um verra Lima, no centro do Lote dadeiro polo de irradiação 

XV. das manifestações culturais, Os shows têm início a uma grande oportunidade partir das 18h e, além do para fomentar a cultura", Ginga Pura, as outras ban- destacou. O novo Secretádas locais que se apresen- rio ressalta ainda que pretam são: Adoradores do Sol, tende construir a unidade Cabeça de Nego, Postura cultural em um local estraAfricana, Nocaute e Guetos tégico, no "seio de uma prada Cidade. ça pública", e não em um Estreando como Secre- prédio frio para "não ficar tário da Cultura do municí- burocratizado". pio, o s,ociólogo 'Gladstone De acordo com ele, um Accioly, morador a mais de tecente pesqµisa metodoló-30 anos em Belford Roxo, gica realizada pela Fundacomenta sobre as dificulda- ção Cesgranrio revelou que des de promover a cultura. a criação e estímulo de am" Além de promover a poli ti- bientes culturais demonstra ca cultural; que é a de obser- um melhor desempenho edu- · var a identidade cultural e cacional, capacitação procorrer atrás de patrocínios fissional e a melhoria de oficiais das esferas públicas qualidade de vida, indepen( estadual e federal), alguns dente de classes sociais para s.etores de inicia:iva privada aquelas pessoas inseridasnão estão sensíveis com re- naqueles ambientes. "Estou lação ao retorno que a cultu- juntando minha experiência 
� :r· rãtrâi-.Ainda nãó se consc1::·,. "cõi:hti ciennslã põliõco aí de
0.&· 'L.ºt:,._.Ji.. J.V _.. ..i:..&.J.�....,,u,.,. Jit.oJ..Jo � � ·U -...)...;i��A. .!::,. '6-'- b.lra �·Iam-... li ,.., ,.,,.��ttp,i;�_,gµe !A,, cjilrur�, �' m� p , frP', <Jf P 

J 
Rf pap.te um bom negócio", comple- daculturaaeBelfordRoxo", tou. comentou. Ex-diretor do município Com relação ao convite de Nova Iguaçu, na gestão do prefeito Maior Rosa em de Aluísio Gama, e ex-Se- compor o seu secretariado, cretário de Cultura da cida- Gladstone revela que está de mineira de Cataguazes, . felizpeloreconhecimentodo Gladstone quer dar início à governo. ''É uma dupla honexecução do projeto que pre- · ra fazer parte de secretariavê a construção de uma Casa do composto por pessoas de de Cultura no município. Se- ação e também por acompaguncloele, a suaatuação obe- nhar a vida política de Maidecerá as duas linhas de or Rosa, a quem admiro por ação. A primeira é direcio- sua garra e determinação e nada para realização de ainda por estar em Belford eventos, chamada de Plano Roxo", finalizou. 

-...., 

Associação de Caridade 
Hospital de Iguaçu 

Atendimentos: Pronto Socorro, Maternidade, Ortopedia, Traumatologia, Laboratório, Radiologia, Tomografia Computadorizada, Mamografia, Ultrassonografia, U. T. I. 
Convênios F ASSINCRA - :MED GRUPO - SUL AMÉRICA -PLANO VIDA - e.A.e. - FUNCEP - ENGEPRON -ASCB - CAPECESP - CORREIOS - IP ALERJ - BOA SAÚDE - CNEN-URANOS - GOLDEN CROSS -C.A.A.RJ. - CENTRESS - PETROBRÁS -VITASAÚDE - AMOSP - TELERJ - C.A.S.S.I. - SILVER CROSS -UNIMED - SAÚDE TOTAL - E:rvfPRE:MED -: FASIUS-:MEDI - SAÚDE BAMERINDUS - SAÚDE BRADESCO - CREDICARD - SOLLO (AMERICAN EXPRESS)- S.B.M. - PATRONAL - CLÍNICA MIGUEL MORONE - PLANTÃO SAÚDE - MILLER 

Atendimento 24 horas 

Rua Getúlio Vargas 222 Centro Nova Iguaçu 
fl767-5 l 5 l 767-5542 767-2334 
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CORR�IO DA LAVOURA 

Comércio de livros usados 

é sucesso na cidade 
A postando no potencial do mercado de troca e compra de livros usados, há três meses foi inaugurado na Rua Quintino Bocaiúva, no Centro, o Sebo NI Livraria e Bazar. Com cerca de 1 O mil publicações em suas prateleiras, os leitores encontram no Sebo, desde gibis até livros raros, como o livro �roblemas de Aritiméticas, de Paulo, que já não é mais publicado. Segtn1do o gerente dá loja, Edivaldo Ata. íde, existem publicações para todos os gostos, entre elas, revistas, gibis e livros didáticos. Estes últimos já começam a ser disputa-. dos pelos estudantes de Medicina, Direito, Engenh::iria, etc., que normalmente utilizam o sistema de troça para adquirir o que precisam.Mesmo com a grande variedade de estilos encontrados no Sebo, com obras de literaturas brasileiras, Kardecista, esotéricas, astrólogas e didáticas, Ataíde assegurou que a maioria das publicações negociadas são as classificadas cpmo romance popu-

lar, que possuem leitores de diversas faixas etárias e sociais. - Normalmente trocamos dois livros docliente por um dos nossos. Os mais procurados são os livros da série Julia e Sabrina-, afirmou. No entanto, os colecionadores de histórias em quadrinhos também frequentam o Sebo na tentativa de adquirir raridades, sendo os gibis antigos de super-heróis os mais negociados. -Temos gibis que custam R$, 50, comotambém algtn1s mais raros. A garotada está sempre por· aqui .trocando ou comprando o que temos-, ressaltou. Para o gerente, Nova Iguaçu estavanecessitando de um estabelecimento como o que gerência, daí o sucesso do Sebo, que já atende c.erca de 300 pessoas por mês. -Viemos para cá esperando competir comoutros similares, mas descobrimos que somos um dos poucos especializado no ramo aqui. Por isso é que somos tão procurados, mesmo sem ter investido em qualque�tipo de propaganda-, avaliou. 

PÁGINA3 

Repúdio à 
violência 

- 5am Baroud David

O Centro de Direitos Hu� 
manos de Nova Iguaçu quer, 
de público, unir-se a todas as 
Entidades e pessoas compro
metidas com os Direitos Hu
manos, para denunciar e re
pudiar o massacre de Eldora
do dos Carajás, no Pará. A 
chacina ocorrida em 17 de 
abril último, resultando na 
morte pelaPolíciaMilitar, de 
24 trabalhadores brasileiros e 
u� policial, além de dezenas
de feridos e muitos desapa
recidos, dá continuidade à
história de violência no cam
po não só no Pará, mas tam
bém em inúmeros outros
Estados.da Federação.

Que crime cometeram es
ses brasileiros? O crime de · 
buscar um pedacinho de ter
ra, não para acumularem _ri
queza e poder, mas sim con
dições para sua sobrevivên
cia e da sua famt1ia. · 

Que Brasil é esse? Qu� 
Sistema é esse? Que Modelo 
é esse·? 

Que Governo é esse? 
Onde e quando milhões de 
brasileiros encontrarão a par
te que lhe pertence nos 
8.500.000 KmZ de Brasil? 

Se fogem para a cidade, 
não há emprego nem mora
dia. Se ficam no campo, não 
conseguem terra para plan
tar, nem morar. Que pers
pectiva o Governo oferece? 
Não dá para fica calado. A 
sociedade elege e paga o Go
verno, oferece propostas para 
a situação dos excluídos, no 
entanto a política social está 
relegada. 

----Há.anos se.luta neste País 
-�,� --pela Reform� ,t\g,t�a � por

todas as reformas ·que pos
sam, de.fato, transformar essa 
sociedade excludente numa 
sociedade com justiça social. 

O comércio de livros e.revistas, na loja da Rua Quintino Bocaiuva, vem despertando o interesse 
de um público mais interessado em leitura do que muita gente pensa 

CINEMA *�*�
CINE RIVER IGUAÇU - Em 
cartaz 2 filmes de sexo explíci
to. Seções a partir das 14 ho
ras. Censura 18 anos. Pça 
Antonia Flores Teixeira. Tel.: 
767-0249. 

CINE VERDE - "Penetre no 
templo do prazer" e "Sexo gu
loso" (filme pornográfico). Cen
sura: 18 anos. Seções a partir 

INFORME PUBLICITÁRIO 

.L 

das 13h30m. Praça da Liber
dade. Tel.: 767-7264. 

CINE CENTER 1-"Os suspei
tos" Com Stephen Baldwin e 
Gabriel Byme. Censura: 12 · 
anos. Horário: 13h - 15h - 17h 
- 19h e 21 horas.

CINE CENTER 2 - "Um dimk 
no inferno". Com George Clo
oney e Harvey Keitel. Censura: 

14 anos. Horário: 13h40min -
15h - 16h30min -18h -19h30min 
e 21 h. 

CINE CENTER 3 - "Um vam
piro no Brooklin" Com Eddie 
Murphy e Angela Basset. Cen
sura: livre. Horário: 13h - 15h -
17h - 19h e 21 horas. Iguaçu 
Center. Av. Marechal Floriano 
Peixoto, 1.480 - Tel.: 768-
0767. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA IGUAÇU 

ATENÇAO, CONTRIBUINTE: 
Não deixe de pagar os seus impostos em dia. 

Agindo assim, você estará contribuindo para a efe
tiva realização de obras em todo o Município de 
Nova Iguaçu. E poderá, também, exigir do Governo 
Municipal a prestação dos serviços públicos tão

, . 
necessanos 

· todos nós.
à melhoria da qualidade de vida de 

Exigimos do Gov�rno 
Brasileiro: Refol"l'l1a Agrária já! 

Uma política econômi
ca que garante emprego e 
condições de vida digna 
para todos os b,;�ileiros. 

Punição para os culpa
dos e indenização às famí
lias atingidas pel«;> massa-
cre. 

Apresentamos nosso com
prometimento com o Movi

. mento dos Sem Terra em 
todo o terr.itório nacional. 

Sara Baroud David é 
presidente do Centro de 
Direitos Humanos de NI. 

Salgados 
pa(a fe�tas 

Dez reais.o cen
to. Para encomen
das acima de 1.500 
salgados R$ 8,00. 
Fritura grátis no lo
cal da festa. Tratar" 
com Tereza pelo te
lefone 768-704 7. 
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Porto da Estrela 

No ano de 1650, perto do Porto, 
no Rio Inhomirim, Simão Botelho 
ergueu uma Capela dedicada a 
Nossa Senhora da Estrela dos Ma
res. O Porto da Estrela passou a 
ser mais procurado em razão da 
abertura da Variante do Proença, 
que ia ter ao Caminho Novo das 
Minas ( que substituiu o Caminho do 
Ouro, deParaty). Johann Moritz 
Rugendas, pintor, desenhista e gra
vador alemão; esteve no Brasil em 
1821 e registrou, no seu livro de 
impressões "Viagem Pitoresca ao 
Brasil", cenas do movimentado 
Porto da Estrela. 

(Nossa Memória, página 3) 

''Dona Flor'' no 

Cineclube Videoverso 

No dia 25 de junho, às 15 horas, 
o Cineclube Videoverso, exibirá a 
comédia ''Dona Flor e Seus Dois 
M.llridos", de Bruoo Barreto.

Prestação de contas de Fernando Gonçalves 
revela que o PTB não doou dinheiro em 2004 
Contribuição do PT a Lindberg foi o dobro da campaf!ha de Gonçalves 

Almeida dos Santos 

As declarações feitas pelo en
tão presidente do Partido Trabalhis
ta Brasileiro (PTB), deputado Ro
berto Jefferson (RJ), à Comissão 
de Ética da Câmara dos Deputa
dos, em Brasília, denunciando o su
posto esquema de pagamento de 
propina a parlamentares do PP e 
do PL para votarem com o gover
no, deu origem ao escândalo que 
ficou conhecido como o "mensalão" 
e que dá conta de uma promíscua 
relação entre partidos no Congres
so Nacional. 

Dentro dessa relação, Jefferson 
revelou um acordo feito por ele e o 
presidente do Partido dos Trabalha
dores (PT), José Genuíno, onde o 
PT contribuiria com R$ 20 milhões 
para que o PTB fortalecesse a cam
panha de alguns de seus candida
tos, em 2004. O então presidente 
nacional do PTB, disse que o acor

do foi feito com a presença de De
\úoio Soares e Sílvio Pereira, am
bos membros da executiva nacio
nal do PT e respectivamente ocu
pantes do cargo de tesoureiro e se
crétário. 

Nas revelações de Jefferson, 
Marcos Valério - homem que se
gundo ele mantém um estreito laço 
com Delúbio Soares - foi cfrespon-

' 

Procurado para falar sobre o as-
sunto, Fernando Gonçalves não 
foi encontrado. 

sável por entregar ao PTB dois lo
tes de dinheiro, um no valor de R$ 
2,2 milhões e outro no valor de R$ 
1,8 milhões, totalizando R$ 4 mi
lhões que configuram como a pri
meira das 5 parcelas que o PTB 

receberia do PT para aplicar nas 
campanhas óe seus candidatos. 
Uma das incógnitas deste escân
dalo que culminou na CPI dos 
Correios, é como e onde Jeffer
son aplicou os R$ 4 milhões, já 
que ele é o acusado de ter fica
do com a chave do cofre onde 
foi guardado o dinheiro. 

Continua na página 2 

ACINl fala do impacto das 
financeiras no comére;�o local 

.. 

Vereadores querem 
trabalhar menos 

Antes de entrarem em recesso 
parlamentar, que acontece no mês 
de julho, os vereadores de Nova 
Iguaçu terão que votar um projeto 
de lei um tanto quanto polêmico. 
Trata-se da mudança no horário de 
funcionamento das sessões da Câ
mara e a redução no número de 
sessões por semana, que deve en
trar em pauta na próxima terça-fei
ra, dia 28. 

De autoria dos vereadores 
Fausto dos Santos de Azevedo, o 
Fausto 100% (PPS), Jorge Marot
te Corrêa (PFL), Francisco de An
drade Filho, o Chiquinho da Ambu
lância (PPS), Daniel Eduardo da 
Silva, o Daniel da Padaria (PDT) e 
de Celso Florêncio de Araújo, o 
Birro (PSL), a iniciativa visa àlte
rar o horário das sessões, passan
do das 18h para às 15h, assim como 

· elimina as sessões que são realiza
das nas quintas-feiras. Se aprova
do, serão realizadas apenas duas
sessões por semana, às terças e
quartas-feiras.

No documento que foi protoco
lado dia 15 de junho e que ganhou o
número de projeto de resolução 97 /
2005, os vereadores alegam "ser de

altíssima relevância a presença 
constante do vereador junto aos 
eleitores, para a prestação de con
tas direta no que pertine (sic) às 
suas realizações e projetos", além 
de dizer que o vereador, "atualmen
te necessita dispor de mais tempo 
para a inspeção pessoal dos diver
sos setores do poder público". 

Ainda nas justificativas, os pro
ponentes dizem que estão preocu
pados com a falta de circulação de 
ônibus e o transporte irregular e in
seguro no município, mas esquecem 
que a fiscalização para melhorar a 
qualidade da prestação deste ser
viço é da competência do vereador, 
e que existe no município a Lei da 
então vereadora Margareth Mora
res, que não está sendo cumprida, 
que obriga a-circulação dos ônibus 
das linhas municipais durante a 
madrugada. 

A eleitora Joana Filardes Neto, 
ao comentar o projeto de resolução 
que se encontra na Câmara, foi ta
xativa. "Ao meu entendimento, po
deríamo.s pagar para eles realmen
te ficarem em casa. Aliás, quando 
eles trabalham fazem isso: boba-
gem". Conclui na página 2 

Moradores dó Bairro Botafogo 

reclamam de obra inacabada 
� 

Os papéis do triângulo amoroso
ficaram com Sônia Braga, José 
Wilker e Mauro Mendonça. "Dona 
Flor e Seus Dois Maridos" foi pre
miado no Festival de Gramado com 

o Kikitos de Melhor Diretor e Me
lhor Trilha Sonora que conta com a
famosa canção "O que será" de
Chico Buarque.

Um comércio fragilizado pela falta 
de moeda em circulação, fruto do surto 
de financeiras que se instalaram no cen
tro comercial iguaçuano. Essa é a sín
tese da entrevista concedida ao Cor
reio da Lavoura por Luiz. Eduado Pires, 
presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Nova Iguaçu (ACINI) e 
comerciante no ramo de confecções 
estabelecido há 19 anos no Calçadão. 

:lj 

O evento faz parte do Projeto 
Entrando na Fita que exibe quin
zenalmente um grande título. A en
trada é franca. 

Dia 25/06/2005. Local: Esco

la Brito Elias. Endereço: Rua Her
cília, 1.209 - Vila Emil - Mesquita -
RJ. Horário: 15 horas. Entrada 
franca. 

MÚSICA, ---
Nancy Sinatra 

G
randes astros e estrelas do pas
sado já ganharam nova opor

tunidade pela mídia. Agora é a vez 
de Nancy Sinatra. Depois que sua 
versão "Bang Bang" (composição 
de Sonny Bono) foi incluída na tri
lha sonora do badalado filme Kill Bil 
Vol. 1, do diretor Quentin Taranti
no, Nancy foi redescoberta por gen
te que nem era nascida quando ela 
estava no auge do sucesso. Só para 
lembrar: o maior hit de Nancy foi 
"These Boots Are Made For 
Walking", de 1966, produzido pelo 
não menos lendário Lee Haz
lewood. Hoje, aos 64 anos, Nancy 
está de volta pela BMG com um 
belo CD que leva o seu nome. O 
repertório é de primeira. (Leia Cor
reio do Disco, página 5). 

Apesar de não receber tantas re
clamações formais feitas por comerci
antes, Luiz Eduardo revelou que a quan
tidade de financeiras espalhadas na ci
dade iguaçuana tem tirado a moeda de 
circulação. "Ainda não tenho dados em 
mãos para avaliar se está havendo des
vio da aplicação da verba. Mas o co
mércio anda ressentido com essa proli
feração de financeiras que tiram o di
nheiro de circulação", comentou Luiz. 

O presidente da ACINI revelou que 
pretende conversar com o prefeito para 
viabilizar uma forma de fomentar o co
mércio varejista, já que está sacrificado 
com a falta de dinheiro em circulação. 

Luiz Eduardo explicou que este ano, 
tomando como referência o Dia das 
Mães, época em que o comércio mede 
a temperatura do poder de compra do 
consumidor, o volume no comércio de 
roupas foi "abaixo 20%, comparado ao 
ano passado". No entanto, o presiden
te da entidade esclareceu que no setor 
de eletrodomésticos a venda deve ter 

Luiz Eduardo Pires 

aumentado em razão das financeiras. 
Para diminuir os impactos no custo 

de manter uma loja com as portas aber
tas, Luiz Eduardo Pires disse que uma 
parceria feita entre a ACINI, a CDL e o 
Sincovani levou ao prefeito algumas 
reivindicações. Entre elas destaca-se a 
presença dessas entidades na elabo
ração de projetos de incentivo e manu
tenção à instalação de novos negóci
os. "O povo está deixando de comprar 
para pagar juros", sintetizou. 

Gilberto Gil e Lindberg 
Farias inauguraID Parque 

do Desarinainento 

O segundo Parque dos Brinquedos no país construído com ferro derretido das 
armas arrecadadas na Campanha do Desarmamento foi inaugurado neste 
domingo, 19 de junho, em Nova Iguaçu, pelo ministro da Cultura, Gilberto 
Gil, e o prefeito da cidade, Lindberg Farias. Leia na página 2 

A filha menor de D. Denemar Silva Caetano caiu neste buraco, na 
Rua Bernardino Lopes, e ficou bastante machucada. 

Jorge Kafka 

O time do Botafogo está muito 
bem no Campeonato Brasileiro, mas 
o bairro Botafogo, aqui em Nova 
Iguaçu, não está tendo a mesma sor -
te. Há quatro meses a Prefeitura ini
ciou obras de melhoramentos nas 
ruas e praça do bairro, mas o resul
tado até agora é o pior possível. A 
Rua Conde de Irajá, por exemplo, que 
já foi asfaltada, é uma das mais pre
judicadas. Cheia de buracos, quan
do chove vira um lamaçal. Para o 
morador Aloísio Carlos Mariano, a 
culpa é da Prefeitura, "que cavou, 
esburacou, quebrou as tubulações da 
Cedae e não tenninou a obra'', disse ele. 

Outro morador indignado é o Sr. 
Gilberto, que mora na Rua dos Co
queiros há trinta anos: "Nunca vi -
falou - uma situação igual ·a essa". 
Seu Gilberto reclamou à reportagem 
do CL do descaso da Prefeitura. "To
dos nós - ressaltou - que moramos 
aqui ,pagamos o IPTU em dia e não 
recebemos nenhum retomo do po
der público". 

A Rua Bernardino Lopes é outra 
rua problemática. O morador Carli
nhos deixa de vender porque a rua 
fica totalmente enlameada com qual
quer chuvinha. "Estou sem freguês 
- reclamou - e amargando um tre
mendo prejuízo". A dona de casa 
Luísa Caetano, também moradora da 
Rua Bernardino Lopes, está impaci
ente. Ela disse que a obra parou e 
que o lamaçal decorrente está impe
dindo que as pessoas transitem nor
malmente pela rua, o que acontece 
também com os veículos. Uma ou
tra moradora, D. DenemarSilvaCae
tano, mostrou-se muito aflita ao re
velar que a filha menor caiu num bu
raco, na praça sem nome, e se ma
chucou. "Poderia - disse - ter acon
tecido um acidente de maior gravi
dade, colocando em risco a própria 
vida da minha filha". 

É ·preciso que a Prefeitura resol
va definitivamente esse problema que 
vem afligindo os moradores do bair
ro Botafogo, pois afinal de contas 
todos lá são cidadãos, contribuintes 
e eleitores. Não se esqueçam disso. 

Arbitro espancado eµi �ova 
Iguaçu vai parar no hospital 

- ESPORTES - (página 8)
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Leonel Brizola 
------ Antonio Grilo 

Esta semana, dia 21, completou um ano da morte 
de Leonel Brizola. A lambrança se faz necessária 
neste tempo em que a tragicomédia da ,política naci
onal ganhou os palcos do País, todos eles devida
mente iluminados para o desempenho de velhos e 
novos atores de um espetáculo insuportavelmente 
deprimente, assistido por uma platéia que se apre
senta dividida em vaias e aplausos, já que a peça 
em cena é bem a expressão do seu próprio caráter 
coletivo. 

A degradação a que chegamos foi prevista por 
Brizola em inúmeras manifestações já no final de 
sua vida. Falava como legítimo representante de um 
outro tempo histórico. Um político que veio de longe 
( como ele próprio costumava dizer), de uma época 
em que o exercício da vida pública era praticado 
com um mínimo de dignidade e decência. Época em 
que a corrupção era residual, e não essa avalanche 

· em que hoje se transformou, na permanente forma
ção de quadrilhas de acintosa ousadia, que dilapi
dam criminosamente o patrimônio público que esse 
povo lascado sangrou para construir ao longo dos 
anos, recebendo como moeda salarial de troca essa 
mixaria que nos coloca como campeões da pior dis
tribuição de renda do planeta. 

Seduzidos ou não pela poderosa personalidade 
de um homem público visceralmente nacionalista, o 
certo é que o espetáculo dos dias que correm, na 
cena política nacional, é a negação suprema de tudo 
aquilo que Brizola pregou ao longo de uma existên
cia em que ele ficou marcado, por sua sensibilidade 
social e coragem cívica, como um dos políticos mais 
detestados pela classe dominante brasileira. O que 
afinal se justifica, pois sua ação ao longo dos qua
se 60 anos de intensa militância, em defesa dos gran
des interesses do povo brasileiro, fizeram dele uma 
liderança única em seu tempo. Prova disso é o início 
da década de 60, a partir de 1961, precisamente, 
quando ele e o general Machado Lopes lideraram a 
Campanha da Legalidade em defesa da posse de 
João Goulart. A partir daí ele passou a ser aquele 
líder que jamais poderia chegar à presidência da 
República, carimbado que fora como subversivo, pri
meiro, e depois como populista. Visão propagada 
aqui pelo Departamento de Estadó norte-america
no, que Poster Dulles, chefe daquele Departamen
to, acabou confirmando ao visitar o Brasil no Go
verno Juscelino, em 1958. Disse Dulles, sem se refe
rir nominalmente a Brizola: "A América do Sul irá 
para onde for o Brasil". 

CORREIO DA LAVOURA 

Gilberto Gil e Lindberg Farias 

inauguram Parque do Desarmamento 
O ministro da Justiça, Már

cio Thomaz Bastos, foi represen
tado pelo secretário nacional de 
Segurança Pública, Luiz Fernan
do Corrêa. Na ocasião, Lindberg 
Farias aproveitou para lançar 
uma nova campanha: a entrega 
das armas de brinquedo, para 
educar as crianças na cultura da 
paz. 

O parque foi instalado na Pra
ça Lua, no Conjunto Grão-Pará, 
um dos bairros mai� violentos de 
Nova Iguaçu. A solenidade co
meçou às 10h30 e teve a cantora 
Pret.a Gil como mestre de cerimô
nia. Além dos discursos, a festa 
teve música, com apresentações 
do próprio ministro Gil, de Preta'
e de conjuntos formados por jo
vens carentes: um de chorinho, . 
formado por ex-meninos de rua 
da Baixada Fluminense, e outro 
de reggae, formado por jovens 
da comunidade de Vigário Geral. 

O mini§tro Gil fez uma emoci
onada defesa do presidente Lula, 
a quem disse estar representan
do naquela cerimônia. Ele afinnou 
que o presidente, que tem gran
de preocupação com a violência, 
está mudando o País. Gilberto Gil 
lembrou que aquela praça é um 
símbolo da luta contra a violên-
eia e chamou a comunidade a 
cuidar dos brinquedos, para pre
servar esse símbolo. 

"Mães", disse ele, "ensinem 
seus filhos para que tenham cui- ' 
dado com a praça, cuidado com 
seu meio ambiente, cuidado com 
as pe s so as ,  cuidado com os 
pais." 

O cuidado com a praça foi 
uma constante nos discursos. 
"Não-a deixem depredar", pediu 
o secretário nacional de Seguran
ça Pública aos pais da wmuni
dade. "Ela é um símbolo e deve 

existir enquanto todos viverem. 
Toda política pública só existe se 
os senhores se tomarem donos 
delas." 

O prefeito Lindberg Farias 
elogiou a escolha de Nova Igua
çu para a instalação do Parque 
dos Brinquedos, lembrando a 
chacina de 3 1  de março, em que 
29 pessoas morreram. "A socie
dade tem mostrado, em várias ma
nifestações, que não aceita mais 
ser aquela Baixada velha, da vio
lência", garantiu. Ele reconheceu 
que ainda há muito a fazer : . 
"Aqui, tem a cultura de as pes
soas andarem armadas, para se 
proteger", admitiu . "Mas já está 
provado que a arma não protege 
o cidadão. Pelo contrário, faz com
que ele se tome uma vítima. O
bandi do às vezes mata com o
próprio revólver que roubou. 
Precisamos mudar isso". 

Lindberg anunciou, então,
uma nova campanha na cidade: 
a de incentivar as. crianças a se 
livrarem das armas de brinque
do, trocando-as por um livro e 
mais um novo brinquedo. "Nos
sa previsão é que, em dois me
ses, essa campanha já esteja  a 
todo vapor", antecipou. O pre
feito exp1icou também seu plano 
de combate à violência, usando 
como instrumento a Escola Cida-
dã ,  onde as crianças passem 
todo o dia,  podendo desfrutar 
atividades de formação , como 
oficinas culturais, esportivas e 
cursos de profiss ional ização . 
Para isso, Lindberg pretende re
formar as principais escolas de 
cada bairro da cidade. O prefeito 
terminou convidando a comuni
dade a trazer as crianças para a 
praça e a usá-la como local de 
convívio. "Ela deve ser um lugar 
de vida!", disse. 

:Vereadores querem 
trabalhar menos 

Conclusão da 1 ª página
Hoje, distanciados na história, todos nós que o 

admirávamos sabemos que, no poder, Brizola come- E
! Mordomia epouco trabalho 

çaria a transformar, de fato, este imenso e belo país. A função de vereador, apesar de não ser profissão e ser exercida 
E o que nos faz peizsât1�ássim foi a sua pe,rma'!e"rte !; "" ).,.,s?�f:_iite_J9ní· o a_val �à-p�pulàfi�, é u�� ��s mais éofüça�����-�
quase obssessiva fixação na: questãô 'e'd�'caê'ió'hal: ·, ' c:�ano; o Poder Legislativo fica 3 1  · tl1as em rece!;'so no·mês de Janelfo;'
Brizola, ·ao defini� a educação como "a prioridade mais 1 5  dias ôe recesso no mês de fevereiro, mais 3 1  dias de recesso 
das prioridades ", revelava O seu perfil de estadista, no mês de julho e para descansar m�s 16  dias de recesso no mês de 
de um político que entendia, acima dos demais, que dezembro, totalizando um recess.9 parlamentar de 93 dias, o que re-
a ignorância sempre foi a grande praga nacional, 0 

presenta três meses. 

fator maior que até hoje nos impede de cumprir O 
Além do sal_ário de�$ 7.50?,00 , 0

0 

vere,a�or r�, , Je o 1 3º salário e o

nosso destino de grande nação. chamago aux.ilio-palet� que e o 14 salano d1lmdo durante o ano . 
Fora isso, cada um vereador dispõe,de pelo menos seis assessores, e 
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as sessões ordinárias realizadas1 na Câmara acontecem, enquanto 
não aprovam este projeto de resolução, às terças, quartas e quintas
feiras. Segundas e sextas-feiras são destinadas às reuniões das co
missões temáticas que quase nunca acontecem. 

Prestação de contas de ·Fernando 
Gonçalves revela que o PTB não 

doou dinheiro em 2004 
Conclusão da 1 ª página 

Com base na prestação de 
contas do então candidato do 
PTB à Prefeitura de Nova Iguaçu 
e atual presidente estadual do 
partido, Fernando Gonçalves, 
sua campanha foi modesta'. Nos 
documentos, que se encontram 
em poder do Correio da Lavoura, 
apenas três doadores aparecem 
na lista de colaboradores. O pri
meiro foi Aaron Pereira Alves, 
que contribuiu com R$ 70 mil em 
nome de Fernando Gonçalves. 
Os outros dois colaboradores 
foram a STEL Serviços Técnicos 
LTDA, com R$ 50 mil, e a Indus
trial Harn Serra Braz LTDA, com 
R$ 1 30 mil, ambas com doações 
ao Comitê Financeiro do PTB de _ 
Nova. Iguaçu. 

Segundo os números apre
sentados por Gonçalves ao Tri
bunal Regional Eleitoral (TRE), a 
campanha do petebista custou 

pouco menos de R$ 250 mil, bem 
aquém d_o gasto pelo seu então 
adversário, Lindberg Farias (PT), 
que declarou ter · gastado R$ 
2.073.715,00. 

No balancete de receitas ar
recadadas pelo PTB no pleito de 
2004, nenhuma contribuição do 
partido aparece em nome de Gon
çalves ou · do seu Comitê Finan
ceiro. Já na declaração de Lind
berg Farias, o Partido dos Traba
lhadores aparece da seguinte 
maneira: R$ 2 14.279,00 oriundos 
do Diretório E stadual  e R$

401 .600,00 do Diretório Nacional, 
totalizando R$ 615 .879,00. Vale 
ressaltar que a arrecada9ão de
clarada por Lindberg Farias ao 
TREfoi de R$ 1 .582.099,00. 

Procurado para falar sobre o 
assunto, o presidente regional do 
PTB e então candidato pela le
genda à Prefeitura de Nova Igua
çu, Fernando Gonçalves, não foi 
encontrado . 

MARCOS VEN ÍCIO & 
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EDER RODRIGUES 

A Religião-Espetáculo 
- Meu caro amigo leitor,

como deve ser encarada a 
franca adesão da Igrej a Ca
tólica (corri o fenômeno do 
padre-cantor-pop) à chamada 
religião-espetáculo, encampa
da pelos media eletrônicos? 
Que é que você acha? 

- Recentemente, ex-sacer
dote católico lan1entou, pelo 
jornal, a valorização a.-nbígua 
que essa corrente religiosa faz 
do que se poderia chamar de 
fiel-espectador, mais ligado ao 
show proporcionado por esses 
"artistas" do que ao ritual re
ligioso propriamente dito (já 
nem se fala da doutrina e da 
moral) . . .  

"O  que é amar se não que-

rer, seu bem?", perguntava 
Tei lhard de Chardin, apontan
do para os obj etivo s da fé . 
Hoje, parece que a ideologia  
do brilho fácil e do  sucesso 
mercadológico inebriou o es
pírito religioso - um mero pro
duto da indús tria da arte -
éomo pressagiava Benjamin. 

Com a rendição do catoli
cismo a tal sistema, comple
tou-se o círculo ! Depois, só o 
dilúvio . . .  

Assim, amigo leitor, a "cai
xinha-de-fazer-doido", a tele
visão, finalmente, começa a 
revelar-se como o verdadeiro 
templo moderno, aonde todos 
vão "rezar" e depositar o seu 

. "dízimo". 

Esta co luna é publicada sob os aupÍcio da Fundação SEARA -
Sociedade Eder Augusto de Recursos e Assistência. Para saber o 
que ela pode fazer por , você e você, por ela, ligue 9834- 1868. 

Jorge Kafka 

Sempre intocáveis 
Quando da realização de 

"Os Intocáveis" (The Untou
chables, 87) por Brian De Pal
ma, falou-se muito desse fü
me principalmente pelo elen
co de peso e pela homenagem 
dedicada à obra prima de Ser
guei Eisenstein - "Encouraça
do Potemkin". Esqueceram, 
no entanto, de lembrar que o 
sucesso do filme de Brian se 
deve também à excelente sé
rie homônima da TV america� 
na, grande sucesso de popu
laridade entre 1 959 e 1 962. 

'lllll!'tl'l! 'll'·-··--·-a, Numa Chicago sem ordem , · �· ··· 1T s m 
e sem lei (seca), com o whisky falsificado ir;:,-rrando ao som,Cikh, 
rajadas'.'de: ,l;iala!;,,�f, �s,itlwll:r.h:'.im;l?st,tti,�t�á veis, ·lrettl'pre 
melii111lrosâs1,,Brfün! -de�P11Í'l:tft1,làrlç�1 Kevírt ebstner como· d·1irr�': 
corruptível Eliot Ness, Andy Garcia como um jovem inexperi
ente agente federal, Sean Connery, como o guarda noturno 
Malone, braço direito de Ness que lhe dá um Oscar como ator 
coadjuvante e Robert De Niro como o violento chefão do 
crime, AI Capone. Toda essa atmosfera do início dos anos 
trinta, com uma movimentação narrativa digna dos melhores 
filmes policiais tem a eficiente trilha sonora regida por Ennio 
Morricone. 

Para homenagear Eisenstein, De Palma escolheu a sequ
ência da escadaria de Odessa, onde· o povo foi massacrado 
pelas tropas do Czar Nicolau II. "Encouraçado Potemkin mar
ca o surgimento da montagem, organização de imagens no 
témpo do filme. Realizado em 1925, para comemorar os vinte 
anos da revolta de 1905 (que lembra a Revolta da Chibata, 
motim acontecido na Marinha do Brasil em 191  O e liderada por 
João Cândido, o "AlmiÍante Negro") , o filme continua intocá
vel em sua linguagem cinen1atográfica revolucionária, ao lado 
de outras obras primas como "Nascimento de uma Nação" 
(Birth of a Nati on, 15) ,  de David Wark Griffith e de "Cidadão 
Kane" (Citizen Kane, 41 ) ,  de Orson Welles. 

Revendo alguns filmes da série de TV, "Os Intocáveis" , 
com Robert Stack como Eliot Ness, vivendo suas aventuras 
numa Chicago coi;rupta e explosiva ao som do tema musical 
de Nelson Riddle, em preto e branco e com uma narração em 
off (no Brasil o narrador foi Murilo Néri) que dá um toque de 
cinema verité ou documentário à série, observei e avaliei a 
forç<_1 e o seu valor profissional, que me tocou lembranças de 
imagens de minha vida, fragmentos de minhà infância, sempre 
intocáveis .  
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Editorial 
Esta situação não 

p o d e  
continuar. Os traba
lhadores nunca pas
saram por momentos 
tão difíceis. Fome e 
·miséria têm sido o
pra to de cada dia de
milhões de famílias
que não conseguem
sobreviver 1 com este
que é o pior salário
mínimo da história
d o  p a í s, (C r$
17 .000,00).

O Plano Collor 2 
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veio confirmar o que 
já existia no .plano 
Collor 1:arrochàsala
rial, desemprego, in
f lação, re cessão, 
fome e miséria. 

Já v im o s  r e a l
mente  e s t e  f i lme 
antes. 

O -congelamento 
mais uma vez foi uma 
farsa porque se finge 
congelar os preços , 
quando já estavam 
insurpotáveis para os 
t r abalh ado r e s  e 

conrc loui1 salários·, 
quando já não se po
dia comer-com ele. 

Um ano deoois o 
l. 

governo Collor de 
Melo é urr! verdadei
ro desastre, comple
tamente desacredita
do pela ampla maio
ria da população. 

O final deste filme 
é previsível de mais 
para os brasileiros, já 
cansados de pacotes 
milagrosr1s que ser
vem apenas para di-

minuir cada vez mais 
o já minguado salário
dos trabalhadores e
piorar as condições
de vida, jogando pa
ra o alto os preços e
as tarifas públicas.

P o r  s u a  v e z, o 
c o n g r e s s o  n ã o 
cumpre o seu papel, 
não concede reposi
ção salarial e fixa 
reajustes ridículos. 

A saída para· os 
trabalhadores é a de
fesa intransigente 

d o s n o s s o s i n t e
resses. 

Procure o seu sil).
dicato, participe das 
assembléias e reu-

. -

n1oes . 

SINDICALIZE-SE. 

UMA ABELHA 
. -

S .O NA O FAZ 
PRESSAO. 

POR SALÁ�IO, 
EMPREGO E PAO. 



Rio e SP reprovan1 Collor 

Como você classifica o
desempenho do Presidente Cof�or 

Total 

Ótimo 4 

RJ 
4 

SP 

4 
•e ••• e e ••• e e •• •. e. e ••••• e e. e ••••• e e. a e ••• t ••• O ••••••• O 1 •• t te t t • • t f o .. •. t t t t I t IJ O t .... 1 f te O O t O 1 0 • t. ' • • t • '• • 0 O• I 1 • e I 

Bom 24 20 28 
............................................................. ..... ,., .. ,,.,., ... , .. ,,,., ........................ .

Regular··· 23 25 13 
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Mau 16 ., ") 
. ...) 19 

••• " ••••••••••••••••• ' •• 1 ................................... � • •••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••• ' • : , • 

Péssimo 
......................... 

Não opinaram 

24 

3 

35 14 

3 2 

JORNAL DO BRASIL 

Secretarias da CUT 
Secretaria de 
Políticas Sociais 
Reunião da comissão de 
mulheres da CUT, to
das às segundas-feiras, 
às 17 horas. 
Secretaria de 

Formação Sindical 

Março 
Dia 20 - Análise de 
conjuntura - sede da 
CUT/RJ 
22, 23 e 24 - CPES I -
Magé 
29, 30 e 31 - Estatais 
- Mangaratiba
Abtll·� 

12, 13 e 14: CPES II 
(Mangaratiba) 
19, 20 e 21: Novas Tec
nologias (Mangaratiba) 
20: Encontro Regional 
de Formação Sul -
Fluminense (Volta Re
donda) 
26, 27 e 28: CAS (Man� 

garatiba) 
Secretaria 
de Política Sindical 
Reunião das· oposições
cutisttas toda segunda 
quarta-feira do mês, às 
19 horas na sede da 
CUT. 
FÓRUM DE 
ADVOGADOS DA 
CUT 
A próxima reunião do 
fórum será no dia 19 de 
março, às 18:30 horas, 
na sede da CUT. Fazem 
parte da pauta da reu-

. �iã? os s.�.g-�i�t�s tt?l:1ª�� .. �mposto 'Sindical, o re-· 
passe do imposto sindi
cal e a portaria do Mi
nistério do Trabalho e 
informes da delegação 
da CUT/RJ que partici
pou do interc âmbio 
Brasil-Estados Unidos, 
sobre sindicalismo ame
ncano. 

Ato pela libertação 
de Romildo e Boni 

· Há mais de 60 dias os
vereadores Romildo 
Raposo (PT) e Manuel 
Boni estão presos numa 
c·ela da delegacia do 
bairro de Serraria, Dia
dema, acusados de te
rem "incitado" os ocu
pantes do terreno da 

_ �ila Socialista a resisti
ren1 aos mais de 800 po
liciais militares que os 
retirariam dali à força. 

Sabemos que esta é 
mais uma grossa menti
,ra arquitetada pela jus
tiça paulista para intimi-

1: 

EXPEDIENTE 
Jornal da Central Única dos Traba

·lhadores
Av. Pres. Vargas, 502, - 18? andar 

Tel.: 233-8836 
DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente -Jaime Santiago-
metalúrgico 

Vice-Presidente -Júlio César Costa 
-bancário

Secretário-Geral - Everton Carva
lho -engenheiro 

1 � Secretário - Bartolomeu Cite li da 
Silva - metalúrgico de Volta 

Redonda 
Tesoureiro -Luiz Antônio Pereira 

e Souza -bancário 
l '.' Tesoor�iro-Carlos Fernando de.

dar o movimento dos 
sem-teto e manter pre
sas as suas lideranças, 
no interesse dos especu
ladores da região. 

Para exigir a liberta
ção de Romildo e Boni 
uma solução para o pro
blema das famílias que 
ocupam terrenos em 
Diadema (como as que 
estão há meses na loca-
1 ida d e do Morro do 
Samba), aconteceu em 
São Paulo um ato, no 
dia l '.' de março, na Câ
mara Municipal. 

Oliveira-FASUBRA 
Secretário de Política Sindical -
Geraldo _Cândido -metroviário 

Secrc:!tário de Imprensa e divulgação 
-Sitas Teixeira Alves -

metalúrgico 
Secretaria de Políticas Sociais -

Janira Rocha Silva -previdenciária 
Secretário de Formação Sindical -

Wilson Farias -laticínio 
Diretor Executivo - Fernando 
Antônio da Silva -ferroviário 

Secretário responsável pelo jornal da 
CUT -Silas Teixeira Alves 

Edição -Cláudia Santiago -MTB 
14915 

diagramação e arte -Luis Henrique 
· do Nascimento
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O Perfil dO' Cutista 
RETRATO DA CUT. 

Agora você pode enten
der como é, o que pensa e 
o que faz o dirigente e o
ativista sindical da Cen-
tral Unica dos Traba-
lhadores. A Secretaria de
Política Sindifal coorde
nou um trabalho de pes
quisa organizado pelos
sociólogos Leôncio Mar-

....

tins Rodrigues. Suzana
L, 

Sochacczewski. Ivan J a-

come Rodrigues e Maria 
Silva Portella de Castro, 
aplicado durante a reali
zação do 3 '.1 Congresso 
Nacional da CUT, em Be
lo Horizonte. MG. de 7 a 
11 de setembro de 1988 
( co1n atualizações), onde 
desenha o perfil do diri
gente e do militante cu-
.... 

tista . 
O caderno Retrato da 

CUT. além do perfil .  

Campanha de sindicalização 

Quase todas as�_CUTs esta
dua i s  já s e  engaja ram n a  
Campanha Nacional de Sindica
lização. As perspestivas de filia
ção d e  1 mi lhã'0 de t ra b a-
lhadores aos sindíçatos cutistas 
são boas. visto arrepercussão 
que a Campanh::i tem tido pelo 
País. Os sindicatos 1publicam em 
seus materiais slogans e repro
duzem o símbolo da campanha: 

..-i.c:S RUR .. ". 
0

�....,.il "' 

. " . ' 

�
V'

-.,J 

qr 
m 
., 
a:. 
t--

abelha: Se você não tiver condi
çôes de reproduzir ou de desen
volver os materiais publicitürios 
de acordo com as especifici
dades da categoria. comunique
se com a CUT Nacional. na Se
cretaria de Imprensa para orien
tações. 

Uma abelha só não faz pres
são. Sindicalize-se. 

aponta dados relativos à 
composição de estrutura 
sindical brasileira e à in
fluência da CUT por setor 
de atividade e região., 

Adquira seu exemplar, 
afinal, "uma organização 
que se questiona e se pes
quisa a si mesma demons
tra sua preocupação em 
renovar-se, afirma-se e 
forta·lece sua prática de-. 
mocrática ··. 

UMA ABELHA SÓ 
NÃOFA 

11 PRESSÃ01 L.../v.p ,
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Traµsamazônica em pauta 
Nos dias 21 e 22 de 

m a r ç o  d o i's·c ornp a
nheiros do Departa
mento Estatlual dos 
Trabalhadores Rurais 
do Pará, Airton Saulei
ro e do Sindicato dos 
Trabalhador� Rurais 
de Altamira. José Ge
raldo Torres estarão no 
Rio de Janeiro para di
vulgar e conseguir ade
sões para o Movimento 
pela Sobrevivência na 
Transama7ôniGa. 

A seguir um trecho 
da "Carta da Transama
zônica: 

"A Transa1nazônica 
completou 20 anos em 
1991. ''A terra sem ho
mens para homens sem 
terra'·. tão propagan
deada pelo governo 
Médici. não passou de 
um sonho para milhares 
de agricultores de todo 
o País. Fomos arranca
dos de nossa terra ...

Não poupamos forças 

Asseio e <;onservação em greve 
O lixo vai acumular ... 
... se o patrão não pagar!· 

Esta é a di�posição 
dos trabalhadores que 
participaram, da última 
assembléia em as.seio e 
conservação. 

O pessoal da Com
lurb conquistoS aumen
to no ticket. Mas o pes
soal  da  Fluminense  

continua parado. Por 
enquanto, os patrões se 
recusam a negociar, e o 
sindicato não apresenta 
o movimento como uma
luta de todos os traba
lhadores em asseio. A
data-base é a mesma
nas duas empresas. As

para tornar a Transa
rnazôn ica urna região 
próspera e desenvolvi
da. E difícil ficar calado 
diante desse tipo de po-
1 í ti c a governamental 
q u e  t r a n s f o r m o u  a 
maioria dos colonos em 
bótas-frias e meeiros, 
numa situação de aban
dono e sofrimento. 

São 20 anos de desca-
so por parte do governo 
e de lutas para melhorar 
a situação dçi populacão 

reivindicações da cate-
goria são as seguintes: 
piso igual ao dos da 
Comlurb, aumento de 
153% sobre o piso, vale 
transporte de acordo 
com o preço das passa
gens, ticket alimentação 
de Cr$ 700,00, paga
mento de insalubridade 
para todos e estabili
dade no emprego por 
um ano, para todos os 
grevistas. 



T.rabalhadores reagem.

Param contra as
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demissões e por aumento salariál
Sindicatos entram 
na justiça ·contra 

demisspes 

Petroleiros 
continuam greve 
O l . _ 

· ,, . O Comando Nacional dos Petrolei-
S petro eiros estao em greve ha mais de ros vai entrar com representação na 

d a · · d· d fi. d 
Polícia Federal, contra o Eduardo Fer-

U S semanas reivin ican O O im O processo reira e demais diretors e superinten-

de privatização readmissão de 800 demitidos dentes �a P�trobrás . por crime contra. 
' . a orgamzaçao do tra9alho, com base 

no Governo Collor, reposição das perdas sala- no artigo 197 do Código P�nal . _ 
. . . _ . _ ,, Ao mesmo tempo, atraves das asses-· 

rtais, Crtaçao de COmiSSOeS de SaUde e p/ano de sorias jurídicas, o Comando e os sindi-

/ " · A. d · - d . 
-

catos estão providenciando a instala-
carg os e sa anos. ireçao a empresa nao ção de inquérito , junto ás delegacias 

tem t d d. . - d . . de polícia , para averiguar as denúncias 

mos ra o isposiçao e negociar sena- de cárcere privado �m diversas uni-

mente com os trabalhadores. Enquanto isto O
-�ades. os. re_sponsáveis terão que res- p �. -. . ,, . 

. ponder cnmmalmente por seus ato ( 9 rtl 

mOVlmentO Cresce em todo O paÍS art. 148 do Código Penal determina rev1uenc1ar1os param 
V . d b . 

· prisão de um a três anos)_,
e1a o qua ro a aixo: �--....'--.... t • d t • d 

Apesar do intenso terroris;� p�rci31lmente. '- RIO DE JANEIRO: ----por empo ln e eTm1na o 
a direção da empresa durante o ESPIRITO SANTO: produção Macaé: todas as.plataformas

'im de semana, nossa greve conti- parada parcialmente. aderiram á greve, exceto as de 
lnua firme e forte. Verifique o ALAGOAS/SERGIPE: produção Pampo, PNA-2 e Carapeba-1; 

uadro nacional: parada parcialmente. q':lase todas já se 1desembarca-
IO GRANDE DO SUL: total- RIO GRANDE DO NORtE: pro- ram; em lmbetiba, à adesão 
ente p�rado. . dução parada parcialmente. chegou a 60% e o 1Diren parou 

1ARANA/S. CATARINA: total- CEARA: produção parada par- totalmente; 85% das plataformas 
ente_parado. cialmente. estão sendo operadas precaria-
AUA: totalmente parado. MINAS GERAIS: produção pa- mente por engenheiros. 
UBATÃO: totalmente parado. r:ada ,parcialmente. Cenpes: adesão de90% do tur-
. J. DOS CAMPOS: totalmente DUQUE DE CAXIAS: produção no e de 60% do administrativo. 
arado. parada parcialmente. Torguá/llha: adesão de 95%

.�I�AS: !otalm�te p_arado. . MANAUS: refinaria operada por do turno e de 70% do administra-

[
BAHIA (Sindipetro) totalmente - êiigê11riêirõs� · · · . .,_ ' tivo. 
parado. . · . SÃO. P�UL�: greve parcial nos, Edise: os 300 cómJ]anheiros
1BAHIA (Shep): produção parada termma1s/D1proc. que estavam em greve resolve-

Profissionais de Educação 
pressionam Moreira 

Os 110 mil profissionais da Educa
ção da Rede Estadual desta vez resol
VP,ram adiar o início do ano letivo : Es
ta foi a forma encontrada pela catego
ria de pressionar o governador Morei
ra Franco a pagar- os salários em dia 
( eles estavam saindo com mais de uma 
semana de atraso), a segunda parcela 

do décimo terceiro e do abono de fé
rias e a regularizar a situação do pes
soal em estágio probatório. Estes pro
fessores foram aprovados no último 
concurso mas tiveram que se submeter 
por seis meses ao estágio, trabalhando 

normalmente e recebendo apenas 80 
por centQ do vencimento base, e mes
mo assim com atraso de até dois 

meses. Além disso, estes educadores 
tiveram que responder a um questio
nário que violava completament� a 

privacidade de cada um. O salário de 

um professor do estado hoje é Cr$_ 
28.773,24. 

Na rede municipal o pessoal luta pa
ra derrubar o plano de carreira sancio
nado pelo prefeito Marcello alencar. 
Embora várias entidades representati
vas do funcionalismo do município ti
vessem se reunido e elaborado uma 
proposta de plano, a Câmara Munici
pal e a Prefeitura ignoraram estas rei
vindicações e aprovaram o projeto de 
Marcello. Os educadores correm ago
ra atrás do prejuízo, tentando revogar 
a Lei, considerada, autoritária e lesiva 
aos trabalhadores. Não aceitamos este 
plano anti-democrtico e que só estimu
la a competição e o apadrinhamento, 
afirma Florinda Lombardi, presidente 
do Sepe, Sindicato Estadual dos Pro
fissionais da Educação. 

Banco do Brasil e CEF podem parar 
A proposta é do <;ornando nacional 

das duas estatais. E do protesto do 

funcionalismo contra a política de 
· arrocho, recessão e privatização. O
Banco do Brasil tem indicativo de pa
rar 24 horas e a Caixa Econômica Fe
deral, de uma. Os funcionários dos
bancos privados decidem como vão se
manifestar no dia nacional de luta . na
assembléia do dia 13. Todas estas ini
ciativas fazem parte da campanha de
reposição salarial, tradicional nesta ca
,tegoria .. que tem data-base· em se-

Rodoviários de 
Niterói querem 
equiparação 

com paulistas. 
Os rodoviários de Niterói es

tüo em campanha salarial ( data
base 1 :· <le março) e querem 
equiparaçüo com os rodoviários 
paulistas. Reajuste de 28.467c 
para :'wtoristas. o que significa 
pisn <lc C�$ 112 mil e reajuste de 
J 1.1 rr p·ara cobradores. piso 1.k 
Cr$ 6-l mil 

tembro. 

Os bancários reivindicam uma repo
sição salarial de 117%. Além da 

campqnha de reposição . os bancários 
estão envolvidos com a escolha da no
va diretoria. O colegiado que adminis
trará o Sindicato na gestão 91/94. será 
escolhido de 15 a 18 de abril. Votam os 

40 mil bancários sindicalizados. Até o 
mome n t o . dua s  ch a pa s  f izer a m 
convenções. Todas duas defendem as 

bandeiras da CUT. 

Metalúrgicos 
do Rio lançam 

campanha 
O Sindicato dos Mctalúr1!icos do 

Rio de Janeiro iniciou esta� semana 
urna agressiva campanha puhlicitátia. 
Vão ser utilizadas. além dos adesivos e 
cartazes. out-door e anúncios no rúdio 
e na TV. 

O ohjetivo da campanha. segundo 
Carlos Manuel. presidente da entidade 
e despertar a populaçüo fluminense 
para a manutençiio dos empregos e pa
ra as perdas salariais impost,1, pelo 
Pl,tnu Coll,1r. No caso dos Metalúrgi
cos está em 2-l-l':é. 

ram voltar ao trabafho. 

Demissões 
V • 

continuam 
na Ferrovia 

Em cumprimento á política 
de esvaziamento e sucateamen
to da ferrovia colocada em prá
tica pelo Governo Collor, a 
Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) continua pro
cedendo as demissões iniciadas 
em janeiro último e que deve
rão atingir um total previsto de 
4.400 trabaçlhadores. O Sindi
cato dos Ferroviários da Central 
do Brasil vem denunciando as 
diversas irregularidades verifi
cadas nessas demissões, como a 
dispensa de diretores e delega
dos sindicais, assím como de ci
peiroa que, de acordo com a lei 
e os princípios constitucionais, 
tem estabilidade no emprego. 

O presidente do Sindicato, 
Carlos Santana,�deputado fede
ral, (PT), em seu primeiro pro
nunciamento no ,Congresso Na
cional, criticou as demissões em 
massa na CBTU e denunciou a 
intensão do Governo Collor de 
iniciar a dispensa de cerca de 10 
mil ferroviários da Rede Ferro
viária Federal S.A. O Sindicato 
e a categoria estão lutando para 
impedir novas demissões e a 
reintegração dos ferroviários 
que foram despedidos. 

Greve dos garis 

dura 4 dias 
Os garis da Comlurb paralisaram 

suas atividades durante 4 dias reivindi
cando reajuste salarial de 95.66% e 
aumento do valor do auxílio alimen
tação. 

Com a greve o auxílio alimentação 
passou de Cr$ 11.000.00 para Cr$ 
18.000.00 mas o prefeito se recusou a 
abrir mão do reajuste conforme 
prevê a política salarial em vigor. 

Us gans estão aguardando o julga
mento do dissídio coletivo marcado 

para o dia 14. 

Reposição das perdas 
salariais, (441,08%), 
reintegração dos demi
tidos e em disponibili
dade, contra a privati
zação da s�úde e da pre
vidência. E por estes e 
outros motivos que os 
previdenciários de todo 
o Brasil vão eri\r:ar .em_
greve, por "'tempo inde
terminado, a partir do
dia 15 de marco.

A paralisa ção vai 
atingir mais de 200 mil 

trabalhadores em todo 
país, engloban"do os 
previdenciários, funcio-: 
nários do Ministério da 
Saúde e do Trabalho. 
Paralisação barra fim 
do PCCs-

A paralisação dos 
previdenciários no dia 7 
de fever-eiro a ti ngi-U--O ... 
país inteiro. 90% da ca
tegoria cruzou os braços 
e barrou o fim do PCC�, 
medida embustida no 
plano econômico 

Fevereiro foi um mês 
de lutas e vitórias· 

Aconteceu no mês de fevereiro 
dois importantes movimentos de 
trabalhadores, no Estado de São 
Paulo. 

Os metalúrgicos da autolatina 
(união da Volks e da Ford), de São 
Bernardo do Campo, ganharam as 
páginas e manchetes dos grandes 
jornais quando entraram em greve 
e realizaram uma série de manifes
taçõees, contra o anúncio de 5110 
demissões. A empresa recuou,· e 
não demitiu ninguém. 

em Santos, litoral paulista a.coi
sa também não ficou boa para o 
governo collor. Depois <le 22 dias
em greve pela reposição das per
das salariais. os portuários foram 
brindados com 5.300 demissões. 

· No dia 28 de fevereiro uma iné-
dita greve geral de solidariedade, � 
assumida por 34 sindicatos � 
apoiada pela prefeitura paralisou a 
cidade por 24 horas. · · 

É isso aí companheiros. POR 
TERRA, SALÁRIO E PÃO. 

Radialistas estendem 
a base para o interior 

A prom essa foi  fe i ta  na
campanha eleitoral pela chapa 
da CUT. há um ano e meio na 
direção dos Radialistas do Rio, 
e agora torna-se realidade. Vá
rias cidades como Barra Mansa, 
Volta Redonda, Búzios e várias 
outras. já começam a sindicali
zar os profissionais da área no 

Eletricitários 
recebem39% 

de reajuste 
us 7 mil eletricitários da Companhia 

de Energia Elétrica (CERJ) retorna
ram ao trabalho depois de 18 dias em 
greve. A paralização atingiu 44 muni
cípios do Estados do Rio. 

A categoria conseguiu 39% de repo
sição salarial. A reivindicação era de 
95%. 

Geraldo Antonio Rebelo . presi
dente do sindicato considera que o 
movimento saiu vitorioso. 

A greve foi julgada abusiva pelo tri
bunal Regional do Trabalho, como 

abusivas, na últi1,:" quinta-feira. 

Sindicato Estadual. Foi aprova
do um novo estatuto da enti
dade no início do mês de março 
no Encontro Estadual da cate
goria. Paralelo a isto, os radia
listas estão em campanha de sin
dicalização. Hoje, existem 
3.200 associados, numa base de 
10 mil. 

FIQUE 

ATENTO 
VEM AÍ O 
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Assassino de Sebastião 
Lan condenado 
a 14 anos. 
Mas a violência 
no campo continua 

Monica Ran10s - Imagens da Terra 

inda não foi o jul- participam da luta pela 
gamento dos assas- posse da terra, de Norte 

sinos de Chico Mendes, a Sul do país. São n1ui-
com as severas conde- tos Chicos Mendes. Ex-
nações, que pos fim a peditos e Lans. A justi-
violên.cia que reina no ça só se faz quando o 
campo. Expedito Ribei- caso ganha destaque e a 
ro já foi morto, seu su- opinião pública se mo-
cesssor sofreu um aten- biliza. E a luta pela re-· 
tado, assim como tantos forma agrária continua 
outros, quase que dia- sendo uma bandeira 
riamente, mandantes e que parece só ser funda-
assassinos parecem não mental na vida destes 
se importar co1n a justi- martires que já produ?i-
ça -- ele apostam na mos e continuaremos a 
im p u n i da d e ,  c o m o criar. 
aconteceu no caso Lan, Esta é a 111esma impu-
em que um dos pistolei- nidade na qual acredi-
ros, Helio Barros Filho, tou, durante tod� �1 vida 
condenado a 16 anos de o interme.díá"río do as:::

prisão, bebia cerveja li- sassinato de Lan, o Zé 
vremente com os poli- Florzinha, qu; tem �na 
ciais  da escolta, logo enore fiché.r 1--'enal, e11-

após o julgamento. globando desde crin1es 
- Milhares de pessoas por conflitos de terra

Sebastião Lan . 

Jornal da CUT P. 4

foto: João Roberto Ripper/lmagens da Terra 

Julgamento dos assassinos de Sebastião Lan/Cabo Frio. 1990 

até outros tit1os de vio- Sindicato dos Traba- audiência com o então 
laçüe�. todus prescritos lhadores Rurais de Cabo ministro da agricultura, 
pelo tempo. Lan mor- Frio, Sebastião Lan, que levando documento sobre 
reu na lut;, pelo assenta- aconteceu em ·unho de 88. a desapropriação da 
ment() de cerca de 300 . J Os sete Jurados foram Fazenda Campos Novos, 
f a m í I i a s n'a f a z e n d a 
Catnpos Novqs_ em Ca
bo Frio. Ele carregava 
rl o e u I n e n \p s i m p o r -
tautec; sol11e a desapro-

• - 1 pt 1açao e o �ssentamen-
to naquela área. Foi to-

. l I • d ·�iac o e ass_assma o co-
vau.lcmcnte .. J\ batalha 

ZL 1/ \. I l st.p � e a s o 
contiliifL 

O sitiaRl,.e'Josf> Cordeiro, 
o Zé Florzinha, f sj conde
nado a 14 ano,de prisão, 
ele e o intermediârio do as
sassinato d.o presidenle do 

unanimes na condenação. de propriedade de Jamil 
O advogado de acu- Mizziara. A expectativa 

saçãó, Arthur Lavigne, agora é que Mizziara, o que 
afirmou que vai recorrer da havia sido pronunciado por 
sentença, pedindo o agra- falta de provas, volte ao 
vamento da pena. . processo e possa ser jul-

Lan foi assassinado gado como mandante do 
quando se dirigia a uma cnme. 

Joiio Roberto Rtppcr/lmagcns da Terra 
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Helio de Barros, pistoleiro condenado bebendo no bar com policiais 

·A revista "Retrato da
CUT" editada pelas 

secretarias de Imprensa e 
Divulgação e Políticas so
ciais da CUT Nacional ana
lisa a participação da mu
lher no 3? CONCUT. 

CUT analisa participação 
da mulher 

"Um rápido perfil da� 
congressistas mostra. en
tão, ·que a maioria é soltei
ra, tem entre vinte e qua
renta anos e instrução su
perior. Mais da mctadt: 
trabalha no setor de servi
t;<:>s e de educação, e un; 
terço vem do campo. sãc 
professoras, profissionai� 
de nível superior e traba
lhadoras rurais com menm 
de cinco anos de militância. 
na maior parte das· vezes. 
Um terço é delegada de 
base, e embora 50% dela� 
façam parte de diretoria� 
sindicais poucas estão na 
presidência". 

Casada e com filho nem 
pensar 

Segundo a pesquisa as 
. mulheres mais jovens ocu-

. .

pam mais espaço no movi-
mento sindical que as mais 
velhas; quase 80% das mu
lheres presente tem entre 
20 e 40 anos e metade das 
mulheres presente no 3% 
CONCUT é solteira. So
madas as viúvas ou divor
ciadas, tem se um pouco 
mais de dois terços do to
tal. Conclusão, a maioria 
das mulheres presentes ao 
congresso são pelo menos, 
parcialmente· liberadas das 
funções domésticas. A 
grande maioria dos ho
mens, entretanto é casada, 
Quer dizer para as m u
lheres casadas e com filhos 
fica difícil participar. 

A militância da mulh.ei- é 
recente 

no movimento sindical 
Publica,nos esta nwtéria r nz ho111e11age111 ao dia 
lnternaôonal da Mulhc,, 8 de mtu co. Hâ 134 anos atrás 129 

) 

J-nulheres foranz quei!!wda.\ e,n llJJW _(âbrica, e,n Nova York 
por reivindicarenz redu(011, la fm nada de trabalho. O patrão
ateou fogo á fábrica

Apenas 13.9% do núme
ro de mulheres presente� 
ao 3'.' CONCUT são presi
dentes de entidade. 

"Cerca de dois terços cias 
congressistas têm de dois a 
cinco anos de militância 
sindical". A maioria das 
mulheres começou a parti
cipar da atividade sindical a 
partir da metade da década 
de 80, enquanto apenas a 
metade dos homens come
çou a militar nesta época. 

presente, ao 3.� CONCU1 
vieram do campo. As mu
lheres com diploma univer
s i t ú ri o o eu p an r- a m e ta d e 
dos posto(,j. 

A mulher precisa de 
escolaridade major para 
ocupar o mec,mo cargo 

ti i: ;7-� :,�i 1/
1 -l 11 ,�.\
.. \ ,., � '- -� . 

No mercado de trabalho, 
seu reino é a educação 

EncontrB.mos o maior 
número de mulheres entre 
os trabalhadores na educa
ção. no serviço público e na 
área de serviços. 

A pesquisa traz uma no
vidade: 23% das inulhere� 

Apenas lO cr da� mu
lherc-; presentes ao 3: 
CONClJ"I é analfabeta. 
Ao mcP1<;0 tempo. quase 2 
metac.k do" c<.,ngressista� 
tem cur')0 "uprrior com
pleto. 

As mulh�1·es não çhegam à 
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' FALA CAÓ 
O caminho certo para crescer 

Um projeto de 
d e s e n v o l v i 
mento regional 
está merecendo 
da Secretaria do 
Trabalho e Ação 
Social ao Estado 
uma atenção to
d a especial : 

trata-se do Pólo Têxtil Mané Gar
finha. Essa é uma idéia que pre
tende reverter a situação de 
miséria e atraso que a cada ano 
áumenta na região fluminense, 
ci�de outrora já floresceu um ex
pressivo surto de desenvolvi
mento, representado pela fábrica 
Nova América. A fábrica, uma 
p.resença na vida de várias ge
rações de trabalhadores de Pau 
Grande, terra do inesquecível 
Mané ·Garrincha, está servindo 
d� símbolo para modifiçar a 
realidade do município. E ali, 
b;em em frente à velha fábrica, 
na praça Montese, nome que ho
menageia um passado de luta dos 
b'rasileiros em defesa da demo
cracia, que · fizemos a primeira 
reunião de trabalho para traçar 
os planos que vão nortear a mu
dança anunciada. Os planos,  até 
pôucos dias discutidos na base de 
iriformações trazidas por lideran-. 
ças sindicais têxteis, agora já tem 
e�trutura e conteúdo para sair do 
papel e se tornar uma realidade. 

A primeira providência já foi 
tomada: conseguir apoio finan
ceiro para dar início à obra. E 
isso já conseguimos: o ministro 
Walter Barelli , do Trabalho, já  

se comprometeu em apoiar o pro
jeto que será encaminhado ao 
BNDES Qara receber recursos do 
F A T (Furtdo de Apoio ao Traba
lhador) . Outro apoio certo que 
virá é do Banerj, interessado em 
promover todos os movimentos 
que contribuam para tirar o Rio 
de Janeiro da recessão . 

O Pólo Têxtíl Mané Garrin
cha vai ser um marco de desen
volvim.ento para Magé , Caxias, 
Petrópolis e outros municípios da 
região, que certamente serão atra
ídos pela possibilidade de incre
mentar negócios. Será algo que 
lembra um pouco Vilar dos Te
les, mas com características pró_
prias , que além de oferecer um 
comércio têxtil mais divers ifi
cado, terá condições de propor
cionar um breve passeio turístico , 
pois as belezas naturais do local, 
na subida da serra, entrarão no 
projeto como um atrativo à parte . 

Criar empregos, oferecer 
oportunidades e trabalhar para 
ajudar o país a sair da crise é uma 
idéia que tem sido o motor das 
atividades do governo do Estado . 
O Pólo Têxtil de Pau Grande 
pode ser o começo de uma nova 
etapa para esta região esquecida 
e totalmente sem perspectivas de 
solução para seu atraso . .  Tenho 
certeza que até o final deste go
verno o município de Magé terá 
sua economia reaquecida e a sua 
população recebendo os benefí
cios dessa virada. 

Carlos Alberto Caó é jornalista� 
e secretário de Trabalho e Ação 
Social do governo Leonel Brizola 

Jorge Gama, agora delegado, 
quer relacionar CBTU e Rede 

O ex-deputado federal Jorge 
Gama foi nomeado anteontem dele
gado do Ministério dos Transportes 
no Rio de Janeiro pelo ministro Al
berto Goldmam. A principal atri
buição de Gama será coordenar a 
política de transporte no Estado, fa
cilitando a relação entre a CBTU, 
a Rede Ferroviária Federal , a Com
panllia Docas e o DNER com o mi
nist�rio. 

Ontem, Jorge Gama lembrou que 
f ; ,  

essas quatro empresas têm total l i
berdade administrativa para desen
volver suas atividades . ' 'Minha 
função será fac il itar a intcrrelação 
entre as empresas e o Ministério dos 
Transportes" ,  explicou . 

Ex-presidente do PMDB do Rio , 
Jorge Gama também tratará da atua
lização do cadastro das aposentado
rias dos funcionários do Ministério 
dos Transportes no Estado. 

Grande Rio Rág ina 5 

Bispos em . co�gresso discutem 
a ' 'comunhão' '  igreja/sociedade 

Uma reunião rea l izad:.: na 
noite da últ ima sexta-fe ira na Ca
tedral de Nova Iguaçu marcou o 
lançamento ela Semana Social Re
gional do Estado do Rio ele Ja
neiro da Conferência Nacional 
dos Bispos Bras i l e i ros (CNBB) . 
Organizada pelas Pasto rais So
c ia is da CNBB, a Semana Social 
visa elaborar al te rnat ivas para 
uma convivência social mais har
môn ica. O evento ainda vai per
correr os municípios de Valença, 
Itaguaí, Volta Redonda e Duque 
ele Caxias . A abertura contou 
com a partic ipação do coordena
dor da Campanha Nacional de 
Combate à Fome e à M iséria , o 
sociólogo Herbert de Souza , o 
Betinho. 

"O trabalho da CNBB co in-

A Semana Social R.egig11at �a
º
C 
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cide fundamentalmente com o emergentes e dominação pol ítica 
que estamos rea l i zando por todo e cu l�ur al .  "A inte nção é criar 
o país . Todo este panorama caó- a lternativas para que esses gru
t ico po r que rassa o Bras i l  parte pos partic ipem de maneira mais 
da crise ele uma sociedade mar- at iva na sociedade" ,  d isse o co
gina l izada como a nossa" ,  atacou ordenador da Semana no Estado, 
Betinho, lembrando que o presi- Gi lberto Dias da Si lva . 
dente do Conselho Nac ional de O lançamento da Semana So
Al imentação (CNA) é o b ispo de cial contou com participação dos 
Duque ele Caxias, Dom Mauro bispos de Nova Igu açu , Dom 
Morel l i .  O sociólogo evocou tam- Adri ano Hipó l i to ;  Valença , Dom 
bé ri, a participação da igrej a  em Elias Manning; Itaguaí, Dom Vi 
todos os  movimentos de transfor- tal Wilderink e padre Inác io 
mação político-soc ia l .  Neutzl i ng ,  coordenador nacional 

Até meados de outubro - - da Semana . Em julho do ano que 
prazo p rev i sto para término das vem, serão aprov eitados os re1 a
Semanas Sociais - cada Diocese tórios resumindo as d i scussões 
pa rticipante i rá desenvolver os te- real izadas e as co nclusões apre
mas separad amente : desenvolv i - sentadas pelas Dioceses , por oca
mento econôm i co , e stado s ião da Semana Social Nacional 
democrático, suj eitos e valores da CNBB.  

Foto : Cl áudio LUcio 
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Intergração 
jornal-escola 
em S.Paulo 

SÃO PAULO - Os quase 200 
alunos da Escola de Comunicações 
de Artes da Universidade de São 
Paulo (USP) que participaram da 1 J 
Semana Estado de Jomalismo, en
cerrada sexta-fera, deixaram o pré
dip do ' 'Estado'' entusiasmados com 
a perspectiva de uma aproximação 
ainda maior do jorIJâl com .a escola..
Sérgio Yamasaki , cie 21 anos, citou 
"a iniciativa do 'Estado' incenti
vando as escolas de comunicação a 
participar de eventos l igados à área''  
como o ponto forte do 'programa . 
Sérgio Ynemine, de 2 1  anos , desta
cou como ponto forte ' '  a criação do 

· Prêmio Excel Banco de Jornalis
mo".

Todos eles assistiram, sexta
feira, a um debate sobre as relações
empresa/imprensa, com a partici
pação do presidente da Abifarma ,
José Eduardo Bandeira de Mello e
das jomalistas Suely Caldas e Ana
Maria Géia. Bandeira de Mello in
sistiu na nece�idade de as empresas
abrirem-se para a imprensa, "um.a
condição imposta pelo regime de
mocrático e diversa daquela vivida
no período ditatorial" .

A maioria dos estudantes presen
tes à Semana Estado de Jornalismo
entregou reportagens que concor
rerão ao Prêmio Excel Banco de Jor
nalismo, tendo por tema "Persona
gens Urbanos - Agentes Econômi
cos". A melhor màtéria será publi
cada pelo "Estado" e seu autor
receberá um computador pessoal
com programade edição de texto e
impressora. Ele estará classificado
para o prêmio final, ao qual concor
rerá com representantes de três ou
tras escolas de Jornalismo (Fiam,
PUC e Cásper Libero) a curso de
extensão de três meses na Faculdade
de Ciências da Informação da Uni
versidade de Navarra, na Espanha.

1 

Realidade atual da situação da
., 

nidade e Hospital de Iguaçu 
Muitos imaginam-me louca, porém 

a ciência ainda não nos explicou se a 
loucura é ou não·a manüestação mais 
sublime da inteligência, quase . tudo 
que é profundidade, não provém de 
uma enfermidade do pensamento, de 
um nódulo do espírito as custas-da in
teligência geral. 

Os que sonham acordado têm co
nhecimentos de mil coisas que escapam 
aos que sonham dormindo. Digamos, 
pois que eu esteja louca. Reconheço, 
pelo menos, que há duas situações di
ferentes em minha vida; a situação da 
razão indiscutivelmente lúcida, que se 
entrega a lembrança dos acontecimen
tos passados, que forma a primeira 
etapa da minha vida, e uma situação 
de dúvida e de trevas, que se refere 
ao presente e a memória do que cons
titui a segunda etapa de minha existên
cia. Acredite logo no que eu disser do 
primeiro ºperíodo, porém não dê cré
dito ao _que parecer exato; duvide in
clusive de tudo isso; ou se não puder 
duvidar, considere-se o centro desse 
enigma. 

Sou funcionária da Área Adminis
trativa da Associação de Caridade 
Hospital de Iguaçu, desde 1970. For
mada pela Faculdade de Direito de 
Nova Iguaçu (1981), conhecendo a es
trutura do nosso "velho e novo Hos
pital e Maternidade de Iguaçu", como 
as palmas das minhas mãos, gostaria 
de passar para os meus amigos da So
ciedade Iguaçuana, algu�s ítens e al
gumas informações sobre "a Velha 
Maternidade", fundada desde 1950. 

Sou da época das irmãs de Cari
dade, Dr. Maµro Arruda (Diretor) , 
época em que passávamos por maus 
momentos, não tínhamos recursos ne
nhum para sustentarmos a grande 
Maternidade sempre lotada de pacien
tes, em sua grande maioria carentes, 
desprovidas de tudo que se possa ima
ginar. 

Para segurar a barra daquela ma
ternidade, lotada, dar medicamento, 
roupas de cama, e material necessá
rio aos partos, nós tínhamos que pe
dir ajuda à Sociedade lguaçuana, 
muitas vezes fui acompanhada da 
Irmã Superiora, esperar o rmal da 
feira, para que pudéssemos conseguir 
ajuda para a "sopa" das pacientes in
ternada.s, pois a nossa despensa estava 
desprovida, vazia, nós não sabíamos 
como iríamos nos arranjar no final da 
lar� para alimentar todas as pacien
tes internadas. 

As mães, vinham desprovidas de 
tudo, Inclusive roupas do "bebê", não 
tinham roupas nem para usar durante 
a internação e nem tão pouco para ves
tir a criança após a alta. 

A luta era grande, a batalha foi '1-· 
dua. 

Os anos se passaram e por proble
mas particulares da Irmandade a qual 
pertenciam, aquelas almas bollÚisimas 
foram se afastando, saindo uma, a 
uma, e até que se desligaram defini
tivamente do Hospital. Assim como já 
estava acostumada a sair pedindo 
ajuda, continuei na minha '1-dua ta
refa. Organizando churrascos e festas 

contando sempre com a ajuda de gran
des .amigos, da Sociedade Iguaçuana, 
alguns até pertencentes à Diretoria da 
época. Pessoas ilustres como o casal 
Altamiro e Helena Alarcão, Alberto 
Sobral, já falecido e Dna. Creuzll So
bral, Jefferson e Eliana Martino; Ma
noel Pedro do Couto e esposa, Márcio 
Cunha e esposa, Renê Granado Filho 
e esposa, Nilton e Ana Chambarelli, 
Jairo e Nizia Marcondcs, José Carlos 
Rosolem, Javacy e Sada, Carlos Mo
raes Costa, Maú-io Barbosa, Jorge 
Monteiro Martins e esposa, Dirceu 
Crispi e esposa, Sr. Assis (papelaria 
Assis) e esposa, Sr. José Fonseca, (fu
nerária São Salvador), Bazar São José, 
Casa Nilopolitana, Cornélio Ribeiro 
e esposa, Talmo Pimenta e esposa, 
Carlinhos da Tinguá, Jacy Paixão e 
esposa, Cartório 6!' Ofício (Dr. Alcir 
e funcionaú-ios), Darcy Paixão, José 
Montes Paixão, José Cardoso Távora 
e esposa, Toninho Távora, Dna. Ane
lita (Nelinha) , Nélson Bornier e esposa, 
Hernani Boldrim e esposa1 Fábrica de 
bebidas Drama, Dr. Geraldo Mique
loti, Pedro Ramos e Antonio Mique
loti (fuico), João Martis Duarte Nctto, 
Agostinho Martis Duarte Netto e es
posa Coca-Cola, Refrescos, distribui
dora Bebidas Brahma, Dr. Gilsio 
Augasto e Dr. Marcus Augusto (da Li
ght), Thalcs Cardoso de Mattos e es
posa, Fábrica de canetas Compactor, 
na pessoa de Seu Presidente Sr. Erick 
Buschie, Fubá Granfino Sr. José Coe
lho e Silvio Coelho, Sr. Cipriano Coe
lho, Cartório de Registros de Nasci
mento e Óbitos Dna. Dyla Junqueira, 
Sra. Sidney Portugal, Dr. Zorly Mar
tins, Jorge· Gama e esposa. 

Foi doado naquela época um apa
relho de RX, importado da Alemanha, 
por intermédio do reverendíssimo 
Bispo da Catedral de Nova Iguaçu 
Dom Adriano Hipólito que se encon
tra em perfeito estado até a presente 
data. 

Naquela época também foi doado 
material e mão de obra pelo Sr. Os
valdo Mendes Oliveira para cons
trução de 3 (três) salas de cirurgias, 
que em sua homenagem recebeu o seu 
nome. 

Contamos com a grande colabo
ração do Corpo Clínico do Hospital, 
na época, quando os médicos de um 
modo geral prestaram relevantes ser
viços sem receber salários durante dois 
anos. 

Grande parte de roupas de camas 
para a Maternidade e Berçário eram 
doadas pela Sras. voluntárias de Nova 
Iguaçu, Doa. Helena Alarcão, Dna. 
Anelita (Nelinha), Leila Rachid, Neuia 
Távora, Sônia Fáçanha Freitas, Lili 
Távora, Nlzia Marcondcs, Sada Mil
ton, Heliana Martino, Creuza Alar
cão, Célia Monteiro Martins, Denise 
Couto, M• José Miqueloti, Natália 
Glchl, Maria Amélia Damian que até 
a presente data se fazem presentcs com 
doações, que sempre são bem vindas , 
e nós ficamos agradecidos. Na época 
também colaborando com as festas as 

amigas, Assistente Social, Angela Cruz 
-Soares, as irmis advogadas Marilenc
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Dr. Elson Rangel, dr. Arnaldo Luiz, dra.  Maria José, dr. David 
Coelho, dr. Antônio Ribeiro e dr. Nelso n  Leitão 

e Marilu Magalhães e o nosso grande 
colaborador Rivaldo Soares. 

A luta era grande . . • 
Com a ajuda da Rádio Globo, Or

ganizamos um jogo de Futebol _ cm 
1980, com a pessoal (time) da Ridio 
Globo e um misto do Hospital, na qua
dra do Volantes Futebol Clube e chur, 
rasco no Sítio oferecido pelo Dr. 
Altamiro Alarcão, a renda foi toda dis
tribuída para compra de roupas para 
Maternidade e Berçário. 

Os amigos organizavam também 
desmes de moda, como por exemplo: 
Eliana Martino organizou um desfile 
de modas na Discoteca Hollywood, a 
renda também foi destinada para 3 
Maternidade, assim bem como, u� 
"Queijos e vinhos" no salão do Couri
try Club patrocinado pelo Sr. Dirceu 
Crispi e Amigos, a renda tAmbém foi 
oferecida para o Hospital e Materni
dade . .  

O motivo dessas colaborações, des
sas ajuda.s, foi tão somente porque na
quela época, 1976 - 1980, tudo o que 
se fazia para o INAMPS, , além do 
baixo faturamento, havia também 
muitas glosas e atrasos nos pagamen
tos, tornando-se assim impossível to
car a máquina administrativa sem 
dinheiro. 

Naquela época só tínhamos convê-
nio com o INAMPS. 

Nesse período "a velha Materni
dade Iguaçu", fundada e inaugurada 
cm 1950 estava enferma, em estado 
grave desesperador, segurando a 
extrema-unção. Graças a ajuda desses 
amigos citados, conseguimos tirá-la do 
CTI e injetar uma dose dupla de an
tibióticos e o tratamento foi a�uado. 
Continuamos na n06Sa luta de füantro
pia. Há mais ou menos três anos for
mamos um11 Diretoria composta por: 

Presidente: Dr. ArDllldo Luiz Leon
Bium 

Vice-Presidente: Dr. Elson Rangel 
Gomes 

Primeiro Secretário: Dr. David 
Coelho Sereno 

Segundo Secretário: Dr. Nelson 
Leitão Saraiva 

Primeiro' Tesouréiro: Adm. Antô
nio Ribeiro Marinho 

Segundo Tesoureiro: Dr' Maria 
José Amarante 

Todos pertencentes ao quadro de 
funcionários do Hospital Iguaçu. 

Os tempos mudaram, os ventos so
praram a nosso favor, o INAMPS re
solveu colocar as contas em ordem, 
recebemos _rigorosamente em dia. Es
tamos trabalhando doze horas por dia 

<para colocar o nosso Hospital e Mater
nidade em ordem. 

Do sistema SUS, não podemos re
clamar, graças ao nosso grande cola
borador Ex-deputado federal Hernani 
Boldri111, conseguiu junto ao Ministé
rio da Justiça em Brasília o tão dese
jado título de "FD.,ANTROPIA"; que 
estava engavetado há mais ou menos 
"VINTE ANOS", documento este pe
dido a várias autoridades na época, 
porém não nos foi dado nem resposta. 
Já estávamos com o processo na 6R 
Vara Civil (execução e penhora) gra
ças ao documento foi tudo resolvido 
a nosso favor. Contudo, hoje nos en
contramos sobrecarregados no que diz 
respeito ao atendimento de emergên
cia, isto não significa que todos esses 
atendimentos sejam por nós faturados, 
os não faturados são separados, e re
lacionados para prestação de contas 
junto ao Ministério da Ju!>tiça em Bra
sília, são os atendimentos destinados, 
aos indigentes (filantropia), os pacien
tes são identificados, na relação consta 
nomes e endereços e que tipo de aten
dimento foi prestado pelo Hospital ou 
Maternidade. 

Temos todos os comprovantes em Contamos ainda com uma equipe 
nosso poder. de 4 enfermeiros universitários , uma 

Informamos, com grande satis- assistente si>cial, uma nutricionista e 
fação, que graças a Deus e colaboração uma farmacêutica. 

· desde o Corpo Clínico até o mais bu- Com os recursos do INSS: paga-
milde funcionário, estamos traba- mos em dia salários de médicos e fun
lhando com amor e um sorriso grande, cionários, salários estes a nível · de 
pois hoje somos o Hospital de refcrên- mercado. 
eia no Município e porque não dizer Estamos fazendo obras de melho-
no Estado. ramentos nas enfermarias e ambula-

. tórios. Atualmente provemos de mé-
Con�gurmos fazer grandes obras dicos pediatras para dar assistência 

no hospital, como por exemplo um a (Casa do Menor de Rua) cm Miguel 
CENTRO DE TRA:A:"1ENTO IN- Couto sito: à Estrada do Ambaf, 73, 
TENSIV? com 07 leitos. • sob a responsabilidade do Padre Re
. Funcionando 24:_00 hs �r dia e nato. 

. atendendo tant? nas mtcrnaç_oes como Atualmente estamos colaborando 
nos ambulató�os _as e�':rgenclas de com uma cesta básica, todo dia 10 de 
todos os • municípios vizm,hos como cada mês para o Patronato São Vicente 
Mang!ll"atiba, �a dos �clS, ltaguaf, cm Nova Iguaçu. (Pça. Santos Du
Japen, Paracamb1, Quc1. "lad�s,  B�I- mont)ford Ro��· Duque de CBX1MS, �o J?ªº Ressaltamos que nenhum dos pa· de Menti, Magé.e !0da ª perücna. cientes que procuram o Hospital 

At':ndemos dianamente? dezenas Iguaçu, gratuitamente ou não, ficam 
de pedidos de pessoas CO�CCJdas, para sem ser atendidos, é eompromiJ,so as
resolver probl';Mas de saud� de paren- sumido desde a sua fundação e hontes ou con_he<;idos que C!t�ao. Jogad�s rado pela atual Diretoria.
nas cm�rgencias dos �ospitais do �o Lamentamos, que ilustres iguaçua
de JaneJ.ro, sem aten�mento. �edia- nos, parentes de saudosos fundadores, 
tam.ent� ou através da nos� ª'::?" que sem nenhum motivo se afastaram 
bul�nc1a ou com socorro �rópno, sao da convivência saudável e digna do 
trazidos para o nos"? hospital para re- Ho&]>ital de Iguaçu, venham para a im
ceber tratamento digno e adequado. prensa com aru-mações sem funda-
• Nosso Centro � Tratam!'no Intcn- mentos, isto porque, poderia pelo 

sivo, desde a sua mauguraçao (novem- menos visitar o seu Hospital e lá cons
. bro de 1992� até ,ª presente �ta já tatar o que de bom se faz pela sofrida

atendeu, maior numero de pacientes comunidade e absolutamente carente 
" ·" de do que - É sem. recursos ? graça, co_n claro que se poderia fazer muito 

vcmados e pa�iculares (te!°os reg1S· mais. E porque não se faz? 
tros dos atend1:°1cntos arquivados nos Como vimos neste diagnó&tico, a 
departamentos competentes) . situação do Hospital Iguaçu, mesmo 

O Centro de Radiologia, Ultrasso-· com as melhorias enumeradas, é difí-
nografia e Tomografia Computadori- cil. 
zada, não rica diferente do CTI, temos E conclamamos aos ilustres igua
também grandes números de pessoas çuanos, que volte a se incorporar na 
indigentes que já se beneficiaram com nossa luta em busca da eficiência no 
o atendimento (temos estatí&ticas de atendimento aos carentes.
todo trabalho (eito). A crítica é necessária e valiosa. E 

Contamos em cada plantão 24:00 com críticas construtivas que pode
hs na emergência com um médico clí- mos caminh ar para otimizarmos nos
nico cardiologi&ta, um ortopedlita, um sos recursos cm prol do atendimento 
anestesista e um pediatra. Cinco aca- médico. 
dêmicos (511 e 6R ano bolsista remu- Não aceitamos, entretanto, críticas 
nerado) para a parte da emergência. sem o devido conhecimento de causa, 
Para a Maternidade temos um obste- que tem exclusivamente a intensão de 
tra de plantão e 3 acadêmicos (tam- dc!.truir um trabalho árduo e honesto. 
bém bolsistas), -sete médicos intcn- Ficam então, convocados, todos os 
sivistas pará dar assistência ao CTI. ilustres Iguaçuanos, descendentes de 

Contamos ainda com um obstetra fundadores ou não, do Hospital e Ma
e um ginccologhta diaristas para dar ternidade Iguaçu, mais que deseje 
assistência às enfermarias. realmente trabalhar para melhorar 

Na parte do hospital , para dar as- . não só o atendimento füantrópico, 
sistência aos pacientes internados coo- mais também o atendimento de todas 
tamos com 3 médicos clínicos cardiolo- as camadas sociais de nossa querida 
gistas e um ortopedista (todos diaris- Nova Iguaçu. 
tas) . Quero dizer aos meus amigos Igua-

Para dar assistência aos partos e çuanos, �os qu! conh�m o nosso 
berçário, um pediatra de plantão a trabalho ;verdadeiro, que com o pas
cada 24:00 horas. sar dos dias, o tempo muda,. o sol co-

Os serviços de endoscopia e cletro- meça a res�!andecer. no honzonte,. a(
cardiograma para pacientes em trata- a nossa classificação será o da �cgn�.
mcntos ambulatoriais funcionam as 

No meu rosto se estampa o nso bn
segundas, quartas e sextas-feiras no lhante e acolhedor, para poder_ ate�
pré-natal médicos e obstetras todos os der aqueles que nos procuram cont1-
dias atendendo em 3 horários, o mes- nuamente. 
mo acontecendo com os ambulatórios 
de ginecologia clínica médica e cardio
logia. 

\ 

Dr!' Maria José Amarante 
Diretora Financeira 
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s prisioneiros da justiça que \falhou 
Marcos Galvüo e 

Alexandre Rodrigues 

Sem que tenham cometido ne
nhum crime, 16 pessoas. vivem 
em um verdad�iro regime de 
prisão no prédio do Serviço de 
Homicídios da Baixada (SHB),
em Belford Roxo. A "punição" 
é porque tiveram a coragem de 
fazer o que a maioria das teste
munhas de crimes não tem: de
nunciar a autoria de assassinatos, 
cometidos, principalmente, por 
grupos de extermínio. Assusta
das, evitando fotografias ou re
velar seus nomes, elas mostram 
esperança de que a justiça seja 
feita e possam retomar suas vi
das sem a ameaça de morte por 
desrespeitarem a "lei do silên
cio''. Para garantir a segurança 
das testemunhas, o JORNAL DE 
HOJE utilizou nomes fictícios em 
seus depoimentos. 

A maioria das testemunhas
confinadas no SHB presenciou

crimes ocorridos na Baixada Flu
m�ense. Segundo o delegado 
Luiz Carlos Domingos Pinheiro,
apenas uma veio do Rio, por 
causa da falta de vagas na 6� DP 
(Cidade Nova), no Centro. Sem 
perspectivas de emprego, elas re
cebem poucas visitas e vivem 
abandonadas por suas famílias em 
celas desativadas, onde não fal
tam infiltrações e mofo. 

A luz no fim do túnel para as 
testemunhas poderá surgir de um 
projeto do deputado estadual 
Paulo Mello (PSDB), presidente 
da Comissão Parlamentar de In
quérito (CPI) que apurou a 
atuação dos grupos de extermí
nio. Ele defende a concessão, 
através de uma lei federal, de um 
novo auxílio às pessoas ameaça
das por denunciarem crimes. 
Como acontooe nos Estados Uni
dos, elas receberiam ajuda finan
ceira e uma nova identidade para 
viverem tranqüilas quando ter
minar o processo em que estão 
envolvidas. 

Regras sã9 apenas informais 
O que fazer para qhe as tes

temunhas que vivem s�b a pro
teção policial do SHB não se
sintam numa prisão? A resposta
é dada pelo delegado-chefe do 
SHB, Luiz Carlos Domin1:,1ues Pi
nheíro, que estabelece apenas 
regulamentos informais aos inter
nos. 

"Procuramos fazer com que
eles se sintam à vontade, mas sem 
descuidarmos da segurança de
les", explicou o delegado, que 
pretende concluir a� reformas 
·na delegacia para abrigar um
número maior de testemunhas. 
"Até o final do ano devem ser
reformadas mais três salas'', es
clareceu. 

À primeira vista, os internos 

( 

r: 
Luiz Carlos: mais três salas 

mais parecem funcionários da de- quema ele horário determinado 
legacia, tal a tranqüilidade @m pelo delegado, o que _já gerou al
que circulam entre os policiais. guns imprevistos. "Um dos al
No entanto, sabem que a. l.tli!!-'lF- bergados - como prefere chamar 
dade não pode ir além da es.qui- os internos - chegou depois das 
na, onde almoçam e jantam na 23h, e disse que havia sido per
mesma pensão onde é serv.ida ali- seguido por alguns suspeitos. 
mentação aos agentes. A alimen- Nesse caso não podemos assu
taçi'io - Cr$ 44 mil cada prato mir responsabilidades'', explicou 

. -ié paga pelo fatMõ, qúe-tãin- ·Luit·carlos. O delegado· acres-= 
bém determina um esquema es� centou que o albergado que cle
pecial de segurança toda vez que sejar sair por conta própria do 
um cios internos deseja visitar um SHB deve assinar um termo de 
parente ou resolver algum pro- responsabilidade no qual exime 
blema pessoal. a polícia de sua proteção. "Mas 

Nem todos obedecem ao es- isso é difícil acontecer". 

Caso ·de amor 
entre vítimas 

Nem tudo é espinho na vida 
dos que resolvem abdicar da li
berdade em troca da Justiça. A 
maior prova disso é a experiên
cia vivida pelo casal Antônio 
Vieira dos Santos e Márcia da 
Conceição. Testemunhas de cri
mes diferentes, eles acabaram se 
conhecendo no pequeno pátio 
destinado aos abrigados do Ser
viço cte· Homicídos da Baixada 
(SHB). 

Morador há dois anos do 
SHB, Antônio•é o mais antigo.en
tre os que vivem no local. Sua 
experiência foi ter presenciado 
uma chacina de seis pessoas em 
maio de 1991, no Bairro de Cam
pos Elíseos, em Duque de Ca
xias. A partir daí, Antonio não 
teve mais s-ossego, mesmo quan
do resolveu sair cio SHB e morar 
durante três meses com parentes 
em Macaé, no Norte do Estado. 
Os assaltantes passaram a rondar
o local e Antônio teve de voltar
para Belford Roxo. 

Embora não pretenda se ca
sar legalmente, Antônio já ali
menta esperanças de viver uma 
vida tranqüila ao lado de Márcia, 
testemunha de um crime ocorrido 
em Mesquita. Confiante, ele 
torce para que a polícia prenda 
logo os seus perseguidores para 
que possam procurar um lugar 
bem longe para morar. O sonho 
é alimentado diariamente nas con
versas na cela adaptada onde vi
vem. 

Sem- endereço 
e sem emprego 

Vivendo como fugitivas, as
16 testemunhas que moram no
prédio do Serviço de Homicídios
da Baixada (SHB) enfrentam
muitos problemas para prosseguir
com suas vidas. A dificuldade em
conseguir emprego pode ser me
dida pela circunstância a que fo
ram expostas. Como a maioria 
das empresas exige um compro
vante de residência para a contra
tação de funcionários, um traba
lho de carteira assinada repre
senta um sonho impos·sível. 

Joana de Oliveira é um exem
plo da discriminação que sofrem 
as testemunhas que resolvem de
nunciar um crime. Tão logo pas
sou a receber ameaças de morte 
e procurou abrigo na SHB, ela
teve a primeira amostra do drama
que enfrentaria. Sua atitude foi 
imediatamente reprovada pela pa
troa, que a despediu depois de 
dez anos de trabalho como em
pregada doméstica. 

"Esperava receber apoio pela 
minha atitude e aconteceu o con
trário", contou Joana, que pre
tende entrar com uma ação traba
lhista na Justiça contra a demis
são. Pedro Jorge, marido de Joa
na, vive situação semelhante. 
Obrigado a abandonar o emprego
de pedreiro para não dar pistas
aos seus perseguidores, ele hoje
tenta conseguir um biscate em pe
quenas obras. 

FUNERÁRIA SÃO SALVADOR 
1!!� ,CONVÊNIOS·, R:l1 

Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, 

Petrobrás, 
Ministério dos Transportes, 

Compactor, 
Pedreira Vigné, 

Ministério do Exército, 
Concessionária .cios 
Serviços Funerários 
e de Administração 
dos Cemitérios de 

Nova Iguaçu

Rua Dom Walmor, 179 Nova lguaçu-RJ 
'H' 767-0124

767-0529
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Sem poderem voltar para casa, as testemunhas são obrigadas a viver em celas desativadas • 
;i 
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O perigo está do' lado de fora ,!
11 
íl 

V ísita · ao Centro 
acaba em encontro 
com perseguidor ' 

Jurado de morte pelo assal- ,,,,. . ..,.; :.,� . tante Marco Antônio Carvalho 
Ferreira de Jesus, o Marquinhos
Mandão, fosé Alves é o retrato 
fiel do risco a que estão subme
tidas as testemunhas que depõem 
contra os grupos de extermínio 
que atuam na Baixada Flumi
nénse. Depois de ter presenciado , . 
o assassinato·cte uqi ho-mem=:;e1e 11"' 

passou� receber o assédio cada 
vez �ai-or dos cy�mpJices �e1 '---;,,,.� ----····;;.... _____ __. 
Mandao. Sem te� para onde?; "Mandão": livre por causa de erroJosé procurou abngo no- Serv.1io 
de Homicídios da13aixada (SHB), 
mas mesmo assirn\ainda não se 
viu livre da ação dos criminosos. 

foi reconhecido por Marquinhos dreiro, José vai se virando como �
Mandão, que avistou do outro pode. Embora receba - a exem- �lado da Rua Bernardino de Melo. plo dos.outros confinados.-1aH- ;._"Corri para avisar aos policiais, mentação diária paga �elo ')
mas ele conseguiu fugir", con- Estado, ele precisa ganhar di- :,
tou. nheiro para S}!Stentar sua famH\',l. �José se mostra encabulado ao Urna .de suas tare-qts é lavar os ·ifalar sobre a situação constran- carros dos po1iciais do SHB; o 8gedora a .que foi submetido, já que lhe garante alguns trocados. CT 
que vive enclausurado sem ter co- Enquanto torçe pela resolução 
metido qualquer infração, en- de sua situação, ele torce apén'as 
quanto o seu perseguidor conti- para que haja justiça e que a po-
nua solto. ''Tenho esperança de lícia não volte a cometer erros 1"" 
que isso (a prisão de Marquinhos, corno ocorreu há cerca de dois 
Man,dão) vai acontecer e �uand<i: meses. Depois de ter '-idQ pres!f 

· acontecer, vou pegar �inha fa.:.;:- pôr agentes da 56i''DP, em C<r 
mília e me mudar para bem lon- mendador Soares, l\;Jarquin_h0$·"'H
ge' ', desabafou. "Ele tem fama Mandão acabou sendo solto. t>u
de mandão porque estupra e mata rante a sua transferência para a
as pessoas, mas um dia alguém· 521 DP,emNo-.:aiguaçuumpo-
tem que peitar e tentar mudar a licial enviou apenas o mandato
situação", garantiu. de prisão temporáriá, se esque-

Enquanto tenta arranjar um cendo de �nviar o de prisão porCasado e pai de u� filha, 
José pensa apenas em reerguer 

sua vida "desmoronada" se
gundo afirma, depois que passou 
a ser ameaçado de morte. Numa 
de suas escassas saídas ao Cen
tro de Nova Iguaçu, José quase biscate como ajudante de pe- �stupro. s« ' ' 

L���_:_ ___ _::_ ___ ---:-----:-------------------------' b
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Polícia faz abrigo para testemunhas 
íl 

:3 

A insegurança das testemu
nhas de crimes virou preocupação 
do secretário de Polícia Civil e 
Justiça, Nilo Batista. Ao prestar 
depoimento na Comissão Parla� 
mentar de Inquérito (CPI) que in-.
vestiga a atuação dos grupos de 
extermírúo, ele recebeu sugestões
de deputados para a criação da
Casa da Testemunha e resolveu
encampar a idéia. Por iniciativa
de Nilo, está sendo construída na 
Rua do Lavradio, Centro do Rio,
o primeiro abrigo destinado a dar 
segurança às pessoas que denun
ciarem criminosos à polícia e es
tejam correndo risco de vida. 

A Casa da Testemunha idea
lizada pelo secretário oferecerá 
proteção policial às pessoas 
ameaçadas por criminosos. O
projeto, entretanto, recebeu crí
ticas do presidente da CPldo Ex
termínio, deputado Paulo Mello
(PSDB). ''O Estado não pode
simplesmente criar um -presídio
para as testemunhas", disse. 

Paulo Mello defende a adoção 
de uma política para as testemu
nhas semelhante à do FBI, nos 
Estados Unidos. Enquanto esti
vesse se desenrolando o processo, 
elas viveriam na Casa da Teste
munha. Depois, receberiam uma
nova identidade e uma ajuda para 
se estabelecerem em outro Es
tado. "Você não pode deixar elas 
à mercê da própria sorte quando 
acaba o processo", afirmou. 

O deputado criticou ainda o
desenrolar das investigações pela
polícia, onde as testemunhas têm
todo o valor. "O governo tem 
que in�estir na área técnica. de 
segurança para que a prova cien
tífica não seja apenas um com
plemento", revelou. Segundo 
ele, se as provas científicas fos
sem o principal em um processo, 
as testemunhas não seriam tão vi
sadas. 

IL ... ·.-.· ---· , ................ -.... -· ··-
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Paulo Mello criticou a transformação do abrigo em "presídio" 

Matadores fazem terrorismo 
A imposição de uma lei

do silêncio na base de assas
sinatos e torturas pelos gru
pos de extermínio é consi
derada um verdadeiro terro
rismo pelo sociólogo Otair 
Fernandes de Oliveira, do 
Centro de Articulação das
Populações Marginalizadas
(Ceap). "Eles trahalhain ·com

· a estratégia de aterrorizar",
disse. Otair culpa a Justiça
pela insegurança das teste
munhas, que, segundo ele,
deveriam receber proteção
especial. 

O sociólogo defende que
as Polícias Civil e Militar 
passem a oferecer segurança 
na casa e no trabalho às tes
temunhas. Ele garante que 
como não há nenhum es-

quema especial para a maio
ria dos casos, a tática de 
terrorismo dos matadores é 
hem sucedidà. "Quando al
guém presencia um crime, o 
grupo começa a olhar de cara 
feia, mandar bilhetes e acaba
dando certo", afirmou. 

A insegurança das teste
munhas foi abordada no re-
latório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Assembléia Legis
lativa que investigou a
atuação dos grupos de mata
dores O documento pede a 
criação das Casas da Teste
munha, para dar '<garantia 
e tranqüilidade e proteção às 
pessoas que possam testemu
nhar em casos de gravi
dade". 

Paraibano fugiu jf 

,.., '.) 

para nao morrer ,1 
(' 
., 

A única alternativa para as ;:i
testemunhas que tiverem a cora- .;
gem de denunciar grupos de ex- :i
termínio é tão ruim quanto ficar 
confinado no prédio do Serviço ,,
de Homicídios da Baixada (SHB): 
a fuga. Foi o que decidiu o pa- .,,
raibano Severino José de Santana, 
33 anos, que decidiu voltar para �.
o Nordeste para proteger sua fa- :�
mília de ser assassinada. Em fe- d
vereiro do ano passado, ele :,
presenciou a morte de um eletri- ;;
cista no Bairro Jardim Corumbá, 
em Nova Iguaçu e comentou o ,·
crime com amigos em uma bi- �
rosca. Por azar, um dos autores ,1do assassinato estava no local e 
o grupo passou a persegui-lo. Se- ·�
verino conseguiu escapar vivo, ··J 

porém seu vizinho Jorge Corrê a :' 
de Castro, 31, acabou assassi- ·u 
nado. :l 

,,,. , 
Severino escapou por pouco 1q

de ter o mesmo final do vizinho. )r 
Dias antes de sua viagem para ,:>
o Nordeste, dois bandidos conhe- rd
cido.s como Rochinha e .Bigode 0
foram à sua casa, na Rua 3, pro- F;.J
curar por outro homem, identifi- ·r!cacto apenas como Antonio 'e
Cabeção. A mulher de Severino, 
Rejane dos Santos Marinho, 25 
anos, disse que não havia nin
guém com esse nome no local e 
convenceu os desconhecidos, que 
já iam embora quando chegou 
Jorge Corrêa. Ele reconheceu Bi- 11 
gode e s> chamou pelo nome. O h 
desfecho foi trágico: Jorge aca- s 
bou assassinado com tiros à ,::> 
queima-roupa diante de cerca de iv 
30 pessoas. Na confusão, outro '.l) 
morador da área, Edmilson Si1- ;� 
vestre Manhães, 21, foi baleado '1o na perna esquerda. 



Domingo, 30 de maio de 1993 - JORNAL DE HOJE Grande Rio . Pégina 7. 

Diabo Louro ago�a recupera .. perdidos 
É possível um ex-marginal de 

alta periculosidade convencer cri
minosos a abandonar a margina
lidade? Para quem pensa que isso 
é uma utopia, basta saber qual 
a nova atividade de Domingos 
Romildo dos Santos, o (ex) Diabo 
Louro, 60 anos, considerado o 
"terror" das décadas de 60 e 70 
no Rio. Completamente reinte
grado a sociedade, Diabo Louro, 
hoje, consegue "reintegrar ao 
murido" cerca de 50 marginais 
por mês na Igreja Batista Betel 
de Paraíba do Sul, no interior do 
Estado. 

Na função de missionário, o 
ex-Diabo, tem na sua autobiogra
fia, a .matéria principal de suas 
palestras para alc6olatras, toxi
cônomos, homossexuais e bandi-: 
dos. Após cumprir diversas penas: 
em variados presídios, sua mu
dança radical aconteceu na peni
tenciária que atualmente é a de 

segurança máxima do Estado, a 
Bangu I, em 1964. Ao ser evan
gelizado na prisão, o ex.:.Diabo 
acabou tornando-se um escritor. 
Relatou toda a sua história na· 
obra "Das veredas do crime aos 
caminhos �e Deus", que hoje já 
conta com um segundo volume, 
o "Rosas e Espinhos" ambos em
fase de edição.

As histórias do ex-marginal 
de alta periculosidade e atual mis
sionário evangélico não são en
contradas nas livrarias ou bancas 
de revistas. A falta de patrocínio, 
normal no país, se tomf ainda 
· maior quando o autor não tem um
passado respeitável. O ex-Diabo
quer- agora reeditar a primeira
obra e lançar a segunda. Ele acre
dita que tem muito exemplo a dar
àqueles que cdmo diz o seu livro,
enveredaram-se no caminho da
bandidagem. Domingos Romlldo dos Santos agora ajuda a recuperar marginais 

Polícia prende 

líder de 

assalto ao n·c 
RECIFE - As polícias mili

tares do Ceará e de Pernambuco 
capturaram às 6 horas, o líder do 
assa1to ao Banco Centra), fugitiv.o 
da penitenciária de segurança má
xima Barreto Campeio, na Ilha 
de Itamaracá (PE), José Ribamar 
Soares, o "Mázio", no niunid
pio de Potiretama, sertão cea
rense. Ele .e outros três 
integrantes de um dos maiores as

saltos a· banco -no Paf s, em de
_ zembro de 1991, .no Recife, 
.._quando levaram CrS 5;7 bilhões, 

Uma história de sofrimentos e desilusões Juíza que mandou prender os 
bicheiros recebe grande apoio 

haviam fugido na segunda-feira, 
depois de subornarem a guarda 
earcerária. 

Dois deles - Antonio Silveira 
e Tárcio Medeiros de Sena- fo
ram mortos pela PM çearense na 
terça-feira, em Potiretama. O úl
timo fugitivo, José Augusto Sena 
de Medeiros, pode se e_ntregar à 
polícia ainda hoje. Sua mãe, Adé
lia Medeiros de Sena, pediu ga
rantias de vida p�ra ela e para o 
filho ao juiz da 11 Vara do Crime 
de Natal (RN),·Célio Maia, com 
a promessa do fugitivo se entre-

· Até tornar-se um escritor e.
recuperador.de bandidos e vicia
dos em entorpecentes, o ex-Diabo 
Louro teve uma vida criminal de 
grande intensidade. O suicídio do 
pai e o conseqüente desapareci
mento de sua mãe, o levaram 
para um patronato em Uberaba 
em Minas Gerais que transfor
mou-se num purgatório em vida. 
A revolta aumentou e a margina
lidade foi a única chance de ex
travasamento. 

Caracterizado pelos câbelos 
louros, o ex-Diabo chegou a ser 
metralhado por dive� vezes em 
fugas de policiais e rixas entre 
assaltantes da década de 60. O 
consumo de drogas acrescentou 
a gota d'água para o extremo. 
Aos 15 anos, já em São Paulo, 
o ex-Diabo Louro já chefiava
uma quadrilha de menores. Preso
em Santos, em 1945 apõs um as
salto a residência, conseguiu fu
gir para o Rio camuflado num
navio.

Aqui, tomou-se rapidamente 

o braço direito de perigosos ban
didos da éooca, o "Cara de Ca
valo" e ,tMineirinho". Estava
formada uma nova quadrilha, de
roubos e tráfico de drogas. A
atuação do ex-marginal o levou
a ser respeitado entre a crimina
lidade. '' Alguns ladrões diziam
que eu tinha o corpo fechado e
um pacto com o demônio. Era
sempre preso e sempre conseguia
fugir", conta.

O drama do ex-Diabo não 
acabou com a evangelização na 
cadeia. Após conhecer a Bíblia 
e a história- da religião, o ex
Diabo não conseguiu o mínimo 
apoio na sociedade. O caminho 
não poderia ser outro: A volta 
para o crime. Além de roubos, 
entrava agora para seu "currícu
lum" policial, a contravenção. 
Mais cinco anos atrás das grades 
até que copseguiu ter de volta a 
liberdade, que agora, o ex-Diabo 
já não mais louro tenta garantf
la para o resto da vida ... 

A juíza Denise Frossard vem 
recebendo milhares de cartas de 
todos os Estados do Brasil e re
velou que São Paulo e Porto Ale
gre são os campeões de corres
pondência. Ela disse à Agência 
Estado que está guardando com 
todo o cuidado as cartas e tele
gramas que recebe, porque pre
tende responder todos eles. 
Flores, presentes inesperados, vi
sitas de colegas de profissão e de 
ba�os escolares e de vizinhos 
e ex-vizinhos, a todo momento 
interrompem o trabalho da mu
Jher que ganhou fama por ter 
mandado para a prisão os 14 lí
deres do jogo do bicho no Rio. 
Vez por outra.surge alguém com 
a informação àe que soube que 
a condenação dos contraventores 
foi notícia no exterior ou que jor
nais da europa estão anunciam 

QUeiíttàdos iriiCiâ cadastramento,, 
e faz fiscalização no comérCio 
"Vamos medir o progresso 

da nossa cidade''. Sob este lema 
o secretário de Fazenda de Quei
mados, Eloá Antonio, anunciou
esta semana o início nesta terça
-feira, dia 1?, do cadastramento

' de todos os imóveis do novo mu
nicípio. 

O secretário de Fazenda es
c1arece que esta operação é uma 
necessid_ade que se impõe desde 
a emancipação de Queimados, 
quando se desmembrou definiti
vamente de Nova Iguaçu: "Para 
medir o programa de Queimados 
- disse Eloá - precisamos sa
ber quantos são os· nossos imó
veis. Por outro lado, precisamos 
corrigir todas as falhas existentes 
na cobrança do IPTU. Com o ca
dastramento vamos tornar a co
brança muito mais justa, 
adequada à verdadeira realidade 
do m_unicípio". 

O cadastramento vai mobili
zar 117 pessoas que foram pre
viamente treinadas para este 
trabalho. A Secretaria de Fazenda 
pede a colaboração de todos os 
contribuintes, quando receberem 
a visita do cadastrador munido 
de carteira de identificação e ves
tindo camiseta com inscrição da 
prefeitura. O contribuinte deve 
prestar corretamente todas as in
formações solicitadas, sendo 
certo que qualquer sonegação ou 
burla resultará em prejuízo para 
o próprio contribuinte. A secre
taria de Fazenda alerta que não
haverá nenhum tipo de cobrança
a domicílio.

FISCALIZAÇÃO NO 
COMÉRCIO 

Nesta segunda-feira, dia 31, 
a Secretaria de Fazenda vai irü
ciar no comércio de Queimados 
a fiscalização de tributos. Seis fis
cais previam�nte . treinados vão 
visitar todos os estabelecimentos 
(comércio, indústria, etc.) para 
saber se o contribuinte está em 
dia com o seu IPTU e alvará de 
localização referentes aos anos 

Eloá Antonio, secretário municipal de Fazenda de Queimados 

de 1989 a 1993. 
Quem estiver em débito será 

notificado e devidamente orien
tado como proceder o pagamento 
desses tributos, _até o dia 20 de 
junho. Por cada ano d.e atraso, 
de 89 a 92, o comerciante terá 
um desconto de 70 % do valor da 
cota de 1993. Se o atraso foi ape
nas em relação a este ano, o con
tribuinte gozará do benefício de 
recolher o IPTU ou alvará com 

isenção de juros e sem multa. 
-Esta é uma grande chance para
os pequenos comerciantes que
ainda não estão legalizados. Da
mesma forma que o cadastra
mento, a Secretaria de Fazenda
pede a colaboração do comércio
e da indústria no sentido de uma
boa receptividade ao fiscal, tendo
em vista a finalidade da operação
que é muito mais preventiva e
orientador.

que o Brasil tem uma nova líder. 

Algumas dessas manifes
tações são inusitadas e propõe o 
lançamento do nome da juíza para 
a presidência da república. Ou
tras, embora também espontâ
neas., vem até de superiqres, 
como o presidente do ·Tribunal 
de Justiça do Rio, que disse que 
a juíza "valia por três homens" 
Os estudantes de direito em ge
ral enviam a ela flores e telegra
mas, para dizer que ela é um or
gulho e um incentivo para a jus
tiça no Brasil. 

"Tudo isso me preocupa, por
que eu noto uma carência muito 
grande em nosso povo. Eu não 
fiz nada além de cumprir o meu 
dever, apenas realizei um traba
lho". define ela. "Não há um es-

tado brasileiro que não tenha me 
enviado uma carta ou telegrama 
ainda", informou. Algumas ro
sas que recebe são distribuídas 
entre as funcionárias da 1411 Vara 
Criminal, onde cada funcionário 
tem uma ponta de orgulho quando 
fala de Denise Frossard. 

A juíza-substituta da 1411 Vara 
Criminal confessa que não tem 

· tido tempo de ler jornais e que
nem o fato de ter-se tornado um
pos principais temas dos chargis
tas era do seu conhecimento.
Além de um trabalho intenso com
a sentença dos contraventores e
-a análise dos recursos que os ad
vogàdos dos banqueiros impe
tram, ela ainda cuida das au
diências normais da 14.íl Vara cri
minal. São sempre de nove a dez
audiências por dia.

. gar. Ela t�me que· o filho ·seja 
morto por policiais mi1itares para 
evitar que ele denuncie os que o 
ajudaram na fuga. Um sargento 
e oito soldados estão presos @r 
terem facilitado a -fuga. , ·,. · - " ... ·• 

"Mázio" não reagiu à prisão. 
Cerca de 200 homens estavam 
mobilizados na sua éa'ptura. Ele 
foi autuado em flagrante e depôs 
na Delegacia Regional de Jagu
aribe, a 300 quilômetros de For
taleza. A PM..:PE pretende levá-lo 
ao Recife hoje à tarde� quando 
está prevista apresentação à im
prensa e também _o seu deAAi
mento·- no inquérito < polic'.iàl 
militar instaurado para apurar a" 
fuga. 

VALE�TRANSPORTE 

PEQUENAS EMPRESAS E DONAS DE CASA.· 

Se você precisa de pequena quantidade de Vales-'Jransporte 
pa,ra seus empregados, adquira o VN.E-RÁPI.DO nas Agências do 

UNIBANCO abaixo relacianadas. Os vales são apresentados em cartelas 
de 24 bilhetes com as tarifas mais utilizadas. Não há qualquer.l:nlr<xr.a- · · 

- ' ' (1, 

eia. Basta dirigi,r-se ao setor de atendimento da.Agência. e indicar a 
quantidade desejada. de cartelas, que lhe serão entregues na, hora. 

RIO DE JANEIRO AVENIDA: Av. Rio Branco, 37 • AVENIDA BRASIL: Av. Brasil, 6.179, loja B • Bi�NGU: 
Av. Cônego Vasconcelos, 325 • BARRA SHOPPING: Av. das Américas, 4. 790, loja A • BONSUCF.SSO: Praça das 
Nações, 330-A • BOTAFOGO: Rua Voluntários da Pátria, 229-NB • CASTELO: Av. Graça Aranha, 81-B • AG. 
SERVIÇOS CENTRAL: Rua da Quitanda, 59 • CORONEL AGOSTINHO: Rua Agostinho Coelho, 45, 49 e 57 
• DIAS DA CRUZ: Rua Dias da Cruz, 204 • FREJ CANECA· Rua Frei Caneca, 91/93 • lIRA DO GOVERNADOR:
Estrada do Galeão, 2.847 • IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 151 • JACAREPAGUÁ: Estrada dos
Bandeirantes, 45 • LARGO DO MACHADO: Rua Almirante Tamandaré, (;(i • LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva,
1.135 • LIDO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 115, loja A• MADUREIRA: Estrada do Portela, 41-B
• MERCADO DAS FLORES: Rua Buenos Aires, 108/110 • MERCADO SÃO SEBASTIÃO: Rua do An'oz; 90, loja
• NOSSA SENHORA DA PENHA Rua dos Romeiros, 173-A • PJLARES: Av. João Ribeiro, 36, 40 • POSID N:

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 728-A • PRAÇA DA BANDEIRA: Rua Maris e Barros, 318-B • PRFSJDENTE
VARGAS: Av. Presidente Va,gas; 642-A • SANTA CRUZ· Rua Felipe Cardoso, 267 • SÃO CRISTÓVÃO: Ruá São
Cristóvão, 576 • TIJUCA Rua Conde de Bonfim, 450 • URCA· Av. Portugal, 986, lojas A e B • V/IA ISABEL:
Av. 28 de Setembro, 341 • VISTA AIEGRE: Av. Brás de Pina, 2. 784. NITERÓI ICARAÍ: Rua Gavião Pef.x?to, 171
• NflERÓl: Av. Amaral Peixoto, 55. DUQUE DE CAXIAS DUQUE DE CAXJAS: Av. Presidente Kennedy, 1.804.
NOVA IGUAÇU NOVA IGUAÇU: Av. Nilo Peçanha, 150. PETRÓPOLIS PEDRO DO RIO: Estrada União 
indústria, 19.411 • PETRÓPOLIS: Rua do Imperador, 657. SÃO JOÃO DE MERITI SÃO JOÃO DE MERITI: 
Rua Gessy G. da Fonte, 100. 
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FETR

ANSPOR 
FEDERAÇÃO DAS EMPRESA,$ 
DE TRANSPORTES RODOVIAR!OS 
DO LESTE MERIDIONAL DO BRASIL 
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tii�tôria d�--N�va_ ··1guaç�!
Rui ,1fr0nio Peixota · teves publicam: "Poemas Concre

tos". 
FEVEREIRO - 1980 - Jefferson de Menezes publica:

"Chão chorà'uo ou Chorado Chã<'" 
28 - Fundada a Escola Munici

pal Vila Americana, no bairro Vila 
Americana. 

JULHO - 1980 

26 - Na reunião do S9 Zingaro 
--- Chá, é fundado,por Marilena Medei

ros o Instituto de Integração Cultura 
de Nova Iguaçu. 

28 - Eleito Presidente dei Rotary 
Cluh de Nova Iguaçu, Paulo Armda 
Gomes. 

OUTUBRO - 1980 

11 - A Academia de Letras e Ar
tes de Nova Iguaçu promove uma 
sessão em homenagem póstuma ao 
acadêmico Murillo de Souza Araujo, 
que se realizou na Associação Co
mercial e Industrial de Nova Iguaçu. 

16 - Surge o folheto "Periódico 
de Notícias", com a direção de Dur
val Meireles. 

29 - Decy S. Ribeiro, publica: 
"Nos Ziguezagues Desta Vida". 

29 - Diz o Vereador Celso Va
lentim: "A campanha difamatória 
que o jornal "D Pontual" vem fa
zendo contra o governo municipal, 
não passa de um achincalhe por parte 
de quem.é irresponsável, moleque, 
safado e picareta, que não sabe ou 
não quer respeitar a dignidade 
aiheia. O ex-vereador Elcio Cham
barelli chamou o sr. Gaes Telles de 
lad_rão, da tribuna da Câmara, pe
dindo inclusive que suas palavras 
constassem aos anais da Casa, e o 
sr. Goes Telles ficou caladinho". 

30 - Luiz Martins de Azevedo 
publica: "Padre João - Apóstolo 
do Bem em Nova Iguaçu" 

31 - Posse do Presidente da Fun
dação Musical Carlos Marcelo, João 
Âlberto da Abreu Filho. 

AGOSTO - 19.80 

7 - Dá entrada na P Vara Cri
minal num processo de injtíria o Pre
feito Rui Queirós, contra o jornalista 
Manoel Góes Telles. 

11 - O INCRA faz Termo de Do
ação de 2 lotes de terra a respec
tiva diretoria, medindo, ao todo, 
5.805,50 m' localizados no ex-

. -N1ícleo Colonial do Tinguá, con
forme .processo administrativ� n' 
INCRA/CR 07/2.391/77. 

25 - O INCRA faz Tem10 de Do
ação do imóvel constituído pelo lote 
83 da Gléba da Janfuna, medindo 
8.913,00 111', à Prefeitura de Nova 
Iguaçu, e um prédio de 415.075, 
nele incluído. 

27 - Aparecida Barbosa publica: 
"Buscas e Encontros". 

SETEMBRO - 1980 

NOVEMBRO - 1980 

17 - Vários Autores publicam: 
"E a luta Continua" 

18 - Loteado o bairro Parque Ro
divânia. 

20 - A área mais loteada do mu
nicípio foi na área da Estrada de Ma
dureira. 

30 - Hugo Silva publica: "Ca
detadas e Milicadas". 

DEZEMBRO - 1980 

20 - José Antonio, Antonio Ro
cha e Tuninl10 Galante publicam: 
''Fragmentos''. 

30 - A população iguaçuana é de 
1.094.650 habitantes, assim distri
buída: 

19 Distrito Nova Iguaçu -
491.766 

29 Distrito Queinrndos - 94.254 
39 Distrito Cava - 44. 784 
49 Distrito Belford Roxo -

288.428 
59 Distrito Mesquita - 125.239 
69 Distrito Japeri - 56.334 
Dos 1.094.650 habi tantes 

544·_036 são homens e 550.614 mu
lheres. 

JANEIRO - 1981 

15 - Fundado o Rotary Club de 
30 - Moduan Matus e Dcjair Es- Belford Roxo. 

� 
Oferecimento· do 

1 

COLÉGIO AFRÂN10 PEIXOTO 
MANHÃ - TARDE - NOITE 

Além de um ótimo ensino, a palavra AMIGA 
que orienta e educa. 

Agenda política 
------- Édiraltlo Afâtos 

O DESPERTAR DA 
POLÍTICA DA BAIXADA 

Não há como negar que a sa
fra de prefeitos e vereadores, 
emanada das eleições de 1992 é 
muito boa. Este é o resultado do 
processo democrático ocorrido 
após 25 anos de ditadura e do iní
cio. de uma nova era - pós Cons
tituinte. 

Há uma geração de gente boa 
que veio para construir e ressal
vados alguns que estão defen
dendo seus próprios interesses, 
trabalham com afinco para resol
ver problemas que se acumulam 
a um século. 

Encontrar problema na Bai
xada é muito fácil. Encarar a so
lução e colocá-la em prática, é

a grande questão que pouquíssi
mos efetivamente realizam. 

O discurso participativo se 
desgastou pois a desesperança da 
população é maior que o poder 
da palavra ou melhor da mensa
gem adrede preparada. 

De tudo isto, resta a esperança 
que se encontra na sabedoria dos 
legisladores (vereadores), ao pro
duzirem em suas Câmaras, leis 
que retratem as aspiràções e de
sejo de crescimento dos cidadãos. 

E mais, o pragmatismo dos 
novos prefeitos e ultrapassaram 
os limites de suas metas e recu
perarem o tempo perdido. São es
tes os cavaleiros da esperança da 
Baixada: Jorge Júlio (JOCA) -
Belford Roxo; Carlos Moraes -
Japeri; Jorge Pereira - Queima
dos; MICA - São João de Me
riti; NECA - Nilópolis; Moacir 
do Carmo - Caxias; José Wer
neck - Paraéambi. 

Que Deus seja louvado! 
TOCADOR DE OBRAS 

O prefeito Jorge Júlio (JOCA) 
é inegavelmente um grande toca
dor de obras. Este procedimento 
vem sendo acompanhado de perto 

pelo vereador Wagner Salgado 
. (PSC) que tem base eleitoral em 
Santa Amélia, lnterland e Vilar
Novo, bairros befejados por 
obras requeridas a muitos anos 
e que somente agora, estão sendo 
realizadas. 

Salgado, possui uma caracte
rística digna de registro. Durante 
a campanha eleitoral não traba
lhou com JOCA, mas passada a 
eleição, aproximou-se do prefeito 
e com ele assumiu o compromis
so de construir em conjunto o 
município de Belford Roxo e em 
especial sanear os bairros em que 
tem área de atuação. 

Entre as ruas que estão sendo 
saneadas e pavimentadas, desta
camos: Ruas: das Acácias, Ca
suarina, Camélias, Alameda das 
Flores, Rosas, Crisantemos, Tu
lipas, Ouro Preto, ltubera e Na
tuba. 

Considerando que, temos ape
nas 5 (cinco) meses de governo, 
a população deverá ter muitas es
peranças de muitas realizações, 
afinal são 4 (quatro) anos de man
dato do JOCA. 

TRABALHANDO 
SEM TRÉGUA 

Desde que assumiu o mandato 
de vereador, o líder comunitário 
Valcler Vieira, (PSC) tem se des
tacado pela perseverança com que 
atua nas áreas de saúde e edu
cação. 

Vieira, um militante oriundo 
da esquerda, dedica-se com es
forço em manter a infra-estrutura 
de um posto de saúde e uma es
cola comunitária, projetos já as
similados pela política social do 
prefeito Jorge Júlio (JOCA).
Vieira quer mais, aguardemos 
seus próximos projetos. 

,. 
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A condenação a seis anos de prisão foi lucro para os bicheiros, que são acusados de vários crimes 

·Pena de bicheiros foi leve
,.,,,, ' /fW 

em comparaçao as acusaçoes 
A pena de seis anos de cadeia 

imposta pela Justiça do Rio aos 
chefões do jogo do hicho está 
sendo um hom negócio - para 
os banqueiros, é claro. Pelo me
nos, por enquanto. Tivessem sido 
punidos por todos os crimes pe
los quais são acusados desde 
1985, quando teve início o pro
cesso, dificilmente se livrariam 
de uma condenação inferior a 119 
anos de cadeia. Além de "for
mação de bando armado", crime 
pelo qual estão presos, o prqcesso 
que se arrasta,há oito .an� con
tém acusações mais graves como 
homicídios, tráficos de drogas, 
sequestro seguido de morte, fal
sidade ideológica, corrupção, 
contrabando, jogatina, tortura, 
sonegação fiscal e várias outras. 
Todas com os agravantes previs
tos na legislação. 

De quem é a culpa? ''Da in
vestigação policial, que faz com 
que a maioria dos processos seja 
arquivada ou que os acusados 
acabem impronunciados por falta 
de provas'', assegura Denise 
Frossard, a dama-de-ferro da 
Justiça do Rio. 

''Quando os autos chegam às 
minhas mãos a vontade que te
nho é de rasgá-los", define o pro
motor Raphael Cesário, com a 
experiência de ter sido o primeiro 
a enfrentar o poder dos hanquei
ros e a apontar as ''ligações pe
rigosas" entre o bicho, o tráfico 
e a polícia. Cesário não têm dú
vidas de que por trás de cada um 
dos banqueiros ''há um passado 
criminoso" jamais investigado 
pela polícia. 

O desagrado da juíza com as 
''investigações'' feitas no volu
moso processo encabeçado pelo 
banqueiro Castor de Andrade fi
cou registrado nas 126 páginas 
de sua sentença. Mas a crítica 
maior veio logo em seguida, 
quando ela atribuiu a má apu
ração das denúncias à degradação 
da polícia, em função da corrnp
ção. No processo no qual estão 
envolvidos pelo menos 70 poli
ciais civis e militares, o promo
tor relaciona vários crimes, entre 
os quais 53 homicídios, todos 
atribuídos à contravenção. 

Apesar das "dezenas de evi
dências'' citadas pela magistrada, 
os banqueiros só foram condena
dos devido a uma estratégia do 
promotor Luiz Carlos Cáffaro 
nas alegações finais; Ele retirou 
as acusações por tráfico de dro
gas e tortura e jogou todas as fi
chas na formação de quadrilha, 
crime que ele próprio cuidou de 
investigar. "Tenho certeza que 
os inquéritos vão continuar e que 
a impunidade dessas pessoas che
gou ao fim", disse. 

Por·determinação da juíza, a 
Procuradoria-Geral de Justiça do 
Rio está pedindo a abertura de 
inquérito policial para apurar os 
envolvimentos relatados no pro-

� .. :-
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Castor e Paulinho: pai e filho presos com regalias na carceragem da Polinter do Centro 

Carlinhos Maracanã - algemado a Piruinha - tem em sua ficha criminal mais de 30 acusações

cesso. "A polícia não demons
trou intenção de colaborar no 
processo", atesta o procurador
-geral, Antônio Carlos Biscaia. 
"Na verdade, a polícia não fez 
rigorosamente nada". A exem
plo da juíza Denise Frossard, Bis
caia considera que o delegado de 
polícia fica vulnerável demais 
para atuar sozinho à frente de um 
inquérito. 

Denise Frossard entende que 
o sucesso das investigações só es
taria garantido se, desde o seu 

início, o processo fosse "acom
panhado de perto" por um juiz 
- situação não prevista pelo atual
Código de Processo Penal. "Para
que um juiz ou um promotor par
ticipem das investigações, tería
mos de mudar o código e
regulamentar um dispositivo
constitll' cional que assegura ao
Ministério Público o controle ex
terno da atividade policial", ex
plica Biscaia.

"Se os outros inquéritos aber
tos contra os bicheiros ficarem 

.. . r. . .... " ,,. ••. •• ... . • z_' ..... � 

por conta exclusiva da polícia, 
vai ficar tudo como estava antes 
da sentença ela juíza Denise Fros- , 
sard", preve um desembargador. , 
"Não fosse o esforço pessoal dela � 
e dos· promotores que atuaram no 
processo, e·m vez da sentença , 
condenatória, cada um desses cri- :

minosos teria apenas uma ano-
tação a mais em suas fichas e : 
continuariam ·rindo da Justiça". 
No caso do banqueiro Carlinhos 
Maracanã, por exe_mplo,. teria 
sido a 34i anotação criminal. 
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,MIRIAM LAGE, com sucursais
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1 • � i i ' } , Lição histórica 

A 
desconfiança, cada d ia  mais forte, de que o minis

� •  tro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, não 
, terá o apoio dos políticos para seu plano de corte nos 

·gastos públicos encontra confirmações no passado. Em
anos eleitorais, o hábito é gastar para agradar às bases.

�- E· o Banco do Brasil e a Caixa Eco-
.... nômica Federal têm sido alvos pre
, · .feridos . Basta olhar o Relatório do 

, �Banco Central para ver como cresce 
�·· 0· número de agências e postos do 

Banco do Brasil 

·Ano ·.': �Âgêncâas
... .- � ·. ' ·. e postos 

1980 
1 981 
1982 
1989 
1990 

1 . 137 
1 .270 
2.403 
2.543 
3.408 

BB e da CEF às vésperas de elei- · 
,ções . Em 1 982 foram as  e l.eições pa
ra governadores e, em 1 989, para 
-presidente da  República. Extrapo

: ! ando- se  e s s a  tendênc i a para  os  
- bancos estaduais, acionados politi

camente em anos de e le ições ,  dá

CEF 

�-'tn:i,:;; : :�- .A-gê�iás;, · '!'r:. �- '"Mf \ \)li' � ' J  1' 

.k·"{ it' ).• '•e pó�,os'· 
1980 
1981 
1982 
1989 
1990 

867 
1 .218  
1 .365 
1 .788 
2.079 

,i;,ara imaginar o tamanho do buraco
que engole o dinheiro do contri
buinte.

Aliados 
Os produtores de aço que se 

· modernizaram depois da crise
cio petróleo, em 1 973, particu
larmente o Brasil, não têm cu!-

. pa se as usinas siderúrgicas tra-
dicionais dos Estados Unidos

. não fizeram o mesmo e viram a
sua fatia no mercado interno
encolher de 78% para 35%. As

· mini usinas e as siderúrgicas
americanas que se reciclaram 

Jpassaram de 16% para 49% .  
Contra elas, a s  usinas obsole

,. t,as não puderam alegar prática 
de dumping ou subsídios .  O 

Jeconciliação 
O m i n i s t r o  F e r nando  

lienrique Cardoso diz não 
ser candidato à Presidência, 
\filas age como_ candidato .  
Si:;xta-feira, falando a cerca 
,de. . .500 pessoas em Vitória, 
-.el0giou a Igreja. Afirmou es
tar querendo passar uma 
borracha em cima da decla
ração que ajudou a tirar a 
prefeitura de São Paulo de 
suas mãos, quando se decla
rou ateu. "A Igreja foi o es-

.. ttúo moral do Brasil, desde 
· que Dom Evaristo Arns de
cidiu protestar contra o as
sassinato do jornalista Wla
dimir Herzog."

"Namoro 
Um fabricante japonês e um 

coreano - ambos da indústria 
automobilística - estão pron
tos para começar a conversar 
com o empresá'rio Joãó Augus
to do Amaral GurgeL Querem 
propor uma associação, aj u
dando00 a levantar a concor
data e continuar a fabricar seu 

:carro BR-800. Em troca, usa
"'. riam as instalações da Gurgel 
'.; para a fabricação de carros po
" p�lares asiáticos: Os interessa-
dos são a Dahiatsu, do Japão, 
e -a  Hyundai, da Coréia. 

Brasil faz bem em recorrer ao 
Gatt contra as absurdas taxa
ções do Departamento de Co
mércio dos EUA, contrárias à 
livre concorrência. A reação 
imediata da Comunidade Eu
ropéia, considerando "inacei
tável" a taxação, mostra que o 
Brasil conta com um poderoso 
aliado no Gatt para romper 
esse círculo de aço, Resta ver 
se os Estados Unidos atende
rão o pedido de reunião feito 
pelo ltamarati para discutir o 
imbróglio. 

r 

Modismo 
1 

Duas novas modas andam 
agitando o mercado de varejo 
dos Estados Unidos. Na área 
de alimentação, produtos em 
embalagens com pequenas 
porções, especialmente biscoi
tos e choco lates. Mais forte 
ainda, como \ançamentos, são 

os clear products. Vem a ser 
produtos que tentam passar o 
ar de natural, disfarçando a 
química usada em sua prepara
ção. Nesse caminho já entra
ram desde os desodorantes até 
a Pepsi, que lançou a diet crys
tal em embalagem transparen
te. 

Falta assinar 
Termina no dia 6 de julho o 

prazo do Executivo para editar o 
decreto que regulamenta as pu
nições administrativas previstas 
no Código de Defesa do Consu
midor (CDC). O trabalho de de
tal hamento das sanções está 
pronto desde o início de maio, 
antes mesmo que o Legislativo 
transferisse a prerrogativa de 
normalização para a esfera do_ 
Executivo. Falta apenas o aval 
do presidente Itamar. Sem o de
creto presidencial os prestadores 
de serviços, comércio e indústria 
continuam impunes. 

PELO MERCADO 

• No ihicio de julho,
a CNC estará lançan
do a primeira campa
nha  de publ ic idade
inst i tucional de sua
história, mostrando a
importância do em-

--p-tesariado do comér
cio na economia, o al
cance da obra social 
do Sesc e do ensino 
profissionalizante do 
Senac. 

J Cutucado por em
presários que queriam 
saber o projeto do par
tido em relação ao ca
pital estrangeiro, Luiz 
Ignacio Lula da Sih•a
resumiu: "Enquanto o 
Brasil estiver desse jei
to, não precisamos nos
preocupar porque o 
capital estrangeiro não 
,·em." Ou seja, PT não 

tem idéia sobre o as
sunto. 
• A Unysis fechou
contratos de parceria
c o m e rc i a l  c o m  a
YKY, a Synergy, a
Microdata e a Ativi
data. Tem, agora, 1 6
parceiros que vendem
seJJs produtos e quer
chegar em dezembro
com mais onze na lis
ta.
• Artigo da econo
mista Lia Valls Perei
ra, da FGV, publicado 
na Revista Conjuntu
ra Econômica que cir
cula esta semana prevê 
a possibilidade de ele
vação 

�
·mportaçõcs 

no acum do do ano, 
Com base a projeção 
dos últimos três meses, 
poderiam crescer 35% 

e, nas dos últimos seis 
meses, 23,9%. 
• Ao contrár io  da
maioria das agências
de pub l ic idade que
procuram o mercado
de São Paulo, a agên
c i a  pau l i s t a  RSVP
Marketing Direto e
Propaganda pretende
se i ns ta lar  no R io .
Quer ficar mais perto
de seus clientes cario
cas. como a Brasif. A
aeência está desen\.'ol
Y�ndo a c·ampanha
promoc iona l  Duty
Free Shopping. q ue
oferece ao passageiro
um cupom para con
correr a uma viagem
de 1 3  dias a Paris. a
cada USS 1 00 gastos
em suas caixas rceis-
tradoras.

-
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Sonegadores giram US$ 490 bilhões � 
• Dinheiro poderia abater dívida externa ou construir quase 50 metrôs de Brasília ' ·
NÉLIA MARQUEZ 

BRASÍLJA - O Brasil poderia 
abater boa parte da sua dívida ex
terna com os bancos credores pri, 
vados, resolver todo os problemas 
financeiros dos estados e municí
pios ou construir quase 50 outros 
metrôs como o de Brasília se con
seguisse colocar as mãos sobre os 
US$ 37 bilhões de impostos sone
gados no país, decorrentes de uma 
bolo de US$ 490 bilhões que çjrcu
lam na economia sem prestar con
tas ao fisco. Todo esse dinheiro é 
girado pelas empresas de fundo de 
quintal, que não pagam imposto e, 
até mesmo, pelo tráfico de drogas e 
jogo do bicho. 

Os dados sobre a sonegação de 
impostos no país constam do últi
mo levantamento feito pela Re
ceita Federai sobre a evasão fiscal . 
no país, contido no documento 
"Medida de Evasão Fiscal" a que 
o JORNAL DO BRASIL teve
acesso. O novo método utilizado
pela Receita para mensurar a eva
são fiscal no Brasil foi feito a
pedido do secretário da Receita
Federal ,  Osiris Azevedo Lopes
Filho, como forma de identificar

• 

as reais possibilidades de arreca-
dação do Imposto Provisório so
bre Movimentação Financeira 
(IPMF). 

A estratégia a ser utilirnda pela 
Receita parn acabar com esta eva
são fiscal é justamente a cobrança 
do I

PMF, "Basta que o ministro 
Fernando Henrique Cardoso assi
ne uma portaria detenninando aos 
bancos que nos informem quem 
pagou o IPMF e o valor pago, sem 
a necessidade de pedir a quebra do 
sigilo bancário", afinnou um técni
co da Receita. "Se os bancos se 
recusarem a dar as informações,
caberá ao Supremo Tribunal Fede
ral (STF) detenninar a quem cabe 
então a fiscalização do IPMF: à 
Receita ou à Febraban", ironiza o 
técnico. 

Sem origem - O trabalho 
dos fisca i s  para iden t i fi car  a 
evasão fiscal teve como base o 
movimento de dinheiro que cir
cula pelos bancos durante um 
ano, estimado em US$ 1 ,68 tri
lhão, já descontadas transferên
cias de dinheiro de uma mesma 
pessoa, empréstimos, aplicações 
financeiras e pagamentos do go-

vemo. São transações que nã:i. 
podem ser consideradas · como 
rendimen to s  e ,  portanto,  não
podem sofrer a cobrança do Im.-:.

posto de Renda. 
Os fiscais iden tificaram que;

por outro lado, as empresas .. ê,
pessoas físicas apresentaram em· 
suas declarações anuais ao físc�· 
rendimentos de US$  1 ,  1 9  tr i 
lhões. A comparação do que il� 
empresas e pessoas fís icas declf!,.; 
ram à Receita com o vo!ume dê 
dinheiro que circula nos bancp,s. 
resultou no número de US$ 49.G 
bi l hões. 

Se fosse aplicada sobre a ren
da omitida a mesma carga tribtt-J 
tári a imposta hoje ao setor for� 
mal ,  de  2 1 ,4 % , a concl usào ·é 
que a arrecadação total de im .. 
postos no país .deveria alcança r 
US$ 1 27 bilhões. Como só US� 
90 bi lhões são arrecadados, sig� 
nifica que o país deixa de arreJ 
cadar anualmente US$ 3 7  bi� 
l hõ e s  (41 % do r e s ul tado de
hoje) . Ou seja,  para cada Cr$
1 ,00 arrecadado o correspon�
dente a Cr$ 0,41 é sonegado.

J uro tem po��.�- '4!!1 arg

e

m de queda 

SÔNIA FILGUEIRAS 
. ·  . . 

BRASÍLIA - A equipe econô
mica chegou à conclusão de que 
hoje há muito pouco espaço para 
novas reduções nas taxas de ju
ros. O custo do dinheiro, que o 
BC vem se esforçando para man
ter entre 1 5% e 1 8%  ao ano aci
ma da inflação, não poderá cair 
muito �is, a menos que o plano 
de estabilização do ministro Fer• 
nanado Henrique Cardoso pro• 
duza efeitos positivos. O secretá• 
r i o  d e  Poh t í c a  Econômi ca, 
Winston Fritsch, afirma que a di
minuição futura dos juros acom
panhará a queda do chamado ris·
co  Bras il: " Se o p ro g rama 
funcionar, as  taxas de juro pode
rão prosseguir no caminho decli
nante, por conta da redução do 
spread de risco", diz. 

"As taxas poderão cair mais 
um ponto, no máximo. Mais do 
que isso, há o risco de perda de 
reservas cambiais", avalia um tec
nico do próprio governo. Foi jus-
!amente a imp?�ição de taxas de lares, evitando a emissão exagera-Juros estr�tosfenc�s, chegando, a da de cruzeiros. 6,06% reais ao mes em março de 
1 992 (acumulada em 1 2  meses, 
esta taxa sigin i ficaria um juro 
anual real de 1 02,52%), que per
mitiu ao país sai r de um saldo em 
torno de US$ 9 bilhões para US$ 
24 bi lhões. O capital externo en
trou no país como uma avalan
·che, atraído pelos ganhos finan
ceiros oferec idos  n o  mercado
interno. Impedido de reduzir ain
da mais o custo do dinheiro, o BC
procura agora barrar com medi
das burocráticas a entrada de dó-

Os dirigentes do mercado con
cordam que a equipe econômica 
está chegando ao limite na redu
ção dos j uros. "Considerando 
que a prioridade do governo é o 
crescimento, acho que a política 
de juros atual é a política possí
vel", resume o ex-diretor de Polí
tica Monetária do BC, atual dire
tor do C_itibank, Luís Eduardo de 
Assis. Mas ele lembra que, apesar 
da queda, a demanda por emprés
timos bancários por parte do se-

Juros dos títulos 

públicos federais 

i!f �:�lli�7f i�i&if 
Dez 1989 
Dez 1990 
Dez 1991 
Jan 1 992 
Fev 

Mar 

Abr 

Mai 

Jun 

Jul 

Ago 
Sei 
Out 
Nov 
Dez 
Jan 1 993 
Fev 

Mar 

Abr 

Mai 

2,47 
3 ,96 
5, 39 
2,58 
4,91 
6,06 
2,56 
0,87 
2,24 

2, 1 1  

-0,64
1 ,20
2,89
1 ,97

-0,21
0,71
1 ,37
0,27
0,23

-0, 18
Fonte: Banco Central 

1 8,69 
-4 ,83
6 ,74
2,58
7,62

1 4, 14
1 7.40
1 8 ,43
21 ,08

23,64 

22,85
24 ,32
27, 91
30,43
30, 1 5
0,71
2,09
2,37
2,61
2,43

tor produtivo continua muito pe
quena. "O mercado não reagi u 
ainda" , diz. 

Para o presidente do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais e 
também ex-diretor do BC, João 
Heraldo Lima, o governo já con
seguiu uma vi tória com a redução 
feita até agora .  "Dadas as condi
ções da economia brasi leira, o pa
tamar entre 1 5% e 1 8% de juros 
reais ao ano é bastante adequado 
e já representa uma grande con 
quista", avalia Heraldo Lima . Ele 

,.1.v;.1�------, 
,-----consu ltores Executivos 

DIREWR DE RECURSOS HUMANOS 

Contratados para assessorar a DIVISÃO DE HOTELARIA 
de um tradicional Grupo Empresarial em operação no Brasil, esta
mos buscando identificar um(a) executivo(a) cuj a carreira eviden
cie estatura para ocupar a posição acima. 

Considerando-se que a criação desta posição, além de re
presentar um upgrade nas relações com os empregados do nosso 
Cliente, visará aumentar a competitividade da Organização, bem 
como acelerar a revitalização do clima organizacional, julgamos que 
ter sido exposto a ambientes semelhantes com acentuada orienta
ção para qualidade será iinprescindível para o sucesso do futuro 
ocupante do cargo. 

Naturalmente, espera-se que o novo Diretor ocupe espaços de 
poder e influência pela contribuição nas direções estratégicas e 
operacionais. 

Apreciaríamos receber as sínteses pela Caixa Postal n? 1312,
CEP 20001-970 - Rio de Janeiro - RJ - Tels.: (021) 23 1.0843 e
232.1216.

também p revê que só com a esta
bilização econômica será possível 
di.mi.nui.r ai.nda mai.s o custo do 
dinheiro, até equipará-lo aos cus-
tos externos. Outro ex-diretor db 
BC, hoje componente da dire,toria 
do Banco Ica tu ,  Pedro Bodi'ií,
considera que o governo Itamé.lr 
fin almente acertou o passo 11a 
questão. "A discu ssão da políti't� 
monetária isoladamente foi afá's'
tada. O plano do ministro Fer
nando Henrique faz uma opçã9 
clara pelo ajuste das contas púbJi'
cas", pondera. - · ..

Soluço -:- Com exceção 'cfe 
· maio, que acabou revelando taxas

de juros mais próximas da infla
ção, ou até mesmo abaixo dela,
considerando como indicador o
lGP- DI centrado em final de mês
(se a comparação for feita com
outros indicadores, como o IPC
da Fipe ou o IGP-M, houve um
lige iro ganho) ,  o governo vem
procurando manter as taxas posi
ti vas. A mudança de patamar da
inflação, que ultrapassou a c�sa
dos 30% ,  pegou a todos de sur
presa . No final do período, o BC
elevou rapidamente as taxas, pm
evitar grandes perdas aos aplica
dores e a fuga de dinheiro de
investimentos para o consumo.
Os . técnicos da área econômica
garantem que o soluço injlac ioná
rio não foi causado pela queda
nas taxas de juros, mas sim pelos
reajustes reais nas tarifas públi
cas . Também contri buíram para a
elevação os aumentos praticad�s
por oligopólios privados.

Receita no
estado tem
nova direção

BRASÍLIA -

O secre tár io
d a R e c e i t a
Federal ,  Osi 
r i s  Azevedo
Lopes F i lho ,
m u d o u  p o r
c o m p l e t o o 
comando da
instituição no
Rio de Janei
ro. Substituiu · Paulo Jobim

o atual superintendente Paulo
Jobim Filho por Serafim Ci
priano Pere ira .  Trocou tam
bém todos os delegados, inclu
sive os chefes da Inspetori a no
aeroporto intern acional e no
porto . Foi mantido apenas um
dos delegados: Sérgio Rosa. A
estratégia de Osiri s  foi detornar
as subst i tu ições nos cargos
chave da Receita após o encer
ramento da greve dos fiscais e
dos técnicos. Ele pretende ain
da substi tuir os superi ntenden
tes de São Paulo, Jefferson Sa
lazar, e do Distrito Federa l .
Haylé Kauffman . '• 

-;,, ri 
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JORNAL DO BRASJL 

Brasileiro/ de Angola 
já estão em Portugal 
NORMACOURI 

Correspondente 

LISBOA - Depois de l S horas
de vôo numa operação de resgate 
que custou US$ 120 mil ao governo 
de Portugal. os cinco brasileiros re
tidos desde janeiro em Huambo 
conseguiram sair de Angola e pou
sar ontem em Lisboa ao lado de
mais 109 portugueses. Todos che
garam bem mas "com um estranho 
zumbido dentro da cabeça" corno
definiu a missionária da Convenção
Batista Brasileira, Analzira Pereira
,do Nascimento que trabalhou oito

,anos em Huambo. "Voltamos to
dos um pouco loucos" 

O cônsul do Brasil, Affonso 
Massot conduziu os cinco do aero
porto militar do Figo Maduro ofe
recendo a assistência de uma psicó
loga e alojando-os num hotel de
lisboa, até o retorno a São Paulo,
no vôo da Varig de terça-feira.
Analzira, paulista de 38 anos, ainda
estava chocada com imagens de
pessoas socorridas por ela sem
mãos ou pés e cheias de bichos nos
cgrpos depois de uma semana sem
comer. Como esses há 200 em 
Huambo que dependiam dos seus 
cuidados e de outra religiosa polo
nesa. que ficou em Angola. "Meus
doentes disseram que iam morrer se
eu fosse embora··. Ela se atormenta

pelos feridos do MPLA, o partido
do governo, sem suporte na região 
onde a Unita dinamita bancos, bi
bliotecas, hospitais e saqueia casas 
e pessoas. 

Analzira veio com outra missio
nária, Ivone da Cruz Pinto, 46 anos 
e 11 de Angola. casada com o por
tuguês Vitor Cavaco, que se refu
giou nas últimas semanas em Igre
)âS e sanatórios de tube.rcu\ose 1,em
falar, com receio de ser identificada
pelo sotaque. Ela tinha sido amea
çada de morte pela Unita. O enge
nheiro paulista da Ferroviária de
Benguela, Ademir Mania, 40 anos,
veio com a mulher Sandra e o filho
de cinco anos e meio, Ivan. Ele não
via a hora de voltar a São Paulo de
onde saiu em 84 para ganhar US$ 
1.000. --qu�ria ver safaris e primiti
vismos na Africa, volto oito anos e 
meio depois com a visão do infer
no". Na região já sem alimentos e 
varada por combates violentos pro
vocados pelos guerrilheiros de Jo
nas Savimbi, que não aceitaram a
derrota nas eleições há nove meses,
restam seis brasileiras, religiosas
das ordens Mensageiras do Amor
Divino e Servas do Espírito Santo: 
Olívia Maria Correia, Vera Maria 
da Silva, Júlia da Conceição Perei
ra. Terezinha Ramos Carraço, e as
irmãs Oneida e Leonilda. 

Soljenitsyn deixa exílio 
nos EUA após 20 anos 
. WASHINGTON - 0 escritor rus
so Alexander Soljenitsyn, Prêmio
Nobel de Literatura de 1970, vai .
voltar para a Rússia ano que vem, 
encerrando 20 anos de exílio nos 
Estado:, Urúdos, anune1ou 'i>ua wiu
Jher Natalya. Um dos mais famosos
pissidentes da ex-União Soviética, 
Soljenitsyn, 74 anos, sobreviveu aos 
campos de trabalhos forçados da 
Sibéria, ao càncer e ao próprio im
pério stalínista que o mandou para
o exílio em 1974 porque se recusava

f1 ficar calado.
. O presidente , da Rússia, Boris 

Yeltsih, pediu pessoalmente a Sol
jeni tsyn que voltasse para casa ·
quando esteve nos Estados Unidos 
ano passado, devolvendo-lhe a ci
dadania cassada quando foi expul
so pelo regime de Leonid Brejnev.
Natalya disse que o casal voltará
para Moscou assim que ficar pron
ta a casa que está sendo construída
num terreno de quatro hectares às
margens do rio Moscou, em Troit
se-Lykovo, nos arredores da capital
russa. Ela disse que a casa em que
vivem no estado americano de Ver
mont ficará para os filhos. 

Nata\ya esclareceu que o marido
não tem intenção de reviver sua

mífítância do passado. "Ele me pe
diu para dizer que não vai concor
rer à presidência ou ao Parlamento.
Ele não pretende tocar nenhum dos
níveis de poder," garantiu ela, des-

Cópias a partir de 

Cr$ 1.800, 

(-li""'' 

cartando especulações da imprensa
russa sobre uma possível interferêa
cià dele na vida política, como
aconteceu em março, quando a luta 
pelo poder entre Y eltsin e o Parla
mento estava no auge: So\jenitsyn 
mandou uma carta divl!lgada pela 
imprensa russa apoiando o presi
dente. 

Natalya contou que a casa em
Moscou, que deve ficar pronta em
maio, terá um anexo especial para 
os substanciais arquivos acumula
dos \)elo escritor, incluindo mui.tos 
manuscritos valiosos. O livro mais
conhecido de Soljenitsyn é O Arqui
pélago Gulag, um histórico sobre o
sistema de campos de trabalhos 
forçados da União Soviética. Na
talya revelou que a única ambição 
de Soljenitsyn é terminar. em sua
terra natal, um ciclo de obras que
está escrevendo.

O O presidente russo Boris Y eltsin
anunciou ontem que foi concluído o 
. projeto da nova Constituição, ao fim 
de uma reunião da Assembléia Cons-
titucional com os dirigentes das repú
blicas e regiões autônomas da Rús
sia. Nem todos ficaram contentes. 
Valery Novikov, dirigente regional 
da Síbéría disse que a Constituição 
lembrava a fábula Animal Farm, de 
George Orwel\, em que todos os ani
mais eram iguais, mas uns eram mais 
iguais do (lUC os outros.

C�nlroarte 
com.o m � 1t AlffU M.fiAl:M L.TIM. Móquinos duplimdoros 

dé ütimo geroçiio Av. Marechd Çmga, l[jj - u.c. Çen!ro - RJ 

ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 

PODER EXECUTIVO 

A VISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N° 006/93-CML 
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PRE

FEITURA MUNICIPAL DE MANAUS torna público que 
fará realizar .. no dia -22.7.93, às 15 horas. a CONCOR
RÊNCIA N° 006/93-CM L. objetivando a contratação 
para fornecimento mensal de 100.000 (cem mil) CESTAS 
DE ALIMENTOS. que serão doadas às comunidades 
carentes do Município de Manaus. 

O Edital encontra-se à disposição dos interessados. na 
Rua 24 de Maio nº 399 - Centro, no andar térreo, onde 
funeiona a COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITACÃO. no 
horário das 7h30m às 13h�. de segunda a sexta-feira. 

Manaus, 14 delinho de 1993 
(a) SÍLVIO ROMANO BENJAMIN JÚNIOR

Presidente da CML. 0bs· Este AVISO foi pub!,cado no D.OU e D.OE. 
nos dias 27.22 e 23 6.93. 
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D No último ato do casamento 
imperia/japonés. o príncipe her
deiro Narulziro e a princesa Ma.J 
sako 011,ada estão recolhidos 
desde a sexta feira no interior 
do Grande Santuário de !se, o 
mais importante templo do shin
toísmo no japão. Enfim sós, de
pois da maratona de festivtâades 
iniciada há dezoito dias, o casal 
se recolheu ao templo para CQ· 
municar oficialmente o casa
mento a Ammernsu. a deusa do 
Sol. Amaterasu é considerada 
uma ancestral da família impe
rial japonesa, que, até a Segifn
da Guerra Mundial, acreditava
se de origem divina. Tida co
mo a lua de mel oficial <-{o 
casa! , a estada no templo segue 
o rigoroso cerimonial que mar
co11 10c!o o ritual das núpcias.
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Duas Suítes, Varandão, Salão, Lavabo e Cozinha Americana. "' u � 

Você só têm 24 horas 
para comprar um 

Big Duplex D, na praia, 
com vista eterna para o mar. 
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APARTfflDE 

U$ 38.500; 
Á VISTA 

Barra Bali Duplex and Service.
No primeiro andar salão, 
varandão, cozinha americana e
Lavabo. E no segundo, duru; 
suítes incríveis. 

E você tem todos os serviços de um Duplex and Service: - Central 
telefônica; Recepção e segurança 24 horas; Serviço de arrumadeiras; 
Antena Parabólica e TV à cabo; Piscina, sauna seca e à vapor; e muito mais.

84 Meses Para Pagar Sem Intermediárias 

Venha rápido% O primeiro Duplex 
foi totalmente vendido em 48 horas. 

�Ã�l�Ã �AL,I 
':'!"·::-;;:::-::� ��: .::{·'�':':f*��)::::,.;;',:·. ,:,.:;:� 

ES,....,,._, É ....,,._, SLJ....,,._, PR....,,._,I....,,._, 

Corretores No Local Até às 22:00h 
Av. das Américas, km 13. 

Realização 

construtora 

(. PRESIDENTE 

Vendas 

·1!1:g
Vendas 

CONSUllORIA IM08IUARIA 

TEL: 266-7390 
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; �A.ssalafiados· trabalham seis dias de graç!!
• Trabalhadores com direito a aumento mensal perdem 20% do salário, enquanto o acerto quadrimestral dá prejuízo de 33P/o 

• 

LUCILA SOARES
Mesmo com reajuste mensal, 

os brasileiros trabalharão de gra
ça pelo menos seis dias a cada 
mês. Nos cálculos do Departa
mento Intersindical de Estatíst i
cas e Estudos Sócio-Econômicos 
(Dieese), esse é o tamanho da per
çt�- que a inflação provoca. De 
junho do ano passado a maio des
\.e ano, os salários reaj ustados 
mensalmente perderam 20,2% .  
tv}:_as se levannos em conta que só 
a partir de maio a inflação bateu 
ríá casa dos 30%, as projeções 
para este ano indicam perdas ain
êl� mais acentuadas, avalia Marco 
Augusto Teles, economista do 
I)ieese. 

• • - • .  l'ntnnr,:i hnlf> mf>- "-HlrnM f> (111f> SOnrOU ITiellOS Dctnl 

o perigo da ilusão monetária
bado. O salário compra hoje me 
nos que em 1 986, quando come
çou a dança de pqlíticas salariais, 
inaugurada com o gatilho do Pla
no Cruzado. Os dados do Institu
to Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE) mostram que o 
rendimento real (descontada a in
flação) nesses sete anos caiu de 
24% a 37%, conforme a região. 
''Resultado da inflação e das polí
ticas salariais que sempre conside
raram o salário inílacionário", 
analisa Shyrlene Ramos de Souza, 
do Departamento de Emprego e 
Rendimento do IBGE. 

su ltado é que sobrou menos para 
cada um, e o PIB per capita caiu 
5%. A produção industrial é 20% 
menor hoje que há 1 3  anos, e a 
disponibilidade de bens para cada 
habitante é 26% menor. O consu
mo seguiu a mesma traj etória: 
caiu 1 5% desde 1 980. 

• 

• 

1 
" 

Quem teve reajuste quadrimes
tral perdeu muito mais: a alta dos 
p.i;eços comeu quatro meses de sa
lário. O resultado é uma sensação 
generalizada de estar sendo rou-

Empobrecimento - Para 
Claudio Considera, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), o principal problema é que 
o país empobreceu. Entre 1 980 e
1992, o Produto Interno Bruto
(PIB) cresceu 1 9%, enquanto ·a
população aumentou 25%. O re-

�- ...-e ·-·.-::,:; A 

,, Perda do salário com reajuste mensal 

'·Não há como recuperar salá
rios sem que haja investimentos 
em produção e aumento do PIB", 
avalia Considera. O IBGE mostra 
o resultado do empobrecimento
nacional com outros dados. De
1 990 até hoje, o número de pes
soas que ganha entre 0,5 e um
salário mínimo cresceu 7% ;  de
um a dois, 39%; e de dois a três
mínimos, 23%.  Em todas as fai
xas superiores a três salários míni
mos o número despencou .  A
maior queda foi na faixa superior
a 20 mínimos: 58%.

Mês .. Reajuste: Salário · / l_ � ��1i1.ff;ft�?{;'f,S0�I�t�ô,J
e

,aF 
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5.000.000 25,83 %  1 1 .920.000 
-�� · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � � - - - · · · · · · · · · ·  

� Feve re i ro 25,83 %  1 8.874.500 28,42 % 1 4. 697.470 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · � - - - · · · ·  

' · M a rço 28,42 % 24.238.632 26,25 % 1 9. 1 98.9 1 0 ···A b �-i·,· · · · · · · · · · · · · · · 26: 2s �;,: · · � · · .,. ·· 30 :aci-i � 272 · · · · . .  · 2a :e:3·�;� · · · · 23 :7·si ·i1 ª·
... . . . . . . . . . . . . . . .. . .  · - . . .. . . . .  ,. · - - · · · ·  .. . ,, ... .. . .. . . . .., . . .  · ··- · - -.�. --• · · · · · · · . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . .  .

M a i o  28 ,83 %  39.423.6 1 8  29 , 70 % 30. 396 , 004 
. .  
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J u n ho 29,70% 51 . 1 32 .432 30,00% * " 39 . 332 . 640 
• Reajuste acum_ulado: 240,88% •, Reajuste real: 1 62,21 % • Perda: 23 %

: i .Q, Política salarial nasce\.\ em 64 
, ·. A existência de uma política 
-�a.\a:ci.a\ oficia\ é relativamente re
. f:ente no Brasil. Até 1964, o go
.;Y,erno só determinava o valor do
s-:;1.làrio núriimo . Foi o ?\ano ó.e
�ção Econômica do Governo
.{f;aeg), idealizado pelos ministrçs
pctavio Gouvêa de Bulhões .e R_o
)2�rto Campos, que criou a prj
meira, com um objetivo bem espe. 
êÜi c o :  c on t e r  o avanç o d a
17:,ílação, que tinha pulado de
47 ,7% ao ano, em ! 96 1 ,  para

. 8 1 .3% em 1 �63.
1 · ·�

f.; 
'"'Pôr l 5  anos: de 1964 a 1979, a

política salarial não mudou. Con-

cedia em cada data-base reajuste 
para recompor a média real dos 
24 meses anteriores e mais a meta
de da inflação estimada para os 
\2  meses seguintes . A. i.nf\a�ào 
despencou de 9 1 ,9% . em 1 964 pa
ra 34,5% no ano seguinte, man
tendo-se abaixo de 30% ao ano

até 1976. Daí até 1979, ano da 
posse do presidente João Figuei
redo, não parou de subir. Já não 
era possível reajustar os salários 
só uma vez por ano. 

Greves_- Foi a época das 
grandes greves do ABC paulista, 
que resultaram nos reajustes se-

� Taxa (*} (em %} 
· __J Rendimento ( .... ) 
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'·1� ·Inflação acumulada no ano ! •• Média mensal, em cruzeiros de janeiro de 1 993 

Fonte: IBGE 

mestrais de acordo com a faixa 
salarial: até três mínimos, inflação 
integra\ mais 10%; entre três e 
dez. inflação integral; e acima de 
der, 80% da inflação . 

Essa política durou seis anos e 
foi mantida no início do governo 
Sarney. A inflação já tinha passa
do para a ca� de 100% ao ano
em I 980 e cnegara a mais de 
200% em 1 983 .  Com o Plano 
Cruzado, em fevereiro de 1 986, 
começou a dança das políticas sa
lariais. Foram-J.1 mudanças, sem-
pre com a preocupação de evitar 
efeito inflacionário. 

-,-

1992 

Um salário de Cr$ 1 5  milhões 
em janeiro, mesmo com reaj uste 
mensal, chega ao final do primeiro 
semestre valendo 23 % menos. O 
que a inflação foi comendo a cada 
mês chega a Cr$ 39,97 milhões. Su
pondo-se que o trabalhador apli
casse o dinheiro equivalente a cada 
perda mensal em um investimento 
que apenas repusesse a desvaloriza
ção desse período, ele teria hoje CrS 
87,5 milhõ·es em sua conta. Só este 
mês, Cr$ 1 1 .799.792 estão sendo 
devorados. 

O efeito da alta de preços sobre 
os salários é tão devastador que une 
economistas que pensam muito di
ferente em torno de uma constata
ção comum: sem queda da inflação, 
não há política que dê jeito nos 
salários. 

Ad riana Lorete - 12/1 1/92 

Langoni: efeito cruel da inflação 

" ' 

Para o diretor do Centro.a de 
Economia Mundial da Fundação 
Getúlio Vargas, Carl os Gerald� 
Langoni, um dos efeitos mais cruéis 
di inflação e das políticp.s salariais 
que vigoraram até hoje é a.,ilusào 
monetária. "De certa forma·, à tra

balhador torce para a inflação, su
bir, porque o reaj us te será maior", 
avalia. 

Para Langoni, a própria existên
cia de uma política salarial naêiGnal 
é uma distorção. O professót' •Ed
wa rd Amadeo, da PUC, defe11de a 
existência de regras que protejam 
os trabalhadores de catego rias 'ine
nos organizadas. Mas ressa lva que 
a indexação é uma proteção apenas 
parcial contra as perdas salariuis . 

, .
. ) . 
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Diferença de renda aumenta 
·• Quem recebe no
índice oficial tem 

. , . preJutzos maiores 
THEREZA C. LOBBO , E ntre as muitas mazelas pro

vocadas pela inílaçào, uma 
das mais gritantes é a distância 
entre ricos e pobres. Profissionais 
liberais ou funcionários de gran
des empresas (nacionais ou mul
tinacionais) conseguem manter a 
guerra empatada, pois vêm rea
justando seus preços ou receben
do sa\ários menos defasados. 
Mas grande parcela do funcioni1-
lismo público - médicos e pro
fessores, por exemplo, excluindo
se as empresas estatais - e os 
que trabalham para companhias 
que se limitaram a conceder ape
nas os reajustes da política sala
rial do governo estão cada vez 
mais pobres. 

para manter-se competitiva, a 
. Shell passa longe da política sala
Í ria\ <lo governo. O gerente de

1 Remuneração, Renato Torres, 

faz as contas. Um engenheiro re
cém-fonnado ganhava Cz$ 1 1 ,3 
milhões em março de 1986. Se a 
empresa tivesse seguido a política 
salari al do governo. a remunera
ção deste cargo estaria hoje em 
apenas Cr$ 1 9.250 milhões, com 
uma erosão de 2 1 2% .  Mas a em
presa paga Cr$ 60 milhões. 

Mesmo assim, não há ganho 
real, restando um resíduo infla
cionário de 1 5% .  O salário do 
engenheiro recém-formado equi
valia a US$ 627, 70 e hoje vale 
US$ 1 .047. Descontando-se a in
llação de \00% do dólar, o jogo 
continua empatado. Apesar da 
distorção dos cálculos em dólar 
para período tão longo, costuma
se usar a moeda americana para 
efei tos comparativos·, pois a in
flação brasileira neste intervalo 
foi de 20 milhões por cento. 

Petrobrás - Os funcioná
rios da Petrobrás não têm reajus-
tes mensais, mas mesmo assim 
saem ganhando de quem só teve 
0 r.eajuste oficial, Qualquer fun
cionário de nível superior, com 

1 5  anos de casa e nível médio 
, , f f  

dentro do plano de cargos da 
empresa, ganhava CrS 1 3, 1 8  mi
lhões .em fevereiro de 1 986. (ou 
US$ 732 . 22 ) .  sem consi derar 
anuênio de 1 % e demais benefí
cios. Hoje. esse f uncionúri o r�é�
b e C r $ 1 O 3 . 4  6 9 . 6 2 6 ( U. S, $ 
1 .805,75). 

' ·Eu não driblo a inflação, ela 
e que me dribla", brinca tifo'a 
professora da rede municipal que 
perdeu poder aquisitivo mas con
tinua bem humorada. N.M. tem 
23 anos de magi stério e seu salà
ri o no mes passado foi de CrS 
9.573. 740, o equivalen te hoje· 'a 
US$ 1 67 .  Em fevereiro de I �@, 
ganhava o equivalente a l,)SS 
1 47. Mesmo assim, está perden
do, e muito, considerando-s� ,ff
inflação em dólar. "Não compH>
mais nada para mim, nem roupa,
nem sapato", conta, a professora
que usa o salário para ajudanras
despesas com os dois filhos àdo
lescentes.

....... . ...... ............... i! !IS:'iô�illlil'.illlllil;is:lil[�:���l�1!;�l !JN1!� 
PLANO CRUZADO Feverei- 1 2 , depo i s  multip licados pe la  1 5  contas para saber quanto ga-
ro de 1 986, inflação  de 1 4,36%.  OTN de l º de janeiro . Sobre o nhariam. A inflação de 1 990 foi 
Salários convertidos pela média va l o r  ap l i cava-se  a U RP de a maior :  1 . 794,84%.  Salãrios 
dos seis meses anteriores ao pla- 26,05%.  Em março foi instituí- perderam 1 1 ,28%.  
no,. com a bo�o de  8%.  Criado �o re�juste compensatóri o .  A POLÍTICA DE MARCÍLIO �at1Jh� que disparava quafdo a mfl:çao de fe".'ere1ro dcspenc�u: Setembro de 1 99 1 ,  inflação de !nflaç3;_0 ch�gava aos 20[º ·  A 3 ,�6 1/o . A de  Ja�e1r o ,  7 2 ,28 1/o , 1 6 , 1 9% .  Antecipações bimes-mílaçao ca iu d� 223, 9 1 1/o em nao entrou no c�alculo. trais e reajustes quadnmestrais 1 ;)85 para 5�,0 l  1/o em 86- Ga- PLANO VERAO II Junho de p a r a  ze ra r a i n fl a ç ã o  p e l o  nho de 18 ,34 1/o . 1 989, inflação de 24,83%.  Rea- INPC, na faixa até três , 111 íni-
PLANO BRESSER Junho de 
1 987, inflação de 26,06%. Cria
da a URP para reajustar salá
rios no trimestre seguinte. A in
flação subiu para 365,96% no 
ano e 933,62% em 1 988. Salá
rios caíram 4,2% em 87 e subi
ram 3 ,9% em 88. 
PLANO VERÃO Janeiro de 
\9'2>9 ,  iníl.ação de 72,2i%.  Os 
salários de janeiro a dezembro 
de 1 988 foram convertidos em 
O'INs, somados e divididos por 

juste mensal pelo IPC até três mos .  A inflação já estava em 
mínimos .  Daí até 20 míni_mos, 1 6, 1 9% .  Em julho do ano· pas-
antecipação do percentual do sado ,  t rocou-se o INPC ·pelo 
IPC que excedesse 5%. Acerto IRSM. A inflação anual de 1 992 
da d iferença ao final de três me- foi de 1 . 1 53,03% e sa lárip$ caí-
ses. A inflação de 1 989 foi de ram 1 9, 7%.  
1 . 7 64 , 87 % .  Salário s  s ubiram GOVERNO ITAMAR · Man-4,4%.  teve até janeiro a políticâ d e  
PLANO COLLOR Março de Marcí lio .e depois estendeu ante-
1990 , inflação de 84,32% . Salá- cipações e reajustes quadrimcs-
rios deixam de ser indexados e o trai s para até seis mínimos. A 
governo arbitra a inflação. Em maioria das empresas reaj usta 
junho veio a criação do FAS. todo o salário por esse cr i tério e 
Assa\ariados tinham que fazer muitas dão reajuste mensal . 
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(tipo 3*); 7 noites no .:S:otel Bahía
.
· Otho

.
h E;>*)· ·

. . 
·7 noite

. 
s no Hotel Pajuç

·
ar
·· 

a Othon (3 *), 7 noites no Hotel Marina Praia Sul 7' • . refeiçoos; traslado, city-tóu,r;show traslado, city•tow e, passeio !1, Jlha df'. , trasl�o e city-tour com · , (tipo 3* ), traslados. city-tour e visita a 
.. �� }a.mbada e guia de acwppimhante. ltaparica com.almoço. · · · guia acompanhante. ., Genipabu com bugre incluído. 

DESDE 3 x Cr$ 8.155 MIL DESDE 3 x  Cr$ 9.27 0 MI� DESD;· 3 x  Cr$ 9.41 Ô 11L DESDE 3x CrS 10.240 MIL DESDE 3xCr$ 10.850 MIL 
OU C,$ 19,010 MIL À VISTA OU Cr$ 21.550 MIL À VISTA OU Cr$ 21.890 MIL À VISTA OU Cr$ 23.810 MIL À VISTA OU Cr$ 25.240 MIL À VISTA 

··routRAS OPÇÕES DE H'OTÉIS: ,· . OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS:� • '(\\:>:�- , . . ::(:; • , . _, ..t · ·: ·· - - � 

. . OUTít"ÃS -OPÇÕES DE HOTÉIS: OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS: , - OUTRAS OPÇÕES DE HOTÉIS�·nµ 
*VILA COSTEIRA FLAT ,,,-;__.----.._ '•<I ",,{.�RTO SEGURO FLAT (Tipo 4*) . . * HOTEL MERIDrEN (Tip_o-5*) 

Ü HOTEL RESORT P�ÍsE (Tipo. 5*) * MARINA P ARlC (Típo 5*).� .... ; . -: . . .. . ··- . . ·. ·- •. � . . 
CENTRO: Quitanda, 20/Sij . .  221-4499 • COP

i
ANA: Santa Clara, 70/Slj. · 

255-1895 • TIJUCA: Saens Pena, 45/Lj . 10-1 - 2 9 3  • IPANEMA: Vise. Pirajâ, . 
351/Lj. 105 · 521-1188 • BARRA: (Kolibri) Rua O • ·o Maciel, 451/Lj. D -
494-2137 • NITERÓI: (Contactur) Rua Moreira , 229 Slj . 209 - 710-7401 
• NOVA IGUAÇÚ: (Marcotour) Av. Gov. Roberto Silveira, 214 • 768-3673 

� ��--· 

·*, PONTA VERDE (Tipo .3*) : * BARREIRA ROXA (Tipo 3*)
.* OURO. BRÀNco (Tipo 4*) * -IMIRÁ' PLAZA (Tipo 4*)____ .. ___ ..... -... �-·-· ,._· ---

(Tipo 4*) ,, ._�llEN. 1(/;.·. ,1,;, 
i *MARINA PARK /.. � -.... V 

(Tipo 5*) . � ,,.,.,,.---

* MACEIÓ E NATAL
* NATAL E FORTALEZA

PREÇOS VÁLIDOS PARA 
SAÍDAS DE 03 OU 04/07/93 I* NATAL E FERNANDO DE NORONHA EMBRATUR 1'1" 00942.00. 41.3 
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JJarra vive uma nova febre de . cons\ruçoes 
JORNAL DO BRASIL 

à Lançamentos imobiliários em junho crescem 4.350% sobre o mesmo mês de · 1992, com destaque também na área comercià1 
SÔNIA ARA RIPE E SÔNIA MAÇOS � Para. onde mais cresce o Rio de Janeiro? Quem respondeu na direção da Barra da Tijuca acertou. Se há 20 anos a imensa regjAt\Qe belas praias e muito verde e.i;a ,q;msiderada quase que um 
faro�ste, porque tinha fama de 
de.sti)a e não t razia confor to  pira,.scus moradores, que  eram obr-ig_�dos a depender de outros bâ'üiós, hoje, o quadro é totalmente outro .  A área se transformou- em u m  g r ande  p ó l o  d e  

:,.,..,.��*/.._; a;tr�a.o de serviços, empresas, tittr'fsmo e negócios que conseguem encher . os olhos não só dos fel izes moradores, mas tamfiêm de uma legião de visi tantes .  
«. Os números não deixam qual- . q.Üêr dúvida sobre o sucesso deste grande mercado. A Ademi (Asspcia,ção dos Dirigentes das EmfJresas do M ercado Imobiliário) Jfgístrou um surpreendente aumetato nos lançamentos imobiliário-S'"-residenciais de 4.350% em junho, comparado com o mesmo mê�""de l 992. São l .826 novas �füg,ades residenciais .  E se no a:ner,passado, em junho, não se rég{�trava qualquer novidade no segiilento comercia l ,  es te ano, (lp_gjias neste mês, chegou a exafgl 'SOO. Não é por · acaso: nenhum outro bairro do Rio ainda o ferece tanta área para novasconstruções.

Recorde - "Este é o bairro que mais cresce no Brasil", avalia o construtor João Fortes, presidente da João Fortes Engenharia, um morador apaixonado pe-1 a B a r r a  d a  T i j u c a .  E marrecadação de ICMS, a Barra,somada com a vizinha Jacarepaguá, fica em terceiro lugar de janeiro a março deste ano; c9m Cr$778 bilhões depositados nos cofres do governo do Rio. Perde domunicípio de Duque de Caxias,onde está a refinaria Reduc e datradicional Tijuca. Mas fica nafrente do bairro de São Cristóvão, com um respeitável comércio e indústrias, assim como daçídad� de Volta Redonda, sededa Çompanhia Siderúrgica Nacional (CSN).
E as estatísticas dão sinais de que este fenômeno está longe de ser uma febre passageira. O BarraShopping já planeja  uma duplicação, para ser, até o final de 1 994, o maior shopping da América Latina. "Não falta públ ico para nosso negócio. Vamos ampliar para segrrien tos que ainda não atuamos e procurar atender a um público cada vez mais exigen te", con ta Geraldo Sch uller,gerente de marketing do BarraShoppi ng .  Outros q uatro novos shoppings estão em andamento: Via Parque, BarraSquare, Barra Mali e America Mali. 

Os números da Barra da Tijuca 
1 �: � �opulação: J 30 mil " • Area: 36 milhões m2""' • Arrecadação de ICMS*: Cr$ ·778 bilhões de janeiro a março/,,J.� •. maior do Estado, perdendo - �apenas para Duque de Caxias eTijuca, mas na frente de São'J'.:risJóvão e Volta Redonda 

pings: seis, dos quais o BarraShopping, com a expansão, será o maior da América Latina • Tem 4 mil quartos de hotéis eapart-hotéis. Perde apenas paraCopacabana• 94 condomínios fechados, verdadeiros minibairros 
1 :: -• Movimento da Avenida das-u)\Jrtéricas: 6 mil carros por horanos dois sentidos 

• Cerca de I 00 favelas e loteamentos irregulares(*) inclui a arrecadação tambémde Jacarepaguá.• Perfil do morador: classe média alta, 2,3 carros por família, éprofisisonal liberal ou executivo • No próximo ano será o bairro<,;0m maior · número de shop-
Fonte: Associação Comercial e 

Industrial da Barra; Jbope; /plan
Rio; Secretaria de Finanças do 
Estado do Rio 
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�GRANDES ESTALEIROS 
'". COMPRAM, 
:PEQUENAS EMPRESAS 

VENDEM 
... CANECO, MAUÁ, RENAVE. EMAQ, VEROLME, 

ENAVI e EBIN estarão nof)QENCONTRO 
-

DE NEGÓClOS comprando de tudo. 
'São os maiores estaleiros do país reunidos num só 
."!SP8ÇO, cercando a pequena empresa de oportunidades 
,t- por todos os lados. 
:.Eles vão apresentar as tistas de produtos e serviço� que 
�--, desejam comprar de vooê. 
--· 

� E a Usta é muito grande.
P.or isso, wcê que está no leme de sua pequena
empresa, embarque nessa. Venha vender para as ·', 

grandes empresas do setor e construa 
uma parceria de futuro. 

É lucro líquido.Não perca! 

"i ,PAÁi SUA·.:;,.líííil��iE. ·., ""'"; .· , F1·cA·a·· ·i>>r:tvJ111a,,.,.,.,f,R' ; ,;,, •• 'íí'."'•·
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�-- 6! ENCONTRO DE NEGÓCIOS _, . .. 
:- De 29 de Junho a 02 de Julho das 9 às 17h

tRua Real Grandeza, 293 - Tel.: 286-9991/9891/9943 
�� 

-

SEICCT -

.'mET�A DE ESTApO f�COD/N SEBRAE 
-OEINDUSIRIA, COtJéROO, == 
�NOA E TEOIOLOGIA RJ 

«sA 00 PEQUENO EMPRESÁRIO • ETO PARAÍSO · BALCÃO SEBRAE BOTAFOGO 
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Ca rref ou,r Mall Santa 
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Bairro é o que mais cresce no país 
Comerciais - Os três grandes prédios comerciais do bairro estão quase vendidos. São o Barra 

Business, o Blue Chips e o })arra Space Center, que oferecem serviços de profissionais liberais. 

"Não há dúvida. A Barra é o bairro que mais cresce no Brasil." A frase é de um dos principais construtores do local, Cláudio Fortes, presidente da João Fortes 
Engenharia, e m orador há 1 3
anos de ,um dos primeiros condomínios residenciai s que surgiram O comércio pungente inverteu no bairro. A afirmação é confir- o rumo dos cariocas que buscam mada pelos dados lazer e querem ir às da Associação dos compras. Ao invés Dirigentes das Em- de tomarem a dire-presas do Mercado wr,''"''"''::c: , I' t' , ção da Zona Sul, Imobi1iário (Ade- vão para a Barra mi), pelo menos no d a  T i j u c a .  A t é  _ q u e  se  refe r e  a o  mesmo o s  morado-Rio. res dos chamadosSó neste mês os I@IH@Eii b a i r r o s  n o b re s  lançamentos soma- agora vão comprar ram 1 . 826 unida- rc,r,r,;c:•r,,,,,,,.,>, na Barra. des res idenciais ,  Reação - O quase 4.350% a mais do que os presidente da Ademi, Fernando lançamentos realizados em junho Wrobel, considera o crescimento do ano passa<fo, 42 unidades. em junho um sinal de que o mer-Mas não é só o número de cado imobiliário começa a reagir residências .que cresce na Barra da e atribu� es_sa �eação � �-uatro faTijuca. A cada dia surgem mais tores prmc1pais: cred1b1hdade no lojas, salas, shoppings, hipcrmer- ministro Fernando Henrique Carcados, restaurantes, cinemü;� e doso; atratividade dos preços, enteatros. Em junho, foram regis- tre 30% e 40% abaixo dos pratitradas 800 unidades comerciais cados há cinco anos; demanda lançadas, t'ontra nenhum , lança- reprimida devido à falta de fmanmento no mesmo mês de 1992. ciamentos pelo SF H; e adaptação 

das construtoras à realidade do mercado, oferecendo jmóveis com preços entre US$ 40 mil e US$ 100 mil. Quanto à concentração dos 
lançamentos na .Barra da Tijuca, 
Wrobel explica que esse é um dos 1 3  bairros, entre os 1 56 que formam a cidade do Rio, que possui p lanej amento urbano pronto e aprovado na Câmara Municipal, · o chamado PEU, além de ter terrenos disponíveis. Por isso, enquanto em junho os lançamentosna Lagoa somaram 120 unidades;em Ipanema, 40; em Jacarepaguá,46; e na Ilha do Governador, 42;na Barra esse número foi 1 .826 eno Recreio, 1 89.
Perfil - A construtora Presidente realizou pesq_uisa para tra�çar o perfil dos compradores dos.imóveis que está colocando . à venda e constatou que mais da metade são profissionais liberais. Cercade 20% são comerciantes e poucomenos de 20%, divididos meio ameio, entre funcionários públicose empresários. A pesquisa mostrou também que a maioria vemda Zona Sul (de 35% a 40%).

Morador destaca maior espaço 
Desde que trocou, há cinco anos, o apartamento em Copacabana por uma casa no Condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, a economista Magali Klajmic só sai do bairro para ir trabalhar no Centro da cidade. Todas as outras atividcrdes foram transferidas para lá . "Na Barra se tem de tudo, com mais espaço e segurança. O Rio está se mudando para cá", afirma Magali, que vê com receio o crescimento do bairro. " Já não é possível curti-lo como antes". Magali con�luiu, pelas conversas com as amigas, que as pessoas consideram a Banra o local que ainda oferece mais de segurança, além de espaço para estacionamento. O ortopedista Dirceu B�llizzi vi u ao longo dos últimos anos que seus clientes da clínica em Copacabana estavam se mudando para a Barra. Em 92, o médico decidiu abrir um consultório no bairro para juntar o ú/ttl ao agradávelfacilitar a vida de seus clientes e a sua também, já que ele trocou sua residência no Jardim Botânico por uma casa na Barra da Tijuca. Nascido e criado em Ipanema, Marcelo Sampaio é hoje vice-presidente do Akxe Clube, além de ser morador do bairro. O Akxe tem 6.000 sócios e há até quem saia da Urca para participar das aulas de ginástica o l ímpica do clube. Seguindo os padrões de modernidade que procuram concentrar o máximo de serviços possíveis numa mesma área para facilitar a vida dos frequentadores, o clube conta com um shopping de conveniência onde funciona desde banco até restaurante. 

Fama ajuda comércio vender ,-t:.,: · 
Os comerciantes não têm do que se queixar. "O bairro é uma vitrine olhada por todos", acredita José Ronaldo Mello, sócio da Daissen, revendedora da Mitsubishi. A cada mês são vendidas nas duas lojas do grupo 40 automóveis importados, que variam de US$ 33 mil, o mais simples, até US$ 80 mil, o bem sofisticado. Cerca de 30% das vendas são feitas por moradores da 

Barra e o restante por visitantes de outros bairros. "As pessoas vêm aqui para passear, fazer compras. E acabam fechando negócios", conta Mello. E há espaço para toda espéciede supérfluos. A recém-inaugurada Sweet-Factory, com balas e guloseimas inglesas, no Barraf reeShopping (paraíso de importados no BarraShopping) tem filas na 

porta todos os finais de semana. "Não imaginava que a procura seria tão grande", admite a jovem Daniela Chor, 25 anos, filha de um do.s mais expressivos empresários do bairro, José Isaac Perez, do grupo Multiplan, empreende' dor do BarraShopping e do Gol den Green, um condomínio de altíssimo luxo onde o apartament0 mais barato custou l:JS$ 300 mil. 

Pólo comercial � 
e de serviços Quem passeia pelas avenidas amplas da .Barra da Tijuca tem a nítida sensação de ter chegado .a o utra cidade. Os prédios a l to�dão a medida do avanço do bairro, o passeio de carros import��dos já se tornou  cena comum ' épor todos os lados há sinais clarosde que a qualidade de vida é bemsuperior a de outras regiões 9.qRio. "Não temos indústrias. Masconseguimos fonnar o mais im1portante pólo comercial e de ser;viços", orgulha-se o doublé de sen a  d o r e e m p r e s á r i o  N e ySuassuna, dirigente do grupo ·de colégios Anglo-Americano e ag_o�ra também construtor. Dois novos· shoppings, o Barra Mall e o America Mall, estão sendo fei tos pelj Construtora Ferraz e Suassuna. Um amante do ba i r ro ,  e l �  acredita que o futuro da  Barra será cada vez avançar no segmento de serviços e comércio. "Muitos profissionais l iberais, cori10 médicos e advogados, estão fazendo seus negócios aqui mes� 

mo. " 
Problemas - O subprefeito 

da Barra da Tijuca e Jacarepa
guá, o jovem EduaFdo Paes, 24 anos, aposta que o boom veio pára ficar. E com a prosperidad'é surgiram problemas graves. Cb� mo a ocupação ilegal de terrenos e o surgimen to de favelas. Chi!! gam, ao todo, a quase 1 00 espâfIhadas de um lado a outro do bairro. Sem contar o antigo pm: blema de  a tropelamen tos ft_� qüen tes na Avenida das Américas, a maÍ'i> Ímí)artante do bairro, com fluxo de 6 mil carros p'ót hora nos dois sen t idos . Os 96condomínios fechados funcionam como pequenas cidades indepen" dentes. Mas todo es te exército êlêmilhares de moradores juntos cná uma pressão constante sobre' "a qualidade de vida do bairro. "�f ra quem mora e trabalha aqui é uma maravilha. Mas as coisas são mais difíceis para quem µrecisa.ir. e voltar todo o dia ", admite Mâricelo Sampaio, diretor de markêting do grupo de academias Cõi= pore. 
· Mais 2 centros ""

de conswnoDepois da· consagração do Bar� rashopping e do CasaShoppirig
1 mais dois grandes centros comeir ciais estão em construção no bair� ro: o Via Parque e o Barra Squar.e'. O primeiro, com inauguração marcada para a prjmeira semana ·de 

outubro, terá a maior casa de esp,€;tácu]os do Brasil, com 1 4  mil m2
, além de seis cinemas, três restaurantes de luxo e 220 lojas. Já�� Barra Square fica pronto em feve:. reiro de 1995, inaugurando um novo sistema de administração. As 140 lojas serão vendidas e não alu'.· gadas aos lojistas . O shopping contará ainda com dois cinemas. 

Sem contar outros dois sh�� 
pings menores, o America Mall e o Barra Mali , empreendimentos da 

. ,.,Construtora Ferraz Suassuna, en-volvendo US$ 1 2  milhões .  Ém1 994, o bairro poderá se orgulhar de ter exatos seis shoppings, dos quais o BarraShopping poderá rêi� 
vindicar o título do maior da América Latina, com a reforma pela qual passará. Serão 85 mil m2

, com 5 10  lojas e novidades para animar qualquer tipo de consumidor. - Como cinemas com reservas, área pa� ra consultórios médicos e laboratórios, feira sofisticada e academia 
com quadras de tênis e squash.

Médicos - "É um investimento de cerca de US$ 45 mi� ]hões", calcula Geraldo Schu11er, gerente de marketing do BarraShoppping. Se o fluxo de pessoas p.91; mês hoje é de 2,2 milhões, a expeçtativa é de chegar a 3,5 milhões a partir de outubro de 94, quand� .� nova área - na direção do Caq�four - for inaugurada. O quadrilá tero onde será ergui� do o Barra Square é um minibairro dentro da Barra da Tij uca. Ali, -0s moradores dos 13 prédios residenciais (um acaba de ser lançado) �ó. precisam sequer atravessar a principal via de acesso, a Avenida <ta� Américas, para contar com os s�ri viços de três bancos, dois shoppings (um em construção), um clube (Ax, xe), dois restaurantes, um colégio_ � uma faculdade, além de um editiciq comercial com diversos serviços, q Blue Chips. 
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-Bolsas ainda são boa opção
11 Mercado espera efeitos 

· do plano e acredita, no
curto prazo, em ações· 
CONSUELO DIEGUEZ 

A decisão da Câmara dos Deputados de con
ceder reajustes merlsais de salários mudou 

um pouco as expectativas das instituições financei
ras quanto ao sucesso do Plano de Ação Imediata 
(PAI) do governo. No entanto, ninguém aposta, 
pelo menos por enquanto, em alta da inflação e em 
reversão de expectativas no curto prazo. Por essa 
razão. os especialistas acreditam que as bolsas de 
valores continuam sendo o melhor investimento . 
Apesar disso. os investidores devem manter cautela 
nesse tipo de aplicação, destinando só uma .parte 
dos recursos disponíveis para essa modalidade de 

- investimento. As aplicações financeiras, na avalia-
- çào dos especialistas, apesar de renderem menos
· que as bolsas, não devem ser desprezadas. 

Ernâni Fonseca, diretor de open do Banco Pri
mus, sugere aos investidores que destinem até 30%
dos recursos para as bolsas. O momento, segundo
ele. ainda é bastante favorável . Quem não tiver
condições de acompanhar o h1ercado acionárió ou
não tiver um volume grande para aplicar, · tém
como alternativa os fundos de ações, que estão
com rentabilidade média"acurnulada .este· mês de:
29.04%. contra uma rentabilidade média dos fun
dos vinculados às taxas de juros de 24% . 

Base - Comprometer mais do que 30% dos
recursos em ações, porém, nãó é recomendado,

. principalmente porque o quadro econômico está
Arquivo 

······---�·· ·· · · ·· · ------Mel/o: CDB pós-fixado também é alternativa 

nebuloso pela falta de sustentação política para o 
plano do governo . A aprovação do reajuste mensal 
é prova de que a base de sustentação do governo 
no Congresso não está bem costurada. 

Para o diretot do Banco Econômico, José Ban
deira de Mello, as aplicações em renda são boas 
alternativas. Nessa modalidade, ele considera os 
CDBs pós-fixados, a caderneta de poupança e os 
fundos de renda fixa DI, vinculados a tax.as de 
juros futuras como melhor garantia contra à infla
ção. Para Bandeira, a fixação do rendimento ao 
final da aplicação evita perdas em caso de uma alta 
inesperada nos índices de preço. 

Ernâni Fonseca também considera que os juros 
continuarão ganhando da inflação em julho. Mas 
agosto ainda é uma incógnita. Tudo dependerá do 
desenrolar das negociações do governo com o 
Congresso e do sucesso da aplicação do plano. 

Dólar - O mercado avalia que o dólat deve 
con�inuar perdendo da inflação, apesar da pequena 
alta registrada nos últimos dias. Ernâni Fonseca 
lembra ao investidor que com o ágio entre comer
cial e paralelo estacionado em 8%, nãô hà oomo se 
ter ganhos reais nessa aplicação . E a tendência, 
segundo ele, é do ágio se manter nesse patamar por 
mais tempo, devido à confortável" situação das 
reservas internacionais do país . 

"Ao aplicar em dólar �s inv estidores estão per
dendo cerca de 1 % ao mês, que é a" t�xa. acima da 
inflação paga pela.maioria das aplicações financei
ras··, avalia. O dólar é recomendado apenas para 

. "\ quem quer ter recursos para v1agehs ou como 
garantia, já que os ganhos são pequenos e só 
tendem a ocorrer em longo prazo . 

Fonseca: 30% dos investimentos para bolsas 

Slropping dos Calcâdqs 

a� 
� ;;1

� . o 

Neste sábado, dia 26 / junho, abriu 
ao público o maior Shopping de Calçados 
e Acessórios de Couro da América Latina 

São fabricantes de diversos lugares 
do Brasil vendendo diretamente no varejo 
ou atacado como uma grande feira com 
preços muito baixos. 

Shopping dos Calçados Boulevard, 
anexo ao Paes Mendonça Boulevard, na 

Av. Maxwell, 300 - Vila Isabel 
.· 1  Qc 

•Giil
:;JIL
· : •ri Uma real ização: 

; ' .,� u�o DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DO BRASIL

' 

Dinheiro de FGT§ 
· - w 

• • 
1 

1nat1v_o 

ser melhor . . l 1nvest1-c,. o pode 
• Rendimento em outras aplicações oferece rendimento mcri.or
. �us saldos sem os juros mais vanta- lo Antoni� F.ontelli Reis. ressai� que 
NUNES 

I Josos. , as pequenas quantias devem s� de�-
0 dinheiro das contas inativas do Commodities - E por isso que tinacla aos fundos de ações. já yue u 

FGTS, há mais de três anos, já co- a mai
oy par_te dos analistas financei- maior parte. das corretoras · ,li \ii[.t re-

meçou a ser liberado. Grande parte rôs esta md1cando ?S saques dos re- luta em aceitar os peq ueno� i.1iri.:st1-
das pessoas donas desses recursos es- cu:s?s, assim que hlx:rados, para �- dores. ,.:,, tá preferindo, porém, manter o di- p!tc�- los em_ mvest1mentos mais Limites - Quem pos�uc(con-
nheiro depositado nessas contas, tal- r�ntaveis. � diretor-executivo do Ins- tas ·inativ as e quiser seguir a--)J dica 
vez por desconhecerem que sua l!tuto

. 
Brasileiro d?s Executiv�s Fi - dos especialistas deve. porérn .. f.1zer 

remuneração é a mais baixa do met- n�nce,ros (lbef), Ricardo Hennques. · uma pesquisa na� instit uiçCx."S fi-
cado financeiro: 3% ao ano acima da diz, por ��emplo, que os fundo

.
s d.e nanceiras para descobrir q.u:ús os 

variação da TR. Ou mesmo por te- comm��ties - q�e oferecem 
.
liqm- limites mínimos exigidos , par!1 as 

rem a certeza de que o governo vai dez
. 

di�na a partlf do }00 dia da aplicações. No Bradesco é poSDÍ\'el 
conseguir aprovar o projeto que au- aphcaçao - e os CDBs sao duas das abrir uma caderneia de póupunça 
menta o rendimento das contas para me\hores al t�r- com CrS I milhão . No Ba. nco,: Na-
6% ao ano mais a TR. Remuneração nativas ofer�ida cional, o limite mínimo para rh,·c:s-
que, no entanto, vai vigorar até de- pelo mercado . tir no fundo de ações t:.unbérij�é de 
zembro próximo, quando termina o Aqueles 9ue q

.
ui- CrS l milhão. Já aqueles 4µe f�rdc:-

cronograma dos saques. serem d1versdi - rirem comprar um CDB do  B:;rn co 
A Câmara dos Deputados j á  ca i: um pouco Boavista terão que clispõr, '.lN ato 

aptovou o aumento dos juros de 3% mais podem des- da operação. de: CrS 30 milh0d. 
pata 6% ao a�o: E a .expectativa é a tina� parte do di-

O secretário-Executi\'ô -1f�f i\l i -de que o proJeto seJa votado esta nhe1ro para os . · · · t · . . d T b 11 . ., .,�. - , t· · l Se · . · . f d d .- rns er io  o ra  a 1 0 .  1v v-zar  sem.arta pe o nado e . sane'!onado un os e �çoes. Abreu, garante que os trabaln'ado-r:elo presidente Itamar Fr.�nco. ���- O presidente res ·qüe já retiraram seus saldes não tava-se, entretanto, que Ja no 1ruc10 da Bolsa de ya- . precisam se preocupar e1n faiêt no-d�ste . 
m� a �ova rerQunera

.
ção

. 
do ! o r e s  d o_ R i o ,

. 
Carlos Reis 

va solicitaçào de saque. caso· dno\ o d1nhe1ro mantido nas contas 1nat1vas Carlos Reis, acredita que o mercado d. t d t · 1 .... ,·,1 · . , . . , . , • · ren 1men o as con as ma 1v ,o; seJ afosse colocada em pratica. Esse atta- aCionano e a melhor opçao de ganho d E' , 1 1· ·í ,  
· · · · l · M aprova o. poss1ve que e e�·-rece-so do envio do projeto de lei ao na atua con1untura. esmo com os . __ . 

Congresso acabou prej ud icando preços das ações tendo registrado sig- ba·m· em ca_s:1 um doe.um:'!.� de
· muitos titulares de contas inativas, nificativas altas nos últimos meses. credito da d1terença demla ottJ rnc:s-
sobretudo aqueles que já sacaram O diretor da Corretora City, Pau- mo um cheq ue da Caixa . _ r: 

Limites mínimos para investimentos (em Cr$) "fo 

1 
Bancos Poupança Fundo de Fundo de Fundão Fundo de Fundo DI CDB/RDB 

ações renda fixa commodities 

Nacional 1 ,5 milhão 1 ,0 mi lhão 1 ,0 milhão 1 ,0 milhão 2,0 milhões 1 ,0 milhão 5,0 mi lhõe�
. . . . . .......................................................... . . . . . . . . . ............................... , ................................ _ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ·_._ . . . . . . ,�.
.. �����::� ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.'.� .. �i1.�.�.� .• • • . . • �:�.�'.����� .. . . . . . . . . . . . �:� .• �i1.�.�·�·�· · · · · ··�: �.�'.l���� . . . . . . . . . . ... 8.·.� .. �i1.�.�.�.� .. • • : .. �:� .�'.����� . •. . ?.�:�.�'.l���tf 
CEF 600 mi l não tem 1 ,0 mi lhão 1 ,0 milhão 2,0 mi lhões· não tem . 500 m1J 

··e���;i· · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ;· :ó·�·i;�;;· · · · · · · · ·; :�·�;;h��·· · · · · · · · · · .. �:6 ·�·;;�·��; · · · · · ·;:�·�;;h;�� · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·���·:;�·;: ·.· · · · · · · · · · ·�ã;·;��· · · · · ··�·.a·;;;h��l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . .  .- . . . . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . .  �. 
Banco do Brasil 2.0 mi lhões 1 ,0 milhão 3,0 mi lhões 1 ,0 milhão t o  milhão . não \em 5.0 rr. ifn�e� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . : · · : · · : . . . .  : . . . . . . . . :: . . · · · . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . .  :_. . . . . . . �.
• • ��� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  �:�.�'.

1
.��:� • . • • . . •  �:�.�'.l���� .. . . . . . . . . . . . �·? .�i1.��.�� • • • • • • •  �:�.�'.l���� .. . . . . . . . . . . . �:? .�i1 .�.�,�.� . . . . . . . . . . . . .  �.�.� .• 

1
�.� . • . . . .  '. .� :� .��'.l'.��� .1· 

Bradesco 1,5 mi lhão 1 , 0  milhão 1 , 0  mi lhão 1,Ó milhão · to milhão . .  não tem 1 . o · m ilhã 
................ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .-. . . .  , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 1  • •  , . . . .  : • • • 

Fonte: instituições financeiras . · . � .: jl 
i, 

----------------.--·-· . ÍNFORME PUBLICÍTÃR�O

Club M ed contrata 
. . H 

Plano·Amit 

para seus hóspe.des 

X: 
Sentados. da esquerda para a direita: Shalom Hassan, Diretor-Presidente do Club Med, Sebastião Machado. Diretor Comerçj.al:;: 
da Amil. e Manoel do Valle Silva. Diretor Financeiro do Club Med. De pé. também representando a Amil: Carlos Eduardo Mora!)s. 
Coordenador C-Qmercial, Mónica Eshriqui. Re lações Empresariais, e Antônio Jorge Gualtar Kropf, Diretor Técnico. J 

O Club Med assinou um contrato 
especial de assistência médica com a 
Amil. A partir de julho, todas as pes
sóas ._ que se hospedarem nos dois 
Viilages do Club Med no Brasil - Rio 
das Pedras, em Mangaratiba (RJ), e 
ltaparica (BA) - vão contar com a segu
rança de um completo plano de assis-:

tência médica, com cobertura total em 
casos de emergência. 

Nos dois Vil/ages, serão instala
dos centros médicos zotalmente equi
pados, com médicos e enfermeiros aten
dendo 24 horas por dia, para garantir 
um atendimento ágil e preciso em qual
quer emergência. E, caso seja necessá
ria a remoção do paciente para dar 
continuidade ao tratamento, os centros 
médicos poderão acionar equipes es
peciais de resgate. O cliente será leva
do em segurança aos melhores hospi
tais,- com cobertura total de custos du
rante a internação. 

OplanoAmilgarante aoshóspedes 
do ClubMed assistência médica em casos 

. 1] 

;� 

de emergência durcinte toda a sua estad[i-",1! 
Para a A mil, este contrato revela a cres- . 

:, 
cente preocupação da rede hoteleira com,!. 
o bem-estar e a tranqüilidade de .s-eus:i
hóspedes. "Principal�1ente nas regiõe.s- ;}
mais isoladas, ou de difícil acesso, co�no·5
Angra dos Reis, Parati e Região dos iÁ-!.,_
gos, a tendência é que a cada dia mais "·
hotéis ofereçam esse diferencial aos seus
clientes ", prevê o Diretor Comercial da . . 
Amil, Sebastião Machado. 

Segundo o Diretor-Presidente do !'_ 
Club Med na América .do Sul, Shaio�1. 11 · . .  -"I 

Hassan, a iniciaciva de se escolheraA111-iC: 
para prestar assiszência médica aos seusj 
clientes baseou-se no elevado padrão "de:'<J 
qualidade dos serviços que a empresa :1 

oferece: "Nós pre_cisan{os de um ate.ndi- �' 
menta de Primeiro Mundo, à altura dos: 
nossos hóspedes. E a Amil é umo empresa· 
que busca a liderança de mercado através'. 
de uma excelente e5trutura de serviços/ 
Nós nos identificamos com a empresa,: 
porqueessa t

r
a 1. 'méanossa estralégia '.',;;_

explica Hass 1.. · • 'j
/\' ; 
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SERVIÇOS 

Multa alta para quem atrasou_ o IR
• Cálculo é feit.Q_.sç:,b�e . .  9. imposto el).contrado antes da incidência dos abatimentos
�;.:.sAo PAULO - Quem deixo:[!.p)- · -�iiõs . tên1 de efetuar o pag�mento · · . Arquivo último dia do mês seguinte ao dora a úl tima hora e acabou não en- integral do valoF devido até o dia seu recebimento. }regando a declaração , d�,Jl)1pf1.�t9· ,  : fü� · -ao de junho, para não incorrer Se mesmo com esse prazo a pes-�e Renda na esperanç� de r�sol,v�r ery1 1)1ais uma falha, que é a· de soa atrasar o pagamento - da cota mais tarde, uma vez que no )?ras1l atraso.de pagamento. Aqueles que única ou da primeira parcela - a xiste um jeitinho para tudo, deve teriam imposto a restituir, mas não multa será de 20% sobre o valor saber que a coisa não é ·bem 'assim." entregaram a declaração ou estão ,·:c:,,,:,:c:,,:,:,:,:,:, ;:a:,:,,,;c não pago, mais 1 % de juros ao

:Para começar. o contriburnte atfa- entregando com atraso, terão a de- mês. Mas se o pagamento for feito sado vái pagar multa de l % sobre .o voluç�o suspensa até o acerto de em até 30 dias além do prazo, a Jmpbsto devido. Só q ue onde se lê �çmtas com o Leão. Este acerto in- multa será reduzida para 10% so-'lmposto devido é preciso entender clui, !tlém dos juros de l % ao mês bre o valor não pago . fgora não o i.mposto a que s�.cheg� s9��e o im�osto, mult� que varia d.e Multa _ Uma questão que clepo1s de �e1 tos todos os c�ç,µlos; s.01/o a 1 50_1/o sobre .? 11nposto. dev1- tem causado polêmica é por que a ,tom o abatnnento do q.ue, foi pago do; :pel� nao cumpnmen.to de uma multa é calculada sobre O imposto �ur:a nte o an?, mas . s1tn ? }alo� obngaçao legal. !f?. Y, f\Mt.@:t devido, antes de fei tos os abatimen-;reg1strado na hnha 1 7  da pagma 4'. ,: --Processo - Segundo a advo- };;'Ir"'iiim' !irn'iiimwm tos de antecipações, e não sobre o ;com base, exc!u�1vamen�e� n?s ga- gada Mari lene Talarico Martins cálculo final .  O tributarista I ves nhos do exerc1�1�. Isso rrtch.i1 por;. R:o<lrigues, sócia da  Advocacia . Gand ra Mart ins , d a  Advocacia ,.tanto q�em tena unposto a receb.er Gandra Martins, a Receita vai jul- Gandra Martins, explica que esse ,e tamben: aqueles q�e enwata,rn1Ã1 g�r .çada caso. O contribuinte pode tipo de sanção consta do Códigopom o Leao - ou seJa, �f1 ueles .q4,e serencarado como sonegador fiscal Tributário Nacional, onde estão ci-�1à6 devem nada e não. t�rlam _ri�_dci peCo füto de não haver pago dentro tadas duas obrigações. A primeira a receber. ª . . .  _' . ,  dó · pràzo" estipula�o'. A advogada _ . .• . obrigação é pagar os tributos e a 
1 H, · 1 ·d d · ' ' . ·· e�pl\ca ·que nessa hipótese o fato é declaraçoes em dia e tem impoSt0 ª segunda prestar contas através da 1 a outras pena 1 a es .Pªf.ª · ?� . . ' . · ' , pagar devem prestar atenção nas - - · ,atrasados: eles perdem o direito de considerado crtme, sendo passivei 

d t A I declaraçao. O nao cumpnmento de 1 . , ·• , .. , ! J ·• , ·
, 

. d . .  1 :  T d atas para o pagamen o. consu - 1 d d . 1 . '-parcelar o pagamento do imposto de process? JU 1c1a . o as as pes- tora Nicole Berger lembrá que este qua quer uma as _ �as 1mp 1ca � 'devido e não poderão; "cõmõ qifem- · · ··soas ·que amd� pretendem entregar ano O procedimento é diferente por cobrança de mui.ta. E Justame�te. a1
,ôj5edeceu o prazo, aguardàYá } 1oti-· ·· --s �a, declaraçao  de renda devem haver duas modalidade de declara- que entra o Artigo 1 1 3 do Cod1go'fieaçào da Receita Federal para -pa- . : ·· agor.a procurar a delegacia da Re- ções - Ufir e cruzeiros. Os que têm Tributário Nacional, que determina _gar em parcela única oll_ intc;iar -o. c�i;ta d� sua j urisdição. . . . . imposto a pagar aguardam a notifi- o tipo de multa e diz como ela devepagamento das cotas. Os re'ta:rdaJá:- .'iAs pessoas que entregaram suas cação em casa, e podem pagar até o ser calculada em cada caso. 

··r . .. :: .. .,.. . . ..  -= 

. 2-

.Papelaria ., .. , · · � .. ·\ ·= ----

· Comprei um fichário ·em àcfílico:' . . ,, ,, . .
C· 'ma?eira de gra�des :prop?,r"ÇÕ��. .92.

0 Uesde então SÓ recebemos des-
'110'

. 
�la 1 2  de m�IO t1a . �.���1'ª!1,a. GULpa,s, pelo atraso. Si/ via Corréà

{f �1ao e enfrente, um.a v�r?a.�e!r�. Roecha ( Rio J maratona para que os �unc,?�ano�· $eçretária eletr6nica e.rnbrulhassem a comp�a. !'lo· 0na.l;, .- . Comprei uma secretária eletrô-t1ve que pagar pela �mba.Jagetn e nica Gentek modelo SE 1 992 no ainda fui destrat.ada _Pêlos e.n1iJ-t�a� dia; :48/ 1 1  /92, que, após um 'mês d�s. Laura Mana l111w {R10! ·  -., . . instalada, apresentou defeito. Sem 
'C�ades . __ _ · __ _ .· ':. ·',, representante para conserto no .:' ,Em outubro de  1 992, ft0s, m9ja._ Rio; ,entrei em contato com a Gen-ctites do Edifício Priv!J,eg<��)�aJ-, t� São Paulo Ind. e Çof1?ércio Lt-t� �pa Tijuca, resolvemos çoqtta:ta.� ,da. ,. que me repassou a Strmac, no ·6t-'serviços da LM Es.quagrJi/.s de 'Ri9_ 0de Janeiro .  Essa empresa ale-Alamínio para gradear · riÓs�o 'eôn� 'g°óíi ter tim único técnico, que aten-dpJTiínio. A entrega foi .. combinada.�-.. .de, .ílkm do Rio, Minas Gerais e :para- um prazo entre 30 e 40 dias Espírito Santo. Meu aparelho se !ú teis, . que se expiraram em 10/ 1 2/ encon,tra lá desde 6/4/93 e não vejo

: r:�.;
.
, :

-. :.;)�)-� - �-h1i � �í �� �- � �-�i::1 - � 
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condições de reavê-lo em pleno funcionamento. Nilson da Cruz Bu
lhões ( Rio) 

Relógio Em outubro de 1 985 comprei na Mesbla do BarraShopping um relógio Technos Mariner à prova d'água, segundo a propaganda .  Mas ria primeira garoa entrou água. Como a garantia havia expirado, o levei ao meu relojoeiro de confian-. ça, que o reparou por um preço razoável. Ao entrar numa pisciria, o relógio ficou inundado. Levei-o à Technos que une apresentou um orçamento de Cr$ 1 56 mil Ganeiro de 93). Ainda por cima, a atendente tentou me convencer que o à provei
d'ágta impresso no fundo do reló-

gio queria dizer resistente à água .Deixei o relógio no lixo. Technos nunca mais. Sonia Cortez Seixas
Maia ( Rio) 

Telefone Comecei a pagar um telefone para minha casa em nova Friburgo, pelo Plano de ·Expansão, em agosto de 1 989, tendo feito a quitação em janeiro de 1 990, em seis prestações. Consta do contrato que a instalação seria feita eri1 36 meses, ou seja, até agosto de 1992. Estou sempre ligando para a central de instalação em Petrópolis , mas que também atua em Friburgo. Depois de sucessivas promessas de instalação até hoje continuo sem o telefone. Er
nesto Lambert (Rio) 
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remunerada com mais de 65 anos: CrS 25. 126.350. c) Per,são allmentlb ia paga devido a acordo ou
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3.335:297·  13 1 .599,6704290 23. 19 t . L.! 

F undão ( F A F )  

� i:,-! ·: ::�r��:;2:�:::9:;��::::::::::: :::::: :::::: :::'.: :::'�::::::::::'.::::�>::�u�::-1:::::::: :�r:s�:-E�m: :: : ........ ····· :: :i�:H:: : 

·,

' " ·_,:�J:!:;:�;,;%�:�'::::::::::: :::::::::::::::::::::::;:: ::<::;;:.:::: :::::'.:';:::�}:.f::: : :::::::i.J�;�I:�:t: : :: :::: :::::::: ::J;JL
Os mais rentávei$ 

M ú�uos de Ações 

.... F.r.i.mHL ....... ................................... . . . . . ................................ �!.J� ....... .. 6? m .. zg�9320 .......... : ............ �M� .. . 
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.... �\!'!�!.�.\ ......... ........................... '.: .... :
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': .: : . . .  ·:: .... :: . .  ·.: ......... :::, .. Li#.. 9.?.6. .. . . . . J.9.ª·.?.�.?.,J?.�9º9.9.9 . : ........................ '!l!J� .. . 

SBM B.Bah;a _ ;; . '- , . 35 608 12.509.344 166� 44. 13 

Renda Fixa 
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.
9.-.Q.9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ......... 1t�§ .. . 
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. .. . ê.�Q.�[I.P..Q .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... ................................ ................ . . . . . . ........ .. . ) ... ?.? ..... . . . . . . . . ..... . . . . . ............ ;.1t�ê .. . 
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Fechamento Variação Acumulado 
na 6ª feira semanal no mês 

-7 .80 

.
.
. . 
êM.�F..:::: :::::::::: : ::::::: ::::.:::::::: :��i9.Q9.;9.9.::: :: ::::::::::::::::::::::::::::�:�i:::::::: :

·
::::= :: : : : : : : . : : :::::: :�4:48 :: : : : : : : : :::· ... . ..

.... !i!.Ql.'.'. ........................................... ê�1,9.Q9.,\l!? .................... .............. �,�� ...... .............. .. . . . . . . . . . . . . . . .  g� .. '.\\l ............. . . . . . . .  . 

. . . . � .. '!.!.f.!.'i9 .. C?.l?.��<!.<?..:=!!r.�r.��.��-�!??9�!r.� .................... ..... ..................... . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Fechamento Variação Acumulado 
......................... ....................... .................. na .6-- -feira ............................. semanal ............................... no.mês 
.... Paralelo ... ... ................................................ 57 .300.00 ...................................... 7.7 1  ............. .. . . .. . . . ............... 25 .. 1 1 . .  . 
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. . . .  ��!.�!�!� Dez ...... �.�� ........ . .. ��� . . . . . .  �.�.� Abr . . . . . .  ���! .... �!-!� .. . 
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' rend,merto oara aniversário esta semana 

. .  F.,<:!!:'.���.�.�.r?.�.q. ,J? . .  �.�.�.�.qg .. f�!?!!.�/ .. 
·s
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COMPROMISSos· . 

DIA 30 IRPF - Camê Leão - Recolhimento, com atua lizaçào monetária pela Ufir mensal, sem multa e sem juros de mora, do imposto devido pelas pessoas físicas sobre rendimentos recebidos de outras pessoas físicas e/ou de fontes do exterior, no mês de maio/93. IRPF - Ganhos de capital na alienação de bens e direitos -Recolhimento, com atualização monetária pela Ufir mensal, sem multa e sem juros de mora, do imposto devido sobre ganhos recebidos no mês de maio/93. IRPJ - Recolh imento, com atua l ização monetári a ,  sem multa e sem juros de mora, do i mposto relat ivo ao mês de maio/93, devido pelas pessoas jurídicas, apurado com base 
em balancete mensal ou calculado por estimativa ou com base no lucro presumido. Contribuição social - Recollúmento, com atualização monetária, sem multa e sem juros de mora, da contribuição social sobre o lucro relativo ao mês de maio/93, devida pelas pessoas juridicas, inclusive micro empresas. Contribuição sindical dos empregados - Recolhimento das contribuições descontadas dos empregados em maio/93. Consultar o respectivo sindic1to, o qual pode fixar prazo diverso. IRP J - Ganhos em operações de renda variável - Recolhimento, com atualização monetária, sem multa e sem juros de mora, do imposto devido sobre ganhos liq u idos auferidos no mês de maio/93, por pessoas jurídicas, inclusive isentas, em operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa e em alienação de ações no mercado de balcão. IRPJ - Lucro inflacionário -Recolhimento, com a tualização monetária, do Imposto de Renda devido sobre a parcela considerada realizada no mês 

: .. .,._ 

de ma io/93, do lucro inflaci!nário acumulado existente em 3 1 . 1 2.92, pelas pessoas juridí- ·: cas que optarem por oferecê-Ío " à tributação de forma antecipada, mediante redução da alíquota do imposto, segundo uma das alternativas previstas no Art. 3 1  da Lei nº 8 .541 /92. Contribuição social - Sociedades civis de profissões regulamentadas - Recolhimento, com . , atualização monetária, sem mui- · ' ta e sem juros de mora, da terceira quota da contribuição correspondente ao ano calendário de 1 992, devidas pelas sociedades civis de prestação de serviços relativos ao exercício de profiassões legalmente regulamentadas. Declaração de Ajll'lte Anual-PFAusente no exterior- Data limite para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, pelas pessoas tisicas ausentes no exterior, referente ao ano calendário de 1992. Declaração de Ajuste Anual- Microempresas isentas- Data limite para entrega da Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano calendário de 1 992, pelas microem- . . presas isentas que não tenham apurado excesso de receita no ano calendário de 1 992. Declaração de Ajw.te Anual � Sociedades civis de pro1™ões regulamentadas-- Data limite para ª entrega da Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano calendário de 1 992, pelas sociedades civis- eprestação de serviços relativas ao exercício de profissões legalmente regulamentadas submetidas ao regime fiscal do Decreto-Lei Nº 

2.397 /87. Declaração de Isençãer Entidades sem fins lucrativos- Data limite -para a entrega da Declaração de Istnçào do Imposto de Renda -Pessoa Jurídica, pelas entidades isentas do imposto pela finalidade ou objeto (salvo entidades que estejam declarando sua isenção pela primeira vez, caso em que este documento pode ser apresentado em qualquer época do ano). 
Fonte: 108-fnformações Objetivas. 
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Ma!R ........................... ............. ..... . .... . . . . . .  ?ª.Q.QQ9,!l9, 
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.... Dezembro ................ ................................. 522. 186 194 
.... Janeiro ....... ..................... .... . . . ................ 1. 250. 700,00 
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• • . •  9.l;J.f!? .• Ç,� r.� ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ... .......... � ... �.Q.º!.o. .. . 
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Fonte: Adeci t; admrn,stradoras dos cartões 
e Varig. 

ALU G U E L  

. � 
Fator de Correção 
Residencial 

... :i�� r.r;:,:;ié:ç:�:::::: :: : : : : : :::�;;� :: : : : ::j���:�:::r '
Anual · 14. 2084 1!1,7502 
r Comg1do sobre o valor pago no mês em 

.. .  -1.!/!i.?/. ... . . . .. . . . . .. .... . .... . .. . .. . . . .......... . 

. . . .  semestral .... . . . ...... . . . ..... . . . . .  •. 1 046 ......... .. 4 ,2788 .. . 
Ouadri meslral 2 .6692 2.6147 , 

... J2�.i�11.�.�
·
·ª· 2.Q.1. 9.9.l!l()\.. . ..... ... . . .. ... . . . . . . . . . . . . .... . 

Comercial ... . . ... . . .... .. .. . .... .. . ... .. . . . ............... i·o·;; ......... iti ... ,.. . .
Junho Junho ....... . . ... .. ...... .... .. .. . .. .. . .. .... . . . . . . . . . .  ••:4•'f······ ·· ····· . . . .... . 

. . . .  Anual . . . . . . . . . . ..................... 16,0106 .......... 15 .6859 .. . 
Semestral 4.8689 • 4.3637 ............. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... ....... .... -..-... � ....... ... ..... . .... . . 
Quadrimestra l .... ........ .... :;:22!!&. - ........ 2 .7090 .. 
Tr i mestral --,:r67ll' 2. 1095 
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....... 2.-.1.��L 



Órgão informativo do Conselho Nacional do Laicato do Brasil - CNLB Ano VII Nº54 Maio/2005 

HABEMUS PAPAM 
Ao longo de quase 20 dias o mundo 

parou! A Igreja Católica e o Papado se 
tornaram o assunto quase único da mídia 
e das discussões entre as pessoas no 
mundo todo. Jornais dedicaram cadernos 
diários ao assunto .. TVs pagas passaram a 
transmitir 24 horas por dia do Vaticano e 
milhões de pessoas pelo mundo todo 
conhecem, hoje, a história dos papas, todo 
o ritual de sua eleição e de sua posse.

Perdemos João Paulo II, o papa da
Democracia, dos Direitos Humanos, que 
ousou criticar Bush pela Guerra do Iraque, 
mas de quem esperou-se um diálogo mais 
aprofundado com as culturas de um 
mundo globalizado. A nós nos pareceu, e 
parece, que este deva ser o grande desafio 
para a Igreja e para o nosso Papa Bento 
XVI. Isto significa reconhecer a existência
das diferenças e com elas dialogar, não de
um degrau superior, mas de quem está a
serviço, a partir do mandado de Jesus
Cristo.

Como cardeal, Joseph Ratzinger foi 
avaliado por diferentes óticas, algumas a 
favor e outras contra seus posicio
namentos. Agora, 
como nosso papa, 
Bento XVI receberá 
de todos nós, 
católicos do mundo 
todo, as orações e os 
rogos ao Espírito de 
Deus que 
acompanha a Igreja, 
para que esteja 
sempre com ele e 
com seus posicionamentos. Afinal, como 
dizem alguns teólogos, a Igreja é o Tempo 
do Espírito. 

CNBB aprova o CNLB 

A
té fevereiro deste ano, o CNL-CNLB era um

organismo que, mesmo chegando aos trinta 
anos, ainda não tiI?,ha um Estatuto aprovado pela 
CNBB e nem havia sido erigido pela Conferência 
Episcopal como uma Associação Pública de 
Fiéis. 

Entretanto, já na reunião do Conselho 
Permanente, em junho de 2004, a CNBB 
aprovou os estatutos canônicos do Conselho 
Nacional do Laica to do Brasil (CNLB). 
Finalmente, em fevereiro de 2005, o CNLB 
tornou-se canonicamente um organismo da Igreja 
no Brasil. 

Vale lembrar que buscávamos este 
reconhecimento desde o final da década de 90. 
Primeiro como Conferência, busca essa 
abandonada na XXII .Assembléia Gera , em 

Goiânia, quando optamos por continuarmos 
como Conselho. 

O nosso Estatuto, aprovado em Ilhéus, na 
XXI AGO (Assembléia Geral Ordinária), 
organizado para a Conferência, foi alterado no 
necessário para transformar-se em Estatuto do 
Conselho Nacional do Laicato do Brasil. É este 
o nosso Estatuto, já aprovado e em vias de ser
registrado.

Em São Luís, na XXIV AGO, aprovaremos, 
finalmente, o nosso Regimento Interno. 

CNbB'lfi!; 
Confira também nesta edição: 

---i----------------

I Encontro Nacional de 
Vereadores Católicos 

Simpósio avaliou os 40 
anos de Concilio Vaticano II 

Rumo a São Luís 
IIENMEAL 

Página 
2 

Bioética será tema de 
novo Simpósio 

Página Centro Nacional Fé e Política 
3 "Dom Helder Câmara" 

Página 
4 

V Encontro Nacional 
em preparação! 

----, .. -:..-:.-:.-:.::. -- -

Visite o site do CNLB: www.cnl.org.br Entre em contato conosco: cnl@cnl.org.br 
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Exposições 
Conforme decisão do Cole-

___gi-acle,-Deliberativo, os Regionais e 
Organizações- Fil iadas terão um 
espaço em São Luís, onde acontecerá 
a XX.IV AGO, para exposição, de 
forma cr iativa (painel), de foto
grafias, banners, cartazes e outros 
materiais sobre sua caminhada. 

T nsistimos com todos os Regio
nais e Organismos Filiados que pre
parem suas exposições, mesmo por
que haverá um momento em que a 
Assembléia terá como objetivo o 

conhecimento do que for apresentado. 

CNLBSul3 
No dia 07/05/2005, em Porto 

Alegre, aconteceu a Assembléia 
Extraordinária do CNLB Sul 3. 

Seminários 
O CLASP e o CONAL, Con

selhos de Leigos/as de São Paulo e 
Campinas respectivamente, motiva
dos por participação em Fórum 
sobre Reforma Política com Partici
pação Popular, chamaram em suas 
cidades a discussão sobre o assunto. 

Em São Paulo, o evento aconte
ceu no dia 2 de maio. Em Campinas, 
a atividade será no dia 20/05, como 
contribuição à 4ª Semana Social Bra
sileira. 

Boletim Informativo 
O CNLB Oeste 1 editou seu 

primeiro Boletim Informativo "A 
Igreja em Ação". Parabéns pela 
iniciativa. 

III Seminário para 

prefeitos e vereadores 
Aconteceu no dia 4 de março, 

em Aracaju/SE, o III Seminário 
para prefeitos e vereadores eleitos 
em 2004 no Sergipe. O evento foi 
promovido pelo Conselho Nacional 
do Laicato do Brasil em Aracaju, 
CONAL, e contou com a presença 
de 200 pessoa�, entre as quais 
prefeitos e vereadores, assessores e 
deputado, além das presenças de D. 
Mario, bispo de P ropr iá, e D. 
Dulcenio, bispo auxiliar de Aracaju. 

I Encontro Nacional de Vereadores Católicos 

O 
Conselho Nacional do

Laicato do Brasil, preocupa
do com a presença significativa de 
católicos e católicas nos parla
mentos municipais e desejando 
que essa presença seja feita de 
forma qualificada, preparou, em 
conjunto com o Centro Nacional 
Fé e Política "Dom Helder 
Câmara", o I Encontro Nacional 
de Vereadores e Vereadoras 
Católicos. O evento aconteceu 
entre os dias 4 e 6 de maio, em 
Brasília, na Casa de Retiro 
Assunção; 

Objetivo 
O Encontro teve como 

objetivo fazer com que os 
vereadores e vereadoras discu
tissem o seu mandato, a fim de 
colocá-lo a serviço da partfripação 
popular, encontrando formas de 
fazer com que ele seja um sinal 
fundamental de que a Polítirn pode 

e deve ser um espaço de 
construção da cidadania. 

Temas 
Como estamos em plena 4ª 

Semana Social Brasileira (SSB), 
também foram debatidos os temas 
centrais que a norteiam em relação 
ao mandato de um parlamentar 
municipal.  Foram levantadas 
também as formas que o membro 
de uma Câmara Municipal pode 
destacar em seu mandato 

discussões acerca da cnse do 
estado, a crise de sustentabilidade, 
o enfrentamento com o Império, o
desemprego, a exclusão e a
participação popular, temas
presentes na 4" SSB, l1ue buscam
constituir um "Mutirão por um
novo Brasil".

/\.lém disso, tivemos 
momentos de espiritualidade e 
mística, dis tintivos de nossa 
caminhada de Igreja. 

Bioética será tema de Simpósio 
Um dos eventos programados

pelo CNLB para 2005 é o 
Simpósio de Bioética, que será 
realizado no dia 11 de junho, no 
Rio de Janeiro. 

O tema nos coloca diante de 
uma grande urgência de nosso 
tempo, desafio inadiável para a 
Igreja e para a sociedade. A núdia 
apresenta, a cada dia, a questão das 

Expediente 
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mais diversas maneiras, inclusive 
trazendo casos concretos, de 
pessoas concretas, assim como a 
reflexão de especialistas de áreas e 
opiniões diferentes. 

No Brasil, a aprovação da Lei 
de Biossegurança despertou o 
maior interesse e criou expec
tativas, que necessitam de 
aprofundamento e clarificação. Em 
nível universal, estamos 
acompanhando a colocação do 
tema como desafio a ser levado em 
conta pelo novo Papa. 

Como leigos e leigas compro
metidos/as com a missão da Igreja 
no mundo queremos assumir 
também essa responsabilidade e 

entrar na ref lexão.  Esta é a 
motivação e justificativa do Sifu
pósio de Bioética, que estamos 
organizando em parceria com o 
Núcleo de Bioética Dom Helder 
Câmara do Rio. 

Destacamos os seguintes 
temas: 

1- Bioética e Biodireito - Abor
dagem 8os aspectos gerais e dos 
aspectos jurídicos e legais 

2 - Células tronco 
3 - Anencefalia e aborto 
4 - Eutanásia/Distanásia 
Em breve estaremos divul

gando outras informações sobre o 
evento. 

Fonte: Maria Rosa Morala 

Presidência do CNLB: 

Presidente: 
Secretária Adjunta: Endereço: 

Rua Ferreira Penteado, 709 
82 andar - Sala 81 
CEP:13.010-041 

Cidade: Campinas/SP 
Fone: (19) 3233-0292. 

Carlos F. Signorelli 
Vice-Presidente: 

Maria Juvanilla A. S. Gurgel 
Secretária Geral: 

Sofia Rocha S. Cardoso 

Maria Excelsa Teixeira 
Tesoureiro Geral: 

Silvestre dos Santos Lima 
Tesoureira Adjunta: 

Rita Rola Ragone Martins Tiragem: 20.000 exemplares. 

Simpósio avaliou os 40 anos de Concílio Vaticano II 
Inegavelmen

te, o Concí
lio Vaticano II 
marcou a vida 
da Igreja com 
uma abertura 
para o mundo 
e_xterior. Depois 
de 40 anos é 

preciso fazer uma avaliação de 
quanto, nós, Igreja, já abrimos de 
portas e janelas para deixar 

penetrar o espírito conciliar e de 
l]uanto nos fechamos a ele. 

Enquanto cristãos leigos e 
leigas, maduros, entendemos que é 
nossa vocação estarmos no mundo, 
aí fermentando o Reino, mas 
também estarmos na Igreja zelando 
para que ela de fato seja a Igreja de 
Jesus Cristo. O laica to do Brasil , 
sujeira e co-responsável pela vida 
da Igreja, também quer e sabe 
avaliar os seus rumos. 

Por isso, o CNLB 
realizou, de 29 de abril 
a 1 ° de maio deste ano, 
um Simpósio com o 
tema: O Vaticano II, 
40 anos depois: uma 

visão a partir do 

laica to. 
A equipe coorde

nadora do evento tem, 
agora, o compromisso 

de partilhar as idéias ali colocadas 
para que leigos e leigas atentos aos 
novos tempos sejam construtores 
de uma Igreja mais acolhedora, mais 
misericordiosa, mais orante, mais 
profética, mais portadora da 

. . . esperança, mais compassiva, mais 
inconformada e jamais acomodada 
às situações sociais, mais próxima 
da experiência de Jesus de Nazaré. 

Fonte: 

Mareia M. Almeida Signorelli 

O Simpósio aconteceu em São Paulo, no Centro 
Pastoral Santa Fé, com as seguintes exposições: 

1. A Igreja e a dimensão da
relacionalidade hierarquia/laicato 
ou Povo de Deus/ instituição 
eclesial - Carlos F. Signorelli 

2. O Vaticano II - Etapa
preparatória- Pe. J. Oscar Beozzo 

3. Teologias e Eclesiologias no
Vaticano II- Eva A. R. de Moraes 

4. A dimensão mistagógica
da Igreja - Tânia M.C. Maia 

5. O decreto Aposto/icam

Actuositatem - olhar retrospectivo 
e prospectivo - Geraldo Aguiar 

6. O decreto Unitatis
redintegratio e a ecumenicidade no 
Vaticano II - Janira S. Miranda e 
Eduardo Miranda 

7. A história do Conselho
Nacional do Laicato do Brasil -
José Batista C. Sobrinho 

8. O Laicato no Brasil - A
Experiência do CNLB - Wolmir 
T Amado 

" 

Centro Nacional Fé e Política "DOM HELDER CAMARA'' 

"A Igreja considera digno de louvor e consideração o trabalho daqueles que se dedicam ao bem da 

coisa pública a serviço dos homens e assumem os trabalhos deste cargo" (GS, nº 75). 

A Missão "não pode atingir sua eficácia plena, senão através da formação múltipla e integral. [ ... ] Além da formação, comum a todos os cristãos, 

muitos tipos de apostolado exigem formação específica e peculiar, em vista das pessoas e circunstâncias diferentes" (
A

A, nº28). 

Em fevereiro de 2005, na sede 
da CNBB, em Brasília, a

conteceu o ato de instalação do 
Centro Nacional Fé e Política "Dom 
Hel der Câmara". O evento 
contou com a presença de Bispos 
de vários pontos do país, sena
dores, deputados, presbíteros, 
leigos e leigas. Participantes do 
Seminário das Escolas Locais de 
Fé e Política, universidades, 
entidades, pastorais e organismos 
ligados à Igreja Católica, entre eles 
o CNLB, entidades da sociedade
civil e outros convidados também
participaram da atividade.

É significativa a criação 
desse Centro neste ano em que 
comemoramos 40 anos da 
promulgação dos Documentos 
Conciliares Gaudium et Spes e 

Apostolicam Actuositatem. 

Um projeto nessa perspectiva 
vinha sendo acalentado por 
inúme_ras pessoas nas últimas 
décadas. Começou a tomar corpo 
no começo deste século. Em 2003, 
uma proposta de uma Escola 
Nacional de Fé e Política, elaborada 
pelo Pe .  José Ernanne 
Pinheiro, por solicitação da -.,.-
Comissão Episcopal para o 
Laicato da CNBB, começa a 
circular. A reação foi de 

Seminário de Escolas ele Fé e 
Politica, organizado pela Comissão 
Episcopal para Laicato da CNBB 
com representantes de Escolas de 
vários pontos do pais, de organismos 
da Igreja no Brasil e de membros do 
CNLB, todos animados com a pro
posta. Após ampla discussão, os 
participantes consideraram mais 

oportuna a criação de um 
organismo mais amplo do 
que uma escola, o qual se 
concretizou na idéia de um 

Centro. 
Todas as 

acolhida e de apre
sentação de suges
tões. O CNLB, atra- -
vés das suas instân

--..::��L-----::: conclusões da 
reflexão acumulada 

cias, também se inseriu na reflexão 
e discussão do projeto. 

Nos dias 19 e 20 de junho de 
2004 realizou-se, em Brasília, um 

até o seminário foram apresentadas 
à CNBB que, no segundo semestre 
de 2004, cm suas instâncias 
diretivas, aprovaram a criação do 

Centro. P.m 2005, de 19 a 21 de 
fevereiro, aconteceu mais um 
Seminário com as Escolas e Cursos 
de Fé e Política existentes no pais. 

Neste seminário avançou-se nas 
definições práticas em relação às 
atividades dos três eixos do Centro. 
Definiu-se também que o Curso 
anual terá inicio em Janeiro de 2006, 
com a primeira turma. Uma parte do 
curso será presencial e outra através 
de ensino à distância e outros 
instrumentos metodológicos. 

Esse Centro e tantas outras 
iniciativas que estão surgindo no 
âmbito da Política, da Cidadania 
e buscando articular Fé e Vida, 
se inserem numa caminhada rica 
e conflitiva nos últimos cem 
anos da nossa história. 

Fonte: Antônio Geraldo de Aguiar 

-
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Rutno a São Luís 

No término da X.XIII Assem
bléia, que aconteceu em Foz 

do Iguaçu, em junho de 2004, o 
laicato do Maranhão colocou São 
Luís como opção para a XXIV 
Assembléia Geral do CNLB. A 
proposta foi aceita imediatamente. 

A Assembléia Geral acontecerá 
entre os dias 26 e 29 de maio de 2005, 
no Colégio Maristas, localizado na 
Rua Outeiro, 587 - Centro. 

Atividades 
Entre as atividades da 

Assembléia estão: 
e:> uma análise de conjuntura 
acompanhada de participação do 
plenário; 
e:> um grande momento para a 
exposição e apresentação dos 
Regionais e organismos filiados; 
e:> planejamento por parte da 

Comissão 
de Forma
ção, em con
junto com os participantes, dos 
trabalhos para os próximos anos; 
e:> discussão em grupos e em plenário 
sobre o planejamento geral do nosso 
organismo ( em todas as suas 
instâncias) para esse mesmo período; 
c:>aprovação do Regimento Interno 
do CNLB, já que temos aprovado e 
registrado o nosso Estatuto; 
c:>encaminhamentos sobre o Dia do 
Leigo, o Terceira Hora, a Análise 
de Conjuntura e outras possíveis 
publicações; 
e:> além de informes sobre os mais 
diversos assuntos, dando ênfase 
especial à 4ª Semana Social Brasileira. 

Delegados 
São Delegados à Assembléia: 

II Encontro Nacional de 

Movimentos Eclesiais e Associações Laicais 

A
o convocar o II ENMEAL,
a Comissão Episcopal Pas

toral para o Laicato da CNBB quer 
dar continuidade ao processo 
iniciado com o I Encontro Nacio
nal de Movimentos, ocorrido em' 
Goiânia, em novembro de 2000. 
O projeto foi incluído no 17º Plano 
Bienal da CNBB, relativo aos anos 
de 2004 e 2005, com o objetivo 
de ''fàvorecer a integração dos Movimentos 
eclesiais e as Associações na pastoral das 
Igrrjas particulares, construindo a pastoral 
d e  conjunto, para testemunhar a 
comunhão e solidariedade eclesiais': 

Justifica-se esse Encontro 
pela necessidade de se criar e am
pliar espaços de diálogo e de co
munhão entre todos os setores da 
Igreja, sobretudo no sentido de 
valori-zar a rica diversidade de 
dons e carismas que o Espírito 
sempre suscita no conjunto do 
Povo de Deus, em especial, nos 
diversos Movimentos, Associa
ções e Organizações que se colo-

cam a serviço do Reino no meio 
das desafiadoras ealidades do 
mundo moderno. 

Certamente, os desafios que 
provocam os cristãos hoje são cada 
dia mais complexos e apontam para 
a necessidade de um trabalho 
conjUFJ.to de todos os membros da 
Igreja, como j' nos lembrava o 
Papa João Paulo II na Carta 
Apostólica "Novo Miliennio Ineunte". 

O 11 Encontro vem sendo 
preparado desde meados do ano pas
sado por uma equipe convidada por 
Dom Mauro Montagnoli-Presidente 
da Comissão Episcopal para o 
Laicato, em parceria com o CNIB. 

Essa Comissão se reuniu pela 
sexta vez no dia 15 de abril deste 
ano, em Campinas, para fechar os 
preparativos do Encontro, que 
está previsto para acontecer nos 
dias 23 a 25 de setembro em 
Mariápolis Ginneta, no município 
de Vargem Grande Paulista/SP. 

Fonte:J. F. Medeiros 

a. Os membros do Colegiado
Deliberativo, da Presidência, do 
Colegiado Fiscal e do Conselho 
Econômico; 

b. 5 delegados de cada CNLB
- Regional;

e. 3 delegados de cada Or
ganização filiada. 

A Presidência está convidando 
todos os Regionais que por algum 
motivo não conseguiram se 
articular ou estão passando por 
problemas momentâneos de 
organização a comparecerem com 
o número de pessoas que tiverem
condições de fazer chegar a São
Luís.

O importante é a presença! 

Todos terão 
direito a 
voz, 1nas 
apenas os 
delegados 
citados an
teriormen
te terão direito a voto. 

Hospedagem 
Os delegados e delegadas-:-da 

X.XIV Assembléia Geral Ordinária 
serão hospedados nas famílias, 
razão pela qual é solicitado iue, 
por ocasião do preenchimento- da 
ficha de inscrição, seja inform�do 
se necessita ou não de hos
pedagem. Favor levar roupa:de 
cama e banho. 

V Encontro Nacional em preparação! 

O Conselho de Leigos da 
Arquidiocese de São Paulo -

CLASP - em comunhão com os 
Conselhos de Leigos das Regiões 
Episcopais Belém e Ipiranga e os 
Grupos de Articulação de Leigos 
das Regiões Episcopais Santana, 
Sé, Lapa e Brasilândia estão no 
proces�o de formação das equipes 
de trabalho para o V Encontro 
Nacional de Lei
gos a ser realizado 
em São Paulo/SP, 
na festa de Corpus 
Christi de 2006. 

Já foi solici
tada a diferentes 
artistas a pro
dução de pro
postas de cartazes para o V 
Encontro, que serão apresentadas 
na Assembléia Nacional do CNLB 
em São Luís, onde será escolhido 
o cartaz-símbolo do Encontro
Nacional.

A partir de junho, teremos a 
Secretaria do V Encontro Nacional 

funcionando em São Paulo para 
atender a todos os leigos interessados 
em participar do evento. A Secretaria 
será sediadà no Instituto São Paulo 
de Cidadania e Política e terá a 
assessoria direta do CLASP. 

As coordenações de pastorais, 
movimentos e associações da 
Arquidiocese de São Paulo já estão 
tomando conhecimento do encon

tro e colaborarão com a 
sua realização e sucesso. 

Celebrar, refletir e 
vivenciar no V En
contro Nacional de 
Leigos um dos docu
mentos do Concílio 
Vaticano II será uma 
experiência extra

ordinária para todos nós leigos e 
leigas que desejamos construir o 
Reino de Deus a partir de uma Igreja 
repleta de ministros e ministras, rica 
em carismas, inculturada na vida 
do seu povo e anunciadora da 
Palavra de Deus. 

Fonte: Edson Silva 
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Começa ho�julgamento 
das '' gostosonas da PM' '· 

Começa hoje às 15h30, ho ___ Essa é a primeira vez qµe o 
Estado-Mâior da Polícia Militar, recém-criado Conselho de Etica 
os mais polêmicos julgamentos da PM se reúne para avaliar um 
da corporação sobre o comporta- caso onde as policiais são acusa-.• 
mento ético de sete policiais das de ferir a imagem da corpo-· 
femininas da Companhia Espe- ração, ao osarem de biquíni na' 
cial de Trânsito (CET), que par- praia. As atenções do Conselho1 

ticiparam da reportagem As gos- se v ltarão para as PMs Mariste--> 
tosonas da PM, publicada se- la Car oso dos Santos e MárciaJ 

man� passada em O DIA. Os Machado, cujas fotografias fo7� s,ete mtegrantes do Conselho de ram consideradas sensuais em 
Etica_ da PM vão ouvir as PMs excesso para o decoro e a serie-1M�rti_stela Cardoso d?s San�os, d de da corporação. As duasi Mareia Machado, Fátima C01m- ª 

bra, Andréa Cristina de Sousa, podem ser advertidas ou suspen-1 
�artha Ivl���do, Aline Ferreira sas, dependendo do resultado do;
Lima e Regma Santos. julgamento. 

y 
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a O mambo, o ritmo calien
te que Cuba exportou nos 
anos 50, está de volta em 
forma de filme. Trata-se de 
Os Reis do Mambo, que es
tréia em maio mas já come
ça a balançar os quadris 
dançarinos. Pág. 6 

"' 

Rio de Janeiro, terça-feira, 24 de março de 1992 

1: 
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Bonitas e vaidosas, algumas 
PMs andam virando a cabeça 

dos motoristas da cidade 
LUCIANA NUNES LEAL 

Se seu velho amigo de repente começou a suspirar por PMs,é bom dar uma olhada pelas ruasc;la cidade antes de começar apensar besteira a respeito dele._Ep.fiadas em macacões apertadinhos: e cuidadosamente maquia-. das com batons de cores quentes, algumas policiais femininasapdam incendiando a imaginação dos motoristas do Rio. 
�las são capazes de controlaro trânsito na hora do rush,rebocar carros estacionados em cima da calçada e até correráfrás de ladrões sem perder ocharme. "Fico até pensando coinó elas são fora do serviço.Tem cada uma de tirar o sossego", derrete-se o taxista EdmarCássiano. 

� · Quem não gostaria de meiahôra de' conversa com Márcia Machado Pinto, uma bela loiri
nha de 1,69m de altura e 55 quilos? Nem que seja para levaruma advertência por ter avançadó o sinal. Aos 20 anos, Márcia já arranjou namorado durante o 
trabalho na rua. "Foi no Aterro dá Flamengo. Uma cadelinha • 

li \S)\ atrnpe\ada e () 1a-pa1. -paxou 
P,?ü� 'i,�<vn.ê-\'à. t'iâ 'ffi'u\\'v 'i,\'i\\�i.t�()._ �A.cabamQ�,- -t\�� et\CQfü t,ran�o depois e namoramos ummês·", relembra a soldado. 

-. Fátima Coimbra, de 32 anos,corri 10 de PM, nem gosta muitode se maquiar. "Mas dentrodesse uniforme a gente fica tão feia,- com cobertura (boné ou 
�---=--\,�,-��- . 

:t j RE.GIME HINDÚ 
Emagreça sem _passar fome 

·2 c;®$ulas ao dia e pronto.
Ligue 205-9551 e receba

•em· casa (2• a sábado) pro
duto natural sem contra-in
dicação.
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boina) obrigatória, que precisacaprichar um pouco'', diz. Comlongos cabelos escorridos,,1, 77m e 65 quilos, ela usa uma delicada tornozeleira no pé direito, mas que só aparece quando usa a farda de saia e blusa.Agora, está se preparando paraingressar na Polícia Civil comodetetive. "Cantadas não faltame não é só na rua. Alguns oficiais também vêm com seus papos", revela. 
Conversar, tudo bem, masfalta de respeito Andréia Cristina de Souza não tolera. O mulherão de 22 anos, 1,74m e 70 quilos, entrou para a PM há um ano e meio. "Já pensei em,conduzir um homem para a defe.:'" gacia uma vez por desacato, mas desisti. Agora, multar eu já multei. Eu estava decidindo se podiadeixar passar a infração, porquenão era grave, e o motorista veiose desculpar. Mas depois começou a falar muita besteira e eunotifiquei", conta. 
Corpos bem torneados emantidos com todo cuidado sãocomuns na polícia feminina. Para começar, as baixinhas nãotêm vez. E preciso ter no mítúmo l ,65m de alturn. Mart.\\aMâced�, de 11 â\\�"E>, é. �m t'\.pãod.a<J..u.des.::c:�m-l,12m, 65 <J..Ui.lo1:.e um jeitinho de quem adora umbom bate-papo. Mas é difícilencontrá-la em serviço na rua: éa motorista particulàr do majorPaulo Montenaro, comandanteda Companhia de Polícia deTrânsito. 

Bom humor para 
aturar gracejos Basta meia hora controlando 

o trânsito na Avenida Beira-Mare a soldado Maristella Cardoso dos Santos, de 22 anos, já ouviu as maiores gracinhas. "Oh, mo
rena, me pára ·no seu sinal'',gritam de dentro de um ônibus. "Quando passa ônibus, já sei .que vem besteira", diverte-se a policial. "Desde que não sejaum palavrão ou uma ofensa, nãome incomodo com brincadeiras", diz. Márcia Machado também está acostumada com ascantadas, conversas ou simplesmente uma piadinha para nãodeixar passar em branco. "Pioré quando eles dizem: 'devia estar no fogão ou na pia'", recla
ma. Com bloco de multas empunho, Márcia sai anotando oscarros estacionados na calçada em frente ao Museu de Arte Moderna. Depois de uma pisca
dinha, o comissário de bordo 
Alberto Gonçalves, muito gentil, pede: "Vê se dá uma aliviada. '' Ele vê uma vantagem prin:. cipal nas policiais femininas:são muito mais educadas. A maior parte das policiaisfemininas fica na Companhia Especial de Polícia de Trânsito,na Cidade Nova. São 380 sob ocomando do major Paulo Montenaro. Um dos oficiais daquelequartel confessa que é precisométodo para lidar com tantasmulheres. "Se tratar uma melhor do que a outra, acham logoque a gente está paquerando",
conta. Com trabalho puxado namaior parte dos dias, as policiais, em especial Maristella e a amiga Regina Célia de Souza,de 24 anos, torcem mesmo épelo fim de semana de folgapara pegarem uma bela praia, depreferência em Grumari. Lá, nolugar dos macacões e revólveres, biquínis nem tão comportados e nenhuma preocupação 
com quem está em. volta.
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t . )As policiais .normalmente nãô\[�fü: lugifr. .Aline - Está trabalhando nó reboqµe e fiça ·Sii*o.,·lpoís ficam sabendgigouco ântes(âê)rem .. mais pelas avenidas Rio Branco .. e Presidérife 
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Andréia Cristina de Souza 

Aline Ferreira Lima 
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Martha Macedo 

Os truques para 
ficar atraente 
Vida de policial femininatambém é dura. Para as maisvaidosas, então, é um grandesacrifício. Os cabelos têm queestar sempre presos. Não servenem rabo de cavalo, tem que sercoque mesmo. Ainda por cima,a boina ou boné deixam os cabelos sempre suados. Os macacões são bem fechados e as botas,pesadas: Sem falar no salário demenos de Cr$ 200 mil mensais.Mas há como ficar bonita mesmo sem descumprir as exigêpcias. Se a maquiagem não podeser exagerada, Aline Pereira Lima, de 23 anos, capricha nobatom vermelho. No rosto, temsempre um hidratante para proteger a pele do vento e do sol."Também evito qualquer comida que engorde para manter aforma'', diz a morena de l , 72me 70 quilos. Esmalte vermelho ou de outra cor chamativa não pode. Maspara os mugois (macacões) nãohá restrições. Resultado: MarthaMacedo tem um, no mínimo,um número menor do que precisaria. ''Realmente, é bem apertadinho, mas eu já pulei atémuro de dois metros de alturacom ele numa boa'', responde asoldado. Se em trabalho as conversas são quase impossíveis, ovestiário do quartel da CidadeNova é uma festa. Elas falam detudo e se divertem com as histórias de cada uma. ''Tem um caraque sempre diz: 'Com esse macacão você fica tão ... , tão ... ',mas nunca termina a frase, ouporque já fui embora ou porquesabe que, se falar, vai levar umdesacato'', conta Andréia. Agargalhada é g�ral. 
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Rio faz seleção para Saúde 
A Secretaria Municipal de Administração divulgará nos próximos dias o edital do concurso que preencherá 1 .453 vagas; distribuídas por 35 cargos, nos níveis elementar, de 1 º e 2°graus e superior na Secretaria de Saúde. Os salários variam entre Cr$ 234 . 170 ,45, para os 
1 

' 

profissionais de saúde, por uma jornada de trabalho sema-nal de 20 horas, e Cr$ . . . . .  . 85 .374,33, cuja diferença do salário mínimo (Cr$ . . . . . . . . .  . 96.036,33) será paga pela Prefeitura. O atendimento será de6 a 15 de abril. Os locais e
A distribuição da vagas por cargos 

taxas de inscrição ainda não foram definidos .  A superintendente interina de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Alsina de Andrade Américo, adiantou que três postos de inscrição funcionarão nas Zonas Sul , Norte e Centro . 

CARGOS VAGAS SALÁRIOS CARGOS VAGAS SALÁRIOS 

Escolaridade: Superior Cirurgia Geral Radiologia/Tomografia Radiologia/Ultra-sonografia T raumato-Ortopedia Anestesiologia Cirurgia Plástica Cirprgia Pediátrica Cirurgia Vascular Patologia Clínica Anâtomia Patológica Neurocirurgia Çlípica Médica Pediatria Oftalmologia Otorrinolaringologia · He'matologiaSaúde Pública: Psiquiatria . Ginecologia/Obstetrícia 
.l. L' 

}' •  m 
Cruz Vermelha 
inscreve só hoje Encerram hoje as inscrições para os cursos de Aperfeiçoa- .. mento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de Instrurnent11ção Cirúrgica da Escola de 
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Homeopatia 1 0  Cirurgia Torácica 07 Sanitarista 25 Fonoaudiologia 80 234.170,45 Terapia Ocupacional 09 

Escolaridade: 2° Grau Téc. em Laboratório de Patologia Clínica 1 00 220.917, 15 

234. 170,45
Agente de Inspeção Sanitária 20 1 98 .28 1 ,  19 Agente de Administração 70 1 98.281 , 19 

' Escolaridade: 1° Grau ! Recepcionista 1 20 .. Agente de Documentação Médica 45 136.076,70 Auxiliar de Necropsia 
Escolaridade: Elementar Agente de Portaria Copeiro Lavandeiro Roupeiro Ascensorista 

Brasileira. Os candidatos concorrerão a 50 vagas, mediante a taxa de inscrição de Cr$ 10 mil. 
As inscrições são feitas na Praça Cruz Vennelha, 10/ 12 ,  Centro, das 9h às 1 8h. É preciso levar duas fotos 3x4, cópia da carteira de identidade e do com-

20 

160 
80 85.374,33 
35 
50 
50 

hcado de técnico ou auxiliar de Enfennagem para o curso de Aperfeiçoamento em .UTI, e diploma de enfenneiro, para Instrumentação Cirúrgica. Para ambos cursos será aceito também registro provisório no Conselho· Regional de Enfennagem (Coren) . 
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ShNDVICH�? 

PELEZINHO 

VEREDA TROPICAL 

;��11&$!1la1:::j.gft; :�a1111a,:: :::; 1;:::; i; ;:: ;:::;'.�; ;i; ;; HORÓSCOPO :·:·:�-:�· :, :z::- :,:·:, ::r· :,··:::· :: :· :::·::z·::: :z :-:� ::::·:·:,::: ·:·:� ::;: :·: : ·•·:· : ·•·r;::-:::·r::::t·w::u:w· ··rt:w·•« 
OMAR CARDOSO FILHO 

1.  Português Assinale o vocábulo com ditongo nasal decrescente : (A) quando.(B) misteriosos(C) moravam.(D) zangou.(E) vitória.
2, Matemática Dois amigos têm juntos 80 selos. O mais velho possui o triplo do mais novo. O mais velho possui: (A) 20 selos.(B) 30 selos.(C) 40 selos.(D) 60 selos.(E) 70 selos . .
3. Hist., Geo. e OSPBA insatisfação social atingiu as Forças Armadas e difundiu-se, sobretudo, entre os oficiais de baixa patente. Por isso, às revoltas desse período (1 922-1 930) deu-se o nome de: (A) Movimento Nativista.(8) Movimento Tenentista.(C) Movimento Democrático.(D) Movimento Liberal.
(E) Movimento de Oficialidade.
4. Física, Qulmlca e
BiologiaAs características abaixo são dos ácidos, exceto: (A) apresentam H na molécula.(B) bons condutores de eletricidade em solução aquosa.(C) coram.em vermelho o tomassol azul .(D) toma incolor a fenolftaleínavermelha.(E) sabor caústico.
S. MatemáticaSimplificando ;-20' + /45. a) 5 ./"Z + 5 /"3: b) 1 0  ./6. c)5/'5. d)  6 /5. e)  - ./5.

6. PortuguêsAssinale a classificação correta . na oração em destaque: "Repetiu [que não havia acontecido nada] e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na serra". (a) Subordinada substantiva subjetiva.(b) Subordinada substantiva predicativa. (c) Subord inada adjet iva.(d) Subordinada adverbial temporal.(e) Subordinada substantiva objetiva direta.
7. Hist., Geo. e OSPBA instalação do Governo Geral do Brasil tinha por objetivo: (a) acabar com as CapitaniasHereditárias.(b) apenas desenvolver a lavouraaçucareira.(c) escravizar os índios.(d) cuidar das finanças dos donatários.(e) centralizar a administração,amparar os donatários e intensificar o povoamento.
8. Física, Quimica e
BiologiaA pequena circulação, cujo objetivo é transformar o sangue venoso em arterial, se inicia com o sangue saindo do coração pela artéria pulmonar e termina com a c�egada do sangue ao coração, pela (as) : (a) veias pulmonares.(b) artéria aorta.(e) veia safena.(d) veias cavas.(e) artérias carótidas.

24 de Março - terça-feira Você veio ao mundo no qua�o dia e:
grau do primeiro decanato de Aries, o 
Carneiro celeste. O St:U grau de nascimen
to é luminoso; dá chance, felicidade, mas
dá também gênio instransigente, às vezes colérico, tendência a dispêndio desneces
sário de dinheiro, muita prodigalidade. 
mesmo. 24 de Março assinala uma perso
nalidade altamente magnética. Corpo forte e saudável, reunido a bom poder de
recuperação, torna possível superar a
maior parte dos perigos. A disposição leal 
atrairá muitas amizades sinq:ras. Certo 
aspecto deste dia e grau de Aries indica 
natureza apaixonada e até certo ponto 
vaidosa. Terá sempre chances excelentes, 
oportunidades magníficas, notadamente 
em certos períodos da vid_a. ÁRIES . 
� 1 (22/3 a 20[04)Seus projetos pessoais continuarão â se desenvolver de forína positiva, trazendo os primeiros resu ltados prát icos. Momento importante na vida familiar, na qual poderá encontrar um cquiltôrio emocional"e interior muito profundo . 
' TOURO ] " , ,�, ��,,:. �-. (21/4 a 2qts) Fase de aumento da energia física {! da confiança. A vida profissional começará a se estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas . Pequenos confJitos com a pessoa amada e problemas com negócios financeiros. Confusão e subjetividade na mqneira de pensar. f GÊMEOS 

•:, ' :• : ' '. .;.-�� 

·r· �·m-� n· · }.� .. · .- CE> . . -- �-., .. : ·. .. <'.!J:> �' .•. \�.e• �-· . .:- �. 
'� · .. . �' (21/S a 20/6) Certas possibilidades de realização p�fissional que pareciam trazer bons resul�dos poderão ser adiadas. Os novos rumos da sua vida ganharão mais consistência e força, _através da sua luta e das atitudes prªticas que tomar nestes dias. j 

tffl' r� "�; 

irt; · i 11
CÂNCElt

e 
(2116 11 2117\ 

As questões e gabaritos fo;�!�!f6�i�Bi tk,; E�la de Sargentosdas Armas (EsSA): 1--C; 2-D�.· �;<:4±-E; 5-C; &-E; 7-E e 8-A .. 
Período de reacomodação das novas situações. Será necessário ter paciência consigo próprio. Tendência a não enxergar novas perspectivas para o futuro, mas�elas logo surgirão. Mantenha-se fiel aquilo que é necessário fazer, mesmo que instabilii;_e a sua vida. 

��. 
ORA 50 USAR. 

· UM 'l/(f)U/Nf-/0 
DE C1 it.A OE 
. SA PATEIRDÍ 

Ferreth 
ue: ! é.U NAo sAStA QU€., COLA 0€ SAPATêlRO seRVIA PRA ISSO! 

(\MI\ 
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!! (ll/'7 a ll/S) � "\t.\'à.<:i\o;:i,).'à,W,,t,,).\.o;:i '-,o;:iW,, � �t,<,,<,,o;:i'à,'\, 1:1,�t.'\\.das poderá ajudá-1o a se organiwr jnteriormente, mas de uma maneira npva,comQletando assim a transfonnaçãd da
sua personalidade. Possibilidade de !perdas ·materiais , de acidentes ou situações que o forçarão a mudar o compurtam«t,nto. 
wt;J· . 

VIRGEM
(23/8 a 22/9) Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio de outras pessoas e de conquistas suas diante do mundo. Sintonia com os aspectos mais desconhe-Angel i cidos da mente e do psiquismo humano. 

laerte 

�,. i 

LmRA (23/9 a 22/UI) Apesar dos relacionamentos estarem i0cupando a maior parte do seu tempo, \'OCê passará a se interessar mais pelos assúntos financeiros e pelo contato com os aspectos mais profundos do seu psiquismo;1 Os · momentos de intimidade com ·a pessoà amada serã9 importantes. ·-_, __,,. - . (( ESCORPIÃU
_,. ( r � (23/10 a 11/U)Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive em algo mais de acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato com suas origens e com emoções importantes dQ. seu passado. 

\��-� "<O l( \ 

: t::]�
� SAG1TÁ1UO (22/11 a 21/12) . Você poderá 1mc1ar um novo empreendi-� mento ou , de alguma forma, melhorar a 

(J ,  qualidade e aumentar o préstigio do< seu / trabalho. Período harmonioso na 'yida ' social e n(l relação com os ami_gos. Maurício de Souza 

Nani 

t_,, ... �'.'"'· ,.  � •� 't CAPRICÓRNIO 1' • ')',· ' ,, 
f' ' , 
h . . ,, (22/12 a 21/n Momento muito favorável para o déserP vo\'limento de sua carreira profü,si�na L Através do apoio de outras pessoa�1 de sócios ou de clientes, você poderá melhorar sua situação material e obter o reconhecimento que a sua capacidadé no 
trabalho fez oor merecer. AQVÁRIÓ, 

(2211 a 2Í/2) 

HORIZONTAIS: - 1 - Nome próprio ,  de origem grega, que significa "boa". 6-Ligação. 7 - Composição poéúca. 9 -Tola. 1 1  - Agride. J 3 - Transformar emestado gasoso. 15 - Forma fronominal. 17 - Utensílio de pesca (pi). 8 - Atmosfera. 19 - Flexão do verbo "ser". 20 -Nome próprio masculino. 21 - Período de tempo. 22 - Súnbolo do tântalo. 23 -Vanedade de sílica. 25 - Símbolo do estanho. 26 - Agitava; sacudia. 28 -Surrar; bater. 30 - Tecido de malhas abertas, 32 - Advérbio latino (assim). 34 .:... Três (em m1meros romanos). 35 - Roda dentada de espora (pi). '\TE\\TICMS! l - Renesca-se. '2. - Cidade da Inglaterra. 3 - Diminuúvo. 4 -Conta de despesa efetuada (pi). 5 - Mês dos judeus. 6 - Símbolo do lantano. 8 -Era Cristã. 9 - Peça de vestuário (pi) . 10 -Discursar de forma enfadonha; altercar. J J  - Olear; lubrificar. 12  - Fere; esfola. 14 - Que existe na idéia. 16 - Medida �ga de comprimento. 18 - Suspiros. 23 .,.. Instrumento para cálculos aritméticos. 24 -Gramínea cultivada. 26 - Condii,er, harmonizar. '2.1 - Erva-doce. 29 - Artigo (pi) . 3 1  - Prefixo (em dois). 33 - Símbolo do-rênio. 

JUSí l Ç-A, ON DE 
posso ,é Co!'JHEC l  Alúl./M C Rl/v\ l N 05o R t CO ?  Vcx.i M é  &-ICCYV TRA 

A o  L-ADo DELE. 

Período decisivo para as mudanças relativas à emotividade de ao redireciona�ento 
existencial. Procure ver como o fato dedeixar de lado certas situações poderá abrir as portas para novas reali:z:ações . Harmonia na vida a dois. Estabilidade e confiança com relação às finanças. , 
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PEIXES � � (22/2 a 21/3} r. Os planos para o futuro deverão causar certas mudanças no seu estado ernociei.nal, ou poderão renovª"1" suas esperanças de uma vida melhor. E necessário dispor--se a essa mudança. A organização no traoolho estará favorecida, assim como os rell\cionamentos .  
., 
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MATANÇA NO CAMPO: CNBB lança um documento em Itaici cobrando projetos sociais 

Igreja Católica acusa o Governo de só se 
-preocupar com a execução do Plano Real
Bispos também acusarão Poder Judiciário de ficar sempre ao lado de fazendeiros 

• ITAICI (SP) E CURIONÔPOLIS (PA). A
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) divulgará docu
mento acusando o Governo Fer
nando Henrique de se p_reocupar
apenas com o Plano Real e de não
cumprir a promessa de palanque
cj,e implantar um plano social de
governo. As críticas farão parte
do documento "Paz Social", divul
gado ontem em ltaici pelo bispo
responsável pelo Setor Pastoral
Rural do Nordeste-2, dom Fran
cisco Austregésilo Mesquita.

-Até o momento, nenhum pla
T).O social foi implantado. Não 
qdianta o Plano Real se ele custa 
caro a todos - afirmou o bispo, 
acrescentando que o documento 
''Paz Social" ainda solicitará a 
adoção de uma política de distri
buição de renda por meio do au
mento do salário mínimo e da im
P,lantação da reforma agrária. 

Segundo dom Francisco, o do
cumento fará ainda críticas ao Ju
diciário, que, segundo a CNBB, 
tem favorecido fazendeiros nos 
conflitos agrários. Defendeu ain
<la a formação de uma comissão 
�xterna para apurar as irregulari-
dades no Poder Judiciário. 
: - A apuração de irregularida
<;Jes do Judiciário, dentro do pró
}))rio Poder Judiciário, não resulta 
em nada devido ao forte coorpo
r.ativismo - disse o bispo. 
' 

:Missas e passeatas de protesto 
contra o massacre 

Roberto Stuckert Filho 

;f:;,\: 

NO LOCAL do massacre, é rezada a missa de sétimo dia pelos 19 mortos. Policiais federais acompanham a cerimônia 

empregos, estão voltando. O nú
mero de metalúrgicos do ABC 
caiu de 240 mil para 140 mil e mui
tos que perderam emprego estão 
voltando para a zona rural - dis
se o presidente do sindicato, Hei
guiberto Navarro 

·r----------.
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1 Apresente este cupom até 27 .04.96. 1Móximo de 3 filmes por recorte. 
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Processoexdu� médr.o. 
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dos próprios cabe� oo paciente, 
vem seroo uttlizallara anos 

pelo Dr. LUOOVICO VICTÓRIO, 
e toma-se A SOLUÇÃO DEFINmVA DA CALVÍCIE. 
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1 Cobrimos qualquer 1 
1 oferta anunciada · 1 
1 no Brasil e damos mais 1 
1 l 0% de desconto. 1
1 Apresente o recorte em todos os lojas De Pló. l
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Q u e f 11 o tÍ ci a s d e'/n,a 1
Hoje, o arcebispo dom Lucas 

Moreira Neves, presidente da 
CNBB, vai celebrar, juntamente 
com 300 bispos, missa para lem
lbrar a morte dos 19 sem-terra em 
Eldorado de Carajás, há sete dias. 
A missa será celebrada no Mos
teiro de ltaici, onde se realiza a 
34ª Assembléia-Geral da CNBB. 

À tarde, os metalúrgicos do 
ABC paulista farão passeata em 
São Bernardo. Na sede do Sindi
cato dos Metalúrgicos, os bispos 
dom Pedro Casaldáliga e dom 
Thomaz Balduino celebrarão cul
to ecumênico. Ontem, os sindica
listas convocaram os trabalhado
res nas montadoras, onde os ope
rários usaram fitas pretas nos 
macacões, em sinal de luto .. 

Em Sã9 Paulo, o dia será mar
cado por uma passeata liderada 
pelo Movimento dos Sem T.erra 
que terminará com um culto 'e'cu
mênico na Praça da Sé. 

sentar, provavelmente ainda esta 
semana, mais um cadáver além 
dos 19 encontrados em Eldorado 
de Carajás. A revelação foi feita 
ontem por Jorge· Néri, da direção 
estadual do MST, na missa de sé
timo dia celebrada no local do 
confronto, rezada por dom José 
Vieira de Lima. Ao mesmo tempo, 
o Governo, do estado e a Procura
doria-Geral de Justiça anuncia
ram providências para indenizar 
os parentes das vítimas. • 

}-8[)[)-J85-8588 ReJ;e&a 0· G l(}bt)��-,., 
- Os trabalhadores rurais vie

ram para as cidades e, agora, sem O MST,do Pará pretende apre- Ligando dos EUA. Estádos Uníaos. 

Até 7 de maio você vai poder fazer o melhor negócio do momento: subscrever ações do maior banco do país. Se você ainda não é sócio, o prazo vai até o 
dia 20 de maio. É só procurar a agência mais próxima e falar com o gerente. Sem demora nem burocracia você compra o Banco do Brasil de amanhã. 
São 200 anos de história· e um grande futuro pela frente. Quanto mais ações você comprar, maior vai ser o seu rendimento. Não deixe passar esta 
oportunidade. Não é todo dia que um banco convida você para ser sócio. Muito menos o maior banco do Brasil. 
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TEMA EM DISCUSSÃO: Saídas para o transporte urbano 
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Derrapando na curva 

A
lém de dificuldades no trânsito, o pro
jeto Rio Cidade pode criar, eventual
mente, desafios à lógica. Não é muito 
fácil de explicar, por exemplo, por que 

o trecho de ciclovia que passa pela Praça Antero
de Quental teve de ser quebrado,
menos de um ano depois de pron-

pio, onde até membros da família real são vistos 
eventualmente pedalando. A Holanda, entretan
to, é território plano como uma mesa de bilhar; 
e também não consta que, por lá, o clima seja 
impeditivo a que um cidadão, de bicicleta, saia 

de casa e chegue ao trabalho em 
boas condições de transpiração e 
higiene. to, para adequar-se às obras do

projeto. 
A explicação fornecida é de que 

a obra era provisória, e que, quan
do ela foi feita, não havia certeza 

Seriam as 
ciclovias um 

dle que o projeto maior chegaria à 
praça. O custo adicional dessas in
certezas, entretanto, pode acabar 
sendo elevado. 

dos meios 
alternativos ao 

O fato é que a mudança de hábi
tos arraigados não se faz de um dia 
para o outro, e semp.re exige uma 
longa preparação. t verdade que 
existe um desequilíbrio entra utili
zação de automóveis e espaços 
disponíveis nos grandes centros. 

Toda a filosofia de desenvolvi
mento do pais, entretanto, de Jus
celino Kubitschek para cá, apoiou
se na indústria automobilística, 
que, além de automóveis, gera em-

f 

Também não é muito fácil enten
der o papel a ser desempenhado 
pelas ciclovias na transformação 

automóvel? 

de hábitos que a Prefeitura deseja 
estimular. Seriam elas um dos meios alternati
vos de transporte a substituir o automóvel, que 
o prefeito está a ponto de estigmatizar como ini
migo público número um?

Isto é o que acontece na Holanda, por exem-

pregos. 
Mudar essa filosofia exige um projeto educa

tivo de grande alcance. Exige, também, que es
tejam à mão boas alternativas de transporte,co
letivo. O que, até agora, não se vê. 
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A cultura rodoviarista 
ROBERTO AINBINDER 

O 
anunciado "Big Jam", o engarrafamen
to que não se desfaz, dos livros de fic
ção, começa a se materializar nas 
grandes cidades, que ao longo dos 

anos n_ão adquiriram uma visão crítica sobre a 
cultura rodoviarista e suas nefastas conseqüên
cias para a qualidade de vida. No Brasil, a pro
dução da indústria automobilística despeja nas 
ruas cerca de 130 mil veículos por mês, o que 
aliado à incapacidade tisica da expansão de ci
dades como o Rio de Janeiro e São Paulo aponta 
para um cenário urbano caótico, num futuro 
muito próximo. No Rio a opinião pública "midia
nizada" menospreza as declarações do prefeito 
César Maia, que identificou o automóvel como 
inimigo público número um e res-
saltou a função didática dos engar-

ção na ocupação do espaço físico da ordem de 
222 vezes! 

Um décimo de todos os deslocamentos, os 
realizados por automóveis, é responsável pelos 
engarrafamentos e por problemas que, gradati
vamente, pioram a qualidade de vida da popu
lação. A perda de tempo nas viagens urbanas, o 
estresse, a perda de produtividade, o desperdí
cio energético, o aumento da poluição atmosfé
rica, sonora e visual são algumas das nefastas 
conseqüências deste modelo. 

A estratégia para reverter este quadro, impos
to a partir da década de 50, depende de muita 
vontade política para cortar os vicios das ações 
de governo nas esferas de transporte e urbanis
mo. A sociedade que pretenda encarar de frente 
este problema não pode permitir este verdadei-

ro laissez-faire do uso do automó
vel, que acontece hoje. 

rafamentos. Este alerta, numa lei
tura mais atenta, diz respeito à ne
cessidade de uma reflexão sobre a 
cultura do automóvel, este objeto 
de desejo e um verdadeiro fetiche 
da sociedade consumista. 

Os governos, disputando freneti
camente a instalação de montado
ras de automóveis em suas cidades 
e os investimentos públicos dire
cionados para alargamento de 
vias, abertura de túneis, constru-

Reverter este 
quadro 

depende de 

Algumas ações, desenvolvidas 
em cidades que obtiveram sensível 
melhoria na qualidade de vida, 
apontam para a necessidade de re
dução dos deslocamentos, deixan
do as pessoas mais próximas de 
seus locais de trabalho. O incenti
vo à centralidade dos bairros, à se
gurança viária das viagens não mo
torizadas (a pé e de bicicleta). O re
direcionamento das prioridades 

muita vontade 
política 

ção de viadutos, não só incentivam 
ainda mais o uso do automóvel como acentuam 
a perversa concentração de renda nas camadas 
da população onde se encontra a maioria dos 
proprietários de carros. 

Em recente pesquisa realizada sobre a mobi
lidade urbana da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro constatou-se que, enquanto os auto
móveis são responsáveis por apenas 11,5% dos 
deslocamentos diários da população, os ônibus 
respondem por 61 % dessas viagens, ou seja, oito 
milhões de passageiros por dia. 

Num raciocínio simplista seriam necessários 
apenas 1.500 ônibus nas ruas para absorver o 
1,5 milhão de passageiros, transportados diaria
mente em quase um milhão de automóveis. As
sim, os oito milhõ,t!s de metros quadrados ocu
pados pelos ·carros dariam lugar a 36 mil metros 
quadrados ocupados pelos ônibus. Uma redu-

·,e ·-- , l ___ j

de investimentos nos transportes 
de massa, a articulação entre os 

modais de transportes, a melhoria das teleco
municações e da taxação exemplar do uso do 
automóvel em área urbana, criando mais des
conforto aos motoristas, também ajudariam a 
reverter a atual situação do trânsito. Apesar das 
leis que desestimulam as concessões públicas e 
da desarticulação entre as esferas dos poderes 
municipal, estadual e federal, a Prefeitura vem 
fazendo a sua parte, seja através do conceito de 
revalorização dos bairros e dos pedestres, atra
vés do projeto Rio Cidade; da implantação do 
projeto Ciclovias Cariocas e da criação do Tele
porto entre outras. Ainda é pouco, mas já evi
dencia uma nova estratégia de atuação. 

ROBERTO AINBINDER é arquiteto e coordenador de 
Projetos Cicloviários da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
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CARTAS DOS LEITORES 
Massacre 
• Ao assistir às imagens chocantes do
massacre dos sem-terra na cidade pa
raense de Eldorado de Carajãs, confes
so que me senti com vergonha de ser
brasileiro. Episódios anteriores, corno, .
por exemplo, a matança de Corumbia
ra, não assumiram a repercussão que o
caso merecia já que o fato não foi do
cumentado pela imprensa televisada.
Agora, não há corno negar. As imagens
exibidas pelo "Jornal Nacional" falam
por si só. Os truculentos policiais a ser
viço do Governo do Parâ simplesmente
trucidaram os indefesos trabalhadores
e suas familias, não respeitando nem ao
menos as crianças. A culpa.pelo ocor
rido é das autoridades constituidas, à
frente o presidente Fernando Henrique
Cardoso, que não demonstra, inobstan
te promessa de campanha, vontade po
lítica de promover a reforma agrária e
assentar as famílias dos sem-terra.

JORGE ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 
(20/04), Rio 

• Abominável a chacina, o massacre
dos sem-terra no Pará. A tragédia cho
cou o mundo. Não creio que as autori
dades vão ficar lmpassivels ante terrí
vel matança. Será que o governador Al
mir Gabriel, que fora alertado 35 dias
antes da tragédia (O GLOBO 19/04) con
segue dormir o sono dos inocentes?
Onde está a Comunidade Solidária? On
de a justiça social prometida em cam
panha? Será que este derramamento de
sangue é fonte de prazer para os deten
tores do poder? Não posso acreditar.
Será que o clamor dos miseráveis, dos
oprimidos não chegam aos seus ouvi
dos?

MARIA DO CÉO GOMES DE ALMEIDA 
(19/04), Volta Redonda, RJ 

• Mais uma vez me envergonho de ser
brasileiro, de ver que nossas elites con
tinuam encasteladas governando no
horizonte de seus umbigos e preferindo
corno sempre acomodar-se em nome de
urna falsa e perigosa paz. Todos nós sa
bemos que uma eficiente reforma agrá
ria custaria ao Governo bem menos que
este banquete de reais oferecido aos
nossos frágeis banqueiros que diaria
mente rodeiam nossos palácios.

BASILIO MANHÃES DE JESUS 
(18/04), São Gonçalo, RJ 

• A respeito dessa chacina acontecida
no Pafá um ponto deve ser ressaltado:
se a f:onduta da Polícia Militar é injus
tific

[
'!vel, também o é a dos líderes do

MST. Quem assistiu na TV Globo à re
port gem em que um dos líderes do
movimento incitava o grupo a enfrentar
e atacail a polícia com machados, foi
ces, pedras e armas de fogo, o que pou
co depois ocorreu, somente poderia es
perar o pior. A participação desses líde
res nessa tragédia é criminosa, tanto
quanto a dos policiais que dolosamente
perseguiram e mataram ou feriram os 
infelizes que obedeceram ao comando
desvairado e demagógico desses apro
veitadores da miséria alheia. No míni
mo esses líderes cometeram crimes
contra a paz pública (arts. 286 e 288 do
Código Penal), motivo por que 'devem 
ser indiciados no inquérito Instaurado. 
Afinal, se a reforma agrária é fator de 
estabilização social, o direito de pro
priedade, tutelado pela Constituição fe
deral e por leis ordinárias, não pode ser 
ignorado pelo MST. 

JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO 
(19/04), Rio 

o Os brasileiros assistiram no dia 18/04
à maior covardia da nossa História. In
felizmente, as imagens mostradas pelas
redes de televisão são verdadeiras.
Imagens lamentáveis e revoltantes que 
jamais serão esquecidas por nós e todo 
o mundo. Para justificar o massacre
dos sem-terra no Pará, o Governo fede
ral culpa o coronel, os policiais e todos
os envolvidos, mas em momento algum
assume a sua responsabilidade. Fala
como se estivesse isento de tudo o que 
ocorreu. Se esquece, ou melhor, não
quer ser lembrado de que toda essa si
tuação é fruto de uma politlca equivo
cada, de uma falsa política social, de
uma demagogia sem precedentes. O
Governo federal insiste em suas refor
mas, na tese da reeleição e no arrocho à
classe trabalhadora deste país. Ao mes
mo tempo, abre as torneiras dos cofres
públicos para amparar os "pobres coi
tados" dos banqueiros. Incentiva a des
truição e a desmoralização do setor pú
blico. Principalmente o setor saúde, on
de as cooperativas vêm a todo o vapor.
Impede de todas as formas a abertura
de CPI. É um verdadeiro mar de lama.

JORGE DA CONCEIÇÃO GOMES 
(22/04), Niterói, RJ 

CPMF 
• Parabéns pelo artigo deste jornal na
edição de domingo 14/4, cujo título "So
lução ilusória" retrata o que seria a
aprovação pelo Congresso da CPMF. Pe
. la universalidade de sua aplicação, em 
forma·dita "de cascata", ou seja, inci
dindo várias vezes sobre cada um da
totalidade dos produtos e serviços, tal
imposto poderá derrubar o Plano Real.
No caso do cimento, por exemplo, ele
incidiria (1) na sua fabricação (insumos
em geral); (2) na sua venda aos ataca
distas; (3) na venda dos distribuidores
e retalhistas; (4) na venda aos constru
tores; (5) já agregado a construções, na
venda a empreiteiros ou incorporado
res; (6) na venda ao comprador do imó
vel ou obra acabada. 

Índios 

FRANCISCO V. PEDERNEIRAS 
(14/04), Rio 

• A política indigenista adotada em 
nosso país está superada, porque favo
rece a criação de estados independen
tes dentro do território nacional, com
possível isolamento cultural dos ín
dios. Os organismos internacionais,
que conhecem a Arnazônla melhor do
que nós, sob o pretexto de proteção às
populações indígenas, podem colocar
em risco a soberania do nosso país.
Tratam-se de defensores que pregam
abertamente a internacionalização da
Amazônia. Não é segredo que se corre o
risco de sob o pretexto de defesa dos
índios e de seus interesses sermos sur
preendidos pela intervenção de outros
países.

OSIRIS BORGES 
(15/04), Rio 

olixo reciclado 
• Primeiro, foi a luta para se reciclar o
lixo. Tecnologias foram desenvolvidas
para reaproveitamento do lixo, inclusi
ve papel e plástico, os mais visados.
Mas, o que parecia uma solução, pode
ter se transformado em outro proble
ma. Com a desculpa de que tudo é re
ciclável, passou-se a gerar um lixo infi
nito, sem a menor culpa. Tudo que se
compra agora vem em embalagens des
cartáveis. Ser mais higiênico explica a
necessidade em muitas situações. Ago
ra, é na chamada praticidade que mora
o perigo. Muitos produtos poderiam es
tar utilizando embalagens reutilizáveis,
mas como sai mais barato eliminar o
frete do retorno, as empresas estão pri
vilegiando os descartáveis. Assim, aca
bamos consumindo produtos que, às 
vezes, não duram nem um minuto em
nossas mãos, mas que geram um lixo
enorme, que vai passar por um longo
processo até ser eliminado. O custo
ecológico é alto, com consumo de mui
ta energia, além do próprio desperdício
que representa. Hoje, por exemplo,
quando se entra numa lanchonete do ti
po fast-food, podemos constatar este
exagero. É impressionante o lixo gera
do a cada lanche. Tudo que se compra
vem nas tais embalagens recicláveis. A
cada instante lá está o funcionário tro
cando o saco da lixeira ou socando-o
para caber mais. Nos supermercados é
a mesma coisa. Enchemos carrinhos de
compras e, no máximo, as garrafas de
cerveja é que retornarão. O mais terá
como destino certo as sacolas dos su
permercados, preferidas das donas de
casa para pro o lixo. Campanhas bem
que poderiam conscientizar indústria e
comércio, depois os consumidores, so
bre o drama que é gerar e dar destino a
tanto lixo que os garis da Comlurb fa
zem desaparecer na calada da noite.

REINALDO C. LICHTI 
(20/4), Rio 

Freud explica 
• O prefelto César Maia acusa o gover
nador Marcello Alencar, neste domingo 
(21/04),  em artigo publ icado n o
GLOBO, d e  voltar atrás na decisão de •
municipalizar o Metrô da cidade e in
viabilizar os projetos de expansão das
linhas. César Maia tergiversa e maltrata
a verdade, no artigo publicado no
GLOBO. Coube, sim, a César Maia, co
locar uma pedra nos trilhos do Metrô
do Rio, ao descumprir, quando assumiu
a Prefeitura em 93, o protocolo firmado
em 1992, entre os governos federal, es
tadual e municipal, sobre a municipali
zação. Já o Governo do estado, com a
posse de Marcello Alencar, aceitou as
sumir os trens da CBTU, passados à Flu
mitrens. César também não cumpriu a •
lei votada na Câmara Municipal, que de- ;
terminou a alocação de recursos para a '
expansão do Metrô e investimentos na 
área de segurança. O projeto, enviado :
pelo próprio prefeito, deixou de ser
eleitoralmente interessante para César
Maia, quando verificou que as novas li
nhas e estações só poderiam ser con
cluídas depois de encerrado seu man
dato municipal. César reedita a técnica
nazista de propaganda na Prefeitura do
Rio, ao martelar mentiras na expectati- ;
va de que a versão falsa acabe sendo to
mada como verdade; distorce fatos dia
riamente e se credencia como um
Goebbels-tupiniquim. Ao negar o pro
metido apoio ao Metrô, o prefeito obri
gou o Governo estadual a retornar iso
ladamente o esforço de expansão do
serviço, o que foi feito através do ajuste·
com o BNDES, garantindo recursos pa
ra levar os trilhos a Capacabana e Pa
vuna e concluir o rabicho da Tijuca. É
também falsa a afirmação do prefeito·
de que o Governo estadual pretendesse .
utilizar a verba de R$ 60 milhões, com-.
promisso inicial de César para ajudar a
obra, para pagamento de contrapartida
do estado aos investimentos do BNDES.
Essa contrapartida já está formalizada 
e carimbada, na ordem de R$ 140 mi
lhões, com verbas do tesouro estadual. 
Os recursos da Prefeitura seriam usa
dos, sim, em mais uma etapa da exten
são até a Siqueira Campos, compondo 
uma rede que aliviaria o congestiona
mento que inferniza a cidade como le
gado do prefeito. O governador jâ de
clarou que não deve e não pode alimen
tar uma polêmica com o prefeito, que 
demonstra, há algum tempo, a idéia fixa 
de agredi-lo através da mídia como fac
tóides e inverdades. A Coordenadoria
Geral de Imprensa denuncia a tática na
zista de César Maia e reitera que a re
corrência diária do prefeito à figura de 
Marcello Alencar parece extrapolar até 
mesmo o jogo baixo eleitoreiro, desbor
dando para uma patologia psíquica, ' 
uma relação de complexos, recalques e 
enrustirnentos que só Freud explica. 

PAULO JERÔNIMO DE SOUZA, 
coordenador-gera/ de imprensa do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
(24/04), Rio 

• MAIS CARTAS DOS LEITORES
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O GLOBO acolhe opiniões de seus leitores so
bre todos os temas e acontecimentos. Reser
va-se, no entanto, o direito de rejeitar acusa
ções insultuosas ou desacompanhadas de 
documentação. Também não serão publica
das cartas de agradecimentos ou elogi os de 
naturezas pessoal. Devido às l
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espaço, será publicada uma seleção das car
tas recebidas; quando estas não forem sufi
cientemente concisas, ·serão publicados os 
trechos mais relevantes. 
As cartas devem ser dirigidas à seção Cartas 
dos Leitores ( O GLOBO - Rua lrineu Ma
rinho 35, CEP 20233/900) ou pelo fax 534-
5535. Só serão levadas em contas cartas as
sinadas e que contenham nome e endereço 
completos do remetente. 
Caixa postal Redação 11066 
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• Faltaram os seguintes re
sultados na tabela do Cam
peonato Estadual publicada
no caderno Esportes de 22
de abril: ltaperuna 1 x O
América; Americano 1 x O
Bangu; Barreira 1 x O Olaria;
Barreira l x 1 Volta Redon
da; Botafogo 1 x O Volta Re
donda; Flamengo 2 x 1 Itape
runa; Flamengo 3 x O Madu
reira; Fluminense 3 x 5 Vas
co; Itaperuna 1 x 2 Flamen
go; Madureira O x 3 Flamen
go
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MATANÇA NO CAMPO: CNBB lança um documento em Itaici cobrando projetos sociais 

Igreja Católica acusa o Governo de só se 
-preocupar com a execução do Plano Real
Bispos também acusarão Poder Judiciário de ficar sempre ao lado de fazendeiros 

• ITAICI (SP) E CURIONÔPOLIS (PA). A
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) divulgará docu
mento acusando o Governo Fer
nando Henrique de se p_reocupar
apenas com o Plano Real e de não
cumprir a promessa de palanque
cj,e implantar um plano social de
governo. As críticas farão parte
do documento "Paz Social", divul
gado ontem em ltaici pelo bispo
responsável pelo Setor Pastoral
Rural do Nordeste-2, dom Fran
cisco Austregésilo Mesquita.

-Até o momento, nenhum pla
T).O social foi implantado. Não 
qdianta o Plano Real se ele custa 
caro a todos - afirmou o bispo, 
acrescentando que o documento 
''Paz Social" ainda solicitará a 
adoção de uma política de distri
buição de renda por meio do au
mento do salário mínimo e da im
P,lantação da reforma agrária. 

Segundo dom Francisco, o do
cumento fará ainda críticas ao Ju
diciário, que, segundo a CNBB, 
tem favorecido fazendeiros nos 
conflitos agrários. Defendeu ain
<la a formação de uma comissão 
�xterna para apurar as irregulari-
dades no Poder Judiciário. 
: - A apuração de irregularida
<;Jes do Judiciário, dentro do pró
}))rio Poder Judiciário, não resulta 
em nada devido ao forte coorpo
r.ativismo - disse o bispo. 
' 

:Missas e passeatas de protesto 
contra o massacre 

Roberto Stuckert Filho 

;f:;,\: 

NO LOCAL do massacre, é rezada a missa de sétimo dia pelos 19 mortos. Policiais federais acompanham a cerimônia 

empregos, estão voltando. O nú
mero de metalúrgicos do ABC 
caiu de 240 mil para 140 mil e mui
tos que perderam emprego estão 
voltando para a zona rural - dis
se o presidente do sindicato, Hei
guiberto Navarro 

·r----------.
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Q u e f 11 o tÍ ci a s d e'/n,a 1
Hoje, o arcebispo dom Lucas 

Moreira Neves, presidente da 
CNBB, vai celebrar, juntamente 
com 300 bispos, missa para lem
lbrar a morte dos 19 sem-terra em 
Eldorado de Carajás, há sete dias. 
A missa será celebrada no Mos
teiro de ltaici, onde se realiza a 
34ª Assembléia-Geral da CNBB. 

À tarde, os metalúrgicos do 
ABC paulista farão passeata em 
São Bernardo. Na sede do Sindi
cato dos Metalúrgicos, os bispos 
dom Pedro Casaldáliga e dom 
Thomaz Balduino celebrarão cul
to ecumênico. Ontem, os sindica
listas convocaram os trabalhado
res nas montadoras, onde os ope
rários usaram fitas pretas nos 
macacões, em sinal de luto .. 

Em Sã9 Paulo, o dia será mar
cado por uma passeata liderada 
pelo Movimento dos Sem T.erra 
que terminará com um culto 'e'cu
mênico na Praça da Sé. 

sentar, provavelmente ainda esta 
semana, mais um cadáver além 
dos 19 encontrados em Eldorado 
de Carajás. A revelação foi feita 
ontem por Jorge· Néri, da direção 
estadual do MST, na missa de sé
timo dia celebrada no local do 
confronto, rezada por dom José 
Vieira de Lima. Ao mesmo tempo, 
o Governo, do estado e a Procura
doria-Geral de Justiça anuncia
ram providências para indenizar 
os parentes das vítimas. • 

}-8[)[)-J85-8588 ReJ;e&a 0· G l(}bt)��-,., 
- Os trabalhadores rurais vie

ram para as cidades e, agora, sem O MST,do Pará pretende apre- Ligando dos EUA. Estádos Uníaos. 

Até 7 de maio você vai poder fazer o melhor negócio do momento: subscrever ações do maior banco do país. Se você ainda não é sócio, o prazo vai até o 
dia 20 de maio. É só procurar a agência mais próxima e falar com o gerente. Sem demora nem burocracia você compra o Banco do Brasil de amanhã. 
São 200 anos de história· e um grande futuro pela frente. Quanto mais ações você comprar, maior vai ser o seu rendimento. Não deixe passar esta 
oportunidade. Não é todo dia que um banco convida você para ser sócio. Muito menos o maior banco do Brasil. 
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TEMA EM DISCUSSÃO: Saídas para o transporte urbano 

J :.�NÔ$SÁ·,o_�INIÃO� 1 

Derrapando na curva 

A
lém de dificuldades no trânsito, o pro
jeto Rio Cidade pode criar, eventual
mente, desafios à lógica. Não é muito 
fácil de explicar, por exemplo, por que 

o trecho de ciclovia que passa pela Praça Antero
de Quental teve de ser quebrado,
menos de um ano depois de pron-

pio, onde até membros da família real são vistos 
eventualmente pedalando. A Holanda, entretan
to, é território plano como uma mesa de bilhar; 
e também não consta que, por lá, o clima seja 
impeditivo a que um cidadão, de bicicleta, saia 

de casa e chegue ao trabalho em 
boas condições de transpiração e 
higiene. to, para adequar-se às obras do

projeto. 
A explicação fornecida é de que 

a obra era provisória, e que, quan
do ela foi feita, não havia certeza 

Seriam as 
ciclovias um 

dle que o projeto maior chegaria à 
praça. O custo adicional dessas in
certezas, entretanto, pode acabar 
sendo elevado. 

dos meios 
alternativos ao 

O fato é que a mudança de hábi
tos arraigados não se faz de um dia 
para o outro, e semp.re exige uma 
longa preparação. t verdade que 
existe um desequilíbrio entra utili
zação de automóveis e espaços 
disponíveis nos grandes centros. 

Toda a filosofia de desenvolvi
mento do pais, entretanto, de Jus
celino Kubitschek para cá, apoiou
se na indústria automobilística, 
que, além de automóveis, gera em-

f 

Também não é muito fácil enten
der o papel a ser desempenhado 
pelas ciclovias na transformação 

automóvel? 

de hábitos que a Prefeitura deseja 
estimular. Seriam elas um dos meios alternati
vos de transporte a substituir o automóvel, que 
o prefeito está a ponto de estigmatizar como ini
migo público número um?

Isto é o que acontece na Holanda, por exem-

pregos. 
Mudar essa filosofia exige um projeto educa

tivo de grande alcance. Exige, também, que es
tejam à mão boas alternativas de transporte,co
letivo. O que, até agora, não se vê. 

11n10;a11apwt,11 

A cultura rodoviarista 
ROBERTO AINBINDER 

O 
anunciado "Big Jam", o engarrafamen
to que não se desfaz, dos livros de fic
ção, começa a se materializar nas 
grandes cidades, que ao longo dos 

anos n_ão adquiriram uma visão crítica sobre a 
cultura rodoviarista e suas nefastas conseqüên
cias para a qualidade de vida. No Brasil, a pro
dução da indústria automobilística despeja nas 
ruas cerca de 130 mil veículos por mês, o que 
aliado à incapacidade tisica da expansão de ci
dades como o Rio de Janeiro e São Paulo aponta 
para um cenário urbano caótico, num futuro 
muito próximo. No Rio a opinião pública "midia
nizada" menospreza as declarações do prefeito 
César Maia, que identificou o automóvel como 
inimigo público número um e res-
saltou a função didática dos engar-

ção na ocupação do espaço físico da ordem de 
222 vezes! 

Um décimo de todos os deslocamentos, os 
realizados por automóveis, é responsável pelos 
engarrafamentos e por problemas que, gradati
vamente, pioram a qualidade de vida da popu
lação. A perda de tempo nas viagens urbanas, o 
estresse, a perda de produtividade, o desperdí
cio energético, o aumento da poluição atmosfé
rica, sonora e visual são algumas das nefastas 
conseqüências deste modelo. 

A estratégia para reverter este quadro, impos
to a partir da década de 50, depende de muita 
vontade política para cortar os vicios das ações 
de governo nas esferas de transporte e urbanis
mo. A sociedade que pretenda encarar de frente 
este problema não pode permitir este verdadei-

ro laissez-faire do uso do automó
vel, que acontece hoje. 

rafamentos. Este alerta, numa lei
tura mais atenta, diz respeito à ne
cessidade de uma reflexão sobre a 
cultura do automóvel, este objeto 
de desejo e um verdadeiro fetiche 
da sociedade consumista. 

Os governos, disputando freneti
camente a instalação de montado
ras de automóveis em suas cidades 
e os investimentos públicos dire
cionados para alargamento de 
vias, abertura de túneis, constru-

Reverter este 
quadro 

depende de 

Algumas ações, desenvolvidas 
em cidades que obtiveram sensível 
melhoria na qualidade de vida, 
apontam para a necessidade de re
dução dos deslocamentos, deixan
do as pessoas mais próximas de 
seus locais de trabalho. O incenti
vo à centralidade dos bairros, à se
gurança viária das viagens não mo
torizadas (a pé e de bicicleta). O re
direcionamento das prioridades 

muita vontade 
política 

ção de viadutos, não só incentivam 
ainda mais o uso do automóvel como acentuam 
a perversa concentração de renda nas camadas 
da população onde se encontra a maioria dos 
proprietários de carros. 

Em recente pesquisa realizada sobre a mobi
lidade urbana da Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro constatou-se que, enquanto os auto
móveis são responsáveis por apenas 11,5% dos 
deslocamentos diários da população, os ônibus 
respondem por 61 % dessas viagens, ou seja, oito 
milhões de passageiros por dia. 

Num raciocínio simplista seriam necessários 
apenas 1.500 ônibus nas ruas para absorver o 
1,5 milhão de passageiros, transportados diaria
mente em quase um milhão de automóveis. As
sim, os oito milhõ,t!s de metros quadrados ocu
pados pelos ·carros dariam lugar a 36 mil metros 
quadrados ocupados pelos ônibus. Uma redu-

·,e ·-- , l ___ j

de investimentos nos transportes 
de massa, a articulação entre os 

modais de transportes, a melhoria das teleco
municações e da taxação exemplar do uso do 
automóvel em área urbana, criando mais des
conforto aos motoristas, também ajudariam a 
reverter a atual situação do trânsito. Apesar das 
leis que desestimulam as concessões públicas e 
da desarticulação entre as esferas dos poderes 
municipal, estadual e federal, a Prefeitura vem 
fazendo a sua parte, seja através do conceito de 
revalorização dos bairros e dos pedestres, atra
vés do projeto Rio Cidade; da implantação do 
projeto Ciclovias Cariocas e da criação do Tele
porto entre outras. Ainda é pouco, mas já evi
dencia uma nova estratégia de atuação. 

ROBERTO AINBINDER é arquiteto e coordenador de 
Projetos Cicloviários da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
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CARTAS DOS LEITORES 
Massacre 
• Ao assistir às imagens chocantes do
massacre dos sem-terra na cidade pa
raense de Eldorado de Carajãs, confes
so que me senti com vergonha de ser
brasileiro. Episódios anteriores, corno, .
por exemplo, a matança de Corumbia
ra, não assumiram a repercussão que o
caso merecia já que o fato não foi do
cumentado pela imprensa televisada.
Agora, não há corno negar. As imagens
exibidas pelo "Jornal Nacional" falam
por si só. Os truculentos policiais a ser
viço do Governo do Parâ simplesmente
trucidaram os indefesos trabalhadores
e suas familias, não respeitando nem ao
menos as crianças. A culpa.pelo ocor
rido é das autoridades constituidas, à
frente o presidente Fernando Henrique
Cardoso, que não demonstra, inobstan
te promessa de campanha, vontade po
lítica de promover a reforma agrária e
assentar as famílias dos sem-terra.

JORGE ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 
(20/04), Rio 

• Abominável a chacina, o massacre
dos sem-terra no Pará. A tragédia cho
cou o mundo. Não creio que as autori
dades vão ficar lmpassivels ante terrí
vel matança. Será que o governador Al
mir Gabriel, que fora alertado 35 dias
antes da tragédia (O GLOBO 19/04) con
segue dormir o sono dos inocentes?
Onde está a Comunidade Solidária? On
de a justiça social prometida em cam
panha? Será que este derramamento de
sangue é fonte de prazer para os deten
tores do poder? Não posso acreditar.
Será que o clamor dos miseráveis, dos
oprimidos não chegam aos seus ouvi
dos?

MARIA DO CÉO GOMES DE ALMEIDA 
(19/04), Volta Redonda, RJ 

• Mais uma vez me envergonho de ser
brasileiro, de ver que nossas elites con
tinuam encasteladas governando no
horizonte de seus umbigos e preferindo
corno sempre acomodar-se em nome de
urna falsa e perigosa paz. Todos nós sa
bemos que uma eficiente reforma agrá
ria custaria ao Governo bem menos que
este banquete de reais oferecido aos
nossos frágeis banqueiros que diaria
mente rodeiam nossos palácios.

BASILIO MANHÃES DE JESUS 
(18/04), São Gonçalo, RJ 

• A respeito dessa chacina acontecida
no Pafá um ponto deve ser ressaltado:
se a f:onduta da Polícia Militar é injus
tific

[
'!vel, também o é a dos líderes do

MST. Quem assistiu na TV Globo à re
port gem em que um dos líderes do
movimento incitava o grupo a enfrentar
e atacail a polícia com machados, foi
ces, pedras e armas de fogo, o que pou
co depois ocorreu, somente poderia es
perar o pior. A participação desses líde
res nessa tragédia é criminosa, tanto
quanto a dos policiais que dolosamente
perseguiram e mataram ou feriram os 
infelizes que obedeceram ao comando
desvairado e demagógico desses apro
veitadores da miséria alheia. No míni
mo esses líderes cometeram crimes
contra a paz pública (arts. 286 e 288 do
Código Penal), motivo por que 'devem 
ser indiciados no inquérito Instaurado. 
Afinal, se a reforma agrária é fator de 
estabilização social, o direito de pro
priedade, tutelado pela Constituição fe
deral e por leis ordinárias, não pode ser 
ignorado pelo MST. 

JOSÉ CARLOS DA CRUZ RIBEIRO 
(19/04), Rio 

o Os brasileiros assistiram no dia 18/04
à maior covardia da nossa História. In
felizmente, as imagens mostradas pelas
redes de televisão são verdadeiras.
Imagens lamentáveis e revoltantes que 
jamais serão esquecidas por nós e todo 
o mundo. Para justificar o massacre
dos sem-terra no Pará, o Governo fede
ral culpa o coronel, os policiais e todos
os envolvidos, mas em momento algum
assume a sua responsabilidade. Fala
como se estivesse isento de tudo o que 
ocorreu. Se esquece, ou melhor, não
quer ser lembrado de que toda essa si
tuação é fruto de uma politlca equivo
cada, de uma falsa política social, de
uma demagogia sem precedentes. O
Governo federal insiste em suas refor
mas, na tese da reeleição e no arrocho à
classe trabalhadora deste país. Ao mes
mo tempo, abre as torneiras dos cofres
públicos para amparar os "pobres coi
tados" dos banqueiros. Incentiva a des
truição e a desmoralização do setor pú
blico. Principalmente o setor saúde, on
de as cooperativas vêm a todo o vapor.
Impede de todas as formas a abertura
de CPI. É um verdadeiro mar de lama.

JORGE DA CONCEIÇÃO GOMES 
(22/04), Niterói, RJ 

CPMF 
• Parabéns pelo artigo deste jornal na
edição de domingo 14/4, cujo título "So
lução ilusória" retrata o que seria a
aprovação pelo Congresso da CPMF. Pe
. la universalidade de sua aplicação, em 
forma·dita "de cascata", ou seja, inci
dindo várias vezes sobre cada um da
totalidade dos produtos e serviços, tal
imposto poderá derrubar o Plano Real.
No caso do cimento, por exemplo, ele
incidiria (1) na sua fabricação (insumos
em geral); (2) na sua venda aos ataca
distas; (3) na venda dos distribuidores
e retalhistas; (4) na venda aos constru
tores; (5) já agregado a construções, na
venda a empreiteiros ou incorporado
res; (6) na venda ao comprador do imó
vel ou obra acabada. 

Índios 

FRANCISCO V. PEDERNEIRAS 
(14/04), Rio 

• A política indigenista adotada em 
nosso país está superada, porque favo
rece a criação de estados independen
tes dentro do território nacional, com
possível isolamento cultural dos ín
dios. Os organismos internacionais,
que conhecem a Arnazônla melhor do
que nós, sob o pretexto de proteção às
populações indígenas, podem colocar
em risco a soberania do nosso país.
Tratam-se de defensores que pregam
abertamente a internacionalização da
Amazônia. Não é segredo que se corre o
risco de sob o pretexto de defesa dos
índios e de seus interesses sermos sur
preendidos pela intervenção de outros
países.

OSIRIS BORGES 
(15/04), Rio 

olixo reciclado 
• Primeiro, foi a luta para se reciclar o
lixo. Tecnologias foram desenvolvidas
para reaproveitamento do lixo, inclusi
ve papel e plástico, os mais visados.
Mas, o que parecia uma solução, pode
ter se transformado em outro proble
ma. Com a desculpa de que tudo é re
ciclável, passou-se a gerar um lixo infi
nito, sem a menor culpa. Tudo que se
compra agora vem em embalagens des
cartáveis. Ser mais higiênico explica a
necessidade em muitas situações. Ago
ra, é na chamada praticidade que mora
o perigo. Muitos produtos poderiam es
tar utilizando embalagens reutilizáveis,
mas como sai mais barato eliminar o
frete do retorno, as empresas estão pri
vilegiando os descartáveis. Assim, aca
bamos consumindo produtos que, às 
vezes, não duram nem um minuto em
nossas mãos, mas que geram um lixo
enorme, que vai passar por um longo
processo até ser eliminado. O custo
ecológico é alto, com consumo de mui
ta energia, além do próprio desperdício
que representa. Hoje, por exemplo,
quando se entra numa lanchonete do ti
po fast-food, podemos constatar este
exagero. É impressionante o lixo gera
do a cada lanche. Tudo que se compra
vem nas tais embalagens recicláveis. A
cada instante lá está o funcionário tro
cando o saco da lixeira ou socando-o
para caber mais. Nos supermercados é
a mesma coisa. Enchemos carrinhos de
compras e, no máximo, as garrafas de
cerveja é que retornarão. O mais terá
como destino certo as sacolas dos su
permercados, preferidas das donas de
casa para pro o lixo. Campanhas bem
que poderiam conscientizar indústria e
comércio, depois os consumidores, so
bre o drama que é gerar e dar destino a
tanto lixo que os garis da Comlurb fa
zem desaparecer na calada da noite.

REINALDO C. LICHTI 
(20/4), Rio 

Freud explica 
• O prefelto César Maia acusa o gover
nador Marcello Alencar, neste domingo 
(21/04),  em artigo publ icado n o
GLOBO, d e  voltar atrás na decisão de •
municipalizar o Metrô da cidade e in
viabilizar os projetos de expansão das
linhas. César Maia tergiversa e maltrata
a verdade, no artigo publicado no
GLOBO. Coube, sim, a César Maia, co
locar uma pedra nos trilhos do Metrô
do Rio, ao descumprir, quando assumiu
a Prefeitura em 93, o protocolo firmado
em 1992, entre os governos federal, es
tadual e municipal, sobre a municipali
zação. Já o Governo do estado, com a
posse de Marcello Alencar, aceitou as
sumir os trens da CBTU, passados à Flu
mitrens. César também não cumpriu a •
lei votada na Câmara Municipal, que de- ;
terminou a alocação de recursos para a '
expansão do Metrô e investimentos na 
área de segurança. O projeto, enviado :
pelo próprio prefeito, deixou de ser
eleitoralmente interessante para César
Maia, quando verificou que as novas li
nhas e estações só poderiam ser con
cluídas depois de encerrado seu man
dato municipal. César reedita a técnica
nazista de propaganda na Prefeitura do
Rio, ao martelar mentiras na expectati- ;
va de que a versão falsa acabe sendo to
mada como verdade; distorce fatos dia
riamente e se credencia como um
Goebbels-tupiniquim. Ao negar o pro
metido apoio ao Metrô, o prefeito obri
gou o Governo estadual a retornar iso
ladamente o esforço de expansão do
serviço, o que foi feito através do ajuste·
com o BNDES, garantindo recursos pa
ra levar os trilhos a Capacabana e Pa
vuna e concluir o rabicho da Tijuca. É
também falsa a afirmação do prefeito·
de que o Governo estadual pretendesse .
utilizar a verba de R$ 60 milhões, com-.
promisso inicial de César para ajudar a
obra, para pagamento de contrapartida
do estado aos investimentos do BNDES.
Essa contrapartida já está formalizada 
e carimbada, na ordem de R$ 140 mi
lhões, com verbas do tesouro estadual. 
Os recursos da Prefeitura seriam usa
dos, sim, em mais uma etapa da exten
são até a Siqueira Campos, compondo 
uma rede que aliviaria o congestiona
mento que inferniza a cidade como le
gado do prefeito. O governador jâ de
clarou que não deve e não pode alimen
tar uma polêmica com o prefeito, que 
demonstra, há algum tempo, a idéia fixa 
de agredi-lo através da mídia como fac
tóides e inverdades. A Coordenadoria
Geral de Imprensa denuncia a tática na
zista de César Maia e reitera que a re
corrência diária do prefeito à figura de 
Marcello Alencar parece extrapolar até 
mesmo o jogo baixo eleitoreiro, desbor
dando para uma patologia psíquica, ' 
uma relação de complexos, recalques e 
enrustirnentos que só Freud explica. 

PAULO JERÔNIMO DE SOUZA, 
coordenador-gera/ de imprensa do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 
(24/04), Rio 

• MAIS CARTAS DOS LEITORES

NOS CLASSIFICADOS 

O GLOBO acolhe opiniões de seus leitores so
bre todos os temas e acontecimentos. Reser
va-se, no entanto, o direito de rejeitar acusa
ções insultuosas ou desacompanhadas de 
documentação. Também não serão publica
das cartas de agradecimentos ou elogi os de 
naturezas pessoal. Devido às l

i

mitações de 
espaço, será publicada uma seleção das car
tas recebidas; quando estas não forem sufi
cientemente concisas, ·serão publicados os 
trechos mais relevantes. 
As cartas devem ser dirigidas à seção Cartas 
dos Leitores ( O GLOBO - Rua lrineu Ma
rinho 35, CEP 20233/900) ou pelo fax 534-
5535. Só serão levadas em contas cartas as
sinadas e que contenham nome e endereço 
completos do remetente. 
Caixa postal Redação 11066 
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• Faltaram os seguintes re
sultados na tabela do Cam
peonato Estadual publicada
no caderno Esportes de 22
de abril: ltaperuna 1 x O
América; Americano 1 x O
Bangu; Barreira 1 x O Olaria;
Barreira l x 1 Volta Redon
da; Botafogo 1 x O Volta Re
donda; Flamengo 2 x 1 Itape
runa; Flamengo 3 x O Madu
reira; Fluminense 3 x 5 Vas
co; Itaperuna 1 x 2 Flamen
go; Madureira O x 3 Flamen
go
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São Paulo, 1 6  a 22 de abril 'de 1 982 

1982: 

ANO INTERN.ACIONAIJ 

D·O IDOSO 

Pe. J .  Eduardo de Souza Campos Fi lho 

1982 é o ano internacional do id0s:.i ou d3 
pessoa idosa. Podemos classificar os idosos co
mo sendo marginalizados cm nossa sociedade. 
Isto acontece porque não há uma valorização 
de sua condicão ou de sua :1essoa. É ao mesmo 
tempo um p/oblerna familiar como também um 
problema social . É familiar na medida cm que 
as familias atualmente se formam de maneira 
n uclear, ou seja, no casamento cada nova famí
lia se separa de seus pais formando um núcleo 
social à parte. 

O cfütanciamento dos jovens cas,iís dr 
suas famílias de origem é fator cultural como 
também uma questão atie envolve o urcblenn 
do individualis1no da soêiedade de hoje� Os avós 
podem servir na medida em que podem substi
tuir os pais temporariamente ou  em circuns
tâncias ocasionais. Fora disso qualquer ingerên
cia deles na vida do casal. especialmente na 
educação dos filhos é tido c:omo umo intrusão. 

Com a aposentadoria :1 pessoa idos1 pode 
sentir-se inútil numa sociedade em que mais 
de 50% é jovem. Não existe ocupação para o 
idoso. E o maior problema é que esta "deso
cupação" provoca questões sociais n o  seio ,fa 
familia. Assim muitos são os filhos que sem 
escrúpulo ou motivados r,or acomod,,ção en
viam os pais idosos a casai: especialiwzdris nes
te tipo de internação. Nestas casas pode haver 
mesmo muito conforto, algumas delas são ul
tra-sofisticadas. Para q_uem faz uma visita po
de ter a impressão de que ali não falta nada. 
E do ponto de vista material pode não faltnr 
mesmo. O que acontece c01�10 pior é que o iso
lamento agrava o mal ela velhice. A .;:olid�o 
acompanha cada idoso que mora em !.l1r<a des
tas casas . 

Nos países mais desenvolvidos o problema 
é maior do qne aqui, não EÓ porque o número 
de pessoas em idac.e avançada é granrle como 
também porque a propagação de criação ele 
casas para os idosos cresce dia a did. Quem 
conhece uma destas casas tem logo a noção de 
como a solidão invade estes locais. Cada idoso 
�em seu apartamento com televisão, geladeira 
etc. O convívio comum não é grande: Tudo é 
feito para que cada um estej a bem, rnas so
zinho. 

A integração do idoso 1,a sociedade é mui
to importante porque muito se pode favorecer 
a so.cieda.de com tal integr:-.ção. ls: pr-óprio da · 
pessoa idosa a experiência, n sabedoria de- vida, 
o conhecimento do passado: da história e da
cultura. Todo desenvolvimento cultural · e so
cial não pode deixar de levar em conta a ca
_racteristica do homem de ser histórico ., cons
trutor da cultura. Para tanto é indisoensável a
consciência histórica ou seja o saber e.voluir
histórico tendo em vista o passado. A nova so
ciedade não pode !)rescinàir do passado his-
� .  

. • onco.

O lugar do idoso é na familia, a 1,ua fa
milia. O que se deve mudnr são as constitui
ções familiares de nossa sociedade par.i que a 
pessoa idosa possa desempenhar o seu papel. 

Os exemplos do Antigo Testamento são 
½números no que diz respeito ao papel social e 
religioso do ancião. Havia mesmo um verda
deiro culto a tdos aqueles que tinham passado 
'{lar longo tempo na existência da vida humana. 
A norma religiosa do ancião era a norma reli
giosa para grande maioria do Povo. 

No Novo Testamento, no comeco !lo cri.s
tianismo O ancião recebia a primazia !laS 13.S· 
sembléias e nos cultos. 

Atualmente é dever de todo cidac.!iio dar 
lugar para que a pessoa idosa ocupe o seu lu
gar na sociedade. O trabalho é importante. A 
aposentadoria, que é direito ele todos aqueles 
que tiveram muitos anos 3 serviço dos outros, 
não é motivo para a marginalização <l e par
te da sociedade. Muitas ocupações podem ser 
úteis não só ao idoso individualmen�e como 
também a todos aqueles aos quais irá _crestar 
o seu serviço.

� preciso, entretanto não esquecer que co
mo todos o idoso tem uma profissão adequada 
a sua idade e condição. Seja uma profü:são de 
caráter manual ou intelectual, existem profis
sões mais adequadas a cad:; idade. 

Muito fe tem dito que a sabedo::ia está 
com o velho. Não resta dúvida que ao idoso 
cumpre não tomar uma atitude que p0de ser 
condenada; ou seja, a de que ele pass:-;u pela 
vida e que já contribuiu com sua parte para o 
crescimento social, cultural. 

Sempre haverá meios e motivos para que 
todos em uma sociedade dêem o seu contribu
to. Cada um dentro ele sua idade e dos tale:-i
tos recebidos. 

Ao idoso cumpre também "abrir o i::eu es
paço social''. É ele que vai conquistar o seu lu
gar na sociedade, porque vivemos numa época 
em que predomina a competição e só mesmo 
com a auto-afirmação do ancião a sociedade fa· 
rá a aceitação de sua contribu ição. 

-� --·· · 
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Aos representantes da Confederação d e Trabalhadores L.atino-Americanos

Mensagem aos trab.alhado -es

João Paulo II 

Queridos irmãos, dirigentes da Cen
tral Latino-Americana de Trabalha
dores: 

Aceitei, com muito prazer, o pedi
do de um encontro convosco, repre
sentantes qualificados do mundo do 
trabalho, ao qual me unem tantas 
recordações e vínculos de profundas 
estimas. 

Ê-me grato ver nesse sector da so
ciedade, como homens e como cris
tãos, uma admirável · capacidade de 
comparticipação, que tanto enriquece 
o ser humano; sobretudo quando não
estimula a uma solidariedade externa
entre pessoas, famílias ou grupos so
ciais, mas também se abre à esfera
d.o espú-ito, compartilhando igual-

! m�nte as riquezas religiosas e mo-
1 ra1s . 

Quero antes de tudo expressar-vos 
o meu vivo apreço pela carta que 
me enviastes há alguns meses, para 
manifestar a nossa plena identifica
ção com o espírito e as orientações da 

encíclica "Laborem Exercens". Apre
ciei tambem as vossas iniciativas em
favor da difusão, do estudo e da atua
ção do mencionado Documento pon
tifício entre os trabalhadores da 
América Latina . Tanto mais que a
vossa Central conta com mais de 9
milhões de trabalhadores 11esse "con-
tinente de esperança". Estimulo-vos, 
pois, a contiuai· prestando átenção aos
princípios éticos que inspiram os en
sinamentos sociais da Igrej a. 

O trabalho sindical é uma verda
deira vocação que deve servir para 
a autêntica participação dos traba
lhadores na défesa e promocão dos 
seus valores e interesses vitais: des
de a sua digqdade integral como 
pessoa:;. �eja e n ordem das suas ne
cessidades econômicas individuais, 
familiares, cultµrais e é1icas, seja em 
ordem de uma• participação pública. 

Não ignoro a;, dificuldades e os obs
táculos que o! v

osso serviço sindical 
deve enfrentatperante condições de 
vida e de trabalho, muitas vezes du- , 
ras. de milhões de trabalhadores, e I ta�bém em consequência de indevi- . 

das restrições que atentam contra o 
legítimo direito de liberdade associa
tiva , ou de pressões ideológica que 
tendem reduzir a acão sindical a ta
refas burocráticas à 'vida dos traba
lhadores, ou limitadas a puros hori
zontes econômicos. 

O sindicalismo vem defrontando se 
é C}c'Pressão de corporações egoístas 
ou instrnménto de manipulação por 
parte de interesses ideológicos e polí
ticos . Pelo contrário, exalta a sua 
missão quando, num clima de respei
to a todo o grupo social a acima <le 
ódios, assume a dignidade humana 
integral como critério de serviço aos 
trabalhadores, como tomada de cons
ciência do sentido profundo do tra
balho na realização do homem, co
mo busca de elevacão e democratiza
ção autênticas dos· ambientes de tra
balho e da vida social . É esse subtra
to ético que deve inspirar e guiar a 
atividade sindical . 

Muitas esperanças pode oferecer 
na América Latina um sindicalismo 
i-evitalizado na prova, se é capaz de
se fazer herdeiro e intérprete das me-

lhores tradiçõe.õ populares e nacionais 
de essência cristã e baseadas nos en
sinamentos sociais da Igreja . Do re
encontro social e respeitoso entre a 
Igrej a e o mundo do trabalho podem 
brotar tantos frutos dessas "civiliza-
ção do amor", para a qual convoca
ram o meu Predecessor Paulo VI e 
os Bispos }atino-americanos em Pue
b:a . 

A Igreja continua a oferecer ao 
mundo do trabalho a presença esfr
mulante e esperançosa de Cristo, Se
nhor da história, que chama os siste-
mas econômicos, as culturas, pessoas, 
grnpos sociais, os Estados e a ordem 
internacional a abrirem-e a novas 
perspectivas de ação em favor do ho
mem, partindo da comum filiação em 
Deus Pai e da consequente fraterni
dade entrP. todos os homens . 

Ao concluir este encontro, saúdo 
em vós, com grande estima e afeto, 
todos os trabalhadores da América 
Latina e peço a Deus que vos aben
çõe, bem vossas famílias e todos aque
les que representais. 

A luta sindic.al no Brasil 
Prof. Femando A. de Souza Campos 

Analisando sob alguns aspectos o 
sindicato no Bra::il mais especifica
mente o sindicato dos metalúrgicos 
do ABC se assemelha ao sindicato 
Solidariedade da Polônia. 

Mas no que diz respeito  ao tipo de 
luta empreendida, diríamos que fun-
damentalm{nte apresentam caracte
rísticas bem distintas. O lídet Wale
s'a durante o tem em que esteve à 
frente do sindicato polonês propôs 
uma luta radical, isto é, questionou 

l 
viabilidade do sistema estatal da Po

. 
• 

lônia. Esse questionamento prop�, nha uma mudanca na  essência do .sis-

outros aspectos existentes nas rela
cões entre os proprietários e os tra
balhadores não têm tido um bom 
encaminhamento

1 
fazendo com que as 

mesas de negociações sirvam mais 
como uma forma coletiva para estra
vasamento de frustrações do que pa
ra uma busca real de verdadeiras so
luções estrutul'jiS . 

Um aspecto positivo da luta sindi
cal no Brasil foi sem dúvida a reu
nião dos trabahadores ao redor de 
alguns objetiv�, mas com têm sido 
um movimento. sectário politicamen
te, nenhuma o¼ra categoria ou clas
se social estf!l! envolvida no pro
cesso, isso peque. as próprias lide
ranças' sindic� o evitaram ao má-/ tema social e ec�nômico e mais preci

samente uma transformação radical 
na estrutura de poder . 

No Brasil o que podemos presen
ciar nos últimos anos por parte dos 
grupos sindicais não foi um questio
namento da estrutura de poder exis
tente, . mas críticas na forma como o 
governo vêm gerenciando os inte
resses públicos e, dessa forma a h\ta 
têm se circunscrito somente às rei
vindicações salq_riais, criticando os 
reajustes e o desemprego crescente . 
Na medida em cwe o processo infla
cionário tem gradativamente absorvi
do a capacidade aquisitiva do tra
balhador as indústrias como forma de 
reposição salarial têm oferecido ho
ras extras, e o trabalhador passa a 
trabalhar cada vez mais para poder 
permanecer como o mesmo poder 
aq uisi ti vo . Essas horas extras servem 
por outro lado para aumentar o de
semprego dos trabalhadores . Esses e 

1; ximo, fazend!)tJm que os movimen
tos sin�ical._.."! 

x
,,:cm restr!tos a .�1)1ª 

linha de luta r :vmnerite pobre. A 
criação do par' o dos Trabalhadores 
talvez tenha silo uma tentativa pai-a 
corrigir essa a�o sectária dentro da 
realidade polítiia brasileira. A luta 
sindical no Brail dessa forma nun
ca propôs uma ruptura com o sistema 
político e econmico mas, como dis
semos anterionnente, criticou e es-_ 
perou soluções periféricas para pros
blemas que exigiam soluções mais ra
dicais, mudanças na estrutra do sis
tema econômico e político, causador 
dessa problemática. 

É claro que o governo pouco podia 
fazer para mudar a situação, a não 
sem em prejuízo de outras categorias 
profissionais como aconteceu em al-

,J guns casos, isso porque o modelo eco
nômico adotado no Brasil acaba por 
concentrar uma grande quantidade 

de capital nas mãos de poucas pes
soc:s e grupos econômicos com vistas 
ao desenvolvimento mais eficiente . 
Ta! modêlo econômico acaba por pro
vocar um maior desenvolvimento 
econômico, porém suas consequências 
fatalmente se refletirão nas áreas so
ciais . 

Poderíamos concluir dizendo que 
uma coisa é questionar a estrutura 
de poder quanto aos aspectos ideo
lógicos propondo mudanças radicais 
e profundas na sua estrutura socio
econômica o que vai acarretar, sem 
dúvida, rupturas e mudanças na es-

' trutura de poder inclusive. Outra 
coisa é questionar o sistema de poder J 

sem exigir mudanças na sua estrutu-
\ ra, implica essa postura numa acei

t;ição das regras do jogo ou �q_rque o
momento nao e conv.u:í1etitl!\1Játá as' /
mudanças, ou porque falta o conhe- 1 

cimento de uma proposta melhor de 1 

estrutura de poder, ou porque é mais ! 
interessante e proveitoso fazer o 
jogo do sistema dominante pois assim 
se poderá conseguir atingir alguns 
dos objetivos desejados. De uma for
ma ou de outra ficou patente que a 
luta sindical no Brasil em muito di
fere do modêlo polonês, quem sabe 
como analogia pudéssemos citar o ca
so do ensino, enquanto os estudantes 
estiverem lutando por refeic;:ão e en
sino gratuíto, os que estão no poder 
não têm muito com o que se preocu
par, mas quando os estudantes ques
tionam a ideologia do sistema as coi
sas passam a ser preocupantes. Quem 
sabe aí esteja a diferença da luta es
tudantil de 1968 e a de hoje, naque
la época esses problemas de alimen-

tação e gratuidade do ensino tam
bém existiam e faziam parte das rei
vindicações estudantis, porém, ou 
porque os estudantes eram mais po
litizados ou melhor informados, exis
üa também uma preocupação com os 
graves problemas socioeconômicos do 
país, passando esses problemas a se
rem incorporados na luta estudantil 
como parte fundamental de uma pos
sível solução. Essa atituda fazia sob 
certos aspectos que o movimento es
tudantil apresenta-se pontos de vista 
irreconciliáveis com a ideologia do
minante . 

Com os trabalhadores acontece al-· 
go semelhante, sua luta sindical por 
reivindicação salarial não pode ser 
preocupante, pois pouco pode com
p�-�'!Ilet�W a ,e§P:.t\turr.: -� -p'?dJr1 qu.e 
pode se âar ao luxa :de deixar esse ti
po de problema para ser resolvido pe
la classe patronal, tentando se isentar 
de sua responsabilidade estrutural. 

Aparentemente é uma forma me
nos conflitiva de se tentar resolver 
esse problema, mas não podemos nos 
esquecer de que os problemas estru
turais da sociedade continuarão 
existindo e provavelmente agravan
do-se . Quando a sociedade está do
ente e o seu mal não é suficiente
mente grande que exij'a uma cirurgia, 
a melhor forma de curá-la está em 
permitir que o organismo como um 
todo reaja àquele desequilíbrio exis
tente buscando assim a sua própria 
cura, e, a Democracia ainda é o remé
dio sem contra indicação e que me
nores danos provoca ao organismo 
social . 

QUE MEDO VOCÊS TÊM DE NÓS lf li w 

Munir Jorge Felício 

"Vêde, pois, quem sois i rmãos, 
vós que recebestes o chamado de 
Deus; não há entre vós 

mui tos sábios, segundo a car
ne 

nem muitos poderosos 
nem muitos de fam í l i a  pres
t ig iosa" (1 Cor l ,26) . 

São Pau lo, ao escrever esse t re
cho da sua Ca rta aos Corínfios, pa
rece ter  descri to de mane i ra c l a ra ,  
o acontecido de 7 de abri l ,  em fren
te à Auditoria Mi I itar, quando do
ju lgamento do PM Herculano Leo
ne l  que assass inou o nosso i rmão
SANTO DIAS DA S I LVA.

Aqueles que permaneceram na
que le loca l ,  rea lmente não e ram 
"muitos sábios, segundo a carne, 
mas mu itos sábios segundo o Espíri
to" - e movidos por esse mesmo 
Esp ír i to suportaram uma maratona 
de ma i s  ou menos 1 9  horas. Horas 
vividas sob o sol, sentados no asfaJ. 
to, nas sargetas, sob o sereno da ma
d rugada . . .  Comendo pão com mor
tadela e bebendo água que não sa ía 
do- geladei ro. 

Mas foram horas de ESPERAN
ÇA. 

Esperança de fazer justiça aos
traba l hadores do campo e da c ida-

1, de, mortos ou desaparecidos pelo 
. reg ime que gove rna o Bras i l .  

Esperança manifestada através

dos cantos, dos pa lmas que ressoa
vam fortemente nos préd ios ao .de r
redor e dentro da sa la onde ac,'.)nte- i 
e ia  o j u lgamento. E que medo isso 
causava em quem estava lá pa ro 
j u lga r o assassino . Provo d i sso foi o 
fechamento dos janelas do préd io 
para d im inui r  o som . Mas não cor.
segui ram. 

Pessoas vindas das CEBs, dos 
ba i r ros, das favelas, da perifer ia . Po 
vo sofrido, desprezado e desclass if i 
cado dessa gigante São Pau lo. Os 
desempregados e os subempregados 
não fa I teram. Pessoas que, de verda
de, "não pertenciam às fam i l ias  
prest ig iosas". 

Um fato chamou a atenção de 
mui ta gente: a presença de c rianças, 
de mulhe res e de pessoas de idade 
avancada. Impressionou tanto que 
dentr·o da Auditoria Mi l i tar  se ouvia 
o seguinte comentá rio:  "Nunca vi
tontas mulheres part i c iparem de um
ju lgamento como esse" .

A sol idariedade dos pobres de,1-
tro e fora do Bras i l  foi fortíss ima.

Mais de 50 cartas, moções e te
legramas foram l idos e ap laud idos 
por todos .  I sso também causou um 
medo muito g rande. 

Foi urna presença de ESPERAN-
. ÇA, uma presença passiva, o rde i ra e

organizada. P�ovocações aconte
c iam o cada minuto. Desde a inf i l 
tração dos Ag�ntes de Segurança 
(que eram muitos e que se reveso
ram durante toda a maratona) até o

estou ro de uma bombo de São João, 
às 4 : 40 horas do mad rugada, v inda 
de um prédio ao lado do Auditoria. 
Mas, a essas provocações, a reação 
era de se manter calmos, unidos e 
sol idár ios - o que também não dei 
xou de causar medo a mui tas pes
soas. 

Que poder tem uma c riança de 
responder a essas provocações) 

Foi um verdadei ro desmasco ,-c 
mento daqueles que d izem fazer o
bem pa ra o povo. 

Dentro do prédio da Aud i tor ia,  
ouviam-se vozes: "Esse pessoa l va i
f icar a í?  É uma loucu ra . . .  " Aque
les que passavam nas imediações da
Rua Dr. V i la  Novo, d i z iam: "É um
escândalo" "São uns vagabundos"
"Desordei ros". 

O apósto lo São Paulo diz aos cc-

r íntios: "Mas o que é loucura pa ra o 
mundo, Deus o esco lheu pa ra con
fund i r  os sábios; e, o que é f raqueza 
porn o mundo, Deus o esco lheu pa ra 
confund i r  o que é forte; e, o que no 
mundo é v i l  e desprezado, o que 
NÃO É, Deus escol heu para reduz i r  
a NADA o que é " .  ( 1  Cor 1 ,27-28) . 

Tudo isso é pa ra mostrar que o 
Re ino de Deus está chegando. 

Não basta condena r o PM Her
cu lano Leone l ,  f i lho do povo e opr i
m ido t:mto quanto o Santo D ias. É 
prec iso condenar toda essa est rutu
ra de morte, todo esse s i stema que 
opr ime o povo bras i l e i ro. 

Naquele dia, em frente à Aud i 
tor ia,  f icou c loro que o povo pode se 
U N I R . 

QUE MEDO VOC ÊS TÊM DE 
Nó I S  . . .  OLHA Aí . . . OLHA Aí . . .  

A verdade vos libertará! 
Depois de 1 .058 conflitos ele terra,

envolvendo 268 . 517 famílias e . .
2 .005.141 pessoas, em �go�to de
1981, novamente um grupo de agri
cultores foi ameaçado pel,1 s  donos
elo dinheiro e do poder, de perderem
suas terras, suas casas e o sustento
das suas familias. Desesperadamente
eles tentaram se defender e, conse
quentemente, 13 deles foram presos
no dia 1 8  de agosto de 1981

Quase duas semanas depois, 31
de agosto de 81 ,  na mesma região,

dois padres, Aristides e FTáncisco, 
foram presos, sua casa in,adida e 
seus pertences roubados. O motivo 
ela prisão: clur:mte anos t!:c,uxeram 
as palavras de Cristo para os agricul
tores pobres da região, paldvras de 
Verdade, de Justiça, de Libertação 
para os pobres e oprimidos (Lucas 
4,18-19). 

Neste mês de abril, os agi icultores 
,. padres ainda continuam uresos, à ·· 
espera de julgamento . 

'-1 
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PALAVRA DA LITURGIA: 
3.0 DOMINGO DE PÁSCOA 

A vida em acão -> 

[O fAO PAULO] 

Ana Flora Ande1·son e Fr. GS Gorgulho, OP-

Vigília em solidariedade 
ao povo centro-americano 

A ressurreição de Jesus é fonte de vid.1 
nova. A sua presença determina a ação dos 
discípulos. Nesta atividade se encontra a for
ça que liberta e muda o rumo da história. 

O AUTOR DA VIDA 

A pregação cristã começou com o acúncio 
da Ressurreição. Assim, Atos 3, 13-l!J é um 
trecho da pregação de Pedro no Temµ;o. Os 
cristãos anunciam que Jesus que foi morto na 
Cruz está vivo e é a fonte ela vida. Ele é o Au
tor da vida e começo de uma história nova 
(vv. 13-19). 

Esta pregação, ao apresentar os fatos da 
morte de Jesus pelos judeus, é um .:pelo de 
conversão e de mudança de vida. Pedro reflete 
sobre a ignorância dos que mataram a Jesus. 
Mas, sua palavra é um apelo dirigido à liber
dade: o anúncio da Ressur!'eição provoca a con
versão {vv. 1 6-19). 

Jesus ressuscitado vem pelo anúncio da 
Palavra. Na conversão se çlá o encontro do dis
cípulo com o Senhor da Vida. Jesus torna-se, 
de fat�, presente de uma maneira nova naque
le que crê e ama. Aquele que o ama recebe a 
sua presença e a do seu Pai (cf Jo 14, 20). 
Assim, a conversão é a vida do ressuscitado 
dando vida para os h omens. Pois, todo aque
le que crê passou da morte para a Vida. A res
surreição é ação de vida que provoca ação. Vi
ver bem é agir bem. 

A PRESE"'ÇA DO RESSUSCITADO 

Lucas 24, 35-49 é o fim da cem dos dis
cípulos de Emaus. Nesta cena o evangelista quer 
mostrar como se dá a presença do ressuscita
do no seio da comunidade cristã. A sua n arra
ção tem todos os traços de uma liturgia sacra
mentaL E tudo isto é para mostrar que a pre
sença viva e real do ressuscitado se dá no anun
cio da Palavra e no Partir do Pão. A comuni
dade dos discípulos comunga com a presença 
d o  Senhor que está vivo, e vem para doar IJle
namente da sua vida imortal, (vv. 35). 

Jesus manifesta sua presença no ate de fé 
da comunidade. Os (vv. 36-42) mostram então, 
qual é o dinamismo deste ato de fé. Elq deixa 
a dúvida, e encaminha-se para afirmar a reali
dade ,da presença nova de Jesus. Na afirmação 
da realidade que não se vê, o ato de fé é um 
encontro pessoal com o Cristo que está vivo, 
Lucas quer, ainda, .sugerir o mistério da ressur
reição: - há uma continuidade. É o m esmo 
Jesus que viveu e foi crucíficado que agora co
me com os discí�los. M.as, há também m,ia 
descqnti��id.adl!f�n.a. .pois .. o mundo . da x:ds-t surreiçãÔ' é inteiramente nevo e não pode ser 
descrito pelas idéais e pela simples razão hu
mana (vv. 38). 

A outra parte (vv. 44-48) é nm resumo do 
sentido do Evangelho que será p1:egado e tes
temunhado pelos discípulos. É como urP. resu
mo e um anúncio da ativldade dos apóstolos, 
ou dos Atos dos Apóstolos.

- Jesus realiza a Lei e os Profetas (v. 44-
45); 

- A morte do Messias na cruz realiza o
desígnio de Deus (v.46); 

- O anúncio do evangelho deve se expan
dir pelo mundo todo, a começar de Jerusalém 
e provocar a conversão das nações (v.47); 

- Os discípulos são os agentes e as teste
munhas da evangelização, e para isso recebe
rão a presença e força do Espírito Santo (v. 
48-9}.

A PRATICA DO AMOR

A la João 1-2 mostra que a vida de Deus
é comunicada por Jesus. Deus é Luz: Deus se 
manifesta e se entrega para viver em comu
nhão com os homens (1,5). Receber ao Deus 
que vem e entrar em comunhão com ele é 
abandonar as trevas. O encontro se dá: na con
versão (1,7). 

O essencial deste encontro é o "conhecer 
a Deus". É na prática do amor que está a co
municação e a união de Deus com os homens 
(2-4-5). 

Esta prática, porém, se faz na vida do ho
mem fraco e pecado. Mas, o Ressttscitado é a 
fonte da vida, do perdão. E é o Advogado da 
fraqueza humana, junto ao Pai. É na força da 
vida do R.,essuscitado que podemos entrar !!a 
própria vida de Deus ( 1  Jo 2,1-3). 

* • • 

- Expliquem como Jesus está presente na
Comunidade através da ação que vocês estão 
fazendo'? 

- Porque são João diz que "todo aquele
que ama conhece a Deus"? 

"CASP" - Centro de 
Assistência Social 

e Promoção de Vila Alpina 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
"CASP" - Centro de Assistência So

cial e Promoção de Vila Alpina, convoca os 
senhores associados para uma Assembléia 
Geral Ordinária, às 19,30 hs. do dia 9 de 
Maio de 1982 em sua sede à Fraca Dr. Vi
cente Giacaglini, n.o 02, para t"ratar dos
seguintes assuntos : · 

l.o - Revisão das atividades desenvolvi
das pelo "CASP"; 

2.o - Conhecimento e homologação das
contas e balanços aprovados pelo 
Conselho Fiscal; 

3 .o  - Eleição e posse · da nova diretoria .
São Paulo, 12  de abril de 1982 

HORACIO LENTINI 
Presidente 

" 

·1 
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OBS. :  O objeto deste texto é ser

vir de base para a vigília a ser feita 
dia 23 /4 na Arquidiocese de S. Pau
lo em solidariedade aos povos da 
América Central. 

1 . Ac�lh ido
L . Tu ofertavas o Pão, o CoipO

vivo, o tri turado corpo de teu Povo; 
Teu derramado sangue vitorioso, o 
sangue "campesino" de teu povo em 
massacre que há de t ing ir  em vinhos 
e a legr ia a aurora con ju rado! 

Todos: O .Anjo do Senhor / anun
c iou na véspera / e o verbo / se fez 
morte outra vez / em tua morte. / 
Como se faz morte / cada d ia  / '.70

carne de Judas / de teu povo. / E se 
fez vida novo / em nossa ve lha igre· 
ja . 

L . Como um i rmão ferido por
tanta morte i rmã, tu sabias chorar, a 
sós no horto. Sabias ter medo, como 
um homem em combate. Porém, sa
bias dar a tua palavra l ivre, o seu 
timbre de s ino .  

E soubeste beber o duplo cá l ice 
do a l tar e do povo com essa mesma 
mão consa9rada ao serviço. 

Todos: São Romero d e  América, 
/ Pastor e Márt i r  nosso / n i nguém / 

· há de  co lar / tua ·últ ima homi lia!
Canto : Procurando o liberdade 
{Poema de D. Casaldóligo) 
2 . Oração:
Espontânea ou
Sa lmo 82 (Sa lmo 81  ) .
3 . Leituras Bíblicas:
l. Êxodo 3,7- 1 O.
2 . l sa ías 65, 1 7-25.
3 . Apocal, 2 1 ,3.3-�.
4 . Luc 4, 1 6� 1 9.
5 . Artigos 3 e 5 da Declaração

Universa l dos Di re i tos Huma
nos .

6 . Trechos do Documento da 
Asse.mblé ia Gera l Regional de 
l ta ici de- 1 975:

"Falharíamos a um Í{'1P�i0tivo 
de consciência se não retomássemos 
a pa lavra de João Batista, dizendo 
como o p rofeta: "NÃO TE É LfCI
TO" (MC.6, 1 3 )" .  

" "NÃO te UCITO éfetuarl prisões
de forma como frequentemente es
tão sendo feitas entre nós: sem iden· 
tif icação da autoridade coatora, nem 
dos agentes que a executam, SHm 
comunicação ao j u iz competente 
dentro do prazo legal . . .  ". 

"NÃO É UCITO uti l i zar no in
te rrogatór io de  pessoas suspeitas, 

. . .  métQdos de tortura fís ica, psíqui
ca ou mora r ,  sobretudo quando leva
dos a té à muti lação, à quebra da 
saúde e até à morte como tem acon
tecido . . .  " .  

"NÃO É LIC ITO priva r os acuw
dos de seu d i re i to de ampla defesa 
ou pre judicá-lo mediante omeoçcs 
nem preju lgar o acusado como réu, 
antes de j u lgodo, nem prote lar, po r 
tempo indeterm inado o p rocesso re
gu lar, quando nossa carta magna ex
pressamente determ ino que "o le i
assegurará aos acusados a a mpla de
fesa com os recursos o e la inerer.
tes". Art. 1 53 ,  1 5" . 

Músicos paro o l ternor as le i turas :  
Lamento nativo, Prova de Amor . . .  

4 . Ato penitencial
C . Neste momento fa remos uma

revisão de vida baseada nas hom i , ias 
e reflexões de D. Oscar Romero so
bre a rea l idade de seu povo que é 
também, o rea l idade de todos nós. 

D . "Quero c i tar apenas esta
afi rmação, que é do Concí l io: "Deus 
destinou o terra e tudo o que ela con
tém ao uso de todos os homens e po
vos; por conseguinte, os bens cria
dos devem chegar o todos de  forma 
equitat ivo, sob a ég ide da j ustiça em 
companhia da caridade". 

"Nossos prob l emas de fomz e 
desnutrição não se resolverão ::om 
paterna l ismo e a judas, mas exigem, 
isto s im, . uma mudança de estrutu-
ras. radical . . .  ". 

T . Senhor, tem p iedade do teu

1 1 1 

povo.  

I 
O sangue de Abel escuto o 

1 , Senhor 
o pranto do povo desperta em

Moisés 
o gr i to que nasce em nossas

entranhas
com mi I a rtimanhas pretendem 

calar. 
D . "T rogo também as vozes or.

gustiodas dos fave las, que d izem, 
' 'nosso vida é mise ráve l ,  a cada d ia 
que passo mais nos sufoco o deses
pero: não temos água l impa, nem en
cqnamentos, não temos serviços sa
n i tá rios, não temos médicos nem re

médios, não temos nada; vivemos 
nos barrancos e va las, junto aos de
pós itos de l ixo e rios pest i lentos; so
mos vit imas dos abusos e da in jus
tiça soc ia l .  

T . Senhor, tem p iedade do seu
povo. 

Senhor a inj ustiça nos dói e 
oprime, 

f ica ao nosso lado, somos os 
humi ldes 

os botas, cs tanques esmagam 
com sanha 
a quem dá seu rosto por todos, 

Senhor. 

D . "Rogo aos membros dos
órgãos de segurança que têm em seu 
poder os desaparecidos, ou sobem e 
que aconteceu com eles, para que 
os l i bertem ou i nformem l ivremente 
o que aconteceu com e les e quem
são os responsáve is".

"Creio que é necessár io também, 
ped i r  na justiço uma imediata i nde
n ização poro os fam íl ias dos desapa
recidos a respe i to dos quais consta r 
que tenham sido assassi nados ou se 
presume que essa desgraça tenha 
acontecido. Acredito que haja mui
tas famí l ias desamparadas, às quais, 
conforme a mora l cr istã e s imp les
mente humana., ()S responsáveis têm 
que compensa r o mal que lhes f ize
ram".  

T . Senhor, tem piedade de teu
povo. 

Somos um povo faminto / que 
cam inha em terra a l he io 

Somente são nossas / a miséria e
o cade.io /

Livro-nos do egoísmo / da 
�s.cravidão e da opressão / 

�u�os nos libertar / e oc111bar 
com a exp loração. 

5 . Orações comunitá rias
C. 1 . Pelo Papa, para que sua

influênda de Pastor un ive rsa l con
tribua ef icazmente para deter a in
tervenção norte-americana em E I  
Sa lvador e Américo Central ;  e que 
d i ri ja sempre uma pa lavra de alen
to aos povos oprim idos de todo o 
mundo que lutam por sua l ibertação. 
Rezemqs: 

T . Escuta, Senhor, o clamor do
teu povo /

que tua paz chegue até nós / 
ao fazermos brotar a just iça . 

2 . C . Pelos pastores da Améri
co Latina, paro que tomem consciên
cia de sua m issão, co locando-se do 
lado do povo sofrido e o acompa
nhem e defendam. Rezemos. 

T . Escuta, Senhor, o clamor do
teu povo . . .

que tua . . . 

3 . C .  Pelas mães e parentes
dos desaparecidos, encarcerados, es
pec io lmento do U rugua i ,  Argentina, 
Chi le e do Brasi l ,  Rezemos: 

T . Escuta, Senhor . . .
4 . Pelos que lutam e morrem de

fendendo a causa do povo para que 
lhes seja concedida a a legr ia da co
munhão p lena em Cri sto com o povo 
pelo qual  ofereceram a sua vida. Re
zemos: 

T . Escuto, Senho r . . .
5 . Pe los povos que lutam, para

que a lcancem logo a vitór ia e vejçim 
o sociedade j usta e fraterna que de
sejam. Rezemos:

T . Escuto, Senhor . .  · :

CANTO DO MAGN IF ICAT 

6 . Ora�ão do Pai Nosso

7 . Oração Final
D . Senhor, a d i sposição ao mar

tir io dos cri stãos da América Lati-
, na, impuls ionados pelo sofrimento e 

opressão da maioria dos seus i rmãos , 
toco fortemente em nossas consciên
c ias. Seguindo o exemplo de J esus, 
estes nossos i rmãos estão dando sua 
vida pelos demais .  Dó-nos a graça de 
ass im também fazermos. Que esta ce
lebração, enriquec ida pela luz de tua 
pa lavra, nos a jude e encarnar sem
pre ma is  nossos compromissos. 
Amém. 

Comissão Arquidiocesana dos Di
reitos Humanos e Marginal izados. 

São Paulo, 1 6  a 22 de abril de 1 982 

Confederação de Religiosos 
faz Assembléia · Geral 

A opção preferencial 
pelos pobres, proclama
da pela Conferência 
Geral do Episcopado 
Latino-Americano, €111 
Puebla, será aprofunda
da pela Oitava Assem
bléia da Confederação 
Latino-Americana de 
Religiosos (CLAR), que 
se realiza, em Assunção, 
Paraguai, entre os dias 
15 e 24 de abril. 

Cerca de noventa de· 
legados, representando 
-0s 1 60 mil religiosos da 
América Latina , vão 
aprofundar as linhas 
essenciais do seu com
promisso d e  vida na 
América L a  t i  n a , de 
acordo com as orienta
ções da Assembléia an
terior que foi celebrada 
em 1 979, em Santo Do
mingo. 

A experiência de 
Deus, a inserção do re
ligioso nas Igrejas lo
cais, a opção preferen
cial pelos pobres, vida 
de fraternidade e a for
mação, são alguns dos 
aspectos que serão am
plamente debatidos. 

Hermengarda Alves 
Martin, Secretária Ge
ral da CLAR, diz que 
- à luz desses pres
supostos - vai ser en
carada a resposta da
vida religiosa hoje na
América Latina, seus

novos enfoques, dificul- 1 

dades, perspectivas e 
futuros desafios. 

Como parte do pro- . 
cesso de preparação da 
Assembléia, a CLAR 
recebeu uma prime;ra 
e ampla resposta das 
bases . de todas as 
Conferências Nacionais. 
Com essas respostas foi 
elaborado um documen
to, sistetizando todas 
as contribuições. 

Cada Conferência Na- 1 

cional de Religiosós re
cebeu depois o do
cumentp, para que, re
fletindo sobre éssas in
formações, apresentas
se um documento pró
pri o, que será apresen
tado na Assembléia da 
CLAR. 

Estarão presentes a 
· essa Assembléia, o Car
deal Eduardo Pi rônio,
Prefeito da Sagrada
Congregação dos Reli
giosos; D. Alfonso Tru
jillo, Presidente do Con
selho Episcopal Latino
Americano e D. O bando
Bravo, Arcebispo da
Manágua e Presidente
do Departamento de
Religiosos do CELAM.

Estarão presentes 
ainda os delegados da 
União Internacional de 
Superiores Gerais, o 
Presidente da recém-

criada Confederação 
dos Religiosos da Eu
ropa, delegados das 
Conferências Religio
sas dos Estados Unidos, 
do Canadá, Espanha, 
Filipinas e Angola. Es
tarão presentes também 
porta-vozes da Confe
rência Episcopal Para
guaia e representantes 
de entidades interna
cionais católicas de aju
da financeira para pro
moção humana. 

Embora não figure 
na pauta dos trabalhos 
o estudo da situação da
Igreja na América Cen
tral, é certo que a As
sembéia da CLAR vai
pronunciar-se s o b r e  

a perseguição exercida 
pelas ditaduras daque
les países. 

Espera-se t a  m b é m 
que, nas sessões infor
mais sej a estudado o 
caso do Pe. Pellecer 
que, a:i;iós desaparecer 
por algum tempo, foi 
apresentado depois na 
TV, dizendo-se guer
rilheiro arrependido e 
fazendo graves acusa
ções a elementos reli
giosos. Tudo indica que 
foi vítima de torturas 
psicológicas e físicas e 
depois pressionado a fa
zer essas falsas decla
rações. (IPS) 

Se1nana Nacional da 

Juventude Trabalhadora 
A Juventude Operá

ria Católica de Osasco, 
do ABC e Parque No
vo Mundo promovem o 
encerramento da Sema
na Nacional da Juven
tude Trabalhadora na  
Grande São Paulo com 
um show de Antonio 
Cardoso. 

Entre as diversas ati
vidades programadas 
para a Semana da JJTT 
estão: um forró de con
fraternização, marato
na, peça teatral sobre o 
histórico do dia 1 . o  de 
Maio, encontros e de
bates. Em todas as ci
clades será passada uma 
pesquisa sobre a reali
dade da JJTT. 

O dia 2 de maio será 
um dia especial, pois 
além do show com o 
Antonio Cardoso, que é 
parte de uma campa
nha financeira, cada ci
dade está preparando 
alguma coisa para apre
sentar. Neste dia será 
feito o lançamento aber
to do 3.o Congresso Na
cional de Jovens Traba
lhadores. 

Para quem não co
nhece Antonio Cardoso: 
é um jovem de 25 anos, 
baiano e que, em qua
tro anos de trabalho, já  
percorreu · mais de 600 
cidades do Brasil levan
do através de sua voz e 
de seu violão o retrato 
de um povo diante das 
mais diversas situações 
de injustiça. Um grito 
de denúncia, de cora
gem e de fé. 

Você também está 
convidado a participar 
desta programação nas -
cidades e, em especial, 
deste encerramento que 
1;erá dia 02-05-82, no 
Colégio :Marillac, rua 
Voluntários da Pátria, 
1653 (próximo à esta
ção Santana do Metrô). 
À. programação vai co
meçar às 1 5  horas. 

CARTA PARA OS 
ANTIGOS JOC IST AS 

Temos um importan
te trabalho pela frente: 
A Juventude Operária 
Católica está preparan
do para 1983, o 3 .o 
CONGRESSO NACIO
NAL DE JOVENS TRA-

BALHADORES e conta 
com nossa colaboração. 

Nós, que através da 
JOC, um dia fomos cha
mados e reunidos por 
Cristo e a partir daí nos 
colocamos a serviço de 
todos, especialmente da 
juventude trabalhadora 
e tivemos toda nossa 
vida impulsionada pelo 
ideal jocista, teremos 
mais uma vez a oportu
nidade de colocar nos
sos talentos à disposi
ção da JOC, para que 
ela possa propor "a ver
dadeira libertação" a 
um maior número de 
jovens trabalhadores. 

Será uma ótima oca
sião para um grande 
"reencontro" da fami
lia jocista, pois, passa
dos alguns ou muitos 
anos de -nossa militân
cia na JOC, será muito 
hoa a alegria desse 
"reencontro" e podere
mos colocar em comu m 
as experiências de nos
sa caminhada, durante 
esses anos, na constan-

te busca "da verdade 
que nos tqrna livres". 

Como grandes mo
mentos para realizar
mos tudo isso, teremos 
os dias: 

a) - 02-05-82 - às
15  horas - Encerra
mento da Semana da 
Juventude Trabalhado
ra - Rua Voluntários 
da Pátria n.o 1653 -
Colép;io Marlllac (Esta
ção Santana Metrô). 

b) - 25-08-82 - Dia
Internacional da JOC. 

e) - 18- 1 1-82 - Cen
tenário do nascimento 
de Cardijn, quando jun
tamente com a JOC po
deremos participar des
sas comemorações. 

Você que está lendo 
esta carta, dê conheci
mento dela a todos "an
t igos jocistas" que pu
der e compareça à reu
nião do dia 23-04-82 às 
20 horas na  ma Con
dessa São Joaquim, 215 
- São Paulo - SP., pa
ra tratarmos do assun-
fo. 
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São Paulo, 1 6  a 22 de abril ele 1 982 

1982: 

ANO INTERNACIONAIJ 

DO IDOSO 

Pe. J. Eduardo de Souza Campos F i lho 

1982 é o ano internacional do id0s:> ou da 
pessoa idosa. Podemos classificar os idosos co
mo sendo marginalizados cm nossa so�iedade. 
Isto acontece porr1ue não há uma valorização 
de sua condição ou de sua r>essoa. É ao mesmo 
tempo um problema familiar como também um 
problema social . É familiar na medida em que 
as famílias atualmente se formam de maneira 
nuclear, ou seja, no casamento cada nova famí
lia se separa de seus pais formando um núcleo 
social à parte. 

O distanciamento dos jovens ca.-,;;is dr 
suas familias de origem é fator cultu;:al como 
também uma questão qqe envolve o prcblem1 
do individualismo da sociedade de hoje. Os avós 
podem servir na medida em que podem substi
tuir os pais temporariamente ou em circuns
tâncias ocasionais. Fora disso qualquer ingerên
cia deles na vida do casal, especialmente na 
educação dos filhos é tido c:omo umo i ntrusão. 

Com a aposentadoria �1 pessoa idos:i pode 
sentir-se inútil numa sociedade em que mais 
de 50% é jovem. Não existe ocupação para o 
idoso. E o maior problema é que estl "deso
cupação" provoca questões sociais no  seio 1a 
família. Assim muitos são os filhos qne sem 
escrúpulo ou motivados por acomoddção en
viam os pais idosos a casa1:: especialiwzdAs nes
te tipo de internação. Nestas casas pode haver 
mesmo muito conforto, algumas delas são ul· 
tra-sofisticadas. Para q_uem faz uma visita po
de ter a impressão de que ali não faltn nada. 
E do ponto de vista material pode não faltar 
mesmo. O que acontece co1�10 pior é que o iso
lamento agrava o mal da velhice. A ;:olid�o 
acompanha cada idoso que mora ém �m-;.a des
tas casas . 

Nos países mais desenvolvidos o nroblema 
é maior do qne aqui, não EÓ porque o número 
de pessoas em idac.e avanç�1da é grande como 
também porque a propagação de criação de 
casas para os idosos cresce dia a dia. Quem 
conhece uma destas casas tem logo a noção de 
como a solidão invade estes locais. Cada idoso 
tem seu apartamento com televisão, geladeira 
etc. O convívio comum 11ão é grande.· Tudo é 
feito para que cada um eRteja bem, r,ias so
tinho. 

A integração do idoso na sociedade é mui
to importante porque muito se pode favorecer 

-a s-elJie<l.ad&- -<!-Om tal- integr..ção.- $ próprio-- dt1: ·
pessoa idosa a experiência, a sabedoria d0 vida,
o conhecimento do passado: da história e da
cultura. Todo desenvolvimento cultural · e so
cial não pode deixar de levar em conta a ca
_racteristica do homem de ser histórico i) cons
trutor da cultura. Para tanto é indisuensável a
consciência histórica ou seia o sab.er e.voluir
histórico tendo em vista o passado. A nova so
ciedade não pode presdndir do passado his
v • onco.

O lugar do idoso é na familia, a 1,ua fa.
mília. O que se deve mudnr são as constitui
ções familiares de 11ossa sociedade parJ que a
1>essoa idosa possa desempenhar o seu papel.

Os exemplos do Antigo Testamento são 
inúmeros no que diz respeito ao papel social e 
religioso do ancião. Havia mesmo um verda
deiro culto a tdos aqueles que tinham passado 
J>Or longo tempo na existência da vida humana. 
A norma religiosa do ancião era a norma reli
giosa par� grande maioria do Povo. 

No Novo Testamento, no começo elo cris
tianismo o ancião recebia a primazia !las as
sembléias e nos cultos. 

Atualmente é dever de todo cidadfio dar 
lugar para que a pessoa idosa ocupe o seu lu
gar na sociedade. O trabalho é importante. A 
aposentadoria, que é direito de todos aqueles 
que tiveram muitos anos a serviço dos outros, 
não é motivo para a marginalização de par-

te da sociedade. Muitas ocupações podem ser 
úteis não só ao idoso individualmente como 
também a todos aqueles aos quais irá _crestar 
o seu serviço.

:e préciso, entretanto não esquecer que co
mo todos o idoso tem uma profissão adequada 
a sua idade e condição. Seja uma profissão de 
caráter manual ou intelectual, existem profis
sões mais adequadas a cad:, idade. 

Muito 'fe tem dito que a sabedo::-ia está 
com o velho. Não· resta dúvida que ao idoso 
cumpre não tomar uma atitude que p0de ser 
condenada; ou seja, a de que ele pass:m pela 
vida e que já contribuiu com sua parte para o 
crescimento social, cultural. 

Sempre haverá meios e motivos para que 
todos em uma sociedade dêem o seu contribu
to. Cada um dentro de sua idade e dos tale:i
tos recebidos. 

Ao idoso cumpre também "abrir o seu es
paço social". É ele que vai conquistar o seu lu
gar na sociedade, porque vivemos numa época 
em que predomina a competição e só mesm_o 
com a auto-afirmação do ancião a sociedade fa. 
rá a aceitação de sua contribuição. 
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Aos representantes da Confederação d e Trabalhadores latino-Americanos 

Mensagem aos trab.alhadoreS 
João Paulo II 

Queridos irmãos, dirigentes da Cen
tral Latino-Americana de Trabalha
dores: 

Aceitei, com muito prazer, o pedi
do de um encontro convosco, repre
sentantes qualificados do mundo do 
trabalho, ao qual me unem tantas 
recordações e vínculos de profundas 
estimas. 

Ê-me grato ver nesse sector da .so
ciedade, como homens e como cris
tãos, uma admirável · capacidade de 
comparticipação, que tanto enriquece 
o ser humano; sobretudo quando não
estimula a uma solidariedade externa
entre pessoas, famílias ou grupos so
ciais, mas também se abre à esfera
d_o espírito, compartilhando igual
mente as riquezas religiosas e mo
rais .

C�uero antes de tudo expressar-vos 
o meu vivo apreço pela carta que
me enviastes há alguns meses, para
manifestar a nossa plena identifica
ção com o espírito e as orientações da

encíclica "Laborem Exercens". Apre
ciei também ·as vossas iniciativas em 
favor ela difusão, elo estudo e da atua
ção elo mencionado Documento pon
tifício entre os trabalhadores da 
América Latina . Tanto mais que a 
vossa Central conta com mais de 9 
milhões de trabalhadores nesse "con
tinente de esperança". Estimulo-vos, 
pois, a contiuar prestando atenção aos 
princípios éticos que inspiram os en
sinamentos sociais da Igreja. 

O trabalho sindical é uma verda
deira vocação que deve  servir para 
a autêntica participação dos traba
lhadores na defesa e promoção dos 
seus yalores e interesses vitais: des
de a sua dignidade integral como 
pessoa.;. :::ej a E''n ordem das suas ne
cessidades econômicas individuais, 
familiares, culturais e éticas, seja em 
ordem de  uma participação pública. 

Não ignoro M dificuldades e os obs
táculos que o vosso serviço sindical 
deve enfrentar perante condições de 
vida e de trabalho, muitas vezes du
ras, de milhões de trabalhadores , e 
também em consequência de indevi-

elas restrições que atentam contra o 
legítimo direito de liberdade associa- ' 
1.iva , ou de pressões ideológica que 
tendem reduzir a acão sindical a ta
refas burocráticas à ·vida dos traba
lhadores, ou limitadas a puros hori
zontes econômicos. 

O sindicalismo vem defrontando se 
é expressão de corporações egoístas 
ou instrumênto de manipulação por 
parte de interesses ideológicos e polí
ticos . Pelo contrário, exalta a sua 
missão quando, num clima de respei
to a todo o grupo social a acima -de 
ódios, assume a dignidade humana 
integral como critério de serviço aos 
trabalhadores, como tomada de cons
ciência do sentido profundo do tra
balho na realização do homem, co
mo busca de elevacão e democratiza
cão autênticas dos º ambientes de tra
balho e da vida social . É esse subtra
to ético que deve inspirar e guiar a 

1 aii vida de sindical . 
Muitas esperanças pode oferecer 

na América Latina um sindicalismo 
revitalizado na prova, se é capaz de 
se fazer herdeiro e intérprete das me-.\ 

lhores tradições populares e nacionais. 
de essência cristã e baseé;.das nos en
sinamen Los sociais da Igrej a .  Do re
encontro social e respeitoso entre a 
Igreja e o mundo do trabalho podem 
brotar tantos frutos dessas "civiliza
ção do amor", para a qual convoca
ram o meu Predecessor Paulo VI e 
os Bispos latino-americanos em Pue
b:J . 

A Igreja continua a oferecet· ao 
mundo do trabalho a presença esfr
mulante e esperançosa de Cristo, Se
nhor da história, que chama os siste
mas econômicos, as culturas, pessoas, 
grupos sociais, os Estados e a ordem 
internacional a abrirem-e a novas 
perspectivas de ação em favor do ho
mem, partindo da comum filiação em 
Deus Pai e da consequente fraterni
dade entre todos os homens . 

Ao concluir esle encontro, saúdo 
em vós, com grande estima e afeto, 
todos os trabalhadores da América 
Latina e peço a Deus que vos aben
çõe, bem vossas famílias e todos aque
les que representais. 

A luta sindical no, Br.asil 
Prof. Fernando A. de Souza Campos : 

-- , 
Analisando sob alguns aspectos o 

sindicato no BraEil mais especifica
mente o sindicato dos metalúrgicos 
do ABC se assemelha ao sindicato 
Solidariedade da Polônia. 

outros aspectos existentes nas rela
ções entre os proprietários e os tra
balhadores não têm tido um bom 
encaminhamento, fazendo com ·que as 
mesas de negociações sirvam mais 
como uma forma coletiva para estra
vasamento de frustrações do que pa
ra uma busca real de verdadeiras so-

de capital nas mãos de poucas pes
soé!s e grupos econômicos com vistas 
ao desenvolvimento mais eficiente . 
Ta! modêlo econômico acaba por pro
vocar um maioi- desenvolvimento 
econômico, porém suas consequências 
fatalmente se refletirão nas áreas so
ciais . 

Mas no que diz respeito ao tipo de I luções estruturais . 
luta empreendida, diríamos que fun- ' Poderíamos concluir dizendo que 
damentalmçnte apresentam caracte- 1 Um aspecto positivo da luta sindi- uma coisa é questionar a estrutura · 
ríslicas bem distintas. O líder Wale- cal no Brasil foi sem dúvida a reu- de poder quanto aos aspectos ideo-
sa durante o tem em que esteve à nião dos trabalhadores ao redor de lógicos propondo mudanças radicais 
frente do sil)dicato polonês propôs alguns objetivos, mas com têm sido e profundas na sua estrutura socio-
uma luta radical, isto é, questionou um movimento sectário politicamen- econômica o que vai acarretar, sem 

tação e gratuidade do ensino tam
bém existiam e faziam parte das rei-

1 ,·indicações estudantis, porém, ou 
porque os estudantes eram mais po
litizados ou melhor informados, exis
tia também uma preocupação com os 
graves problemas socioeconômicos do 
país, passando esses problemas a se
rem incorporados na luta estudantil 
como parte fundamental de uma pos
sível oolução. Essa alituda fazi.a sob 
certos aspectos que o movimento es
tudantil apresenta-se pontos de vista 
irreconciliáveis com a ideologia do
minante . 

viabilidade do sistema estatal da Po- te, nenhuma out.ra categoria ou das- dúvida, rupturas e mudanças na es-
lônia. Esse questionamento propu- se social esteve envolvida no pro- 1 trutura de podel' inclusive. Outra I Com os trabalhadores acontece al-
nha uma mudança na essência do .sis- ' cesso, isso porque. as próprias lide- coisa é questionar o sistema de poder go semelhante, sua luta sindical poi-

1 tema social e econômico e _:11ais pr�ci- 1 ranças' sindicai.'i o evitaram a� má- sem_ exi�i.r mudanças na sua estrut�- reivindicação salarial não pode ser 

1
. sarnente uma transformaçao radical .

1
. ximo, fazendo com que os mov1men- ra, _1mphca essa po?tura nun;.a acet· preocupante. pois pouco pode com-

na estru!::ra de poder , .. to� sin.?-ica1::.� fas0·
'.
n restritos a �� tac;;a? das regras do JO�O �u pllrCJ?Lº., �PrEmel�f a .�nltur?-:���-cler

,. 
®L

1 

linha de luta reTãtivamente pobre. :.A: r Tllõtttento nao e convllllente pia-a as r poâe se âar ao luxa :de cte1xar esse tr-
N o Brasil o que podemos presen- criação do partido dos Trabalhadores mudanças, ou porque falta o conhe- po de problema para ser resolvido pe-

ciar nos últimos anos por parte dos talvez tenha sido uma tentativa para cimento de uma proposta melhor de la classe patronal, tentando se isentar
grupos sindicais não foi um quest�o- corrigir essa ação sectária dentro da _estrutura de poder, º'-: porque é mais ! de sua responsabilidade estrutural.
namen

. 
to da e,s�rutura de poder ex1s- realidade política brasileira. A luta 1 1_nteressant: e pro�eltoso f�zer . o

tente, . mas criticas na forma como o sindical no Brasil dessa forma nun- Jogo do sis cema dommante pois assim 
governo vêm gerenciando os inte- ca propôs uma ruptura com O sistema se poderá conseguir atingir alguns 
resses públicos e, dessa forma a 11\ta políticÓ e econômico mas, como dis- dos objetivos desejados. De uma for-
têm se circunscrito somente às rei- semos anteriormente criticou e es� ma ou de outra ficou patente que a 
vindicações sala..,riais, criticando os perou soluções perifiricas para pros- luta sindical no Brasil em muito di-
reajustes e o desemprego crescente . blemas que exigiam soluções mais ra- fere do modêlo polonês, quem sabe 
Na medida em qµe o processo infla- clicais, mudanças na estrutra do sis- como analogia pudéssemos citar o ca-
cionário tem gradativamente absorvi- tema econômico e político causador so do ensino, enquanto os estudantes 
do a capacidade aquisitiva do tra- dessa problemática. � 

' 
1 estiverem lutando por refeição e en-

balhador as indústrias como forma de sino gratuíto, os que estão no poder 
reposição salarial têm oferecido ho- É claro que o governo pouco podia não têm muito com o que se preocu-
ras extras, e o trabalhador passa a fazer para mudar a situação, a não par, mas quando os estudantes ques-
trabalhar cada vez mais para poder sem em prejuízo de outras categorias tionam a ideologia do sistema as coi-
permanecer como o mesmo poder profissionais como aconteceu em al- sas passam a ser preocupantes. Quem 
aquisitivo . Essas horas extras servem , guns casos, isso porque o modelo eco- sabe aí esteja a diferença da luta es-
por outro lado para aumentar o de- nômico adotado no Brasil acaba por tudantil de 1968 e a de hoje, naque-
semprego dos trabalhadores . Esses e concentrar uma grande quantidade la época esses problemas de alimen-

Aparentemente é uma forma me
nos conflitiva de se  tentar resolver 
esse problema, mas não podemos nos 
esquecer de que os problemas estru
turais da sociedade continuarão 
existindo e provavelmente agravan
do-se . Quando a sociedade está do
ente e o seu mal não é suficie11te
mente grande que exija uma cirurgia, 
a melhor forma de curá-la está em 
permitir que o organismo como um 
todo reaja àquele desequili'brio exis
tente buscando assim a sua própria 
cura, e, a Democracia ainda é o remé
dio sem contra indicação e q_ue me
nores danos provoca ao organismo 
social . 

QUE MEDO VOCÊS TÊM DE NÓS o e 111 

Munir Jorge Felício 

"Vêde, pois, quem sois  i rmãos, 
vós que recebestes o chamado de 
Deus; não há entre vós 

muitos sábios, segundo a ca r
ne 

nem mu i tos poderosos 
nem muitos de famí l ia pres
t ig iosa" (1 Cor l ,26). 

São Paulo, ao escrever esse tre
cho da suo Ca rta aos Coríntios, pa
rece te r descr i to de mane i ra c lara, 
o acontec ido de 7 de abri l ,  em fren
te à Auditoria Mi l i tar, quando do
j u lgamento do PM Herculano Leo
nel que assass i nou o nosso i rmão
SANTO D IAS DA S I LVA.

Aqueles que permaneceram na
quele loca l, rea lmente não e ram 
"muitos sábios, segundo a carne, 
mas muitos sábios segundo o Espír i 
to" - e movidos por esse mesmo 
Espír ito suporta ram uma maratona 
de mais ou m�nos 1 9  horas. Horas 
viv idas sob o so l, sentados no asfa l
to, nas sargetas, sob o sereno da ma
drugada . . .  Comendo pão com mor
tade la e bebendo água que não saía 
do- gelade i ra. 

Mas foram horas de ESPERAN
ÇA. 

Esperança de fazer justiça aos 
trabalhadores do campo e da c ida
de, mortos ou desaparec idos pe lo 

. reg ime que governa o Bras i l . 
Esperança manifestado através 

dos cantos, das palmas que ressoa
vam fortemente nos prédios ao .der
redor e dentro da sa la  onde aconte
c ia  o j u lgamento. E que medo isso 
causava em quem estava lá pa ro 
j u lgar o assassino. Prova d isso foi o 
fechamento das janelas do préd io  
para d im inu i r  o som. Mas não co,�
segu i ram. 

Pessoas v indos dos CEBs, dos 
bairros, das fave las, da per i fer ia. Po
vo sofrido, desprezado e desc lass i f i 
cado dessa g igante São Paulo. Os 
desempregados e os subempregados 
não fa l taram. Pessoas que, de verda
de, "não pertenciam às fam i l ias 
prestig iosos" . 

U m  foto chamou o atenção de 
mu i ta gente : a presença de c rianças, 
de  mu lhe res e de  pessoas de idade 
avançado. Impressionou tanto que 
dentro do Auditor ia M i l i ta r  se ouvia 
o segu inte comentár io :  "Nunca vi
tantas mulheres pa rt i c i parem de um
ju lgamento como esse".

A sol idariedade dos pobres den
tro e foro do Brasi l foi fort íss ima . 

Mais de 50 certos, moções e te
legramas foram l idos e aplaud idos 
por todos. I sso também causou um 
medo muito g rande. 

Foi ·uma presença de ESPERAN-
. ÇA, uma presença passiva, orde i ra e 

organizado.  Provocações aconte
c iam a cada m inuto. Desde a i n f i l 
tração dos Agentes de Segurança 
(que eram muitos e que se reveso 
ram durante toda a maratona) até o 

estou ro de uma bomba de São João, 
às 4 : 40 horas do mad rugada, v inda 
de um prédio ao l odo da Aud i tor ia .  
Mas, o essas provocações, a reação 
era de se manter calmos, un idos e 
so l idár ios - o que também não dei
xou de causa r medo o muitos pes
soas. 

Que poder  tem uma cr iança de 
responder a essas provocações:> 

Fo i um ve rdade i ro desmascara
menta daqueles que d i zem fazer o 
bem pa ro o povo. 

Dentro do préd io da Aud i tor ia ,  
ouviam-se vozes: "Esse pessoa 1 vo i 
f icar a í? É uma loucura . . .  " Aque
les que passavam nos imed iações do 
Ruo Dr. Vi la Novo , d i z iam:  1 1 É u·m 
escânda lo" "São uns vagabundos" 
"Deserdei ros". 

O apósto lo São Pau lo d i z  aos cc-

r ínt ios :  "Mas o que é loucura poro o 
mundo, Deus o esco lheu para con
fund i r  os sábios; e ,  o que é f raqueza 
poro o mundo, Deus o escolheu po ro 
confundir  o que é forte; e, o que no 
mundo é vi l  e des\)rezado , o que 
NÃO É, Deus escolheu po ro reduz i r  
o NADA o que é " .  ( 1  Cor l ,27-28) .

Tudo isso é poro mostra r que o
Reino de Deus está chegando. 

Não bosta condena r o PM Her
cu lano Leonel ,  fi lho do povo e opr i
m ido tonto quanta o Santo Dias .  É

preciso condena r toda essa estrutu
ra de morte, todo esse s i stema que 
oprime o povo brasi l e i ro. 

Naquele d ia ,  em frente à Aud i
tor ia ,  f icou c laro que o povo pode se 
U N I R . 

QUE MEDO VOCÊS TÉM DE 
Nó I S  . . .  OLHA A í  . . .  OLHA Aí  . . .

A verdade vos libertará! 
Depois de 1 .058 conflitos de terra, 

envolvendo 268 . 517 famí1ias e . .
2 .005.141 pessoas, em agosto de 
1981, novamente um grupo de agri
cultores foi ameaçado pelos donos 
do dinheiro e do poder,  de perderem 
suas terras, suas casas e o sustento 
das suas familias. Desesper&.damente 
eles tentaram se defender e, conse
quentemente, 13 deles foram presos 
no dia 1 8  de agosto de 1981 

Quase duas sem anas depois, 31 
de agosto de 81 ,  na mesma região, 

dois padres, Aristides e Fnmcisco, 
foram presos, sua casa in·.-adida e 
seus pertences roubados. O motivo 
da prisão: dur:mte anos t::c,uxeram 
as palavras de Cristo para os agricul
tores pobres da região, palavras de 
Verdade, de Justiça, de Libertação 
para os pobres e oprimidos (Lucas 
4,18-19) . 

Neste mês de abril, os agri cultores 
(' padres ainda continuam uresos, à 
espera de julgamento . 

.., 
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PALAVRA DA LITURGIA; 
3.0 DOMINGO DE PÁSCOA 

A vida em acão 
-> 

Ana Flora Anderson e Fr. GSGorgu�OP- 1 

1 

Vigília em solidariedade 
ao povo centro-americano 

A ressurreição de Jesus é fonte de vid:i 
nova. A sua presGnça determina a ação dos 
discípulos. Nesta atividade se encontra a for
ça que liberta e muda o rumo da história. 

O AUTOR DA VIDA 

A pregação cristã começou com o anúncio

da Ressurreição. Assim, Atos 3, 13-10 é um 
trecho da pregação de Pedro no TemjJ\.o. Os 
cristãos anunciam que Jesus que foi morto na 
Cruz está vivo e é a fonte ela  vida. Ele ú o Au
tor da vida e comeco de uma história nova 
(vv. 13-19). 

, 

Esta pregação, ao apresentar os fatos da 
morte de Jesus pelos judeus, é um .:pelo de 
conversão e de mudança de vida. Pedro reflete 
sobre a ignorância dos que mataram a Jesus. 
Mas, sua palavra é um apelo dirigido à liber
dade; o anúncio da Ressur!'cição provoca a con
versão {vv. 16-19). 

Jesus ressuscitado vem pelo anúncio da 
Palavra. Na conversão se pá o encontro do dis
cípulo com o Senhor da Vida. Jesus torna-se, 
de fat�, presente de uma maneira nova naque
le que crê e ama. Aquele que o ama recebe a 
sua presença e a do seu Pai (cf Jo 14, 20). 
Assim, a conversão é a vida do ressuscitado 
dando vida para os homens. Pois, todo aque
le que crê passou da morte para a Vida. A res
surreição é ação de vida que provoca ação. Vi
ver bem é agir bem. 

A PRESEl\'ÇA DO RESSUSC ITADO 

Lucas 24, 35-49 é o fim da cena dos dis
cípulos de Emaus. Nesta cena o evangelista quer 
mostrar como se dá a presença do ressuscita
do n o  seio da comunidade cristã. A sua narra
ção tem todos os traços de uma liturgia sacra
mental. E tudo isto é para mostrar que a pre
sença viva € real do ressuscitado se dá no anun

cio da Palavra e no  Partir do  Pão. A comuni
dade dos discípulos comunga com a presença 
do Senhor que está vivo, e vem para doar ple
namente da sua vida imortal, (vv. 35). 

Jesus manifesta sua presença no ata de fé 
da comunidade. Os (vv. 36-42) mostram entã0, 
qual é o dinamismo deste ato de fé. Ele deixa 
a dúvida, e encaminha-se para afirmar a reali
dade _da presença nova de  .Jesus. Na afirmação 
da realidade que não se vê, o ato de  fé é um 
encontro pessoal com o Cristo que está vivo, 
Lucas quer, ainda, .sugerir o mistério da ressur
reição: - há uma continuidade. É o m esmo 
Jesus que viveu e :foi cmcíficado que agora co
me com os discí�Jos. Mas, há também Un\a 
das.cQntit�.luida.d� ple� .. pois .. o mundo da r.�s,,. 
surreiçã<Y é inteiramente nevo e não pode ser 
descrito pelas idéais e pela simples razão hu
mana (vv. 38). 

A outra parte (vv. 44-48) é ui:n resumo do 
sentido do Evangelho que será pregado e tes
temunhado pelos discí_rulós. Ê como um resu
mo e um anúncio da ativldade dos apóstolos, 
ou dos Atos dos Apóstolos. 

- Jesus realiza a Lei e os Profetas (v. 44-
45); 

- A morte do Messias na cruz realiza o
desígnio de Deus (v.46); 

- O anúncio do evangelho deve se expan
dir pelo mundo todo, a começar de Jerusalém 
e provocar a conversão das nações (v.47); 

- Os discípulos são os agentes e as teste
munhas da evangelização, e para isso recebe
rão a p.resença e força do Espírito Santo (v. 
48-9}.

A PRATICA DO AMOR
A la João 1-2 mostra que a vida de Deus

é comunicada por Jesus. Deus é Luz: Deus se 
manifesta e se entrega para viver em comu
nhão com os homens (1 ,5). Receber ao Deus 
que vem e entrar em comunhão com ele é 
abandonar as trevas. O encontro se dá na con
versão (1,7). 

O essencial deste encontro é o "conhecer 
a Deus". É na prática do amor que está a co
municação e a união de Deus com os homens 
(2-4-5). 

Esta prática, porém, se faz na vida do ho
mem fraco e pecado. Mas, o Ressuscitado é a 
fonte da vida, do perdão. E é o Advogado da 
fraqueza humana, junto ao Pai. É na força da 
vida do Rftssuscitado que podemos entrar T!a 
própria vida de Deus (1  Jo 2,1-3). 

• • • 
- Expliquem como Jesus está presente na

Comunidade através da ação que vocês estão 
fazendo? 

- Porque são João diz que "todo aquele
que ama conhece a Deus"? 

"CASP" - Centro de 
Assistência Social 

OBS. : O objeto deste texto é ser
vir de base para a vigília a ser feita 
dia 23 /4 na Arquidiocese de S. Pau
lo em solidariedade aos povos do 
América Centrar. 

1 .  Ac�lhida 

L .  Tu ofertavas o Pão, o Coip::i 
vivo, o tr iturado corpo de teu Povo; 
Teu derramado sangue vitorioso, o 
sangue "campes ino" de teu povo <am 
massacre que há de t ing i r  em vinhos 
e a legria a auroro con ju rada ' 

Todos: O .Anjo do Senhor / anun
c iou na véspera / e o verbo / se fez 
morte outra vez / em tua morte. / 
Como se faz morte / cada d ia  / :-ia 
carne de J udas / de teu povo. / E se 
fez vida nova / em nossa ve lha ig re
ja .  

L . Como um i rmão ferido por
tanta morte i rmã, tu sabias c horar, a 
sós no horto. Sabias ter medo, como 
um homem em combate. Porém, sa
bias dar a tua pa lavra l ivre, o .seu 
t imbre de s ino. 

E soubeste beber o duplo cál ice 
do a l tar e do povo com essa mesma 
mão consag rada ao serviço. 

, Todos: São Romero de Américo, 

1, 

/ Pastor e Mártir nosso / n inguém / 
· há de calor / tua ·ú lt imo homi l io !

Conto: Procurando a liberdade 
(Poema de D. Cosaldáliga) 
2 .  Oração: 
Espontânea ou 
Salmo 82 (Sa lmo 8 1 ) . 
3 . Leituras Bíblicas: 
l .  Êxodo 3,7- 1 0.
2 .  Isaías 65, 1 7-25 .
3 .  Apoca l ,  2 1 ,3.3-5.
4 . Luc 4, 1 6- 1 9.
5 .  Artigos 3 e 5 do Declaração

Universal  dos Di rei tos Huma
nos. 

6 .  Trechos do Documento da 
Assembléia Geral Regiona l de 
i to ici de 1 975: 

"Folharíamos a u m  i mperntivo 
de consciência se não retomássemos 
a pa lavra de João Batista, d izendo 
como o profeta : "NÃO TE É UCI
TO" (MC.6, 1 3 )" .  
. · "NÃO É L íCITO efetual prisões

de forma como frequentemente e;;
tão sendo feitas entre nós: sem iden
tificação da autoridade coatora, nem 
dos agentes que a executam, Sf!m 
comunicação ao ju i z  competente 
dentro do prazo lega l . . .  ". 

"NÃO É LICITO uti l i zar no in
te rrogatório de  pessoas suspe itas, 

. . . métodos de tortura fís ico,  psíqui
ca ou mora l, sobretudo quando leva
dos a té à muti lação, à quebro da 
saúde e até à morte como tem acon
tecido . . .  ' ' .  

"NÃO É L IC ITO priva r os acu:;u
dos de seu d i re ito de ampla defesa 
ou pre judicá-la mediante ameoçcs 
nem pre ju lgor o acusado como réu, 
antes de j u lgado, nem prote lar, por 
tempo i ndeterm inado o processo re
gular, quando nossa carta mogno ex
pressamente determi na que "a lei 
assegu ra rá aos acusados o ampla de
fesa com os recursos o e l a  i nerer.
tes".  Art.  1 53, 1 5". 

Músicas po ro a l ternar os le i turas : 1 Lamento nativo, Prova de Amor . . .
. ! 4 .  Ato penitencial 

C .  Neste momento fa remos uma 
revisão de vida baseado nas horJ') i , ias 
e reflexões de D. Oscar Romero sc
bre a rea l idade de seu povo que é

também, a rea l idade de todos nós . 
D .  "Quero c i ta r  apenas esta 

af i rmação, que é do Concí l io: "Deus 
destinou a terra e tudo o que e la  con
tém ao uso de todos os homens e po
vos; por conseguinte, as bens cria
dos devem chega r a todos de forma 
equi tativo, sob a ég ide da justiço em 
companhia da caridade" . 

"Nossos problemas de fom:? e 
desnutrição não se resolverão com 
paterna l i smo e ajudas, mas exigem, 
isto s im, . uma mudança de estrutu-
ras_ rad ical  . . .  " .  

T .  Senhor, tem piedade do teu 

e Pro1noção ele Vila Alpina l i 
povo.

O sangue de Abel escuto o 
! Senhor

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
"CASP" - Centro de Assistência So-

cial e Promoção de Vila Alpina, convoca os 
senhores associados para uma Assembléia 
Geral Ordinária, às 19 ,30 hs. do dia 9 de 
Maio de 1982 em sua sede à Praça Dr. Vi
cent� Giacaglini, n.o 02, para tratar dos 

1 1 ,segumtes assuntos : 
l .o - Revisão das atividades desenvolvi- 1

das pelo "CASP"; 
1 2.o - Conhecimento e homologação das

contas e balanços a provados pelo · 
1 Conselho Fiscal ;

3.o - Eleição e posse · da nova diretoria.
São Paulo, 12 de abril de 1982 

HORACIO LENTINI 

o pranto do povo desperto em
Moisés 

o grito que nasce em nossos
entranhas

com m i l  art imanhas pretendem 
calor. 

D .  "T rogo também as vozes ar.
gustiodos dos fave las, que d izem, 
' "nosso vida é miseráve l ,  a cada dia 
que passa mais nos sufoca o deses
pero: não temos água l impo, nem en
canamentos, não temos serviços sa
n itá rios, não temos médicos nem re
médios, não temos nodo; vivemos 
nos barrancos e va los, j unto aos de
pósitos de l ixo e rios pesti l entos; so-

l: . mos vít imas dos abusos e da in j us-
1=======================>1 l tiço soc ia l .  

Presidente 

v 

T .  Senhor, tem p iedade do seu 
povo. 

Sen hor  o inj ustiça nos dói e 
oprime, 

f ica ao nosso lado, somos os 
humi ldes 

as botas, os tanques esmagam 
com sonho 
a quem dó seu rosto por todos, 

Senhor. 

D .  "Rogo aos membros dos 
órgãos de segurança que têm em seu 
poder os desaparecidos, ou sabem o 
que aconteceu com eles, paro que 
os l ibertem ou informem l ivremente 
o que aconteceu com e les e quem
são os responsáve is".

"Creio que é necessár io também, 
ped i r  na justiça uma i mediata inde
n ização pa ra as famíl ias dos desapa
recidos o respe i to dos quais consta r 

' que tenham sido assassi nados ou se 
presume que essa desg raça tenha 
acontecido. Acred i to que haja mui
tas famí l ias desamparados, às quais, 
conforme a mora l cr istã e s imp les
mente humano, os responsáveis têm 
que compensa r o mal que lhes f i ze-

" rom .

T .  Senhor, tem piedade de teu 
povo. 

Somos um povo faminto / que 
caminha em terra a l he io  

Somente são nossas / a miséria e 
o code.ia /

Livra-nos do egoísmo / do 
�s.c_ravidão e da opressão / 

��b!; nos- libertar / e acGJbar 
com a exploração. 

S . Orações comunitá rios 
C. 1 . Pelo Papa, para que sua

inf luência de Pastor un iversal con
Íribua eficazmente para deter a in
tervenção norte-americana em EI 
Sa lvador e América Centra l ;  e que 
d i ri j a  sempre uma pa lavra de a len
to aos povos oprim idos de todo o 
mundo que l utam por sua l ibertação. 
Rezemqs: 

T . Esqita, Senhor, o c lamor do
teu povo /

que tua paz chegue até nós / 
ao fazermos b rotar a j ustiça . 

2 . C .  Pelos pastores da Améri
ca Latino, paro que tomem consciên
cia de sua missão, · colocando-se do 
lado do povo sofrido e o acompa
nhem e defendam. Rezemos. 

• T .  Escuta, Senhor, o clamor do
teu povo . . .

que tua . . .

3 . C .  Pelas mães e parentes
dos desaparecidos, encarcerados, es
pec ia lmente do U rugua i ,  Argentina, 
Ch i l e  e do Bras i l ,  Rezemos : 

T . Escuto, Senhor . . .

4 . Pelos que lutam e morrem de
fendendo a causa do povo para que 
l hes seja concedido a a leg ria da co
munhão plena em Cri sto com o povo 
pelo qua l  ofereceram a sua vida. Re
zemos: 

T .  Escuta, Senhor . . .

5 . Pelos povos que lutam, para
que a lcancem logo a vitória e vejam 
a sociedade j usto e fraterna que de
sejam. Rezemos: 

T .  Escuta, Senhor . .  · :  

CANTO DO MAGNI F ICAT 

6 .  0rasão do Pai Nosso 

7 .  0rasão Final 
D .  Senhor, a d isposição ao mar

t í r io dos cri stãos da América Lati
no, impuls ionados pelo sofrimento e 
opressão do maioria dos seus i rmãos, 
toco fortemente em nossas consc iên
cias. Seguindo o exemplo de Jesus, 
estes nossos i rmãos estão dando sua 
v ida pe los demais .  Dá-nos a graça de 
assim também fazermos. Que. esta ce
lebração, enriquecida pela luz de tua 
pa lavra, nos a jude· e encarnar sem
pre mais nossos compromissos. 
Amém. 

Comissão Arquidiocesana dos Di
reitos Humanos e Marginal izados. 

São Paulo, 1 6  a 22 de abril de 1982 

Confederação de Religiosos 
· faz Assembléia · Geral

A opção preferencial 
pelos pobres, proclama
da pela Conferência 
Geral do Episcopado 
Latino-Americano, em 
Puebla, será aprofunda
da pela Oitava Assem
bléia da Confederação 
Latino-Americana de 
Religiosos (CLAR), que 
se realiza, em Assunção, 
Paraguai, entre os dias 
15 e 24 de abril. 

Cerca de noventa de
legados, representando 

novos enfoques, dificul
dades, perspectivas e 
futuros desafios. 

Como parte do pro
cesso de preparação da 
Assembléia, a CLAR 
recebeu uma prime;ra 
e ampla resposta das 
bases de todas as 
Conferências Nacionais. 
Com essas respostas foi 
elaborado um documen
to, sistetizando todas 
as contribuições. 

os 160 mil religiosos da , Cada Conferência Na- , 
América Latina, vão cional de Religiosos re-
aprofundar as linhas cebeu depois o do-
essenciais do seu com- cumento, para que, re-
promisso de vida na fletindo sobre éssas in-
América L a t i n a , de formações, apresentas-
acordo com as orienta- se um documento pró-
ções da Assembléia an- · prio, que será apresen-
terior que foi celebrada tado na Assembléia da 
em 1979, em Santo Do- CLAR. 
mingo. 

A experiência de 
Deus, a inserção do re
ligioso nas Igrej as lo
cais, a opção preferen
cial pelos pobres, vida 
de fraternidade e a for
mação, são alguns dos 
aspectos que serão am
plamente debatidos. 

Hermengarda Alves 
Martin, Secretária Ge
ral da CLAR, diz que 
- à luz desses pres
supostos - vai ser en
carada a resposta da
vida religiosa hoj e na
América Latina, seus

Estarão presentes a 
essa Assembléia, o Car
deal Eduardo Pirônio, 
Prefeito da Sagrada 
Congregação dos Reli
giosos; D. Alfonso Tru
jillo, Presidente do Con
selho Episcopal Latino 
Americano e D. Obando 
Bravo, Arcebispo da 
Manágua e Presidente 
do Departamento de 
Religiosos do CELAM. 

Estarão presentes 
ainda os delegados da 
União Internacional de 
Superiores Gerais, o 
Presidente da rncém-

criada Confederação 
dos Religiosos da Eu
ropa, delegados das 
Conferências Religio
sas dos Estados Unidos, 
do Canadá, Espanha, 
Filipinas e Angola. Es
tarão presentes também 
porta-vozes da Confe
rência Episcopal Para
guaia e representantes 
de entidades interna
cionais católicas de aju
da financeira para pro
moção humana. 

Embora não figure 
na pauta dos trabalhos 
o estudo da situação da
Igreja na América Cen
tral, é certo que a As
sembéia da CLAR vai
pronunciar-se s o b r e

a perseguição exercida 
pelas ditaduras daque
les países. 

Espera-se t a m b é m 
que, nas sessões infor
mais seja estudado o 
caso do Pe. Pellecer 
que, a:çós desaparecer 
por algum tempo, foi 
apresentado depois na 
TV, dizendo-se guer
rilheiro arrependido e 
fazendo graves acusa
ções a elementos reli
giosos. Tudo indica que 
foi vítima de torturas 
psicológicas e físicas e 
depois pressionado a fa
zer essas falsas decla
rações. (IPS) 

Semana Nacional da 

Juventude Trabalhadora 
A Juventude Operá

ria Católica de Osasco, 
do ABC e Parque No
vo Mundo promovem o 
encerramento da Sema
na Nacional da Juven
tude Trabalhadora na  
Grande São Paulo com 
um show de Antonio 
Cardoso. 

Entre as diversas ati
vidades programadas 
para a Semana da JJTT 
estão: um forró de con
fraternização, marato
na, peça teatral sobre o 
histórico do dia l .o de 
Maio, encontros e de
bates. Em todas as ci
dades será passada uma. 
pesquisa sobre a reali
dade da JJTT. 

O dia 2 de maio será 
um dia especial, pois 
além do show com o 
Antonio Cardoso, que é 
parte de uma campa
nha financeira, cada ci
dade está preparando 
alguma coisa para apre
sentar. Neste dia será 
feito o lançamento aber
to do 3.o Congresso Na
cional de Jovens Traba
lhadores. 

Para quem não co
nhece Antonio Cardoso: 
é um jovem de 25 anos, 
baiano e que, em qua
tro anos de trabalho, já 
percorreu · mais de 600 
cidades do Brasil levan
do através de sua voz e 
de seu violão o retrato 
de um povo diante das 
mais diversas situações 
de injustiça. Um grito 
de denúncia, de cora
gem e ele fé. 

Você também está 
convidado a participar 
desta programação nas · 
cidades e, em especial, 
deste encerramento que 
será dia 02-05-82, no 
Colégio Marillac, rua 
Voluntários da Pátria, 
1653 (próximo à esta
ção Santana do Metrô). 
À. programação vai co
meçar às 15 horas. 

CARTA PARA OS 

ANTIGOS JOC ISTAS 

Temos um importan
te trabalho pela frente: 
A Juventude Operária 
Católica está preparan
do para 1983, o 3.o 
CONGRESSO NACIO
NAL DE JOVENS TRA-

BALHADORES e conta 
com nossa colaboração. 

Nós, que através da 
JOC, um dia fomos cha
mac1os e reunidos por 
Cristo e a partir daí nos 
colocamos a serviço de 
todos, especialmente da 
juventude trabalhadora 
e tivemos toda nossa 
vida impulsionada pelo 
ideal jocista, teremos 
mais uma vez a oportu
nidade de colocar nos
sos talentos à disposi
ção da JOC, para que 
ela possa propor "a ver
dadeira libertação" a 
um maior número de 
jovens trabalhadores. 

Será uma ótima oca
sião para um grande 
"reencontro" da famí
lia jocista, pois, passa
dos algtms ou muitos 
anos de nossa militân
cia na JOC, será muito 
hoa a alegria desse 
"reencontro" e podere
mos colocar em comum 
as experiências de nos
sa caminhada, durante 
esses anos, na constan-

te busca "da verdade 
que nos tqrna livres". 

Como grandes mo
mentos para realizar
mos tudo isso, teremos 
os dias: 

a) - 02-05-82 - às
15 horas - Encerra
mento da Semana da 
Juventude Trabalhado
ra - Rua Voluntários 
ela Pátria n.o 1653 -
Colégio Marillac (Esta
ção Santana Metrô). 

b) - 25-08-82 - Dia
Internacional da JOC. 

c) - 18-11-82 - Cen
tenário do nascimento 
de Cardijn, quando jun
tamente com a JOC po
deremos participar des
sas comemorações. 

Você que está lendo 
esta carta, dê conheci
mento dela a todos "an
tigos jocistas" que pu
der e compareça à reu
nião do dia 23-04-82 às 
20 horas na nta Con
dessa São Joaquim, 215 
- São Paulo - SP., pa
ra tratarmos elo assun
to. 
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Número 5 Órgão da Pastoral Operária Regional Sul 1 

A P.O. e sua 

proposta 

A Pastoral Operária não pretende 
lançar um sindicalismo paralelo, nem 
aspira à criação de sindicatos cristãos. 
Pretende sil_ll animar e qualificar os 
trabalhadores cristãos a atuarem orga
nizada mente, enquanto membros da 
classe. dentro da única luta sindical em 
favor dos legítimos direitos e interesses 
da classe trabalhadora. Assim como o 
fermento atua na massa. 

1 
Se a P.O. não quer ser um sindica-, 

\ismo paralelo nem 1criar um sindicato 
cristão, contudo entrega aos seus mili-
tantes uma série de propostas concre
tas que. em última análise, se originam 
do mandamento "amai-vos uns aos 
outros como irmãos". Essas propostas 
orientam os nossos militantes na sua 
crítica ao que está aí, na stia luta e na 
formulação de programas concretos de 
avanço da classe operária e da socieda
de .como um todo. Entre essas propos
tas, gostaria de destacar algumas por 
ex�mplo, extraídas da Encíclica "La
borem Exercens" do Papa atual: 

1. A prioridade do trabalho sobre o
capital. Esse princípio condena na raíz 
o nosso capitalismo.

2. O direito que todos têm de receber
sua parte dos bens produzidos, de for
ma a poder viver decentemente, prece
de ao direito à propriedade privada. 
Viver decentemente significa poder 
atender todas as exigências de ali
mentação, vestuário, casa. escola, 
saúde etc. Trata-se, portanto, da fµn
ção social de toda propriedade parti
cular. Ou, como diz o Papa, "uma hi
poteca social pesa sobre toda pro
priedade privada". 

3. O direito de todos ao trabalho. A
sociedade deve ser organizada de tal 
forma que haja emprego para todos 
que possam trabalhar. 

(continua no próximo boletim) 

Dom Oa\udio Hummes 

Após 22 anos sem conseguir uma 
organização forte e concreta, os 
bancários demonstraram grande 
capacidade de luta, ao deflagra
rem a greve n cional no dia 1 O de 
setembro. Não houve outra saída 
diante da intransigência dos ban
queiros que se negaram a negociar 
as reivindicações da categoria: piso 
salarial de Cr$ 1.170.000, incor
poração da antecipação dos 25% 
concedida em julho e agosto e 
rea i uste trimestral. 

Foi uma greve que muitos pen
savam não ser possível. A categoria 
hancária é marcada pelo alto grau 
de rotatividade de mão-de-obra. 
portanto difícil. de ser trabalhada 
politicamente. Além de tudo é uma 
categoria reprimida pela lei, pois o 
governo, para manter seus interes
ses financeiros, proibe a greve, con
siderada ilegal nos setores essenciais

como bancos, e os trahalhadores 
correram o risco de serem demiti
dos por iusta causa. 

Mas nada intimidou os bancá
rios. Eles foram à luta e decretaram 
greve nacional. Para isso, tiveram 
que superar barreiras de divisão 
entre as propostas das diversas dire
ções sindicais, algumas apoiadqs 
pela CUT, outras pela CONCLAT 
e provaram que os interesses da ca
tegoria estão acima das divergên
.cias ideológicas. 

-.;<i � ...... 
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A paralização provocou preocu
pação nos escalões do governo. A 
grande imprensa criticou o movi
mento, tentando desmoralizar a ca
tegoria, forçando-a a retomar ao 
trabalho sem acordo nenhum. 

No segundo dia após a detlagra
ÇhO, a greve foi julgada ilegal, 
como era de se esperar, mas foi de 
espanto a rapidez com que aconte
ceu o julgamento. O Tribunal Re
gional do Trabalho de São Paulo, 
ao julgar o dissídio aplicou os índi
ces propostos conciliatoriamente, 
ou seja: piso salarial de .Cr$ 
1.050.000, reajuste correspondente 
a 100% do INPC e outros benefí
cios. Os bancários aceitaram e re
tomaram ao trabalho. 

As conquistas representam uma 
grande vitória. Mas ainda depende 
da aprovação do TST - Tribunal 
Superior do Trabalho, em Brasí
lia. Mais iruportante foi a demons
tração de que a classe operária está 
passando por cima das leis que 
impedem sua organização, na me
dida em que tem clareza dos seus le
gítimos direitos. 

Se os patrões não acatarem a de:.

terminação do TRT-SP. os bancá
rios retomarão à greve. Quem 
aprendeu jamais esquece! 

Cleide P. Silva 
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Primeira baixa: o super-Chico 
1 ' 

As confusões no Ministério começam a explodir. Eis a_Primei_ra bomba
No artigo anterior prometi conti-' 

nuar a análise das contradições do 
Ministério Sarney. Mas, entre aque
le número e o de hoje, uma das 
contradições explodiu: o ministro 
Francisco Dornelles dançou. O fato 
é tão importante que merece uma 
análise especial. Que quer dizer a 
demissão do Dornelles? Quem sai 
fortalecido? Quem se enfraquece? 
O que pensa o ministro Funaro? 

Bom, o Dornelles caiu, primeira
mente, porque insistia em pagar a 
dívida de um modo que tornava a 
política do governo muito impopu
lar. Ora, o presidente Sarney é um 
velho político e não estava nem um 
pouco disposto a pagar esse preço. 

O segundo motivo refere-se à 
independência do Dornelles. Sobri
nho e confidente de Tancredo, ele 
constituia uma prova evidente de 
que Sarney não passava de um 
substituto, sem política própria, 
obrigado a executar a política tra
çada pelo falecido. Ora, Sarney 
quer ser o Presidente, não o testa
menteiro do Tancredo. Com a de
missão de Dornelles, a última pala- 1 

vra em assuntos econômico-finan-· 
ceiros passa a ser do presidente. 

Fortalecido com a mudança do 
Ministério estão os setores de em
presários industriais. O Dilson Fu
naro é homem deles. Os empre
sários industriais se queixam de que 
a política econômica imposta pelo 
FMI favorece os bancos e os capi
tais especulativos contra o capital 
industrial. Querem uma política 
que lhes dê estímulos para fazer in
versões, dar emprego, produzir. Se 

para isto for preciso falar um. 
pouco· mais duro com os nossos 
credores, pois que se fale.' 

Sem dúvida esta posição - embo
ra esteja muito longe de ser aquela 
que, de fato, responde aos interes
ses da classe trabalhadora - cons
titui um avanço importante em re
lação às orientações anteriores, re
presentadas por gente como Rober
to Campos, Mário Simonsen, Del
fim Neto, Francisco Dornelles. Ela 
fortalece os donos de fábrica e en
fraquece os banqueiros e donos de 
financeiras. 

Até onde vai o Dilson? Até onde 
o capitalismo possa ir sem auto
destruir-se. Que ninguém se enga
ne. O Funaro é um burguês ca
pitalista. Só que lúcido. Sabe que,
para manter o regime, precisa tirar
a economia de recessão, voltar a
crescer, dar mais emprego. Isto su
põe uma negociação mais dura com
o FMI e corte em privilégios dos
grupos empresariais. Resta ver se
Dilson terá forças para fazer isto.

Plínio de Arruda Sampaio 
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O que muda com as demissõe 
Há alguma esperança de mudança com a saída do ministro e do 

presidente do BC? Ou tudo continua como antes? 
------------------'-,,----=---· -- !&ll-------, para enfrentar os "lobbies" que 

O principal evento econômico do: 
mês de agosto foi a demissão do 
Ministro da Fazenda e do presi
dente do Banco Central. Embora a 
orientação da nova equipe ainda se
ja predominantemente conservado-, 
ra, a mudança ministerial criou ai 
possibilidade de uma política eco-. 
nômica diferente, comandada_ den;- 1 

tro do país e não pelo FMI. Ej 
importante que fique claro, no en
tanto, que tais mudanças não ga
rantem o fim da política econômica. 
anti-popular, mas apenas criam 
melhores condições para que isso 
possa acontecer. 

Para que o governo, de fato, te-. 

--

nha condições de enfrentar os cre
dores internacionais, o FMI, os 
banqueiros e o grande capital e ela
bore uma política econômica vol
tada para o interesse da maioria da 
população, torna-se necessário que 
ele tenha um sólido apoio popular. 
Isso, por sua vez, exige uma nova, 
postura das autoridades econômi
cas. O governo não poderá mais. 
continuar tomando medidas nos 
gabinetes dos tecnocratas de Bra
sília, sem dar a menor satisfação à1 
população, aos representantes do, 
povo no parlamento e às lideranças 
sindicais. 

Para reu.nir o ap010 necessário1 

impedem o governo de adotar as 
medidas necessárias para superar a 
crise econômica, ele terá de adotar 
uma nova forma de fazer política 
econômica, explicitando os entra
ve, que· em erram a ação governa
mental e discutindo democratica-· 
mente a forma de superá-los. 

Caso contrário, se o governo não 
reunir em torno de si uma nova ba
se de sustentação social e política,
as intenções de mudança não se 
converterão em uma política eco
nômica diferente e não haverá co
mo evitar a continuidade das 
medidas de arrocho salarial e re
cessão. Neste caso, tudo não terá 
passado de uma grande farsa. Te
remos novos ministros comandan- . 
do uma política econômica velha e 
viciada, cujos efeitos todos nós já 
estamos cansados de conhecer. 

Em suma, há uma pequena luz 
no fim do túnel. Esperamos que se
ja de esperança e não de um trem 
vindo na contramão ... 

Plínio Sampaio Jr 

Avallando as atividades a gente caminha 
Existem muitas dificuldades para serem superadas, tanto 

dentro da P.O., como na atuação externa de nossos militantes. 
Entre as muitas dificuldades constatadas, sentimos a necessidade 
de superar a separação Fé - mundo do trabalho; o discurso 
teórico; a falta de priorização da P.O. nas dioceses; a falta de ca
pacitação do militante para uma real participação no movimen
to sindical, popular e político. 

Procurando pistas para avançar 
Avançar nas dioceses 
-na formação por níveis\

vimento sindical e nos partidos. 
. _;_ convocando os militantes para uma reflexão em torno: 
io. , engajamento político à luz da fé 

-elaborando encontros de aprofundament01biblico e teo-
'"n· · 

. 
,"'5J-CO 

\ 

' Preparando à AssembÍéla Nàcional 
No -final do ·encontro escolhemos representantes do Esta-· 

lo para: 
;omissão Nacional -Cidinha (Região São Miguel - SP) 
�xecutiva Nacional - José Albino (Santo André) 

- na participação no movimento popular
- no apoio e construção da CUT
- na celebração da vida e luta do trabalhador
- no intercâmbio entre as pastorais
Avanços no regional
- subsidiando, formando e divulgando as campanhas

pró-Constituinte popular, Reforma Agrária e a luta contra 
a dívida externa 

- preparando o Centenârio do 1? de Maio que serâ em
1�6 . 

- estudando as tendências pol_íticas que existem no mo-

Liberados - W aldemar Rossi (SP - continua)
° 

e Nivaldo. 
(Campinas) 
Delegados para a Assembléia -Nivaldo,e Isao (Campinas}; 
José Albino (Santo André); Cidinha, Edna e,Araújo (São 
Paulo); Sebastião (Limeira); Gilberto (Mogi-Guaçú); Oscar 
(Bauru); ·Otâvio (Santos); Arnaldo (Mogi das Cruzes) e 
mais dois representantes de Franca. 

Foi marcada também uma reunião de delegados para a 
preparação efetiva da Assembléia Nacional. 
. O que você achou? Valeu ou não a pena??? 

Renato Silveira Martins 



Uma Assembléia que 
valeu a pena!.! ! 

A reflexão bíblica também foi um momento muito importante da assemblé\

. Nos dias 14 e 15 de setembro, em Campinas, tivemos a "É preciso aproveitar bem os momentos de convi.fência'\ 
.Assembléia do Regional Sul I da Pastoral Operâria. Com- '' A necessidade de aprimorar o embasamento de fé er 
pareceram representantes de 12 dioceses, sendo que algu- Nosso Senhor Jesus Cristo a partir do trabalho". 
mas participaram pela primeira vez. Foi 80 o número de partici- . ''.É preciso que a gente se prepare para mostrar à igrej 
pantes sendo a maioria trabalhadores. Também contamos com aquilo que é especifico da Pastoral 0perâria''. 
a participação de companheiros de Curitiba (PR) e lpatinga 
. (MO), além de dois representanres da CPT de São·Paulo. Esti
veram presentes os Bispos Dom Cláiudio Hummes, responsá
vel pela Pastoral do Mundo dó Trabalho do Regional Sul 1-
e Dom Gilberto Pereira Lopes, Arcebispo de Campinas, 
nosso anfitrião. 

Os objetivos desta assembléia foram: 
1. Fazer uma revisão da caminhada da P.O. nas dioceses

traçando para isto um quadro da situação da P.O. no Esta
do. 

2. Descobrir pistas e elaborar propostas para a continui
dade do trabalho da Pastoral 0perâria para o próximo ano. 

3. Indicar representantes de São Paulo para a Comissão
Nacional, Executiva Nacional, liberados e delegados para a 
Assembléia Nacional. 

"Estejam em casa. Sejam bem vindos!" Com� pala-
vras, Dom Gilberto fez a acolhida aos trabalhadores do Es
tado dizendo que estava muito feliz por receber em sua dio
cese os irmãos operários. Manifestou o desejo de que a as
sembléia tivesse êxito em sua realização na busca de novos 
passos. 

Ao final de sua intervenção, deixou-nos algumas lem-
branças: 

'' A troca fraterna de experiência é muito importante na
vida �o cristão". · · 

Uma caminhada que registra avanços 
i, 
l 

.. � �anço em números 
- ,.

E:ni. 11 ·ruoceses e 5 regiões episcopais da Arquidiocese d 
São Paulo, que formam o Regional Sul 1, temos 193 grupd 
de P.0. com 1.478 trabalhadores participantes. 

Na caminhada interna 
Notamos que a Pastoral 0perâria cresce e se organi� 

através da formação bíblica, politica, sindical e teológica d 
seus militantes; na promoção de retiros, seminârios e outra 
atividades formativas. Cresce também a preocupação cori 
· a formação de quadros para coordenar grupos de base (ani
madores de grupo) e o incentivo à participação de agente 
de pastoral (padres e religiosas). 
. ��_participação externa. . .' � 

Estamos evoluindo múito na preparação e no engaj 
mento de nossos militantes no movimento sindical e operá 
'rio, na participação dentro da fábrica, no partido político . 
no movimento popular. É significativo o fato de contarmo 
com um bom número de militantes na direção de sindica 
tos,- na organização de movimentos pró-constituinte, pró 
reforma agrária e na construção de um partido a partir da 
classe operâria. 

1 
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Não queremos o pacto 
O pacto social qu� o governo propõe só beneficiará a ele próprio .. ·os trabalhadores nada ganham 

Por que o governo volta e meia operários e eles não poderão reda- 'feitos das capitais: muito dinheiro e 

fala em Pacto Social? mar. o uso da máquina do Estado. ' 
Em fins de setembro, em São Passados mais de seis meses, a Sempre que a temperatura das 

Paulo, os sindicalistas ligados à Nova República vai deéepcionan- lutas sobe, o governo pede trégua. 
CONCLAT foram obrigados a do: anunciaram um Plano. Na- 1 Mas como parar às lutas se O pouco 
aderir à proposta dos sindicatos li- cional de Reforma Agrária, mas 1que os trabalhadores conquistaram 
gados à CUT de fazer a campanha sob pressão dos grandes proprietá- 1foi com greve? Como terra sem lu-
salarial unificada, envolvendo 18 rios de terra, o plano que iá não era 1ta? Que tipo de trégua pode O pos-
sindicatos e mais de um milhão de bom, ficou pior. seiro e o bóia-fria dar aos grileiros 
trabalhadores com dissídio coletivo Falaram muito em As.sembléia latifundiário.s e aos usineiros? 

' 
no final do ano. .nacional Constituinte, com repre- O governo busca a estabilidade

As reivindicações são: reajuste .sentantes do povo, e o projeto do política para que a burguesia apli-
trimestral dos salários, reposição governo vai levar à eleição de um que seu dinheiro sem correr risco e
das perdas e 40 horas semanais.' CONGRESSO com deputados e se- .serp susto a.lgum. 
de trabalho. O governo diz que é nadores, com poderes constituintes. A CUT sempre deixou claro para 
justo mas não pode conceder e bus- Ou . seja, de políticos que vão le- o governo que aceita dialogar, mas
ca reiniciar os entendimentos em gislar em causa própria, de acordo não abre mão dos direitos dos tra-
torno do pacto social. com os interesses dos partidos e não balhadores. Para a CUT está claro 

Pacto na Nova República signi- do povo. Teremos a "Liberdade" que somente com organização e a 
fica um acordo no qual governo e de eleger representantes do poder determinação de lutar os trabalha-
patrões ganham e os trabalhadores econômico devido às campanhas dores serão respeitados. 
nada recebem. Os patrões não aten- milionárias. Como vem acontecen- Sein isso, tudo vai continuar co-
derão as reivindicações dos do com as campanhas· para pre- mo ií.a Velha República. 
-----=---=--___:_ ______________________________ ___.Sebastião Neto 
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Os trabalhadores e a Bíblia 
o que as nossas lutas e dificuldades

de hoje têm a ver com a história do 
povo de Deus na Bíblia? O Êxodo 
conta o sofrimento do povo, força
do a trabalhar para o faraó, o dono 
dos meios de produção. Hoje, os 
trabalhadores gastam suas energias 
produzindo para os poderosos, os 
capitalistas . 

A Bíblia conta de um jovem que 

se revoltou e depois se tornou um lí
der de seu povo - Moisés. Mas 
forjar uma união entre a parte do 
povo mais corajosa foi difícil e de
morada. O artigo sobre as greves 
dos bancários. mostra que hoje con
tinua a revolta e as tentativas de su
perar as divisões dentro de uma ca
tegoria para lutar com mais sucesso. 

Como representante do povo tra
balhador, Moisés negociou com o 
faraó várias vezes. O faraó sempre

tentou convencê-lo a aceitar menos 
que a liberdade plena. Entre essas 
conversas· vinham as pragas que 

trouxeram prejuizos1 econômicos 
para o país. Só depois da décima 
praga é que o faraó libertou o po
vo, e mesmo assim tentou voltar 
atrás mandando seu exército perse
guí-los. Nos nossos dias, também 
as lutas são "pragas" para o gover
no e os patr,ões , que apresentam · 
propostas de tréguas como o pacto 

s�)Cial e o projeto· de reforma agrá
na. 

O artigo sobre a CUT nos mostra
como uma força autêntica de lutas 
se mantém firme e não trai os traba
lhadores. As matérias ·de política e

economia nos ajudam a entender
·melhor o outro lado, como aprovei
tar das brechas que se abrem, para
,perceber as causas das divisões e

fraquezas dos grandes para dar um 
passo adiante. No tempo de Moisés 

vimos como o povo, enfim conse-
.

'·gum fugir, aproveitando para atra-
vessar o mar vermelho quando as 
águas estavam baixas e vendo o po
,deroso exército se afogar quando 
subiram de novo. 

O artigo de Dom Cláudio nos 

lembra ,o qúe queremos com essas 

lutas: que todos tenham o direito ao 
trabajho e aos bens que produzem. 
No Exodo a luta era pela terra, 

. para poder sobreviver. Mas também 
!p�ra uma sociedade sem opressão, 
vivendo em aliança com seu Deus 
de justiça e amor. 

Lembrando aonde queremos 
chegar, e sabendo que o processo é 
'difícil e demorado, podemos tentar 
melhorar a nossa contribuição co
mo "fermento na massa". 

Como você procura ser fermento 
,com seus colegas no serviço, no 
bairro e na comunidade? E o seu 
,grupo de P.O.? 
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A Reforma Agrária do governo 
A proposta do atual governo sobre 

reforma agrária baseia-se no Estatuto 
da Terra que é lei desde 30 de novem
bro de 1964. Portanto, o plano atual 
é legal e não precisa passar pela apro
vação do Congresso, pois a lei dá ao 
poder executivo as condições de execu
tar a reforma. 

O governo pretende assentar ......... . 
1.450.000 famílias em quatro anos. A 
proposta quer dar prioridade às áreas 
de conflito e desapropriar latifúndios 
próximos aos centros urbanos, as áreas 
marginais às grandes barragens e onde 
há predominância de arrendatários e 
parceiros. 

O governo tem em mente acionar o 
Estatuto da Terra, e não realizar uma 
reforma agrária. Aliás, o projeto mu
dou de nome. Agora é Projeto Na
cional de Desenvolvimento Agrícola, e 
está na sétima redação. 

É bom que o governo faça alguma 
coisa em relação à situação da terra no 
país. Mas isto não significa que de
vemos aceitar a proposta sem mais· 
nem menos. Quais são as deficiências 
do pr:oieto atual? 

1. Para que uma reforma agrária
se viabilize é preciso que venha acom
panhada de uma política agrícola, 
coisa muito difícil de acontecer neste 
país. Quando Figueiredo se tornou 
governo, disse ser a agricultura a 
prioridade n? 1. Nomeou Delfim para. 
ministro da agricultura, cuja meta era 
encher a barriga do povo. Lembram? 
O que aconteceu? O xuxú foi culpado 
pela alta da inflação pelo ministro 
Simonsem. 

2. É preciso conscientização, mobi-

li?ação e união dos trabalhadores ru
rais. Existe um grande desafio de edu
cação para que os lavradores se tornem 
os primeiros sujeitos da execução de 
uma verdadeira reforma agrária. O 
plano· governamental prevê uma ajuda 
de Cr$ 16.500.000 por família. Como 
comprar equipamentos com isso? 

3. A reação da classe conservadora.
Haia paciência para aguentar a 
chiadeira dela. A tática é amedrontar, 
criar um clima artificial de pânico. Em 
64 essa classe anulou até mesmo o Es
tatuto da Terra. Hoje, alguns jornais 
da grande imprensa se colocam contra 
o povo e atacam o plano do governo.

Não podemos esquecer que 47.5
milhões de hectares de terra estão nas 
mãos de apenas 342 proprietários. O 
Incra diz que 11 milhões de hectares 
estão com estrangeiros e apenas sete 
estados brasileiros. Dian e desta si
tuação não podemos ter medo. Os tra
balhadores urbanos precisam , e juntar 
aos rurais para exigirem Reforma 
Agrária. 

Miguel Pipolo 

Nossas vitórias 

Nos meses de agosto e setembro 
os trabalhadores deram mais uma 
vez prova de que não acreditam em 
palavras bonitas e promessas de 
época de eleição. 
Eles só acreditam na ação e no tra

balho do dia a -dia, por isso vota
ram em massa nas chapas de oposi
ção que concorreram às eleições de 
vários sindicatos. 

Nessas eleições, foram ganhos pela 
oposição e a CUT sete sindicatos: 
Plásticos-SP, Carnes e Frios-SP, 
Rurais-Fernandópolis, Texteis-So
rocaba, Texteis-Natal e houve a 
reafirmação dos sindicatos dos 
Químicos-SP e Sapateiros-Franca. 

Votando nessas chapas, todas 
apoiadas pela CUT, as categorias 
demonstraram a vontade e a neces
sidade de terem um sindicato com
bativo e que realmente defenda seus 
interesses, para juntos, fincar cada 
. vez mais fundo as bandeiras de luta: 
40 horas semanais, trimestralidade, 
estabilidade, melhores condições de 
emprego e salário e aumento real. 

F..dna de Oliveira 
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A vi a da .O. 

O povo de Deus, ao longo da his
tória, teve seus momentos de refle
xão e planejamento da caminhada. 

Para nós, que somos parte desse 
povo, os momentos de reflexão são 
importantes na busca de um traba
lho mais planejado e comprometi
do com o povo de Deus, procuran-. 
do não cometer alguns erros doi 
passado. 

Sem dúvida, a Assembléia Na
cional da P. O., que acontecerá nos' 
dias 30/11 e 01/12, no Rio de Ja
neiro, é o ponto alto da nossa carpi
nhada, momento de revisão e-pla
nejamento. 

A comissão nacional, na sua últi
ma reunião, decidiu os critérios de 
participação, o número de delega
dos por estado e o tema. 

Critérios: militantes çom exp� 
riêneia de base, que sejam capazes 
de representar, de falar pelo grupo 

I 

e pelo estado de onde procedem. 
Que tenham experiência de coorde� 
nação local, diocesana ou estadual, 
e escolhidos em assembléia estadual. 

Número de delegados: participa
rão cerca de 80 pessoas de 19 esta
dos. 

Tema: avaliação da nossa práti
ca, aprofundamento e planejamen
to para 1986. 

Nos três dias que antecedem a 
assembléia, a comissão decidiu con
vidar os companheiros para um se
minário de estudos sobre sindicalis
mo e conjuntura nacional, não sen
do exclusivo para os delegados. 

Em preparação à Assembléia Na
cional, estarão acontecendo, em 
outubro e novembro, assembléias 
nas regionais Norte, Nordeste, 
Centro e Sul. 

Vamos lá porque a luta é nossa! 

. Nosso informativo 

O Bbletim P.O. Informa tem 
como objetivo ser o veiculo de in-, 
formação e formação dos trabalha
dores. Mas para mantê-lo precisa
mos da colaboração de todos os 
companheiros. 

Estamos propondo uma assina-· 
tura semestral, que irá colaborar 
nas despesas de confecção do nosso 
informativo. 

As opções que oferecemos são: 
Pedidos de 01 a 05 boletins 

Cr$ 500,00 cada 
Pedidos de 06 a 1 O Boletins 

Cr$ 400,00 cada 
Pedidos ácima de 10 Boletins -

Cr$ 350,00 cada 

Faça o seu pedido e envie à Pas
toral Operária - Rua Vencesláu 
Brás, 78 - 1? and. - Sala 115 -CEP: 
01016-São Paulo-SP. 
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Novas diretrizes pastorais 

A CNBB está chegando ao fim de 
.mais um quatriênio. No próximo ano, 
após a Páscoa, a Ass.embléia Geral da 
CNBB, em ltaici, vai eleger uma nova 
presidência e nova · CEP (Comiss4o 
Episcopal" de Pastoral). Ao mesma 
tempo, também será avaliado o qua
triênio . que termina e podertlo ser 
modificadas as "Diretrizes Gerais de 
Ação Pastoral da Igreja no Brasil",· 
que orientam a pastoral em todo o país. 

E fácil imaginar como isso é impor
tante também para a Pastoral Operária. 
Eu mesmo fui convidado a participar de 
uma reunião nacional na sede da CNBB, 
em Brasília, de 26 a 28 de setembro 
último, para refletir e levantar as primei
ras idéias, junto com outros bispos, 
padres e leigos, todos pastoralistas. 

1 

Procurou-se descobrir os novos desafios 
que a realidade brasileira e a realidade 

- da Igreja apresentam ao povo de Deus
com seus pastores. Da minha parte,

. insisti que a Igreja deve assumir mais
coerentemente o fato que a socieda
de de hoje é uma sociedade do trabalho
e, portanto, não se pode pretender
�ngelizar esquecendo ou ignorando
que nosso mundo é um mundo do
trabalho; não se pode, portanto, esque
cer os trabalhadores como tais e sua luta
por justiça social. Ao contrário, o
trabalho e os trabalhadores de.vem
marcar profundamente toda a vida
da Igreja. Além disso, é preciso reconhe
cer mais claramente que o mundo do
trabalho, isto é, nossa sociedade, é um
mundo em conflito, que perpassa a
sociedade, inclusive as comunidades da
Igreja.- visto que essas são feitas de
pessoas que participam do conflito na
sociedade e a/í ocupam um lugar e têm
uma .função. Portanto, como evan
gelizar o mundo do trabalho e como
situar-se no conflito social? São desa
fios fundamentais para a pastoral da
Igreja.

E você, companheiro e companheira,
ajude seu bispo a não esquecer os traba
lhadores, quando ele participar da revi
são das "Diretrizes" da CNBB, no ·pró-
ximo ano.

Dom Cláudio Hummes 

Pastoral Operária 
e Constituinte 

A Nova Constituição - lei maior 
do país, será elaborada pelos depu
tados federais e senadores que se 
elegerem em 15 de novembro. Tem 
muita gente querendo ser consti
tuinte para fazer prevalecer os seus 
interesses. Assim, os grupos domi
nantes estão investindo muito di
nheiro para eleger seus candidatos 
e com isso continuar no poder, ex
plorando os trabalhadores. Um 
exemplo gritante é a UDR - União 
Democrática Ruralista, que quer 
levar para o Congresso Constituinte 
candidatos qu são contra a Refor
ma Agrária. 

Qual é nos.so papel? 

Como militantes da Pastoral Ope
rária, não podemos permitir que os 
donos do poder econômico deter
minem os rumos do país. Por isso, 
se toma necessário tirar alguns cri
térios para a escolha de candidatos. 
A P.0. da diocese de Santo André-

SP, em assembléia com seus mili
tantes, apresentou esses critérios: 

1. Conhecer o compromisso pas
sado, presente e futuro do candi-
dato. 

2. Não votar em quem foi contra
as "Diretas Já" e a "Assembléia Na
cional Constituinte Popular". 

3. Não votar em quem defende.
os interesses dos patrões e são con
tra os trabalhadores, os que apóiam 
o plano cruzado e o empréstimo
compulsório e 9s que são contra o
direito de greve e a favor do paga
mento da dívida externa.

Em quem votar? 

1. No candidato que demonstra
estar comprometido com as lutas 
populares e sindicais do p·ovo tra
balhador. 

2. Naqueles que realmente vão
defender, na nova Constituição, os 
direitos dos trabalhadores, dos po
bres, sem-terra, negros, ín�ios, mu
lheres, crianças etc. 

3. Nos que lutam pela mudança
da sociedade e não por uma sim pie$ 
reforma ou manutenção do atual 
sistema de exploração. 

· Se você concorda · com essas
propostas, a P.O. sugere que as 
divulgue para sua comunidade, 
l>airro, fábrica, escola e entre os 
amigos. Esta .eleição é muito im
portante para à Brasil. Portanto, é 
de extrema urgêncla que toda a po
pulação se reúna para discutir o que 
deve constar na nova lei. Outra coi
sa que não pode faltar é a·realização 
de debates com os candidatos que 
estão dentro desses critérios. 





O QUE VAI PELOS SINDICATOS 

Terra, Salário, Emprego e Liberdade 
Bandeiras da CUT 

Essa é uma das bandeiras da 
Campanha Nacional de Lutas apro
vada no 29 Congresso Nacional da 
CUT nos dias 1,2 e 3 de agosto. A 
C�mpanha ·visa unificar as forças 
para conquistar a terra que os traba
lhadores necessitam, para pôr fim 
aos miseráveis salários e às demis
sões e para garantir a liberdade es
sencial. 

Por que a CUT defende essas pro
postas? 

A terra para o camponês é o 
mesmo que o emprego vara o traba
lhador da ciJade. Ficar sem teria 
para plantar é' caminhar lenta ou 

- apidamente para a morte. E terra
no Brasil tem de sopra, basta o go
verno aplicar a reforma agrária.

Enquanto os trabalhadores no
.campo lutam pela terra, os operá�
rios da cidade lutam por empregos e
salários · justos. Vivemos a maior
ondii de desemprego da nossa histó-.
ria no período de 1981 a 1985. Isto
foi a priricipal causa da progressiva
diminuição dos salários reais. Em
presários e governo lançaram mã'o
de inúmeros recursos para rebaixar
os salários em favçr do capital. As-

sim, a luta por melhores salários de
ve ser redobrada, pois se os empre
gos estão aumentando, conforme 
está se noticiando, de nada adianta 
se os salários são de fome. Nos últi
mos anos, os salários foram perma
nentemente arrochados em relação 
à impressionante evolução da pro
dutividade, excluindo os trabalha
dores da participação na riqueza so
cial que produzem. Hoje, 1/3 das 
famílias brasileiras se encontram em 
estado de miséria absoluta, rece
bendo uma renda familiar inferior 
a um salário mínimo. 65% das famí
lias recebem renda mensal de até 
dois salários mínimos, quando pelos 
cálculos do DIEESE, apenas uma 
pessoa, pela sua necessidade alimen
tícia individual, gastaria 75% de um 

salário mínimo ao mês. 
A concentração da propriedade 

da terra e a expulsão dos trabalha
dores do campo levou a um cresci-

1 mento de l O vezes da população ur
bana nos últimos 40 anos. Os traba
lhadores continuam sendo expulsos 
do campo e jogado·s nas periferias 
das grandes cidades em condições 
de vida precárias, ·e enfrentando um 
quadro de desemprego permanente 
que atinge cerca de 11 milhões de 

· trabalhadores. Como dependem ex
clusivamente da venda de sua força
de trabalho para sobreviverem, o de
semprego significa a morte, assim

; como a falta de terra para o lavrador.
Esse quadro mostra que sem luta

nada muda. Quando uma greve é
1 motivo para patrões e governo re
primir e assassinar trabalhadores,
significa que a luta pela liberdade
mínima de lutar é também essencial.
Por isso, a CUT está propondo o dia
23 de outubro como "Dia Nacional
de Luta". Participe na sua região!

No próximo boletim, continuare
mos a destacar as bandeiras de luta
daCUT.

Colaboração de Uo Birk 

PASTORAL OPERARIA - O QUE ·É 

Luta pela noYa sociedade 
De 21 a 25 de julho, 1.64 7 representantes de comunidades de base de todo o Brasil 

estiveram reunidos em Trindade-GO, para o 6<? Encontro Intereclesial de .'CEBs. Um
dos temas refletidos foi a luta pela nova sociedade. O P.O. Informa achou 

importante reproduzir as conclusões dessa discussão e publica nessa coluna 
os pontos apresentados no documento final do encontro: 

í'Vimos a 1ifflmrtãncia da-aç�o 
política dos cristãos, pois vivendo 
em sociedade, sem a política somos 
uns desorientados e não chegamos a 
lugar nenhum. 

b) As CEBs precisam chegar a
uma definição mais clara na questão 
partidária: discutir juntos o progra
ma dos partidos e o perfil dos can
didatos e verificar se eles têm um 
compromisso real com a caminhada 
do povo. 

c) As CEBs devem favorecer,
apoiar e acompanhar estes militan
tes que estão à frente da luta e, se 
necessário, cobrar deles os compro
missos assumidos. 

d) Apoiamos a luta dos índios
· pela sua auto-determinação, pela ur
gente demarcação das suas terras e
pela preservação da sua cultura.

e) Assumimos a luta dos negros
pelos seus direitos e, com. eles, luta
mos contra qualquer forma d� dis
criminação.

t) Des acamos a imporfânc1a ãa
participação cada vez maior das mu
lheres na luta pela nova sociedade e, 
mulheres � homens, queremos lutar 
contra toda forma de machismo, 
como também contra a exploração 
da mulher, prostituiçã'o do menor 
e marginalização da mãe solteira. 

g) Denunciamos o trabalho escra
vo no campo e a exploração das la
vadeiras, domésticas, operários, 
bóias-frias, pescadores e trabalhado-
res em geral. 

h) Enche-nos de esperança a pre
sença e a participaçã'o das crianças e 
dos jovens que, animados por suas 
catequistas e coordenadores, en
tram cada vez mais na caminhada li
bertadora do povo em busca da 
Terra Prometida. 

i) Repudiando a forma anti-po
pular de como foi encaminhada a 
questão da Constituinte, mesmo as

. sim assumimos o compromisso de
lutar para que da Constituinte possa 

sair uma Constitu1çã'o que respeite 
os direitos do povo. 

As lutas do povo são como fon
tes de água que brotam do chão, vi
ram um riachinho que desce o mor
ro até se transformar em rio. O mo
vimento popular tem muitos rios: o 
rio do sindicato, o rio do partido 
político, o rio das associações de 
moradores, o rio do movimento dos 
sem-terra, dos favelados, da mulher 
marginalizada, dos pescadores, dos 

1 hansenianos, dos deficientes físicos, 
das crianças, dos negros, das nações 
indígenas. Há rios que já são gran
des, outros ainda pequenos. Mas as 
lutas narradas pelo povo mostram 
que elas estão crescendo em todo o 
Brasil, passando de lutas de resistên
cia para lutas de conquistas. É o pro
jeto político do povo que vai canali
zar as águas dos riachos para o gran
de rio que vai acabar com ·a socieda
de de lucro e opressão e fundar a so
ciedade do jeito que Deus quer. 



� LUTA DOS TRABALHADORE 

Trabalhadores continuam sem terra 
O Plano Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA), elaborado pelo 
governo, pretende assentar apenas 
1.4 milhões de faml1ias, a cada qua
tro anos. Para 1987, estava previsto 
o assentamento de 150 mil traba
lhadores, mas até agora só foram
instaladas 6 mil famíl ias. O Brasil
abriga 11 milhões de sem-terra e,
seguindo este ritmo, não receberão
posse nem 1/10 da quantidade de
famílias que o governo prometeu.

Diante desses dados,. os conflitos 
de terra se agravam. Não porque a 
Igreja está incentivando, como que
rem fazer cr.e.r al_guns ministros e a 
UDR (Uniã"o Democrática Ruralis
ta). Mas porque a situação no cam
po é grave e os trabalhadores que
rem solução. 

Nos últimos quinze anos, o capi
talismo que penetrou no campo 
com muita sede criou 7 milhões de 
bóias-frias - figura que não existia. 
Milhares de posseiros foram expul-

SOS das terras. Em recente estudo, o 
IBASE constatou que os latifun.diá- . 
rios ganharam 97.209.042 hectares 
de terra em seis anos. O PNRA, ·se 
cumprido, dará aos sem terra 
43.000.000 ha num período de 
quatro anos. Isso significa que, 
por cada reforma agrária que se 
faz a favor dos pequenos, os gran
des proprietários se apropriam de 
quase duas reformas agrárias a 
seu favor. 

Para não perder seus privilégios, 
os latifundiários continuam for
mando milícias armadas para as
sassinar os _trabalhadores._g� ten
tam mudar essa estrutura injusta. 
As. mortes no campo continuam 
ocorrendo, embora a imprensa ofi
cial não esteja divulgando. Após a 
morte do padre Josimo Tavares, a 
10 de maio, ocorreram mais setenta 
mortes em conflitos de terra. Ao 
todo, chegam a 153 as mortes no 
campo, de janeiro a julho deste ano. 
A maioria dos mortos é composta 
de trabalhadores rurais e de índige
nas, que dão à Nova República o 
saldo de 369 assassinatos em con
flitos nos seus dois primeiros anos. 

O governo não tem se preocupa
do em tomar providências contra 
essa situação. Ao contrário, até in
centiva o fortalecimento da UDR, 
entidade que é c aramente contra a 
Reforma Agrária, apoiando vários 
de seus candidatos às eleições, a 
maioria filiados ao PFL , demons
trando que, a depender ·deles, os 
trabalhadores continuarão sem o 
seu pedaço de terra para plantar. 

A PASTORAL ACONTECE 

A vida_ da P .O. 

Nos dias 27 � 28 de setembro, a 
Pastoral Operária Regional Sul I 
realizou sua segunda assembléia 
neste ano,· na cidade de Americana 
- SP. Estiveram presentes cerca de
setenta representantes de 18 dioce
ses do estado, além de convidados
da CPT e da JOC.

Na avaliação feita pelos partici
pantes em relação aos trabalhos dos 
grupos até o momento, ficou cons
tatado que a PO é uma realidade 
que já atua em várias cidades, com 
uma-média de 1-55 gictpos, envol
vendo cerca de 1.600 pessoas. O 
trabalho desenvolvido tem maior 
destaque na formação dos· militan
tes nas áreas política, econômica, 
sindical, teológica e popular. 

Uma das dificuldades apontadas 
. pelos presentes ain9a é a falta de -
apoio do clero, que _muitas vezes 
tem dificultado a formação de no
vos grupos, além das inesperadas 
mudan.ças na conjuntura. 

Foi aprovada a realização, em 87, 
pelo R�gional, de dez encontros de 
formação, que- envolvem também 
uma assembléia e encontros de casais 
e liberados. Nas dioceses, a princi
pal tarefa será a continuidade da dis
cussão sobre a Constituinte, no senti
do de cobrar dos candidatos eleitos a 
elaboração de uma Constituição que 
realmenteatendaaos anseios do povo. 

CPO - 10 anos na luta com os trabalhadores 

Neste ano a CPO -Comissão Na
cional de Pastoral Operária, celebra 
seus 1 O anos de articulação a nível 
de Brasil. · Nos últimos 1 O anos a 
Igreja, a classe operária e o movi
mento popular cresceram e nós, 
sem sombra de düvidas, estivemos 
juntos. 

Como parte dessa comemoração, 
queremos avaliar nossa caminhada e 
a partir daí, dar um salto qualitati-
vo em nossa organização. 

Está sendo elaborado um DOSSIE 
no· sentido · de resgatarmos nossa 
própria história espalhada por este 
Br_asil. O dossJê terá IV partes, sendo: 

I PARTE - A Igreja e o Mundo 
do Trabalho. 

a) Presença da Igreja no mundo
do trabalho até o surgimento da P .O. 

b) Em que conjuntura e porque
surge a P.O. 

II PARTE -Histórico da PO 
III PARTE - A CPO hoje 
IV PARTE -Anexos 
Sugerimes que todos os grupos 

de PO também celebrem esta data, 
e como parte dessa comemoração 
façam: 

-Celebrações de compromisso
com a classe ºtrabalhadora que se or
ganiza em busca de uma nova socie-

·dade.
-Mutirões para procurarem do

cumentos que resgatem o histórico
do grupo, e se possível enviem para
a PO Estadual.

- Reuniões de avaliação para re
ver o nosso papel e as perspectivas
da PO hoje.

Sueli Sellini 

EXPEDIENTE: 
Jornalista responsável: Cleide Silva - Com
posiçlo: Artetexto - Tel.: (011) 442-5342 
- Sede da P.O.: Rua Venceslau Brás, 78 -

.sala 113 - CEP 01016 - São Paulo - SP
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As eleições e o eruzado li 
O povo brasileiro fez um enoane es

forço para democratizar este país. Mas 
esse esforço não vem sendo assumido 
bastante pelo atual governo de transi
ção. Entre os motivos devem estar 
certamente o conservadorismo, os mili
tares, o FMI, os interesses do poder eco
nômico etc. 

Todos os obstáculos colocados para 
manter dentro de determinados limites a 
soberania e liberdade das últimas elei
ções provam isso. Senão, vejamos: o 
governo não aceitou uma Assembléia 
Constituinte separada do Congresso; in
cluiu na Constituinte o remanescente 
dos senadores, que não foram eleitos 
para essa tarefa; na campanha eleiJoral, 
permitiu um fantástico abuso do poder 
econômico e discriminou demais os par
tidos menores, por exemplo, no horário 
gratuito da TV; acumulou eleições de 
governadores e deputados estaduais com 
a eleição dos constituintes, o que pola
rizou as atenções sobre os candidatos a 
governador e não, como devia ser, os 
candidatos ao Congresso Constituinte. 
Sem falar do que aconteceu com a 
Reforma Agrária, com greves reprimi
das, com demissões de comissões de fá
brica, onde o governo n!ío ficou do lado 
do povo e do trabalhador. 

Dentro dessas limitações desastrosas 
o povo, todavia, não falhou e foi às
umas em massa; com muita carência de
informação objetiva, achou que, apesat
de tudo, devia dar um aval ao governo.
O aval que ele antes não tinha, agorà

conseguiu nas eleições. Porém, logo após 
reC:eM-lo, ainda viciado pelo arbítrio do 
regime passado, o governo ignorou o 
povo, pois sem consultar o Congresso, 
os sindicatos, ou quem quer que seja, 
lançou o pacote econômico Cruzado II.

Esse pacote atinge em cheio a classe 
média, mas também toma bem pior a 
situação dos trabalhadores. O "gatilho" 
salarial foi manipulado, com novo 
cálculo da inflação, agora mais restrito 
ainda O congelamento dos preços, há 
tanto tempo defendido pelos operários, 
foi mal administrado e por isso não é 
mais mantido plenamente. Continua, 
sim, o congelamento do salário mínimo. 
Ora, os trabalhadores de salário mínimo 
não têm força de reivindicar aumen os 
por outras vias. Na inflação só entra o 
que o pobre pode comprar, e veja 
lá! Pois cigarro e bebida não entram, 
como se pobre fosse pro

.
bido de fumar 

e de beber. Assim o gatilho dos 20% 
fica sempre mais distante e o custo 
de vida aumentando. Dizer que o 
aumento da gasolina, do cigarro, da 
bebida etc. não recaem sobre o custo de 
vida do trabalhador não tem nenhum 
sentido, pois tudo o que recai sobre a 
sociedade como um todo, recai de 
alguma fonna sobre cada membro da 
sociedade. 

A conclusão é que o povo deve 
continuar se organizando e pressionando 
pois está duro de fazer avançar a demo
cracia Mas que ninguém desanime! 
As eleições mostram que o povo não 

está desinteressado, 
mas precisa ser me
lhor infonnado do 
que vem ocorrendo 
e assim se conscien
tizar que é preciso 
aprofundar as mu-
danças, ainda tão 
pequenas e precá
rias. 

Dom Cláudio 
J{ummes 

Reforma agrária 
continuará emperrada 

Mais uma vez ficou claro que as 
eleições no Brasil são praticamente 
determinadas pelo poder econô
mico dos candidatos e dos grupos 
por eles representados, além de 
sua forte máquina partidária e go
vernamental. Este é o primeiro 
dado que podemos concluir da 
votação maciça que o PMDB rece
beu em 15 de novembro, elegendo 

03 deputados e senadores que 
comporão o Congresso Constituin
te. Junto com o PFL, terá maioria 
absoluta. 

O que podemos esperar da 
futura Constituinte com relação à 
reforma agrária? A grosso modo 
ela terá a mesma cara do atual 
governo da Aliança Democrática 
PMDB/PFL. O que não nos dá 
muita esperança, uma vez que a 
reforma agrária deste governo está 
totalmente emperrada. 

No entanto, a grande esperança 
está na força que os movimentos 
populares e entidades civís poderão 
jogar durante o funcionamento do 
Congresso Constituinte. 

O Plenário Nacional Pró-Parti
cipação Popular na Constituinte 
recolheu a assinatura de 97 candi
datos à Câmara Federal e Senado 
que aderiram às suas teses. Elas 
incluem uma democratização da 
propriedade da terra, impedindo a 
concentraçlio das mesmas. Muitos 
desses candidatos foram eleitos e 
agora deverão responder com sua 
atuação no Congresso ao compro
misso assumido com a população 
brasileira. Para isso, é necessário 
que nos organizemos cada vez mais 
para exigir esse cumprimento. 

CPT-SP 



A eleição passou e nada mudou. 
Conservadores continuam no 
poder � a oposição é minoria. 

O governo não conseguiu se conter 
e de.cretou um novo pacote, 

pior que o anterior. 
E agora, o que vamos fazer? 

O governo e a burguesia tinham 
objetivos bem concretos para as 
eleições de 15 de novembro: criar 
a disputa artificial entre os candi
datos a governo do estado, princi
palmente os ligados à burguesia, e 

E agora, José? 

com isso eliminar qualquer chance jovens acima de interesses mesqui-
de partidos de oposição; não dei- nhos da produção capitalista. Cor-
xar o povo entender a questão da remos sério risco com o quadro 
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eleição de uma bancada compro- fazer passar um verdadeiro "rolo 
·metida com as lutas e as transfor- compressor" sobre as classes tra-
mações sociais que precisamos; ga- balhadoras. 
rantir a eleição de candidatos com- Então, podem perguntar os lei-

• prometidos com os interesses dos tores, não nos sobram chances 
latifundiários, comerciantes, ban- nem esperanças? Corou resposta 
queiros, industriais e com os inte- devemos ver o passado de lutas 
resses das multinacionais; apresen- dos povos e entender que nem tu-
tar ao povo uma Constituição que do acontece como os poderosos 
mantenha o atual sistema de ex- pensam ou planejam. Tudo depen-
ploração, os lucros dos grandes de de como o povo compreende e 
empresários e, consequentemente, vê a realidade e de sua disposição 
o empobrecimento e o crescimen- de lutar para resistir aos ataques 
to da miséria do povo brasileiro. desses poderosos. Por exemplo, o 

O balanço das eleições nos mos- · governo e os patrões jamais admi-
tra que o governo atingiu a maio- tiram a existência de uma CUT e
ria dos seus objetivos. Quase todos no entanto os trabalhadores a
os governadores eleitos são ligados construíram, aumentando seu po-
aos poderosos. O povo não enten- der de lutas. os planos dos mili-
deu a questão da constituinte fa- tares não coube o pensamento da
zendo a maior confusão na vota- _construção de um Partido dos Tra-
ção. Elegeu deputados federais e balhadores porque isso jamais
senadores representantes dos ri- aconteceu na história política do
caços exploradores. Os eleitos povo brasileiro. Mas os trabalhado-
comprometidos com os interesses res criaram seu partido.
populares são extremamente mi- Assim também poderá ser com
noritários e isso deverá assegurar a Constituição. Ela poderá ser
uma· ''noVâ' constítu1çao tao rea- mais ou menos avor ve ao povo.
cionária quanto a que nos foi im- Depende da nossa capacidade de
posta pelos militares .. Com o novo lutar para que as nossas reivindi-

------ �ongresso Nacional dificilmente cações sejam contempladas. Co-
�remos leis que garantam uma mo podemos fazer isto?

reftne�ária menos ruim que a A primeira condição é não es-
do Sarney, ou-a plena independên- morecer. É acreditar que a luta
eia e liberdade de organização .sin- continua sempre e em. qualquer
dical, nem as comissões de fábricas. circunstância. A segunda é plane-
Não teremos uma reforma urbana jar a ação de acordo com nossas
que acabe com a especulação imo- . forças e objetivos bem definidos. 
biliária ou que garanta um plano Como objetivos podemos reto-
de urbanização visando os interes- mar alguns que nos são claros. Por 
ses da população carente. Não exemplo, fazer aumentar o núme-
acreditamos que as novas leis ve- ro de pessoas conscientes dos 
nham garantir o desenvólvimento planos dos exploradores; criar for-"' de medidas de saúde para atender mas de participação popular, 
·os trabalhadores, ou investimentos como as Plenárias Constituintes; 
na área de educação que coloque �xigir dos candidatos eleitos sua 
·a formação integral das crianças e presença junto às bases para in-
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formar do andamento do Congres
so; decidir coletivamente formas 
de pequenas mobilizações popula
res para manifestar nossas reiyin
dicações, criando condições para 
uma futura manifestação mais 
ampla (se necessário até uma greve 
geral). 

É bom lembrar que as lutas ope
rárias, camponesas e dos setores 
populares são a melhor maneira de 
aumentar o nível de consciência e 
de organização do povo, além de 
ser a melhor forma de resistência; 
no atual momento em que as for
ças não nos são favoráveis. O for
talecimento dos sindicatos comba
tivos, assim como o combate a to
das as formas de peleguismo e um 
plano de lutas bem elaborado e de
mocrático .é indispensáyel neste 
momento. 

Existem muitos instrumentos 
que podem ser utilizados para des
pertar a consciência e a organiza
ção popular: teatros, projeções de 
slides, debates, comícios, celebra
ções, sistemas de som nos carros 
percorrendo as ruas dos bairros, 
folhetos explicativos, criação de 
músicas populares sobre o tema e 
um número ilimita o de coisas 
que o povo sabe fazer. 

Onde fazer isto? Naturalmente 
essas questões devem ser divulga- . 
das, preferencialmente, no local 
de trabalho e nos sindicatos. Te
mos os bairros, as Sociedades de 
Amigos Moradores, ,as CEBs, os 
grupos de rua, os clubes esporti
vos, nossas casas, as pastorais, os 
núcleos dos partidos. 

Para que isto aconteça o fun
damental é cada um ir fazendo 
.o que pode e com aqueles que 
estão à sua volta. Se alguma coisa 
for feita por cada um e em grupos, 
o resultado final será, ao menos,
o aumento de pessoas engajadas. A
LUTA CONTINUA!

Waldemar Rossi 



Greve, Liberdade e Autonomia 
Bandeiras da CUT na Constituição 

O 29 Congresso Nacional da 
CUT, realizado em agosto passado, 
definiu um conjunto de bandeiras 
que reivindicam democracia para 
os trabalhadores. Duas são funda
mentais: Direito Irrestrito de Gre
ve, Liberdade e Autonomia Sin
dical. 

No capitalismo, a necessidade 
primeira dos trabalhadores é a Ju
ta. Não adianta ter p[o, se não se 
tem capacidade de organizaçã'o pa
ra garantir o alimento. Luta e or
ganizaçã"o é essencial para não fi
car no nível de subsistência, para 
conquistar emprego, salário me
lhor, moradia digna, transporte 
etc. E a luta é necessária sobretu
do para acabar de vez com a ex
ploração capitalista. 

Agora, se essa é uma necessida
de básica, precisamos fazer dela 
um direito dos trabalhadores. Para 
que isso aconteça, em primeiro lu
gar, temos·que conquistar os cora
ções e as mentes dos trabalhadores 
para esta idéia. Mas sup.onhamos 
que sejamos bem sucedidos na 
nossa pregaça-o e esse objetivo seja 
conquistado. Aindá assim existirá 
um grande empecilho: na socieda-

de capitalista, o governo só reco
nhece aquilo que interessa aos ex
ploradores, independente de estar 
na lei ou não. Com a eleição do 
Congresso Constituinte, esse fato 
tende a ser reforçado. Quem são 
os deputa dos que .ficaram respon
sáveis por escrever sobre os nossos 
direitos? Um levantamento mos
tra que 75% dos recém-eleitos sa-o 
politicamente CQnservadores. 

Conservadore's porque defen
dem o latifúndio, as grandes mul
tinacionais, o papel político-re
pressivo das Forças Armadas e so
bretudo porque negam os míni
mos direitos aos trabalhadores, 
quanto mais o direito a se organi
zar e lutar pela satisfação das suas 
necessidades. 

Isto significa que o Congresso 
Constituinte é um jogo de cartas 
marcadas. Não será da vontade 
desses parlamentares que sairá o re
conhecimento dos nossos direitos. 

Que fazer então? Vamos espe
rar a boa vontade dos deputados 
ou garantir o que é nosso? Vamos 
lutar só quando estiver permitido 
por lei ou apesar e contra a lei dos 
poderosos? 

Voto não muda 
sistema de poder 

Com m�i ta esperança o povo 
foi votar, apesar de terem lhe n_e
gado o direito de escolher uma 
assembléia constituinte livre e so
berana. Ao se atribuir poderes 
constituintes ao Congresso, não se 
quer atacar as fontes de poder, 
nem mexer na ordem econômica e 
soçial que sempre nos mantiveram 
numa situaç[o de extrema desi
gualdade social. 

Não haverá modificaça-o no es
tatuto da propriedade e, portanto, 
nem reforma agrária ou urbana. 
Todo sistema de poder continuará 
como está. Teremos um retorno 
ao esquema de poder vigente em 
1946, simbolizado hoje por esta fi
gura essencialmente conservadora 
que é o presidente da Câmara dos 
Deputados, Ulysses Guimarães. 

Para limitar o poder do povo es
tabeleceu-se uma restrição ao nú
mero de representantes na Câmara 
dos estados mais populosos e au
mentou-se o número mínimo de 
representantes nos estados com 

população menor. Diante desta 
realidade fica muito dff fcil o esta
belecimento de uma nova ordem 
econômico-social no país .. Uma 
nova constituição, como toda lei, 
não dá impulso à atividade econô
mica. Ela ftxa balizas, estabelece 
diretrizes, pode mexer no poder 
dos diferentes grupos que com
põem a sociedade. 

Frente ao poder econômico da 
classe dominante, a classe traba
lhadora precisa de sindicatos livre
mente organizados. Sem isto nã'o 
há como exercer poder sobre a 
vida econômica. t inútil pensar 
em repressa-o ao abuso de poder se 
não houver autodefesa daqueles 
que s[o vítimas deste mesmo po
der. A autodefesa desses grupos e 
a não intervençã'o é a maneira mais 
democrática de defesa. Este é o 
papel principal dos sindicatos. 

O projeto de uma nova repúbli
ca onde o direito dos fracos seja 
reconstituído está prostituído. O 
discurso é um, a prática é outra. 

Eu adiantaria um pensamento: 
neste momento em que o segundo 
pacote do Samey provoca um no
vo arrocho e há descontentamento 
na massa, é importante colocar
mos aos trabalhadores nã'o somen
te a necessidade de ser contra esse 
assalto, mas também ajudá-los a 
entender que nada lhes será con
cedido, pois tudo que temos é pro
duto da nossa organização e luta. 
Aquilo que estiver inscrito na 
consciência do trabalhador, não ha
verá deputado que poderá apagar. 

Paulo Paraguaio 
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Foi contra a exploração dos fracos 
que lsaías se levantou (Is 1 ,10-17). 
A liderança se convertera em cen
tro de crimes contra os trabalha
dores (Is, 1,21-26). Esta liderança, 
no tempo de Jesus. tinha domínio 
absoluto sobre o templo. Para 
Jesus e seu grupo o templo e sua 
estrutura classista eram o princi
pal obstáculo à realização do Rei
no. A estratégia dele não se locali
zava no templo, passava por ou
tros caminhos (Lc 13,22; 17,1 J; 
18,31). O contacto com o povo e 
a sua organização e:-am =-undamen
tais para a prática libertadora (Lc 
4, 18-19; Me 1,15). Em que esta 
perspectiva questiona nossa práti
ca? Onde reside nossa esperança? 

Miguel Pipolo 



• 

• 

Uma 
Na gíria esportiva a gente costu

ma dizer, quando um jogo é muito 
violento; que "da cabeça prá baixo 
valeu tudo! ". 

Nas eleições de novembro pode
mos afirmar que a classe dominan
te nílo respeitou nem a "cabeça". 
Jogo pesado prá valer: poder eco
nômico comprando votos, camba
lacho geral nas apurações (ampara
do por uma legislação burguesa ca
suística e safada), sem falar de to
da a prostituição do processo 
constituinte-congressual, coinci
dência com a eleição de governa
dores e assim por diante. 

Ingenuidade nossa pensar que 
poder.ie--sef..<iiferente. r 'COl'TUpção, 
a cooptaça-o e a repressão sa-o com
portainentos inerentes à própria 
natureza da classe dominante que, 
sendo minoritária, precisa adquirir 
representação majoritária. 

E se agiram com esse jogo pesa
do numa simples eleição, apesar 
de sua importância reconhecida, o 
que não farão quando estiver em 
jogo de fato a estabilidade do regi
me capitalista no país? 

É verdade que além do com
portamento dos dominantes, ins
talados em sua maioria no que é 
hoje o novo "maior partido do 
ocidente", uma espécie de neo
arenão chamado PMDB, houve 
também muita incompetência de 
nossa parte no processo eleito
ral. Essa incompetência não deve, 
é claro, ser encarada como cuJ
pa moral ou má vontade. Trata
se de inexperiência ne se tipo 
de jogo político. É preciso reco-

--· 
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Eleição 
luta com muitas lições 

nhecer que transamos bem a 
linguagem do movimento sindi
cal e popular, mas os "códigos" 
da linguagem eleitoral ainda são 
novidades para nós, e as coisas 
não se transpõem assim com 
tanta facilidade. Pesou contra 
nós a falta de recursos e estru
tura partidária mais adequada. 
E, lamentavelmente, pesou tam
bém a favor da classe dominan
te nossas divisões, nossos· inte
resses pessoais ou de grupos que 
algumas vezes se sobrepuseram aos 
verdadeiros interesses da classe 
trabalhadora. 

O resultado é o que todos já co
m1ecem. Vitória àJnpla'llo PMDB e 
a consolidação do projeto de tran
siçéTo liberal burguês: aquela velha 
história em que a classe dominante 
opera reformas aparentes para não 
alterar o essencial: a continuidade 
de um regime de exploração. 

Mas a coisa não é tão simples 
nem tão fechada. t fundamental 
chamar a atenção para o cresci
mento dos setores ligados à classe 
trabalhadora (muitos candidatos 
trabalhadores eleitos) e essa verda
deira avalanche dos votos brancos 
e nulos, sinais primeiros de um 
descontentamen o com o processo 
político levado pe s partidos da 
classe dominante. 

t possível, pois, afirmar que a 
vitória do PMDB, se de um lado 
consolida a força conservadora, 
pode, de outro lado, significar o 
início do fim desse projeto. Assim 
como a esmagadora vitória da 
Arena em 1970, também numa 

lne o seu boJetlml 

Novo ano se inicia e o "P.O.In
forma" pretende continuar sendo 
subsídio de discussão para os gru
pos de Pastoral Operária. No ano 
que passou, apesar dos atrasos, 
nosso informativo tentou levar até 
o leitor os temas mais atuais e po
lêmicos, principalmente os ligados
à vida do trabalhador.

Fizemos uma campanha cuja 
. meta era atingir 2.000 assinaturas, 

mas não conseguimos chegar a 
esse número, o que nos leva a ava
liar se realmente o boletim é im
portante para os que o recebem. 
Por isso, estamos retornando à 
campanha e esperamos a sua co
laboração. Ou o boletim não é

importante para você? 
O preço de uma assinatura 

eleiça-o com mui tos votos brancos, 
significou o início do fim daquele 
empreendimento. 

Os acontecimentos que tiveram 
lugar após as eleições (edição do 
Pacote II e toda a reação popular) 
pode indicar esse rumo. Mas as

coisas não caminharéTo apenas pela

espontaneidade. 
E preciso que tiremos urgentes 

lições dos fatos: 
- Não há saída para a mudança

do país sem a implantação de um 
amplo e profundo processo de 
educação popular e conscientiza
ção das massas; 

- É preciso fazer avançar nossa
organizaçãõnó movimento sindi
cal e popular, priorizando a forma
ção de quadros, formação esta 
muito ligada à própria experiência 
de luta dos companheiros; 

- Combinar a atuação no movi
mento sindical, popular e nas pas
torais com uma militância partidá
ria séria, onde possamos de fato 
contribuir com nossa bagagem pa
ra uma atuação verdadeiramente 
autentica no partido; . 

- É necessário, finalmente, co
mo cristãos, termos clareza de ·que 
nossa contribuição fundamental é

com a construção da sociedade no
va, fraterna, igualitária, tendo a 
clareza de que estas novas relações 
ou começam já entre nós, ou não 
começarão nunca. Por isso é muito 
importante que a gente trabalhe 
como semente da unidade e da fra
ternidade entre os próprios traba
lhadores. 

Gilberto Carvalho 

anual é de apenas Cz$ 10,00 ( dez 
cruzados). Se você deseja receber 
dois exemplares por mês, o preço 
é de Cz$ 20,00 e assim por dian
te. O pagamento pode ser feito 
através de cheque nominal a Clei
de Aparecida Pereira da Silva. 

Faça uma campanha na sua Dio
cese ou comunidade para arreca
dar pedidos e envie à sede da Pas
toral Operária Regional Sul I, no 
endereço abaixo. 

Rua Venceslau Brás, 78 - sala 
113 -CEP 01016 - São Paulo - SP.

EXPEDIENTE: 

Jornalista responsável: Ctcide Silva - Com
posição: Artetexto - Tel.: (0ll) 442-5342 
- Sede da P.O.: Rua Venceslau Bn,s, 78 -
sala 113 - CEP 01016 - São Paulo - SP.
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Nossos quadros 
É preocupante a situação dos trabalhadores, sobretu

do daqueles que, na roça e cidade, recebem os salários 
aviltantes que aí estão. Depois de meses de euforia com 
o Plano Cruzado, o trabalhador percebe, na própria
carne, a dureza da situação e como o governo, na hora
"H", pende para o lado dos poderosos: banqueiros,
latifundiários, grandes industriais. Aliás, a própria com
posição do go�emo indica a presença maciça de pessoas
comprometidas com o explorador poder econômico.
Aos trabalhadores resta a úriica via libertadora - sua
união e organização.

A Pastoral Operária (PO) tem oferecido valiosa cola
boração à conscientização, união e organização . da 
classe trabalhadora, marcando presença, através de seus 
militantes, nos sindicatos, partidos e organizações po� 
pulares. Tem mesmo, até certo ponto, se esvaziado 
com o engajamento de muitos de seus militantes na 
luta sindical e disputas político-partidárias. Tais enga
jamentos são de fundamental, urgente, importância. 
Por outro lado, prudencialmente, precisamos cuidar da 
vitalidade de nossos quadros da PO. Não é bom que 
sejam eles esvaziados. Que sejam renovados, mas não 
debilitados. Precisamos de militantes que privilegiem a 
PO em sua missão evangelizadora, como instrumento 
excelente de conscientização da classe trabalhadora, 
em grande parte alienada pela opressão do sistema 
sócio-econômico-político que marginaliza multidões, 
para privilégio de insignificantes minorias. 

Urge façamos séria revisão nos quadros de nossa PO. 
Que nos perguntemos "quem é quem na PO", qual o 
tempo que dispomos para ela, quais os recursos que, 
nas dioceses, são destinados à PO e à formação de seus 
militantes. Com isto não estou querendo fechar a PO 
sobre si mesma. Fica sempre ·de pé a certeza de que ela 
não existe para si e sim em função da classe trabalhado� 
ra a ser libertad�, pela força do Evangelho, de toda ·a 
opressão. Fica de pé também a convicção de que, para 
conseguir isto, a P.O. precisa cada vez mais ser P. O., 
com quadros de militantes, firmes, disponíveis, embora 
não tanto num�rosos "vocês são sal, luz, fermento" -
cfr·. Mt. 5, 13-16). 

D. Angélico S. Bernardino

O menor e o trabalho 

Como é a vida do me
nor hoje no Brasil? Te
mos 36 milhões de me
nores abandonados. Em 
1985 morreram 3 20 mil 
crianças de O a 4 anos, a 
maioria por desnutrição. 
Entre os menores de 7 a 
14 anos, 31,4 milhões 
nunca freqúentaram a es
cola. De cada 100 que en
traram na primeira sene, 
só 53 foram para a se
gunda. 

Quais as causas de tan
tos sofrimentos? Alguns 
dizem que a culpa é dos 
pais. Você sabia que 
12,8% · desses pais rece
bem a metade de um sa
lário mínimo? E que 
60% recebem até dois sa
lários mínimos? Será que 
os- pais não querem o 
bem dos filhos? Mas co
mo garantir uma vida dig
na para as crianças com 
dois mínimos? 

Pela declaração dos Di
reitos Humanos da Crian
ça, assinada em 1959, os 
responsáveis· pela vida da 
criança não são só o·s pais: 
ela tem direito ao socorro 
por parte de todos os 
"maiores" e das institui
ções. 

A verdade, no entanto, 
é outra. Vivemos numa 
sociedade capitalista on
de também a vida da cri
ança é subordinada ao lu
cro. O exemplo claro é 
que, em 86, com o Plano 
Cruzado, grandes empre
sas foram favorecidas e os 

trabalhadores só perde
ram. Em dezembro do 
ano passado o DIEESE 
dizia que uma família, 
para viver, devia ganhar 
pelo menos um salário 
mínimo· de cinco mil 
cruzados. E o terceiro pa
cote já vem vindo por aí ... 
Adivinhe a quem vai fa
vorecer? 

Bem dizia o papa João 
Paulo II que o trabalho é 
a chave da questão social. 
E ele acrescenta: "Para 
realizar a justiça social é 
preciso que haja sempre 
novos movimentos de so
lidariedade do·s homens 
trabalhadores e de solida
riedade· com os homens 
do trabalho. Tal solidarie
dade deverá fazer sentir a 
sua presença onde a exi
jam a degradação social 
do homem, sujeito do tra
balho, a exploração dos 
trabalhadores e as zonas 
crescentes de miséria e 
me�o fome. A Igreja 
acha-se vivamente empe
nhada nesta causa, por
que a considera como sua 
missão, seu serviço e co
mo uma comprovação da 
sua fidelidade a Cristo, 
para assim ser verdadeira
mente a Igreja dos pobres. 
E os pobres aparecem sob 
variados aspectos, como 
um resultado da violação 
da dignidade do trabalho 
humano". (Encíclica La
borens Exercens, n9 8). 

Luciano Marini 
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COMO VAI A ECONOMIA 

O pacto, o gatilho e a inflação 
Na mesa de negociação o governo só discute os seus interesses. E os trabalhadores? 

Alegando a necessidade de controlar sim um acordo que seria essencial para o 
a inflação fala-se no fim da escala móvel futuro do Brasil. Era justa a acusação? 
que reajusta automaticamente os salários Agora, até a CGT, que sempre foi aliada 
a cada 20% de aumento dos preços. O do governo, se retirou da mesa de nego-
que pensar dessa questão? ciação do pacto. 

Em nosso país continua-se pensando A primeira observação a se fazer é 
que o trabalhador é tonto ou, ao menos, que, ao contrário do que se diz, não são 
deve ser tratado como se o fosse. Se a os trabalhadores quem costumam adotar 
escala móvel tem por objetivo recuperar posições intransigentes na hora de sentar 
o nível salarial rebaixado pela inflação, à mesa para negociar. Basta verificar o 
como pretender que o disparo seja infla- que ocorre no momento de uma greve. 
cionário? A função da escala móvel não Quem nega o diálogo? Quem chama a po-

---é . .ou tra senão....impedir.-a.cont .... io,_.n...,jd,..a,...d ...... e..,d...,e"--_ _...!í,.,.c,..ja._,_?_Q�m-.Jle�ede as lideranças sindi- � 
perdas salariais provocadas por aumentos cais? Quem tenta resolver os conflitos 
de preços (na verdade nem isso garante 
pois a inflação continua avançando após 
o disparo). Assim sendo, como ela pode
ria provocar inflação se é a própria que
a dispara?

Poder-se-ia falar que se trata do mes
mo caso do "ovo e da galinha", mas sem 
razão. Como sempre ocorre no Brasil, pri
meiro vem a inflação e, só depois, os rea
justes salariais. Até quando vão continuar 
querendo enganar o trabalhador?·

Acusaram o PT e a CUT de se negarem
a dialogar com o governo, impedindo as-

Como o 11gatilho11 vai
mexer no seu salário 
�;:J.2-'.; �_:;�·ª =a.;.;�._ .. 

.,.,.,... #Ul'll"fte""' 1 "'1'1004'\ 

por meio da violência? 
Outro ponto a se considerar é que o 

próprio governo não tem demonstrado 
interesse em negociar. Com quem conver
sou na hora de impor à nação os decretos
lei que a toda hora se repetem? Sabemos 
que não consultou nem mesmo os parla
mentares dos partidos que o apóiam! 

Finalmente, é verdade que o ano de 
1986 foi favorável para os salários, ·não 
pela fórmula adotada no plano cruzado 
(média + 8%), mas sim pelo crescimento 
da...e_e_onotnja que_ melhora o nível d�
prego e facilita as reivindicações. Por isso 
mesmo os trabalhadores sabem muito 
bem que o crescimento da inflação e a 
volta da recessão constituem ameaça es
pecialmente grave, antes de tudo para os 
próprios trabalhadores. 

A conclusão a se tirar é uma só: um 
acordo real ( com concessões efetivas por 
parte do governo e dos patrões) bastante 
diferentes das propostas oferecidas até 
agora é do maior interesse dos assalaria
dos. Mas, é claro, tem que ser prá valer. 
O governo estaria disposto? 

Clóvis Bueno de Azevedo 

As forças do PT são pequenas comparadas ao total de constituintes eleitos. As alianças serão necessárias. 

O PT deve fazer alianças na Cons
tituinte? 

Responder a essa questão exige 
considerar: 1) O que o PT espera da 
Constituinte? 2) Querecursos dis
põe e qual é o peso de seus adversá
rios? 3) Haveria com quem possa 
somar forças? 4) De que tipo de 
aliança se fala? 

Há duas posições extremas, am
bas equivocadas. Uma a · dos que 
vêem na Constituinte a chance de 
resolver de vez os problemas do 
Brasil, fazendo-o um país justo e 
democrático. Outra a dos que ne
gam qualquer possibilidade de avan
ço, ora baseados na tese de que "to
dos os políticos são desonestos", 
ora denunciando ser a Constituinte 
"uma manobra da burguesia para le
gitimar sua dominação". 

Nem oito e nem oitenta. Não va
mos consertar o Brasil e tampouco é 
verdade que não haja o que fazer. Es
tamos diante de uma oportunidade 
para conquistas, fazer avanços em al
gumas questões importantes ainda 

que não as solucionemos por inteiro. 
As forças do PT são muito pe

quenas, mas podem se tornar gran- · 
des. Mínimas se compararmos sua 
bancada ao total e constituintes. 
Podem crescer se tiverem a seu lado 
a organização, o apoio e a pressão 
dos grupos sociais empenhados na 
defesa dos direitos e interesses da 
maioria dos brasileiros. 

O problema é que a mobilização da 
população é indispensável, mas não é 
suficiente. Os dezesseis deputados 
do PT não vencerão nenhuma vota
ção, se tiverem do outro lado os de
mais 543 constituintes. O que fazer? 

Diz-se que "em política não se 
-,,,.... 
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cisca para fora e sim para dentro". 
Se abandonarmos a tese simplista 
de que só o PT defende os trabalha
dores e ponto final (e que todos os 

- demais sao representantes- da brrr-
guesia), veremos que em outros par
tidos há parlamentares que podem
ser atraídos para posições não con
servadoras.

Neste caso, por que não fazer
uma aliança com base em um pro
grama mínimo que inclua pontos
fundamentais como o controle da
propriedade, o direito à educação,
mudança nas leis trabalhistas e as
sim por diante?

Trata-se, é claro, de acordo limi
tado e provisório, posto que feito
com quem não pensa do mesmo mo
do e não tem as mesmas posições.
Não há porque se preocupar com a
imagem do PT ou a fidelidade a seus
princípios. Não se faz acordo com
quem é igual e sim com quem é di
ferente. Em torno de possíveis pon
tos comuns, apesar das diferenças.· 

Plínio de Arruda Sampaio 



O QUE VAI PELOS SINDICATOS 

Trabalhadores se negam. a pagar -o "pacto" 
Novamente o governo não conseguiu impor o pacto social 

O pacto social que o governo 
propôs para dar, segundo ele, esta
bilidade à política econômica do 
país novamente não funcionou. A 
CUT, logo de início, não quis par
ticipar das discussões porque sabia 
que era mais uma traição do gover
no. As duas centrais que aceitaram 
participar da discussão I a CGT e a 
USI e as nove confederações de tra
balhadores, se retiraram das nego
ciações, poi:que perceberam que en
trariam num "barco furado". 

A CUT entende que, para haver 
um pacto social é preciso que as 
partes abram mão de alguma coi
sa. As partes interessadas eram go
verno, empresários e trabalhadores. 
No entanto, a classe trabalhadora 
brasileira é a única que tem aberto 
a mão até agora. O governo nunca 
abriu mão de nada e os empresá
rios continuam sendo cada vez 
mais detentores de privilégios no 
país. Assim, a CUT não aceitou 
participar do pacto porque sabia 
que o governo queria simplesmen
te que os trabalhadores fizessem 
mais sacrifícios. 

) 
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Admitindo-se, porém, que de
·ádo a situação de emergência
que atravessamos, os trabalhado
res devessem participar dos en
tendimentos, algumas condições
deveriam ser estabelecidas:

l 9 - Que o governo tivesse cre
dibilidade e autoridade moral. Esse 
ponto, porém, já descarta a possi
bilidade de pacto. Como acreditar 
em um governo que traiu o povo 
logo após as eleições, e que mani
pula os índices de inflação para 
que os salários cont uem conge
lados enquanto todos os produtos 

sobem de preço? 
29 - Que as organizações de tra

balhadores tivessem autonomia e re
presentatividade. Sabemos que os 
sindicatos estão atrelados ao gover
no pela estrutura sindical que vigo
ra no país; as greves são considera
das ilegais e quando uma categoria 
reivindica seus direitos é reprimida 
pela polícia dos patrões. 

39 - O espírito de confiança e 
respeito recíprocos. É duvidoso que 
o governo, constituído de patrões
comprometidos com seus interesses
de lucros queira participar de qual
quer entendimento que modifique
este estado de coisas.

Os trabalhadores por certo dese
jam participar de qualquer negocia
ção que vise a correção da injusti
ça, a criação de canais de participa
ção e a implantação de um sistema 
político social mais justo. O que 
não desejam é participar de um 
engodo, cuja intenção básica é per
petuar a exploração da classe tra
balhadora. 

Colaboração de Maurício Soares 

PASTORAL OPERARIA - O QUE E 

Retomar a luta 
Somente o povo organizado poderá provocar mudanças no país 

A euforia dos "Cruzado�" agoni
za-:' l'ãSsada a febre consumista a 
atenção se volta para um futuro in
definido. Agora todos já percebem 
que nada mudou, a não ser para 
pior. Paira sobre nós as ameaças 
empresariais pelo fim do gatilho sa
larial, que faria aumentar os salários 
de acordo com a inflação. 

O governo saiu então com a pro
posta de pacto social. O que ele 
queria com isso?· Continuar com o 
congelamento dos salários, congelar 
as lutas, aumentar os preços e ga
rantir os lucros dos patrões. Nem 
mesmo alguns antigos aliados do go
verno concordaram com esse pacto. 

Cruzado I, II e ·o III que está a 
caminho não nos dão muita espe
rança. O que dizer então da Consti
tuinte? Após sua instalação nada 
que interesse efetivamente ao povo 
foi feito. Além de ter sua participa
ção barrada, a população parece es
tar totalmente excluída dos debates 
da maioria dos parlamentares. É 

certo que temos alguns deputados 
comprometidos com as causas po
pulares, porém são poucos. Dificil
mente o bem estar do trabalhador 
será promovido por aqueles que 
administram a nação. Afinal, não 
foram eles que traíram o povo pou
cos dias após as eleições, decretan
do o Cruzado II, pior do que o J? 
Por algum tempo, a população fi
cou ludibriada pela possibilidade 
de mudanças mas agora sabe que 
não pode confiar num governo que 
ã engana e a usa como massa de 
manobra. 

Os movimentos populares, que 
também foram afetados pela eufo
ria do Cruzado, começam a ressur
gir. É chegada a hora de se reani
mar, pois o povo· precisa ter refor
çada a idéia de que só ele é capaz 
de dar soluções viáveis para seus 
problemas. 

Algumas lições para continuar a 
luta podemos aprender com Jesus 
Cristo: é preciso ter discernimento 
e autenticidade. Jesus não confiou 
e não fez alianças com os sacerdo
tes, doutores da lei ou com o rei 
Herodes. Procurou sim mostrar ao 
povo a proposta de construção 
do Reino: uma sociedade nova e 
justa. 

Para ajudar na reflexão, sugeri
mos a leitura do Evangelho de Lu
cas 21, 5-19. Nesse texto Jesus dei
xa claro qual deve ser o nosso com
promisso. Reflita com seus compa
nheiros esta proposta e juntos con
tinuaremos na caminhada. 

Pe. Décio Mirândola 



LUTA DOS TRABALHADORES 

Terra, o que esperar em 87? Nova greve geral 

O que os traball}adores sem terra a nível estadual e também nacional. 
neste imenso Brasil, as pastorais Nós nos engajaremos em ações de 
populares podem esperar com rela- grande pressão junto com a classe 
ção à propalada Reforma Agrária, trabalhadora. Manteremos presença 
neste ano de 1987? Devido ao de- constante nos acampamentos do es-
sempenho do ·governo com relação tado, que abarcam mais de três mil 
a isto no ano passado, mais do que famílias. Estaremos também forne-
nunca a frase "terra não se ganha. cendo subsídios aos trabalhadores e 
.se conquista� se torna presente neste à população em geral numa tentati-
ano novo. va de conscientização da atual situa-

Está cada vez mais claro que a ção agrária. Tentaremos sensibilizar 
"Nova República" não vai fazer também o povo das cidades para 
nenhuma mudança no setor fundiá- ajudarem a sustentação dos acampa-
rio. O INCRA/MIRAD não tem ne- mentos. Junto aos trabalhadores 
nhuma força. A vitória maciça do pressionaremos os órgãos governa-
PMDB na eleição passada deu ml)ita mentais para assumirem a infra-es-
crrçéf'J)ara eles agirem cófllo querem= -�.,ru..-...,.._rã destes acampamentos. 

daqui pra frente. O movimento po- Com relação à Constituinte, a 
pular que se prepare. O setor pro- CPT prosseguirá o seu trabalho ini-
gressista do PMDB está virtualmen- ciado em 86, que visa a conscienti-
te isolado. Lembrem-se da queda zação sobre o assunto. Ao mesmo 
do José Eli da Veiga em São Paulo. tempo estaremos ajudando os cam-

Neste campo a CPT de São Paulo poneses a fazerem grande pressão, 
procurará, como entidade de servi- com mobilização nacional, a fim de 
ço, alertar os trabalhadores para que se efetive, na medida do possf� 
que eles se organizem, e muito bem. vel, a participação popular na Cons-
As pequenas ocupações de terra, tituinte. 
hoje em dia, poucos resultados da- Que uma vez elaborada a Consti-
rão, principalmente em São Paulo, tuição, seja aprovada através de um 
estado de honra pàra os da UDR. referendo popular. E o mínimo que 

Daqui pra frente, serão necessá- poderemos fazer. 
rias ações com muita gente mesmo, José Domingo Bragheto CPT-SP. 

Em conjunto com a CGT e a 
USI, a CUT iniciou uma mobÜização 
nacional para a realização de uma no-
va greve geral, possivelmente no mês 
de abril. A paralisação será referen
dada numa plenária nacional inter
sindical que será realizada no dia 2 
de abril, em Brasília e visa pressio
nar o governo a atender as reivindi
cações dos trabalhadores, entre .as 
quais a reforma agrária, o fim da 
sangria da dívida externa, o conge
lamento · dos preços e salário mírii- _ 

.•

mo real. 
Na reunião entre as três centrais 

sindicais, realizada em fevereiro·, foi -
fixado um calendário que inclui a 

-

r�alização de assembléias de cate-
gorias, atos públicos e passeatas nu-
ma primeira fase. As assembléias 
intersindicais e plenárias estaduais 
virão num segundo momento, de
sembocando na plenária nacional 
do dia 2 de abril. Até lá, será enca
minhado pelos sindicalistas ao pre
�iden te Samey;um documento con
tendo uma análise da conjuntura 
nacional e a apresentação de vinte· 
reivindicações. No entanto; caso se 
acelere a deterioração da situação 
econômica do país esse calendário 
poderá ser antecipado. 

-

A PASTORAL ACONTECE 

Vamos prosseguir! 
Em 86, apesar de pacotes, copa 

do mundo, repressão aos movimen
tos dos trabalhadores (greves, as
sassinatos de trábalhadores rurais) 
eleições para governador, para ·de
putados constituintes, demissão de 
comissões de fábrica etc., os traba
lhadores conseguiram avançar em 
suas lutas e tiveram conquistas im
portantes. Contudo, podemos hoje 
perceber que ainda falta muita 
consciência e organização aos tra
bálhadores. Exemplo disso é o nú
mero elevado de constituintes ·con
servadores eleitos. 

Este quadro acima se reflete 
também na PO, que teve seus avan-

ços e suas dificuldades, porém, sem
pre trabalhando. 

Em 86 foram feitas: assembléias, 
semanas de debates, encontros de 
formação bíblico, sindical e políti
co, trabalhos na área sindical muito 
significativos (foram conquistadas 
direções com nosso apoio), for
mação de grupos para discussão 
da constituinte, apoio à candida
tura de deputados comprometidos 
com a luta etc. 

CALENDÁRIO DA 
ESTADUAL PARA 87 

27 de março - encontro de libera-

dos; 04 e 05 de abril - encontro 
de formação sindical; 16 de maio -
encontro para militantes engajados 
na política; 06 e 07 de junho -
encontro de formação; 23 e 24 de 
junho - encontro de agentes; 04 
e 05 de julho - encontro bíblico 
para iniciantes; 18 e 19 de julho -
encontro de casais militantes; 15 e 
16 de agosto - encontro bíblico; 
21 de agosto - encontro de libe
rados; 12 e 13 de setembro - en
contro de formação; 24 e 25 de 
outubro assembléia estadual. 

Lembramos que a CPO, as dio
ceses e os grupos também estão 
planejando suas atividades. 
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O QUE E POSSIVEL NO GOVERNO ITAMAR 

A herança deixada pelo governo 
Collor ao presidente Itamar Franco é. 
das mais assustadoras: uma inflação 
de cerca de 25% ao mês, uma recessão 
que já eliminou 7 milhões de empregos 
e mais da metade do orçamento de 
1993 comprometida com o pagamento 
da dívida pública. 

Mas depois que foi às ruas exigir 
o resgate da ética e o afastamento de
Collor, o povo brasileiro mandou um
recado a Itamar: a política do novo
governo deve ser direcionada para a
volta do crescimento econômico, e ter
como prioridade o trabalho voltado para
a área social.

Legítima e justa, essa expectativa 
popular esbarra, por um lado, na triste 
realidade em que o Brasil está 
mergulhado; no entanto, será possível 
ao governo Itamar, senão fazer 
milagres, dotar minimamente o País de 
instrumentos capazes de reduzir os 
índices da inflação e recessão, e assim. 
retomar o crescimento. 

Como isso poderá ser feito? 
Através da- definição de um programa 
de emergência no qual estejam inclu idos 
uma reforma fiscal, o reaparelhamento 
do Estado, o controle social da inflação 
e a definição de uma política industrial 
e de políticas agrária e agrícola. 

O PT defende que a reforma 
fiscal do governo Itamar deve se 
concentrar em um esforço de combate 
à sonegação, de renegociação de 
dívidas e no aumento do número de 
contribuintes, pois hoje, no Brasil, a 
maior carga de impostos é paga 
justamente pelos que ganham menos, 
que são os assalariados. Queremos a 
introdução do Imposto sobre Grandes 
Fortunas, e a cobrança efetiva do 
Imposto Territorial Rural (ITR), 
penalizando o latifúndio improdutivo. 

A reforma administrativa do 
governo Collor foi desastrosa, pois 
desmantelou a máquina da 
administração, impedindo a execução 
eficiente dos programas de governo. 
Daí a necessidade do reaparelhamento 
do Estado.que significa mudar a 
estrutura de órgãos - como a Receita

Federal - para torná-los mais preparados 
e ágeis. 

O controle social da inflação 
consiste na participação dos vários 
setores da sociedade 
civil em decisões que 
busquem diminuir os 
índices inflacionários. 
Um bom exemplo 
disso são as câmaras 
setoriais de preços: 
traba lhadores e 
empresários de cada 
setor da economia se 
sentam com o gover
no e definem a 
redução das margens 
de lucro e de impos
tos indiretos, para 
que os preços sejam 

reduzidos, as vendas aumentem e 
consequentemente a produção se torne 
maior. 

O acordo da indústria 
automobilística, ocorrido no primeiro 
semestre, provou qüe essa experiência 
pode dar certo, desde que o governo 
efetivamente se empenhe em construir 
uma política não recessiva de combate 
à inflação, e garanta o nível de emprego 
e salários. 

Por fim, a política monetária e 
fiscal deve ser ligada ao esforço de 
combate à inflação, pois não adiantaria 
nada fazer acordos nas câmaras 
setoriais se os juros e as tarifas públicas 
continuassem altos. 

Esse processo deve ser 
acompanhado de uma política de 
emprego. É indispensável ainda a 
definição de uma política industrial, 
agrária e agrícola, que permita criar 
uma economia de bens de consumo de 
massae adistribuiçãode renda, riqueza 
e poder. 

Não podemos é nos esquecer 
que as soluções mágicas não existem. 
Mas podemos esperar do governo 
Itamar o resgate da ética e da 

moralidade na Admi
nistração Pública. 
Que ele seja sensível 
para ouvir o conjunto 
da sociedade na 
busca da solução dos 
nossos graves proble
mas, e prepare o País 
para as transfor
mações que poderã9 
vir com as eleições 
presidenciais de 
1994. 

Aloizio Mercadante 

Deputado (PT/SP) 
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SONHO NEOLIBERAL= PESADELO DOS TRABALHADORES 

Depois de dois anos e meio de 
políticos "à la neoliberalismo", o país 
está em um verdadeiro beco sem 
saída. As previsões dos economistas 
são as piores possíveis, e é bem 
provável que tenhamos que voltar à 
estaca zero e começar tudo 
novamente, para se encontrar alguma 
solução para a economia. O sonho 
neoliberal da classe dominante 
transformou-se no pesadelo da classe 
trabalhadora. 

Com o afastamento de 
Fernando Collor e a posse de Itamar 
há um certo crédito para o governo 
dar mais a lgumas cartadas. 
Perspectivas de retomada de 
crescimento, de emprego, de salários, 
no entanto são poucas. "Até é possível 
que haja uma pequena retomada nos 
índices de emprego, mas como o 
governo estará comprometido com 
diversos setores, mudanças mais 
profundas não ocorrerão", opina o 
economista Yoshiaki Nakano, durante 
debate realizado na Ordem dos 
Economistas de São Paulo. 

Segundo alguns economistas, 
não há perspectivas de explosão da 
inflação, provavelmente ela continue 
no ritmo de lenta aceleração mês a 
mês. "Com um índice de desemprego 
alto, o consumidor retraído e _sem 
investimentos, a inflação deve subir 
apenas alguns pontos", afirma 
Nakano. "Diferentemente dos outros 
anos, quando há uma recuperação da 
atividade produtiva no segundo 
semestre em função do natal, neste 
ano o que se percebe é que ninguém 
está querendo correr o risco de 
estovar'', completa Antonio Carlos de 
Lacerda, economista e professor. 

Tarifas em alta 

Com uma inflação próxima dos 
30% ao mês, o clima de insegurança 
domina a vida dos brasileiros. "As 
empresas estão evitando negócios 
longos, as pessoas não querem ficar 
com dinheiro", relata o presidente da 
Ordem dos Economistas, Geraldo 
Gardenali. "Alguma ação mais 

administrativa sobre a inflação deverá 
ser realizada", prevê. 

Se por um lado a inflação não 
sobe (assim dizem), por causa da 
recessão, não baixa devido às altas 
nas tarifas públicas, que na grande 
maioria estão sendo reajustadas em 
valores superiores à inflação. De 
acordo com pesquisa realizada 
mensalmente sobre as tarifas 
públicas, o Procon revelou que a tarifa 
de energia elétrica para a faixa de 
consumo de 100 a 200 kw/h no mês 
de agosto aumentou 31,30%, 
superando a inflação que, segundo o 
IGP da Fundação Getúlio Vargas, foi 
de 25,54%. O óleo diesel está 
acumulando no ano de 1992 uma 
variação de 624,70%, contra· os 
414,39% da inflação. Também estão 
acumulando altas superiores à 
inflação nos últimos oito meses Uan. a 
agosto), o álcool ( 472,60%),a gasolina 
(470,51 %) e o gás de cozinha 
(436,35%). A Sabesp, também 
acumulou altas em suas tarifas acima 
da inflação acumu-
lada no ano, com ín-
dices que variam de 
417,55% a 420%. 

Salário de fome 

crianças seria de Cr$ 2.286.523,00, 
quase dez vezes o salário recebido 
em agosto. 

O Dieese acompanha também 
o custo da ração essencial necessária
para manter uma única pessoa
durante um mês. A Ração Essencial é
composta de 13 produtos, e teve
segundo o Dieese uma alta de33,73%
para agosto. Isto significa que apenas
para se alimentar, o trabalhador
precisou de Cr$ 262.527,00 ou seja,
14, 14% a mais do que seu rendimento
bruto. Para comprar a Ração
Essencial o trabalhador teve que
desenvolver uma jornada superior à
permitida (220 horas) e trabalhar 251
horas e sete minutos. Há um ano
atrás, quem ganhava o satário mínimo
na capital l?aulista, comprometida,
para comer, 64,52% de seu
rendimento líquido.

Antonio de Assiz 

Jornalista 

Enquanto as 
tarifas públ icas 
mantêm-se em alta, 
o salário mínimo fica
estacionado. Se
comparado com a
cesta básica, o
aumento de 127%
que elevou o rr.ínimo
para Cr$ 522 mil já
não conseguiu
comprar a cesta no
dia 20 de setembro,
pois já custava Cr$
526 mil. Segundo o
Dieese, o salário
mínifTI'D necessário
para a manutenção
de uma família com
posta por dois
adultos e · duas
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Geral 

O Setor Pastoral Social da CNBB 
promoveu em Curitiba,. de 14 a 18 de 
Setembro de 1992, um Seminário sobre 
o Mercosul.

Participaram membros das 
Pastorais Sociais e de outros organis
mos da Igreja, de Centros de Pesquisas, 
Professores Universitários e represen
tantes da Argentina Paraguai e Uruguai. 

Contou com a ajuda de diversos 
assessores, que procuraram analisar o 
projeto do Mercosul e ver suas impli
cações para os povos dos quatro pa ises. 

Na reflexão constatou-se a 
urgente necessidade de participação 
de toda a Sociedade Civil, pois o 
processo é muito agil e corre o risco dos 
trabalhadores ficarem fora deste. 

O Mercosul está totalmente 

Reflexão 

·&\esv. 

MERCOSUL 

voltado para atender os interesses da 
classe burguesa que detem os meios 
de produção. E mais uma vez os 
trabalhadores são deixados de lado 
tendo que engolir tudo pronto. 

Pedimos o empenho das Pas
torais e outros segmentos da Sociedade 
que se interessem pela classe 
trabalhadora que agarre esta luta. 

Deste Seminário foram tiradas 
as seguintes propostas: 

1) Que haja mais transparência e
informação a respeito de tudo o que se 
refere ao projeto do Mercosul. Que se 
publiquem, por exemplo, todas as 
decisões já tomadas nas sub-comissões 
existentes. 

2) Que a sociedade civil realize amplo
debate a respeito das implicações e 

impactos que o Mercosul poderá tra
zer, em todos os setores da economia, 
nas diferentes regiões de cada país, e 
no conjunto das populações envolvidas. 

3) Em especial, lançam a proposta
da constituição de Foruns, em diver
sos níveis, envolvendo movimentos po
pulares e outras instâncias da socie
dade, com representantes dos quatro 
países, para articular as iniciativas, os 
debates, os estudos e as propostas da 
sociedade civil a respeito do Mercosul. 

4) Finalmente, que a efetivação ou
não do Mercosul seja submetida à deci
são soberana do povo, através de ple
biscito a ser oportunamente realizado 
nos quatro países, após amplo e 
prolongado processo de esclarecimento 
popular. 

o 
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'ri'\<'\ COMPROMISSO COM AS ASPIRAÇÕES LIBERTADORAS 

O 82 encontro intereclesial de 
CEBs, realizado em Santa Maria, RS, 
de 8 a 12 de setembro, contemplou os 
trabalhadores com um dos cinco grupos 
temáticos nos quais se dividiram os 
2316 participantes. Os demais grupos 
trataram de temas referentes a negros, 
indígenas, mulheres e migrantes - que, 
junto dos trabalhadores, são as 
principais vítimas desses 500 anos de 
invasão e conquista da América Latina. 

Os delegados ao intereclesial 
puderam escolher, ainda em suas 
regiões de origem, o grupo temático no 
qual se inserir. E o dos trabalhadores 
mereceu a preferência da maioria, cerca 
de 600 participantes. Porém, o caráter 
acentuadamente celebrativo do 
encontro reservou um tempo muito 
estreito ao aprofundamento das 
questões a serem discutidas. E nem 
sempre os agricultores e operários ali 
presentes foram bem assessorados 
para vincular suas lutas diárias ao 
resgate da cultura da classe 
trabalhadora, tão oprimida nesses 5 
séculos de dominação do continente. 

Foi possível trocar idéias e 
experiências a respeito das lutas no 
campo e na cidade, da relação da 
Palavra de Deus com os desafios da 
realidade, e de como a Igreja se faz 
presente na classe trabalhadora. 
Ressaltaram-se os valores evangélicos 
presentes na solidariedade dos que 

ocupam terra em busca de condições 
de vida, dos que fazem greve por 
melhores salários e entre os que se 
organizam na esfera sindical. As CEBs 
se comprometeram a fazer da 
democracia a raiz do comportamento 
na família, na comunidade, na política, 
na economia e na sociedade. Contudo, 
alguns se queixaram da falta de apoio 
de seus bispos e de espaço em suas 
dioceses. Dom Marcelo Carvalheira, 
bispo de Guarabira, na Paraíba, tomou 

a palavra para acentuar que não se 
deve antepor leigos e bispos, CEBs e 
hierarquia, mas dominados e 
dominadores, oprimidos e opressores. 

Embora presentes no encontro 
muitos militantes e assesores de 
Pastoral Operária, esses não atuaram 
articuladamente nem se chegou a 
debater as semelhanças e diferenças 
entre CEBs e PO. As perguntas ficam 
no ar: há muita diferença entre um 
GrupodeBasee umaCEB da paróquia? 
Talvez o acento operário seja o detalhe 
que os distingue. O 82 intereclesial 
reforçou o compromisso da Igreja com 
as aspirações libertadoras da classe 
trabalhadora brasileira, mas não chegou 
a aprofundar o trabalho em si, como 
eixo das relações sociais, reflexo mais 
nítido do modelo de sociedade no qual 
vivemos, e atividade que nos torna co
criadores da obra divina. 

Resta agora à Pastoral Operária 
retomar esses temas e estreitar seus 
vínculos com as CEBs. Sobretudo 
considerando que a nova evangelização 
sugerida pelo papa João Paulo li exige 
um novo modelo de Igreja que, de fato, 
está sendo gestado ali onde os cristãos 
partilham suas vidas, seus bens e a 
presença viva e eucarística de Jesus. 

Frei Betto 
assessor da Pastoral Operária 

de São Bernardo do Campo. 
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OCUPAR, RESISTIR E PRODUZIR 

O afastamento de Collor Mello do cargo de presidente da República conquistado pelas 
amplas mobilizações e a firme atuação das entidades da sociedade civil, demonstraram mais 
uma vez a força da participação do povo. 

No meio rural, as forças mais retrógradas e conservadora do nosso país, aproveitaram o 
período em que todas as atenções estavam voltadas para Brasília, para desencadear uma onda 

· de repressão contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e suas lideranças.
O agravante é que, dessa vez, os latifundiários obtiveram a conivência, em alguns estados, do
poder judiciário.

Em São Paulo, atendendo aos interesses dos fazendeiros que grilaram as terras do Estado
na região do Pontal do Paranapanema, o juiz do Mirante do Paranapanema (SP) não hesitou em
decretar a prisão preventiva de oito lideranças do MST. Chegou ao disparate de justificar o pedido
porque esses trabalhadores haviam afirmado na imprensa que faziam parte da Coordenação
Estadual do Movimento. Por causa dessa acusação e da que os trabalhadores organizados
estariam formando bando ou quadrilha, Davi Pereira da Silva se encontra preso desde o dia 20
de agosto p.p.

No Mato Grosso do Sul, sob a mesma acusação de esbulho possessório e formação de
bando, os juízes de Rio Brilhante e Amabai pediram a prisão preventiva de 19 trabalhadores
rurais e outros 11 se encontram presos, nesse dois municípios, desde o dia 31 de julho.

Somente agora, no final de setembro, atendendo aos pedidos de Habeas Corpus, foi
concedido a liberdade a 6 trabalhadores e suspensa a prisão preventiva de outros 15
companheiros.

A uniformidade nas acusações e a intransigência dos juízes, clarifica a tentativa de
criminalizar as ações do MST. Em outras palavras, contando com o apoio de certos juízes, os
latifundiários estão buscando enquadrar como rime a luta pela terra. E criminosos os que a
promove.

Resposta a essa atuação do judiciário, foi dada no último dia 22 de setembro, em Porto
Alegre (RS) quando foi entregue ao Tribunal de Justiça do RS, mais de 3 mil petições, �nde os
trabalhadores assumem pessoalmente a culpa pela morte do soldado Valdeci. Foi r�sposta à
juíza Elaine Macedo que condenou 6 trabalhadores rurais porque, " de algumai forma",
contribuíram com o incidente.

Para denunciar as prisões e perseguições às lideranças dos trabalhadores rurais, no mês
de outubro estaremos desenvolvendo a 3ª Jornada Nacional de Lutas dos Trabalhadores Rurais,
de 1992. Embora as manifestações dessa jornada priorizarão as denúncias 500 anos de
exploração submetido ao nosso continente e a divulgação das lutas de resistência popular,
também aproveitaremos as mobilizações para exigir a imediata libertação dos companheiros que
se encontram presos e a suspensão das prisões preventivas.

É inadmissível que no momento em que todo o país se 
mobiliza para o restabelecimento da ética e moralidade na 
política, as forças reacionárias encontrem guarida em setores 
do poder judiciário. 

Pela reforma agtária ! 

Pela liberdade dos trabalhadores rurais presos! 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
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Arquivo CPV 

"Até quando, Javé, vou pedir 

socorro, sem que me escutes? Até 

quando chamarei a ti, sem que me 

tragas a salvação? Por que me 

fazes ver o crime e contemplar. a 

violência? Opressão e violência 

estão à minha frente ... a lei perde a 

força e o direito nunca aparece ... " 
(Hab 1 - 2,3,4). 

O MEU GURI 

Quando, seu moço, nasceu no rebento não era 
momento dele rebentar. 
Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha 
nem nome pra lhe dar. 
Como fui levado não sei lhe explicar fui assim 
levado, ele a me levar. 
E na sua meninice, ele um dia me disse que 
chegava lá, 

Olha aí, olha aí, olha aí, ai o meu guri, 
Olha aí, olha aí, é o meu guri. 

E ele chega, chega suado e veloz do batente traz 
sempre um presente pra mim encabular. 
Tanta corrente de ouro, seu moço que haja 
pescoço para enfiar. 
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave 
e caderneta, terço e patuá. 
Um lenço e uma penca de documentos para 
finalmente eu me identificar. 

Olha aí, olha aí, aí o meu guri, 
Olha aí, olha aí, é o meu guri. 

E ele chega, chega no morro com carregamento. 
Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. 
Rezo até ele ohe§ar cá no-alto, essa onda de 
assalto tá um horror. 
Eu consolo ele, ele me consola, boto ele no colo 
para ele ninar. 
D� repente acordo olho pro lado 
E o danado já foi trabalhar 
E ele chega, chega estampado, mancha de 
retrato com vendas nos olbos, legenda e as 
iniciais 
Eu não entendo essa gente, seu moço 
Fazendo alvoroço de mais 
O guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá 
lindo, de papo pro ar. 
Desde o �meço, não disse, seu moço? 
ele disse que chegava lá, 

Olha aí, olha aí, olha aí, aí o meu guri 
Olha aí, olha aí, é o meu guri 

Letra de Chico Bua u.. de Holanda 



PO Acontece 

GARTA AOS ·coMPANHEIROS DOS 

GRUPOS DE BASE 

Detalhe do painel de Anderson S. Pereira, MSC e 1r. Elda Broilo, se 

Nós, Conselho Nacional de 
Pastoral Operária, reunidos no Rio 
de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de 
novembro de 1992, refletindo sobre 
a atuação da PO do Brasil, sentimos 
que é necessário compreendermos 
melhor e acompanharmos a dinâ
mica conjuntural do país bem como 
as transformações que estão 
acontecendo no Mundo do Traba
lho. 

[evando em conta os 
primeiros resultados da pesquisa 
Nacional realizada sobre a cami
nhada dos Grupos de Base, o perfil 
dos seus participantes (trabalho, 
escolaridade, categoria), as 
principais atividades realizadas 
pelos grupos, o engajamento real 
nos movimentos sociais, o forta
lecimento do trabalho de forma
çãq, o aprofundamento da mística, 
da espiritualidade do trapalhador 
cristão.Considerando os grandes 
desafios colocados hoje, de par
ticipar ativamente do processo 
político como: Plebiscito, Revisão 
Constitucional, construção da Pró
Central, realização da li Sem'ana 

Social nos Regionais, dando 
continuidade também às nossas 
discussões sobre a Campanha da 
Fraternidade/93, Economia Infor
mal, Novas Tecnologias, Mercosul, 
etc, Tendo a certeza de incentivar 
novos valores, como presença ética 
marcante nas várias dimensões 
sociais: ética na política, ética na 
economia, nas relações sociais, no 
trato com a coisa pública. 

Percebemos que _estes desa
fios nos interpelam, questionam a. 
nossa prática e nos estimulam a ser 
mais criativos e proféticos. O Senhor 
Javé falou: Quem deixaria de 
profetizar? (Am 3,8). 

Queremos reafirmar neste 
momento, o compromisso junto a 
toda Classe Trabalhadora que a cada 
dia se torna mais excluída dos 
processos sociais, frente a situação 
econômica e política porque passa 
o nosso país.

Portanto, com força e resis·
tência, somos chamados a continuar 
nessa luta, na certeza de con
quistarmos uma nova sociedade 
onde o Ser Humano possa viver 

"Cada um de nós 
,,, 

compoe a sua 
história. 
E cada ser em si 
carrega 
O dom de ser capaz· 
e ser feliz ... " 

dignamente e sem medo de ser 
feliz. 

Acreditando na Fé e 
capacidade dos pequenos, dese
jamos a todos os companheiros e 
companheiras da PO do Brasil, 
muita luz e coragem para conti
nuarmos juntos nessa cami
nhada. 

Que 1993 seja de grandes 
realizações para todos! 
Feliz Natal! 

Conselho Nacional de 
Pastoral Operária. 
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AB 
Neste ano o SPM 

(Serviço Pastoral dos 
Migrantes) promove, a nível 
nacional, a Semana do 
Migrante, com o lema" Abra a 
Porta". 

Tocando no tema 
"família" (CF-94) traz a 
problemática dos milhões de 
trabalhadores migrantes que, 
com suas famílias, são 
"estrangeiros na própria 
Pátria". 

As razões para se 
migrar são muitas; falta de uma 
reforma agrária e incentivo ao 
pequeno agricultor; falta de 
escola, saúde, transporte, 
emprego... Além disso, as 
oportwlidades oferecidas aos 
�igrantes se reduzem fazendo 
com que estes vivam na 
circularidade: no mesmo ano 
trabalha-se em diversas 
colheitas, construção civil, etc, 
incluindo bom período de 
desemprego. Assim, a 
migração desloca as pessoas 
de seus familiares para lugares 
distantes: 

" ... somos vítimas da 
vio/éncia, da corrupção e 
da maior migração, num 
país tão rico em terras e

recursos naturais. Tantos 
casais de. migrantes com 
20 anos de casados e que 
só viveram 1 O anos juntos, 
por causa da migração 
temporária" 

(cortador de cana, 
Antonio S. Silva) 

A PORTA 
A esperança de retomo 

arde no coração de cada um 
dos milhares que se deslocam 
de Minas Gerais e Bahia em 
direção ao corte de cana no 
interior de SP: 

· "Estou aguardando
a oportunidade e assim 
que der irei embora, pois a
mesma dificuldade que 
está ai, aqui parece pior. 
Aí ficamos uma família só, 
temos uma só despesa e 
comigo aqui, vocé ai, se 
tomam duas" 

(marido para 
esposa) 

Nos dias de hoje, 
presenciamos uma acentuada 
mobilidade de trabalhadores. 
Indústrias se deslocam pára o 
interior (SP) fazendo crescer 
pequenas e médias cidades, 
suscitando problemas 
semelhantes às grandes 
cidades. As populações locais, 
por sua vez, culpam os 
migrantes e se empenham em 
sua retirada. 

Mas os migrantes dão 
outro exemplo: são eles que 
abrem suas portas ... Não raro, 
é jwito aos migrantes que uma 
família sem-teto vai se jw1tar. 
Este exemplo é fácil de ser 
encontrado na favela 
Hcliópolis/SP a qual é 

composta pela massiva 
presença de nordestinos. Outra 
manifestação de solidariedade 
entre farrn1ias de migrantes é 
encontrada nas palafitas da 
Baixada Sanlista, zona 1 

noroeste: sofrendo problema 
de desemprego, moradia e 
fome, elas se reúnem trazendo 
o que têm para fazer pães,
massas, etc, em mutirão. O
produto é colocado em comum
e parte é vendida a preços
reduzidos aos moradores
locais.

Partindo deste espírito 
entendemos que "abrira porta" 
é lutarpor espaço de"famíl;." 
a nível social, econômico e 
político, onde as culttiras 
diferentes possam encontrar
se sem que uma se sobreponha 
à outra. 

Abrir a porta com terra, 
emprego, moradia, escola, 
saúde, para que tenhamos um 
Brasil que a gente quer. Pois, 
neste momento, apenas 30% 
da população está ou encontra
se "incluída" nestes bens 
necessários. Os demais estão 
"do lado de fora", 
desempregados ou no trabalh<? 
volante. 

Como cristãos somos 
convocados a "abrir portas" e 
"romper cercas". Pois. " ... eu 
era peregrino, sem família, e 
vocês me abriram a porta e me 
acolheram como igual" (ver 
Mt. 25,35) 

José Roben,al Freire da Sil,•a 
SPM - Senl�o Pastoral doa 

l\llerantes 
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O NEGÓCIO 

E DRIBLAR O 

DESEMPREGO 

o desemprcgojáotinge ras, coordenado pelo Grupo Comitê formado por mais de breve um bazar da pechincha 
8 milhões de traba- de Base da PO/ Alves Dias, 50 pessoas. Assim foi deci- para colocar à venda seus 
lhadores em todo o que se desenvolve há dois dida a criação de um Grupo produtos. 

País. A solução para tão grave meses, na Paróquia N. S. de Trabalho Alternativo que AlémdoGrupodeCos-
problema requer necessaria- Aparecida/Comwúdade São pudesse pelo menos amenizar tureiras, segundo Eliana Sam-
mente uma intervenção s�ria Fancisco, no J. Uenoyama, o drama de tantas fanuuas. paio de Souza, da PO e irmã 
do governo,. o que na atual em São Bernardo do Campo. Com recursos arre- Iracema, participantes do Co-
conjuntura está muito longe cadados com o show musical mitê Contra aFome,estão sen-
de acontecer. Isto porque tal Contra a Fome foi possível comprar linha, do feitos outros contatos para 
iniciativa passa sobretudo por Tudo começou com a tinta e panos para a implan- a formação de novos grupos 
uma inversão de prioridades criação do Comitê contra a tação do Grupo de Costurei- de trabalho alternativo. Ehtre 
que vá de encontro às ne- Fome, no local, inclusive com ras que vem atuando já há os projetos estão o de recicla-
cessidades sociais, e não em a realização de um show mu- dois meses. São em tomo de gem doméstica. Como expli-

. conformidadecomo capital e sical, quando foi recolhida dez mulheres desempregadas ca Eliana, para ser empregada 
seus donos como vem sendo uma tonelada de alimentos. A que se reúnem, semanalmente, doméstica hoje é necessário 
a tônica da política econômi- partir de um cadastramento às quintas-feiras, para traba- conhecer a constante evolução 
ca do governo Itamar, im- de fanuuas com desemprega- lhar e, ao mesmo tempo apren- tecnológica do setor. Para isso 
plantada pelo ex-ministro dos na comunidade foram dis- der técnicas de bordado, pin- o grupo está solicitando
Fernando Henrique Cardoso. tribuídas em dezembro de 93 lura em tecido, e discutir a aparelhos eletrodomésticos 

Enquanto não se re- e janeiro deste ano mais de conjuntura brasileira. junto à Brastemp para treina-
solveodramadodesemprego, 350 cestas básicas. Interessados não fal- mento das interessadas. 
o negócio tem sido apelar para Porém, distribuir ali- tam em adquirir os panos de 
experiências alternativas. É o mentas não fechava a questão cozinha, inclusive o grupo está 
caso do Grupo de Costurei- do desemprego. refletiu o empenhado em realizar em (A. V.) 
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O Dilema das Eleições deste Ano 
Este ano, mais uma vez iremos às 

umas para pôr em prática aquele ínfimo 
porém decisivo poder que a democracia 
nos assegura: escolher nossos governantes 
e representantes às Câmaras legislativas. 
Nesses nove anos de experiência 

'democrática, por cinco vezes fomos às 
umas, um fato que seria suficiente para 
que as eleições já se tivesse tomado uma 
manifestação cívica rotineira. No entanto 
as eleições deste ano dar-se-ão em um 
contexto muito mais problemático do que 
aquele em que ocorreram as anteriores. 
Será o primeiro evento elei1oral a se 
realizar ap6s o "Collorgate" e o escândalo 
que envolveu o Congresso Nacional no 
ano passado. 

Não há dúvida de que a desilusão 
política que o episódio Collor de Mello 
representou, será um elemento impor
tante a influenciar o modo como o eleitor 
irá utilizar seu voto na eleição presiden
cial ·deste ano. Não há dúvida de que o 
presente desprestígio do poder Legislati
vo, refletir-se-á no resultado das eleições 
às casas legislativas. Essa desilusão com 
os poderes da República poderá se traduzir, 
na eleição presidencial, em uma atitude 
de apoio àquele candidato que foi preteri
do na eleição passada, para que fosse 
eleito o embuste corporificado em Col
lor. Pode também se traduzir em rejeição 
ao candidato que tente reproduzir aquela 
postura agressiva e popularesca com que 
Collor cativou os chamados "descamisa
dos", agora rebatizados de "excluídos". 
Mas essa desilusão pode ainda resultar 
em descrença total quanto à possibilidade 
de que o voto para qualquer um dos 
candidatos faça alguma diferença. 

A descrença quanto a eficácia do 
voto· é talvez o aspecto mais preocupante 
na eleição deste ano. É certo que seu peso 
provavelmente não seja tão decisivo na 
corrida presidencial. Gostamos ou não 
dos candidatos que vão à disputa, um 
deles será eleito e acabará se tomando o 
depositário do pouco de esperança que 
ainda nos resta. Pois, faz parte da cultura 
política brasileira a crença de quem 
governa é o presidente da República, e se 
é inevitável que se haja governo há que se 
eleger um presidente. 

A descrença quanto a utilidade do 
voto pode, no entanto, ter um efeito 
devastadoroaseleições paraoLegislativo. 
Não é de boje que este poder tem tido 
·importfulcia secundária aos olhos da
população em geral. O presidencialismo
imperial que marcou nossa experiência

republicana e os 21 anos de prática 
legislativa manifestada pelo autoritarismo 
militar, são fatores suficientes para ter 
produzido no eleitorado a sensação de 
que o Legislativo é um poder figurativo, 
servindo quando muito para atrapafüar a 
ação do Executivo. Se a isso agregarmos 
o recente escândalo de corrupção que
assolou o Congresso e o negativo impacto
causado pelo resultado do processo de
julgamento dos parlamentares envolvidos,
aí o desprestígio e irrelevância atribuídos
ao Legislativo convertem-se em total
descrença. A consequência é que se antes
o eleitor já dispensava pouca atenção
para a eleição dos qu� comporiam esse
"poder menor", atenção nenhuma hão
agora de lhe dispensar. Deste modo,
corremos o risco de eleger um Congresso
cuja composição seja pior do que a
presente, mesmo porque punir com a
perda de mandato os que boje o tem, não
é segurança de que os novos serão
melhores do que os que lá estão.

Seja a nova representação legisla
tiva de boa ou má qualidade, seja ela 
majoritária ou minoritariamente identifi
cada com o governo que assumirá em lº 

de janeiro, o fato é que qualquer que seja 
o novo presidente que saia vitorioso das
umas, terá ele que governar com o

Congresso que resultará das umas de out
ubro. Ou seja, caso o novo presidente 
pretenda governar dentro dos limites do 
poder que lhe atribui a ordem democráti
ca constitucional, terá ele necessariamente 
que trabalhar com o próximo Congresso 
qualquer que seja a sua composição políti
ca. Se este é um fato, e se a preservação da 
presente ordem democrática é uma con
vicção genuína a ser levada em conta, os 
candidatos à Presidência deveriamse-pre
ocupar, não apenas com a sua posição nas 
pequisas, mas em avaliar a capacidade do 
seu partido de lhe garantir aquela base 
parlamentar imprescindível para a eficá
cia de seu governo. Em outras palavras, 
qualquer estratégia eleitoral que se des
cuide da questão parlamentar pode até se 
mostrar eficaz para vencer a eleição,-mas 
será de pouca valia, caso não consiga 
fazer que o apoio popular ao vencedor se 
reproduza, mesmo que imperfeitamente, 
na representação parlamentar que deverá 
dar sustentação ao novo governo. 

Maria D'alva Gil Kinzo 
Professora do Departamento de 

Ciência Política da USP 
(Universidade de São Paulo) 



REAL. QUE CONVERSA É ESSA? 
Em nenhum lugar do mundo se 

coloca as condições econômicas com 
tantas mentiras como no Brasil. Para a 
implantação da nova moeda, o real, as 
mentiras vão aumentar. E para que a 
implantação da nova moeda se transforme 
em um efetivo instrumento de estelionato 
eleitoral, para barrar a candidatura Lula 
no primeiro e segundo turno das eleições, 
as mentiras vão aumentar ainda mais. 

Para tal tarefa, serão mobilizados 
os exércitos da mídia (televisão 
principalmente), dos lobies dos grandes 
oligop6liose a demagogia econômica dos 
principais adversários de Lula, 
principalmente do candidato prioritário 
da burguesia neoliberal, Fernando 
Henrique Cardoso. 

Parasitas festejam 
e greves aumentam 

Os instrumentos do Plano FHC, 
para reduzir os índices inflacionários, não 
mexem com as verdadeiras causas da 
inflação. A redução do déficit público não 
acontecerá porque a causa principal de
terminante no Brasil não será tocada: Os 
encargos da dívida pública interna, que 
em 1993 representaram aproximadamente 
13 bilµões de dólares, sobre uma receita 
fiscal de 48 bilhões de dólares, não serão 
diminuídos. Ao contrário, para manter os 
interesses e os lucros dos bancos e dos 
�speculadores da economia, a equipe 
econômica já antecipa que, com a implan
tação da nova moeda, a política monetária 
será conduzida. com uma elevada taxa de 
juros. 

Essa elevada taxa de juros servirá 
também para manter a atratividade de 
fluxos externos de capitais, im
prescindívei.s para garantir um nível tam
bém elevado de reservas internacionais. 
Não se sabe se essa política de juros 
elevados vai conseguir atrair novos capi
tais ou, na melhor das hipóteses, evitar a 
fuga de capitais que ainda se mantêm aqui 
dentro. 

O que se pode garantir, entretanto, 
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é que essa política vai aumentar ainda 
mais os gastos financeiros do tesouro 
público e,consequentemente, as pressões 
para se aumentar o déficit público e a 
inflação real. 

Os bane s, que no ano passado 
voltaram a ter lucros recordes, estão muito 
contentes com o plano de estabilização 
arquitetado por Fernando Henrique Car
doso e seus economistas neoliberais. A 
perspectiva é que seus lucros aumentem 
ainda mais com a implantação do real. 

Mas alguém terá que pagar essa 
conta que não pára de aumentar. Na 
verdade, muita gente já está pagando. Nã� 
é por acaso que, desde a implantação da 

"A riqueza do capital e a 
miséria das nações", o livro do pro
fessor José Antônio Martins, recente
mente publicado pela Scritta - Edito
ra Página Aberta Ltda. O alardeado 
triunfo do capitalismo em escala 
mundial produziu um paradoxo: a 
consolidação de ilhas de prosperidade 
às cus"tas de resultados desastrosos 
para as grandes maiorias do planeta. 
As medidas neoliberais dos anos 80 e 
90, articuladas sob os paradigmas de 
democracia e livre mercado, deram 
vida a um cenário que combina mo
dernidade tecnológica, acumulação 
de riqueza e devastação social. 

UR V para os salários, a pesada sensação 
de que assalariados estão sendo garfados 
tomou conta da sociedade. Não é por 
acaso também que as greves pipocam em 
todos os poros da economia: greves na 
indústria, nos serviços e na administração 
pública. A sociedade pode não entender o 
que se passa realmente na economia, mas 
sente no bolso a dura dominação dos 
parasitas e seus audaciosos economistas 
neoliberais. 

Na verdade o plano FHC vai se 
basear em um truque para enganar mais 
uma vez os crédulos comuns. A ilusão 
poderá durar poucos. meses. Em lº de 
julho será implantada a nova moeda. Em 
julho será detectado ainda um resíduo de 
inflação passada. Em agosto a elevação · 
dos preços já estará próxima de zero. Em 
setembro, último antes do primeiro turno 
das eleições , não será possível nenhuma 
elevação dos preços. Em outubro, mês 
que acontece o segundo turno das eleições, 
também se verificará aumento da inflação. 

Em novembro e dezembro as 
pressões para a desvalorização rápida da 
nova moeda e para a descompressão dos 
preços, tarifas e aluguéis já estarão na 
ordem do dia. Mas a burguesia supõe que 
até então os crédulos comuns já terão 
eleito o pai do real para presidente da 
República. 

José Antônio Martins 
Professor de Economia na 
Fundação Getúlio V argas 
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- NÃO VOTAR É LAVAR AS MÃOS ko�

COMO PILATOS.(Mt.27,01-:..ê). �
É FICAR DO LADO DOS QUE vcsf,...,P,(.r7�c.

•

MATAM , PELA": FOME: ,-PE=-:- _.. e,.o�.e vrcJÍ<>P 

LO BAIXO SALÁRIO,ETC. É " 

ISSO QUE OS GRANDES ESPERAM:
QUE A GENTE NÃO VOTE OU VOTE NULO.

- DIZER QUE TODOS OS PARTIDOS E
CANDIDATOS SÃO IGUAIS É COMO DI
ZER QUE TODOS OS GATOS SÃO PAR
DOS.

DEUS FAZ OPÇÃO POLÍTICA.

Lc. 4,18-20

- A PESSOA QUE NÃO SE METE EM POLÍ
TICA É EGOISTA,PENSA SÓ PARA SI,
É COMO CAIM (Gn.4, 9 ).

�� 
A POLÍTICA É ARTE DE AIL '� O PRÓ-

/:)_

� 
XIMO DE MANEIRA MAIS �1•'ICAZ
(PAPA PAULO VI : OA.46).

� 

A PESSOA QUE LUTA SÓ NO TEMPO 
DAS ELEIÇÕES FAZ POLITICAGEM E 
NÃO POLÍTICA. 

POLÍTICA NÃO É SÓ VOTAR,MAS L� 
TAR A VIDA INTEIRA EM FAVOR DO 
POVO SOFREDOR E INJUSTIÇADO. 

- Mt.25,31-46
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- POLÍTICA NÃO É POLITICAGEM, É
PARTICIPAR DAS LUTAS PARA O BEM
DO POVO.

Lc. 10,25-37 

DO POl/Ã() 

--- ,·-

- O IMPORTANTE NÃO É SÓ A PESSOAS EM QUEM VAMOS VOTAR,MAS 
A PRÁTICA DO PARTIDO A QUE ELA PERTENCE. 

- Lc. 10,25-37

- NÃO SE PODE VOTAR NUM PARTIDO OU NUMA PESSOA QUE NA PRÁ-
TICA NÃO LUTA PELOS INTERESSES DO POVO INJUSTIÇADO.

- Mt.7,15-20.

- NÃO SE PODE VOTAR EM QUEM SÓ
FALA BEM OU SE DIZ CRISTÃO :

j � � 
- TEMOS QUE OLHAR OS FRUTOS DA

PRÁTICA DA PESSOA.

- Mt.7,21.
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- NÃO SE PODE VOTAR NUM PARTIDO _ou

NUMA PESSOA QUE DEIXA AS COISAS
COMO ESTÃO OU QUER APENAS PEQUE
NAS MUDANÇAS,DEIXANDO AS INJUSTI
SAS CORRER SOLTA.

- O BOM MÉDICO NÃO É AQUELE·QUE BO
TA PANOS QUENTES,MAS AQUELE QUE
VAÍ À RAIZ DO MAL E SARA O DOENTE

- Lc.1,46-56 .

........ . e..--'"""'\. __ _... 

- NÃO SER ASSISTENCIALISTA E
AJUDAR O POVO SE ORGANIZAR E EXIGIR SEUS DIREITOS.

-



DIA 7 DE 

APARECIDA - SP 

DE 1994 

Subsidio preparat:óri.o
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ORGANIZAÇÃO :  PASTORAL OPERÁRIA,RJ,SP,MG e ES.



As Romarias sempre acontecem em lugares que são 
são sinal forte da presença de Deus.Aparecida,é um lugar 
onde a presença de Deus se faz forte através de Nossa se 
nhora (Maria). 

Vejamos porque Maria e sinal de Deus. 

OS �OFRIMENTOS DE MARIA:

ontem ... 

Lc. 02,01-19 
Lc. 02,33-35 

fome 
desemprego 
doenças 
violência 
etc. 

ONDE MARIA ENCONTRAVA:?FORÇAS::.PARA:-�vENCER ? 

e hoje ... 

Jo,19,25-30 Maria aos pés da cruz 
At,01,12-14 Maria com os discipulos 

e nos ? 



MARIA QUER UM MUNDO MOVO 

Maria enfrenta o projeto de 
morte 

Lc.01,46-56 Canto revolucion� 
rio de Maria. 

Ap.12,01-10 A mulher e o dra-
gao. 

-

Quais sao os projetos de morte 
em nossa sociedade ? 

E nós,os enfretamos ? Como ? 

PARA QUE SERVE UMA ROMARIA ? 

Para libertar ? ou para oprimir ? 

QUERO HANTE
0

R 
EST:.. SIJUA<;ÃO!. 
MEU DEUS Tf.tt8EH 

QUEII! 

, 

E nos,porque vamos participar da Romaria ? 



SUGEST ES 

� Organize um Ônibus em sua comunidade .e participe; 
Discuta este subsidio com sua comunidade; 

- Eazer o terço meditado com·texto biblico;
Oganize a celebração de envio antes da partida;
Faça a avaliação da �ornaria com os pa_rticipante;

- Propor que.ª comunidade assuma_um compromisso apartir
da Romaria;

_ Dar continuidade as _discussõ�s iniciadas atraves. de 
estudos de fé e polÍtica,semanas .de estudos,novenas de 
natal ... 

ORIENTAÇÕES 

- o Estado do Rio de Janeiro,será representado pela cor
azul,leve bandeiras,camisa,boné •.. na cor indicada.
Leve faixas e cartazes com frases relacionadas ao tema
da Romaria 11Mãe, teus filhos vão construir um pais novo '

- Em cada passagem vendida cobre 01 Real a mais,este di
nheiro será para cobrir os gastos com folhetos de mis
sa e cartazes.

- Procure sair da comunidade 
a chegada em
programaçao.

PROGRAMAÇÃO 

08:00 hs 
08:30 hs -

10:30 hs 
11:30 hs -
12:30 hs - Encerramento 

Maiores informações: 
Rio de Janeiro - 292.3132 r 414 
Volta Redonda - 430939 
Itaguai - 788.3292 
Nova Iguaçu - 767.0472 - 767.7943 

que possibilite

Duque de Caxias - 771.3459 Valença - 711036 
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OUSAR POR TRABALHO 

E DIGNIDADE 
O 1 º de Maio deste ano acontece num momento histórico, em que a classe 
dominante, em sua corrida ambiciosa pelo lucro, lança uma grande ofensiva 

contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
retirando conquistas contidas na CL T. 

A classe dominante inseriu o nosso país na dinâmico da globalização, 
repetindo os velhos modelos de DESENVOLVIMENTO SEM JUSTIÇA SOCIAL. 
Aguçou o caráter destruidor do sistema capitalista. Alastrou a epidemia de 
desemprego e exclusão. Arrancou conquistas trabalhistas. Sacrificou vidas 

humanas e o meio ambiente. Gerou a realidade de morte e violência. Uma 
realidade que fere a dignidade humana 

e que representa um insulto ao plano de Deus. 
Um país que vende a sua soberania e condena o seu povo à condição de 

miseráveis, jamais poderá se constituir uma nação veradeira. O cinismo da 
elite brasileira e o sofrimento do nosso povo 

representam um grave problema ético. 
Toda essa situação provoca profunda indignação nas pessoas que se negam a 

entregar sua alma ao comodismo e ao consumismo. 
Homens e mulheres que lutam de forma incondicional para fazer valer o 

veradeiro sentido da vida . Mantendo assim vivo o sonho 
de criarmos uma humanidade livre e fraterna. 

É preciso acreditar na capacidade tranformadora do nosso povo. 
Saber que mesmo estando na condição de vítima desse sistema egoísta, 

trabalhadores(as) e excluídos(as) possuem 
a missão histórica de construir o novo e determinar os rumos da sociedade. 

Mais que nunca precisamos estar inseridos nas grandes decisões da sociedade. 
Nesse sentido, o Plebiscito contra a ALCA e as eleições que se aproximam 

exigem uma atenção especial por parte de todos aqueles que querem mudar 
esse país. Precisamos multiplicar nossos esforços e mostrar que o povo 

consciente e.org nizado é forçà viva, capaz de determinar a elaboração 
e implementação de um projeto político 

que proporcione melhores condições de vida para os brasileiros e brasileiras. 
Precisamos também reunir o conjunto da nossa Igreja e atuar numa verdadeira 

relação entre mensagem evangélica e prática profética. Acreditamos que 
diante de tantos desafios, nós cristãos não podemos nos dar ao luxo de 

permanecer numa postura fechada. remos que nos inserir de forma decisiva 
na realidade do nosso povo. 

· Devemos ter sempre o amor e a simplicidade de Jesus de Nazaré, que é, sem
dúvida, a forma mais autêntica de evangelização. Como cristãos e discípulos

de Jesus, temos a tarefa de modificar esta sociedade injusta e egoísta, 
vivendo uma espiritualidade profunda 

que coloque a vida no centro das nossas ações. 
O 1 º OE MAIO é uma data que simboliza o luta dos que teimam em construir. 
sonhas de vida em comum. Celebrar o 1 º DE MAIO neste momento, significa 

rompermos com qualquer forma de individualismo e de indiferença. 
Significa também SEMEAR:f CULTIVAR A CULTURA DA SOLIDARIEDADE. 

Precisamos revitalizar os nossos corações de esperança, animar 
os desanimados para mantermos sempre viva a resistência desse povo 

guerreiro que não se cansa de lutar pra viver e ser feliz. 
Temos sempre que acreditar que um outro mundo é possível, 

onde a justiça social se;a sempre 
uma bandeira desfraldada no sobor do vento. 

PASTORAL OPERÁRIA DO BRASIL 
Mov. De Luta dos Trab. Desempregados(os) 

Contriooiçõo: P.0./Ceoró 
,, de Meio de 2002 
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DE'SbMPREGO TEMSAIDA 

l\LGlJMAS PROPOSTA D A CUT PARA 

COMBATER O DESEMPREGO 

• Mobilização e atos de denúncia contra as políticas do governo que

geram desernprego .

. • Organização dos desempregados em cotnitês de luta pelo ernprego 

e direitos sociais. 

• Redução da jornada de trabalho (40 horas) setn redução de salários

e sem a redução de direitos sociais

• Criação de jornada de trabalho especial para estudante (6 horas

diárias).

• Criação de u1n programa nacional para geração do primeiro emprego.

• Fim do trabalho infantil.

• Criação de un1 progratna nacional de bolsas-escola no valor de um

salário míni,no às famílias de baixa renda para que as crianças

permancçan1 na escola.

• Ampliar o nútnero de parcelas do seguro desernprego em até doze

meses, segundo a idade do desempregado e aumento dos valores

das parcelas.

• Associar as parcelas do seguro desetnprego a uma política de

estímulo à orientação profissional do desempregado.

• Implantação de políticas de desestítnulo das horas extras.



TRABALHO E PAZ 

O 
que a morte de crianças afegãs por bombas norte-americanas tem a

ver com desemprego aqui? Tudo. 
A caça a supostos autores dos atentados aos EUA é desculpa para dQmina

ção política e militar de uma região rica em petróleo e gás. 
O que eles querem é o controle do petróleo, pois é vital para a economia 

norte-americana. Os EUA não produzem todo o petróleo que consome. 
Os atentados apenas precipitaram o que viria mais cedo ou mais tarde. A 

região não interessa apenas aos EUA e Inglaterra, França, Rússia, China, 
Índia e o Japão também têm interesses ali. 

No Brasil, a recessão econômica e o desemprego aumentaram a miséria 
do trabalhador. Nos EUA, o desemprego também é alto, e o crescimento 
econômico nunca foi tão baixo. Só que têm diferenças: o Brasil é um país 
dependente, e os EUA são os donos do mundo. 

A economia norte-americana e do mundo vivem uma fase de superprodu
ção. Ou seja, aqueles que têm dinheiro não conseguem consumir tudo que é 
produzido. E diminui o número desses que têm dinheiro para consumir. Os 
EUA produzem menos, aumentaram a proteção alfadengaria, importam 
menos, e isso afeta a economia do mundo. Os EUA se beneficiam porque 
diminui o preço da matéria-prima dos países pobres. 

O Brasil sofre porque a maior parte do que é produzido aqui é exportado 
para os EUA. Se lá está em crise, não podemos produzir mais, o emprego 
diminui, e não têm consumo, etc. É a engrenagem global que está sem 
lubrificação. Como ao 
longo da história os 
dirigentes do país 
acolheram os serviçais 
dessa máquina, restam 
poucas saídas. 

O Brasil é um país 
rico em matéria-prima, 
mas seu povo está na 
miséria, porque quem 
manda aqui não somos 
nós. Mas tem jeito de 
mudar. 

"NOSSO NATAL DE 

DESEMPREGADOS." 

O QUE É O NATAL PARA O DESEMPREGADO? 
Tempo de olhar ao seu redor mais uma vez, e sentir o peso da 

frustração de continuar sem trabalho? 
Quem está ao seu redor? 
Família: esposa, pais idosos e filhos. Ah! E os filhos ... que buscam a 

cada instante um sinal de que um presente virá, com insinuações e 
comentários que vêem com a ajuda da televisão. 

Puxa! Como é difícil! 
Não ter e ter que ter pra dar. 
Vamos mudar essa dura realidade juntos? 
Seja solidário, faça uma doação em alimentos,· roupas e o que mais 

seu coração mandar. 

Participe! Dia 14/12/01-13:00 horas 
local: Praça da Sé. 

NATAL DOS DESEMPREGADOS. 
MOMENTO DE DENÚNCIA: NOSSA MESA ESTÁ VAZ.IA! 
MOMENTO DE FORTALECER NOSSA LUTA NA 
ESPERANÇA E NA SOLIDARIEDADE! 

,\s doações podem wr t•ntn.•gm•s na C:\S.\ D,\ 

SOLIDARIED.\DE. Rua Gnni, M)O - l\a da :\norc 



AMPLIAR A ORGANIZAÇAO DA LUTA 

CONTRA O DESEMPREGO 

Divulgamos neste boletim,alguns dos 
telefones para contatar as entidades que 

organizam os desempregactos. 

) Na região do lpiranga: 5581-8727 -Casa da Solidariedade 

) Na Lapa: 3714-1057 -Casa da Solidariedade 

) No Centro: 3106-5531-PO Metropolitana 

) Em Guainases: 6554-1001- Núcleo de Formação do man
dato do Ver. Beto Custódio -PT/SP 

) Em Sto Amaro: reuniões todas as quartas-feiras às 10:00 H, 

Rua Ada Negri, 127. 

REUNIÃO COM A CUT ESTADUAL 
Representantes do MLE -Movinento de Luta pelo Emprego e da PO-Pasto

ral Operária reuniram-se com a direção da CUT estadual. Na reunião, discutiu-se 

uma maior colaboração da CUT na luta contra o desemprego. 
Ficou acertado que os desempregados fortalecerão o Fórum de Lutas, entre 

outras propostas para fortalecer a luta, sendo que a CUT custeará o próximo 
boletim do 1TXMmento. Esperarias� essa colétx)raÇoo prcspere cada vez. mais. 

Movimento de Luta pelo Emprego de S. Paulo - Ano 1- N. 0 3 - Nov. de 2001 

AUDIÊNCIA PÚBLICA E MESA REDONDA 
DEBATEM DESEMPREGO 

No dia 27 de setembro, ocorreu uma audiência pública na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, na qual as entidades que organizam os 
desempregados cobraram dos representantes dos governos estadual e 
municipal, medidas que atendam aos interesses dos desempregados. 

Compareceu o Secretário do Trabalho da Prefeitura, Mareio Pochmann e 
Antônio Gireli, que substituiu o Secretário de Trabalho do Estado de São 
Paulo, Walter Barelli. 

Infelizmente, o representante do governo do estado não trouxe nenhuma 
resposta às reivindicações apresentadas pelos desempregados, durante o 
acampamento de junho passado. Por 

.· ...... •.... 
.
... .. , ÍÍÍA isso, os representantes da Comissão alA RED. .. . . . · 

de Relações do Trabalho da 
assembléia propuseram uma mesa 
redonda, para que o governo 
responda as nossas propostas. Neste 
momento, estamos pressionando 
para a definição da data da mesa 
redonda, que até agora não foi 
marcada. É importante que as 
entidades que organizam os 
desempregados se mantenham 
mobilizadas, para que possamos 
continuar pressionando, pois, se não 
for assim, dificilmente teremos 
alguma reivindicação atendida.LI 



São Paulo, 12 de junho de 2002. 

COMPANHEIROS E COMPANHEIRAS DOS MOVIMENTOS QUE 
TRABALHAM COM OS TRABALHADORES(AS) DESEMPREGADOS(AS). 

Esperamos encontrá-los com saúde e bastante animados para 
contribuirmos com a caminhada dos Excluídos(as) da nossa sociedade. 

Já é do nosso conhecimento que várias entidades e em diversos estados 
vem desenvolvendo ações que ajudam a organizar os trabalhadores(as) 
desempregados(as). Neste espírito os movimentos em São Paulo vêm 
organizando um Encontro em nível nacional nos dia 06 e 07 de Julho em 
São Paulo, para debatermos a ação do movimento, e juntos dá mais visibilidade 
as nossas ações. 

Vivemos um momento importante e devemos nos unir para avançar a 
nossa canünhada. Em aúexo te1:::tc pé:Ta ahrir o debate sobre o movimento, 
proposta de programação, roteiro do local do encontro e Ficha de inscrição que 
deverá ser devolvida até o dia 30 de junho do corrente ano. A idéia é que às 
despesas com passagens deverá ser por conta dos pelos próprios delegados e os 
companheiros de São Paulo assumem as despesas com estadia e alimentação. 

Certo de contamos com disposição e a compreensão de todos(as), 
aguardamos retorno. 

Um abraço fraterno, 

'7.p .. ·� .. José PJdro h�Tsantos Neto 
P / Equipe de Organização. 

Local.: 
Centro de Formação do MST (Movimento dos Trabalhadores(as) Sem Terra) 
Rua Domingos Paiva, 375 - Brás - São Paulo/SP 



Dia 27 de setembro, às 14 horas, Auditório Teotônio Vilela 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 



A Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo convida 

para a AUDIÊNCIA PÚBLICA 
que discutirá o desemprego 

no estado de São Paulo, 
a realizar-se no dia 27 de setembro, 

às 14 horas, 
no Auditório Teotônio Vilela. 

Palestrantes: 

Márcio Pochmann 
Secretário Municipal do Desenvolvimento, 
Trabalho e Solidariedade 

Walter Bareili 

Secretário de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho 

Presidente: Emídio áe Souza 

Vice-presidente: Nivaldo Santana 
Deputados: Carlinhos Almeiáa 

Iniciativa: 
Comissão de.Relações do Trabalho 
da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo 

Apoio: 
Movimento de Luta pelo 
Emprego e Pastoral Operária 

Cícero de Freitas 
Eduardo Soltur 

Celino Cardoso 
Roberto Morais 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 - CEP 04097-900 

www. ai. sp. gov. br
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1º ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DE LUTA DOS 
TRABALBADORE(AS)DESEMPREGADOS 

6 e 7 de jullto de 2002 
Centro de Formação do MST (Movimento dos Trabalhadores(as) Sem Terra) 

Rua Domingos Paiva, 375 - Brás - São Paulo/SP 

RUA N. º BAIRRO ·-------------- --- --------

CIDADE __________ ESTADO ______ CEP _____ _ 

DE QUAIS PASTORAIS, MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VOCÊ 
PARTICIPA? ________________________ _ 

Devolver esta ficha no máximo até o dia 30/06/2002. 
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A história da Diocese de Nova Iguaçu ao longo dos 
seus 50 anos de missão tem muito em comum com a 
história recente do próprio Brasil. Criada em 26 de 
março de 1960 pela Bula Quandoquidem Verbis do 
papa João XXIII, a Diocese de Nova Iguaçu nasceu a 
partir do território desmembrado das Dioceses de 
Barra do Piraí-Volta Redonda e de Petrópolis. A 
Diocese de Nova Iguaçu abrange os municípios de 
Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu 
(sede), Nilópolis, Paracambi, Queimados e o 
distrito de Conrado (Miguel Pereira). 

Geograficamente está situada no Centro-Sul 
do Estado do Rio de Janeiro, limita-se com a 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e com as Dioceses 
de Duque de Caxias, ltaguaí, Barra do Piraí-Volta 
Redonda e Valença. Segundo os dados do IBGE 
(2007) possui uma população de 1.908.216 
habitantes numa área de 997 km! apresentando 
assim uma densidade demográfica elevada: 1.914 
habitantes por km� 

Baseada entre os valores cristãos e a 
consciência social, a luta sempre foi direcionada 
aos interesses comunitários, obtendo, assim, o 
amplo reconhecimento da sociedade em geral e a 
colaboração de todos que se mobilizam no esforço de 
amparar aos que mais necessitam. 

A determinação da Diocese em lutar por condições 
humanas dignas e justas para todos, por mui.tas vezes se 
fez contrária aos interesses, alheios ao bem comum. E 
em defesa desses interesses alguns cristãos sofreram 
graves consequências por defender de forma incondicional 
os valores do evangelho. 

O período registra acima de tudo a presença da Igreja na 
vida política e social do povo. 

Completar e documentar 50 anos de missão da Igreja católica 
e da comunidade é motivo de grande júbilo a todos que 
participaram desta luta por um mundo melhor. 

Essa sempre foi e será a grande missão da Diocese de Nova Iguaçu. 

Agradecin1cn1os: 

;m.;.;;;,;;;;.; 

:\poio: 

Pa1rodnadores: 

Nova Iguaçu Nilópolia Paraca.mbi 

��u: 
�Fátima 

--. )'' 

,, � 

Queimados Belford Roxo Japeri 

-

,. i-; 

Mesquita 

ALERJ
......... � ........ ..... 

Aqui voe• tem poder. 
� PETROBRAS 

-
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Assentamento Belo Monte 

Movimento dos Trabalhadores Desempregados -
MTD 

Eldorado do Sul/RS - BR290/Estrada da Pedreira, 
n°4000 - acesso entroncamento Charqueadas 

O MTD é um movimento social de luta popular, nascido em 22 de maio de 
2000 através de acampamento situado no município de Gravataí (RS). Reúne 
excluídos da máquina econômica vigente. Possui como conquista o primeiro 
assentamento Rurubano, entre o meio rural e urbano, do país.Integra uma nova 
proposta de sociedade, com uma forma de vida em corijunto, solidária, onde 95 
famílias assentadas através de luta política conquistaram 442 hectares de terra 
para exercerem atividades agro-pastoris, industriais, comerciais e turísticas. 

Apoio: 
. >e-ç-&-o >i .,.,cl-ic-er,t

,,oi.' ·•. ., • �J - •• 

GCMRHO DO RIO GIWIIE DOJUI. 
Estado da Puticipoçlo Popular 

S.C......... d<> Turt.mo 



Programação "Um Dia no Assentamento" 

Queremos apresentar e oferecer aos nossos visitantes uma novC' 
proposta de vida, a forma como vivemos e nos organizamos. No local, h/ 
um belo morro para caminhadas, água direta da fonte, o trabalho d1:
nossos artesãos, serviços de uma pequena padaria/confeitaria, açudr
para banho e nossa hospitalidade. 

Manhã Saída às 8h30min da Sede do Fórum Social 
Mundial/PUC/Porto Alegre. Chegada ao 
Assentamento por volta das 9h30min. Apresentaçãe, 
Do Movimento e do Assentamento. Visitação das 
estruturas das instalações. 

Almoço Comida campeira 

Tarde Caminhas/dinâmicas 
Café com bolo 

Retorno Saída às 17h do Assentamento Belo Montei 
Eldorado do Sul Chegada em Porto Alegre -
Sede do Fórum Social Mundial -PUC/RS 

f/ -P éJéõ' 
Saídas previstas 01/02 e 03 de fevereiro de 2002 

Valor R$25,00 (transporte/almoço e lanche incluídos) 

Informações Centro de Informações Turísticas do Estado 
(Setur/RS) na sede do Fórum. 

Reservas (51)91869874 com Maurício

,.. 

GOVIRNO DO RIO GRANDE DO SUL 
Emdo d, P.rticipaçio Popolar 

Secretaria do Turismo 



na,u/a do desempregado 

Fssa 1�· ,1 Dança Do Dest'lllpregado Quem Ainda Xâo Dm1ç-011 Tú lv'a !fora De 
.-/prender .-l ,\/ora /Janra Do Desemprt!gado Amanhã O Dam;arino Podt! Ser 
1 ·ocê E Vai Levando l 'm Pé :\/a Bunda i·ai Vai Pro Olho Da Rua E Nüo Volta 
Nunca 1\,/ais E i ·ai Sa111do 1 ·ai Saindo Sai Com Uma A4c1o Na Frente E Outra 
Atrás E Bota A Afão 1\'o Bolsinho (Niío Tem Nada) E Bota A Aliio Na Carteira 
(Nlio Tem Nada) E /Jota A Jfcio No Outro Bolso (Não Tem Nada) E Vai 
Abrindo A Geladeira (Nlio Tem Nada) Vai Procurar Mais Um Emprego (Não 
Tem Nada) E Olha Nos Classificados (Não Tem Nada) E i ·ai Batendo O 
Desespero (Não Tem Nada) E Vai Ficar Desempregado Essa É A Dança Do 
Desempregado Quem Ainda Niio Dançou Tá Na Hora De Aprender A Nova 
Dança Do Desempregado Amanhã O Dançarino Pode Ser Você E Vai 
Descendo Vai Descendo Vai E Vai Descendo Até O Paraguai E Vai Voltando 
Vai Voltando Vai "Muamba De Primeira Olhai Quem Vai?" E Vai Vendendo 
Vai Vendendo Vai Sobrevivendo Feito Camelô E Vai Correndo Vai Correndo 
Vai O Rapa Tá Chegando Olhai Sujô! ... E Vai Rodando A Bolsinha (Vai, Vai.� 
E Vai Tirando A Calcinha (Vai, Vai!) E Vai Virando A Bundinha (Vai, Vai.� E 
Vai Ganhando Uma Graninha E Vai Vendendo O Corpinho (Vai, Vai!) E Vai 
Ganhando O Leitinho (Vai, Vai!) É O leitinho Das Crianças (Vai, Vai!) E Vai 
Entrando Nessa Dança Essa É A Dança Do Desempregado Quem Ainda Não 
Dançou Tá Na Hora De Aprender A Nova Dança 9o Desempregado Amanhã 
O Dançarino Pode Ser Você E Bota A Mão No Bolsinho (Não Tem Nada) E 
Bota A Mão Na Carteira (Não Tem Nada) E Não Tem Nada Pra Comer (Não 
Tem Nada) E Não Tem Nada A Perder E Bota Mão No Trinta E Oito E Vai 
Devagarinho E Bota O Ferro Na Cintura E Vai No Sapatinho E Vai Roubar 
Só Uma Ve=, Pra Comprar Feijão E Vai Roubar E Vai Roubar E Vai Virar 
Ladrão E Bota Mão Na Cabeça ! ! (É A Policia) E Jogara A Arma No Chão E 
Botar A Mão Nas Algemas E Vai Parar No Camburão E Contando A Sua 
História Lá Pro Delegado "E Cala A Boca Vagabundo Malandro Safado" E 
Vai Entrando E Vai GJ/hando O Sol Nascer Quadrado E Vai Dançando Nessa 
JW,

) 
, ', .. ucsempregaao r:,::,..,..., � ,; --···'•·

1 
( ._.'f) L.,.;..:.H .. , • '· · ';!UI:: Állldu, VL,;. 

Dançou Tá Na Hora De Aprender A Nova Dança Do Desempregado Amanhã 
O Dançarino Pode Ser Você. 

Gabriel Pensador. 
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Grito 
5 dos desempregaMOV�ENTO DE 

LUTA PELO EMPREGO-SP 

NESTE 1 º DE MAIO VAMOS LUTAR POR NOSSOS DIREITOS! 

A crise de desemprego pela qual padecem milhares de famílias brasileiras não acontece por 
acaso. O governo FHC , principal responsável por essa penúria, não tem compromisso com 
os trabalhadores e só quer beneficiar os ricos. 

Adotando o projeto neoliberal o governo tem submetido o país a uma globalização 
subordinada aos países ricos. Daí a abertura indiscriminada às importações, privatizações a 
preço de banana, juros altos, etc. 

O resultado dessa política tem sido a demissão de trabalhadores, redução de salários, 
destruição da indústria nacional, da saúde pública, da educação e um desemprego como 
nunca se viu em nosso país. 

Com isso o desemprego não para de crescer, o salário mínimo é vergonhoso, o subemprego 
ou o bico aumenta violentamente, os direitos dos trabalhadores são retirados um a um e os 
milhares de desempregados não têm como garantir a sua manutenção e da família. 

Não satisfeito com o estrago que vem fazendo, FHC, quer aderir a ALCA(Área de Livre 
Comércio das Américas), abrir ainda mais nosso mercado para os produtos importados e 
acabar com o que ainda resta da indústria nacional. 

Agora, o governo FHC, PSDB, PFL, PTB e a burguesia:.. tentam a todo custo esconder essa 
.,realidade dos trabalhadores. Gastam fortunas através de campanhas mentirosas através da 
imprensa. Dizem que a economia está crescendo novamente e que o emprego está 
diminuindo. Com isso querem nos silenciar a todo custo. 

A saída para essa situação é a união dos trabalhadores desempregados ou não, juntos com 
outros setores da sociedade que desejam construir uma sociedade onde prevaleça a justiçá 
social e a soberania do Brasil. 

Exigimos medidas imediatas: 

Vale transporte gratuito para desempregados 

Ampliação do Seguro Desemprego 

Implantação do Programa de Renda Mínima 

Isenção de tarifas de Água. Luz. IPTU, Telefone 

Nos anos 90 foram eliminados 
3,3 milhões de empregos. 

20 milhões de desempregados 
no BrasiL 

Quase 2 milhões na Grande 
São Paulo. 



; 

Querem.os políticas de geração de 
Em.prego: 

Criação de Empregos através de investimento na construção de moradia 
popular, saneamento básico. transporte coletivo. asfalto. 

Construir ou coloc� em funcionamento adequado, contratando funcionários, o� 
hospitais, postos de saúde, creches. escolas e outros projetos definidos a partir das 
necessidades de cada bairro. 

Redução da Jornada de Trabalho, sem redução de salário. 

Fim das Horas Extras 

Refonna Agrária 

Salário Mínimo de acordo com a Constituição (Hoje deveria ser de 950 Reais) 

Não Pagamento da Dívida Externa 

Se você está desempregado, 

se você recebe um salário miserável, 

venha participar desta luta. 

Organize-se no seu bairro, na sua rua. ou entre nos comitês de luta pelo emprego. 

MOVIMENTO DE LUTA PELO EMPREGO-SP 

Participam: 

Movimento dos Sem-Teto do Centro 

Pastoral Operária·· 

Pastoral da Moradia 

Casa da Solidariedade do Ipiranga 

Casa da Solidariedade da Lapa 

Movimento de Luta pelo Emprego da Zona Sul 

Grupo de Desempregados de Vila Arapuá 

Coleti\'o de Combate ao Desemprego de Guaianases 



A ORGANIZAÇÃO CONTRA O 
DESEMPREGO DEPENDE DE VOCÊ. 

JORNADAS DE LUTAS 

DEBATESNAPASTORALOPERÁRIA 

Rua Wenceslau Brás, 78 -Praça da Sé. 
-+ 22 de março -Sexta-Feira -Debate 

COM A PREFEITA MARfA SUPLICY. 

-+ 26 de abril -Sexta-Feira -Debate 
COM WALTER BARELLI. 

* * * 

ZONASUL 

+ Jornadas de lutas na segunda quinzena de abril
EM SANTO ÁMARO. 

MANIFESTAÇÃO DOS DESEMPREGADOS 
DIA 18 DE ABRIL DE 2002 

Local: Praça Ramos - às 9 horas. 

PROCURE UMA DAS ENTIDADES ABAIXO E FORTALEÇA O 

MOVIMENTO DE LUTA PELO EMPREGO. 

• Casa da Solidariedade- Ipiranga-5581-8727
• Casa da Solidariedade Santo Dias-Lapa-3714-1057
• Pastoral Operária -Centro -3106-5 531
• Grupo de Desempregado Vila Arapuá-lpiranga - 6946-0634
• Núcleo de Formação do mandato do

vereador Beto Custódio - PT - 6554-1001
• SantoAmaro-RuaAdaNegri, 127

Reuniões todas as Terças-Feiras -às 10 horas

Movimento de Luta pelo Emprego de S. Paulo - Ano 2 - N. 0 6 - Março de 2002 

Pela defesa de nossa dignidade 

Estamos na briga pelo 
emprego e vamos vencer 

A
luta pelo emprego e

.
stá 

nas ruas. E será assim 
até vencermos o desem

prego e a política de fome do 
govern . É só olhar em ·volta.
Nunca se viu tanta gente sem 
trabalho, tantas famílias nas 
ruas, tanta violência na 
sociedade, tanta miséria. E os 
governantes mentindo, dizendo 
que a pobreza está diminuindo. 

Em janeiro, na Grande São 
Paulo, deveriam trabalhar 9 
milhões e 300 mil pessoas. Só 
que trabalham 7 milhões e 600 
mil. Portanto, são quase dois 
milhões de trabalhadores sem 
emprego, sem trabalho, sem 
salário, sem comida e sem 
amparo do governo. 

As pesquisas do Dieese mos
tram que está aumentando o 
de sem prego e as demissões. Em 
São Paulo e em outras cidades. 

DESISTIR, JAMAIS! 

Nossa luta continua. Estamos 
com a greve nacional do dia 21 
de março, na luta contra os 
ataques a CLT, na luta contra a 
Alca. E na briga pelo transporte 
gratuíto, o não pagamento da 
luz, água e outras tarifas. 

O desemprego é a conse
qüência de uma política des
truidora contra os trabalha
dores. Então, temos de com
bater as suas causas. Quere
mos a redução da jornada de 
trabalho sem redução dos 
salários, reforma agrária, 
saúde, educação, moradia, fim 
da corrupção e muito mais. 

Veja nas páginas seguintes 
as nossas exigências e o calen
dário de atividades. 

Participe. Só assim nossa 
vida pode mudar para melhor. 



ALCA 

A raposa, as galinhas e o tubarão 

V
ocê entregaria o seu

. galinheiro para uma 
raposa cuidar? - Claro 

que não! A raposa existe, e são 
os Estados Unidos, o império. · 

Pois o império quer implantar 
em seu quintal um sistema de 
comércio que recebeu o nome 
de Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca). É das Américas 
porque abrange a América do 
Norte, América Central e 
América do Sul. 

Nas três Américas está 
acontecendo um movimento 
contra a implantação da Alca. 
Já foram realizados vários 
encontros com representantes 
de todos os países. Na América 
do Sul, este ano, haverá um 
plebiscito para o trabalhador 
oficializar um NÃO de todo o 
continente contra a Alca. 

TODOS CONTRA A AlcA! 

No Brasil, plenárias estão 
sendo realizadas para organizar 
atividades nas comunidades, 
palestras, protestos nas ruas. 
Em setembro, será realizado o 
grande plebiscito nacional. 
Procure saber como participar 
das atividades. 

Com a Alca, o Brasil e os 
outros países não vão poder 
decidir o que produzir, para 
quem vender, e com que preço. 

O poder econômico passará 
para as corporações empresa
riais. Essas corporações são 
todas norte-americanas e já 
mandam e desmandam hoje. 

Imagine com um mercado 
comum, sem fronteiras, sem 
barreiras alfandegárias? 

Enfim, a Alca é algo como 
colocar um tubarão faminto 
dentro de um aquário para ele 
dividir a ração com os outros 
peixes. Sô vai sobrar o tubarão. 

Argentina 
Temos visto na TV e nos 

jornais a situação da Argentina. 
Por que um país que era 
considerado tão rico, de repente 
entra em bancarrota? 

Os nossos vizinhos passaram 
por ditaduras, governos entre
guistas que privatizaram tudo, 
transformaram o país num 
monte de sucatas, desemprega
dos, sem-teto, sem-educação, 
etc. O FMI sugou tudo o que 
pôde. E quer mais. 

O povo saiu às ruas. Saqueou 
mercados, apedrejou bancos, 
derrubou presidentes. 

Diante da fraqueza dos 
partidos e dos sindicatos, os 
trablhadores organizam assem
bléias de moradores nos bairros 
e decidem como levar a luta por 
trabalho e contra a miséria. 

GREVE NACIONAL 

21 DE: MARÇO DE 2002 
e A CASA DA SOLIDARIEDADE VAI ORGANIZAR UMA 
MANIFESTAÇÃO COM PASSEATA E PANELAÇO NA AVENIDA 
JABAQUARA COM PRAÇA DA ÁRVORE - ÀS 9 HORAS. 

• EM SANTO AMARO, NA PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,
HAVERÁ UM PANELAÇO, ÀS 7 HORAS DA MANHÃ.

NOSSAS REIVINDICAÇÕES 
Somos trabalhadores e estamos desempregados. 

Estamos unidos a outros desempregados e buscamos 
resolver a nossa situação. Ao mesmo tempo, exigimos 
providências dos governos estadual e municipal para 
algumas de nossas reivindicações. 

EXIGIMOS DA PREFEITURA: 

1 -Transporte gratuíto. 
2 - Isenção do IPTU. 
3 - Criação de Frentes de Trabalho na construção de escolas 

e creches. Registro em carteira com todos os direitos. 

EXIGIMOS DO GOVERNO DO ESTADO: 

1 -Transporte gratuíto de Metrô e Trem (EMTU): retirar o. 
vínculo coni a rescisão do contrato e o FGTS. 

2 -Isenção de tarifas: água, luz e concursos públicos. 
3. - Ampliação das Frentes de Trabalho na construção de

escolas, creches e saneamento básico. Registro em carteira 
profissional com todos os direitos. 
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A Ford na Bahia - Um exemplo de neocolonização e subserviência 

"Povo que não tem virtudes termina por ser escravo" 

Página I de 3 

Eu sou professor do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal da 
Bahia. 

Contando com a vinda da Ford começamos logo a fazer projetos de reestruturação do 
curso com foco na área automotiva, não era só a Ford, vinham mais 32 sistemistas. 
Hoje o desencanto é geral, já com a fabrica produzindo, verifica-se uma espetacular 
obra de predação ao estado. 

Mesmo com a procura insistente por parte de alguns professores deslumbrados, até 
hoje não existe qualquer relação, ou mesmo proposta, da Ford ou das sistemistas, com 
Escola Politécnica, que é a escola que reúne os cursos d engenharia na Universidade 
Federal da Bahia. A medida que vamos conhecendo melhor o empreendimento e as 
relações da montadora com a comunidade vamos percebendo, até com surpresa, a 
postura absolutamente avarenta, senhorial e assimétrica. 

É só "venha a nós o vosso reino" ou, seguindo a doutrina de Kennedy, "Não 
perguntes jamais o que a Ford pode fazer pela Bahia, mas sim o que a Bahia pode 
fazer pela Ford" 

Todo o universo, empresa mais fornecedoras, não absorveu mais que 20 engenheiros 
formados aqui na Bahia, a maioria vem de fora. Os salários são baixos, estão na faixa 
de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00 com um nível mínimo de assistência. A fábrica está 
localizada no complexo industrial de Camaçarí que abriga o Pólo Petroquímico, 
distante cerca de 55 km de Salvador. Pois a Ford não oferece nenhum tipo de 
transporte aos seus funcionários, ao contrário das outras empresas petroquímicas do 
complexo que transportam os seus trabalhadores, conforme é, aliás, tradição nas 
relações de trabalho em industrias que tem alguma distância do centro urbano. A Ford, 
o que fez em relação a esta prática? Foi exigir que a prefeitura de Camaçari, cidade
que dista 7km. do distrito industrial do Pólo, construísse uma ciclovia, de Camaçari até
a fábrica.

Os empregos foram criados, em grande parte, no exterior. Por exemplo, a sistemista 
responsável pela pintura, uma empresa americana, trouxe todos os funcionários de 
nível, do México e dos Estados Unidos e pelo jeito que este pessoal está comprando 
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residências, e trazendo a fanu1ia, vieram para ficar, pelo menos, por algum tempo. Para 
os baianos restaram as vagas de emprego primário muito mal remuneradas, média de 
500,00 reais quando as mesmas funções, em São Paulo, valem de 1.200,00 a 1500,00, 
no pólo petroquímico a média de funções equivalentes é de 760, 00 reais (e sem 
transporte, de Salvador, ou mesmo Camaçari, até a fábrica). 

As facilidades criadas para estimular a instalação da montadora mostram uma singular 
lição de subserviência e levaram a algumas concessões que são absolutamente 
escandalosas. A Ford exigiu, e obteve (aliás ganhou tudo o que quis, deve estar 
arrependida de não haver pedido mais) um contrato de financiamento de capital de 
giro no qual o Estado Tupiniquim, vejam só! Compromete-se a financiar um montante 
equivalente a 12% do faturamento bruto da empresa, oriundo das operações com 
produtos nacionais ou IMPORTADOS comercializados na Bahia. (é por isto que o 
pátio da empresa, estrategicamente escondido aos acessos normais da fábrica, está 
repleto de automóveis Ford Focus e camionetes Ranger vindos da Argentina, antes 
desembarcados em São Paulo que alem de ser o centro consumidor fica muito mais 
perto da procedência) 

Aqui vai um comentário; Apesar desta operação estar travestida de financiamento de 
capital de giro, na prática ela representa um incentivo fiscal, uma vez que o 
financiamento corresponderá ao total do ICMS devido, com prazo para pagamento de 
22 anos, sendo que sobre este valor não incidirão juros e correção monetária e ainda 
poderá ser liquidado antecipadamente com descontos nunca concedidos em nosso 
sistema financeiro. É um exemplo de renuncia fiscal jamais visto. Pode parecer, mas 
os números não estão errados, foram obtidos através de um relatório interno do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE). É uma facilidade tão imoral que não prevê 
qualquer correção, mesmo com o pagamento em 22 anos, após o qual se fará no valor 
histórico e com a possibilidade de desconto que pode alcançar a totalidade do débito. 

Que nome pode se dar a isto que não seja "doação". O que não está no contrato mas 
deve constar no acordo é o compromisso das espetaculares obras de infra estrutura, 
exigidas, ao capricho, pela Ford. Para construir o porto exclusivo da Ford, o estado da 
Bahia está pagando R$ 31 milhões á construtora Norberto Odebrecht. terá uma área 
de estacionamento com capacidade de 6000 veículos mas nem aí serão criados 
empregos porque a empresa que vai administrar o porto e operar os equipamentos é 
norte-americana, a Crowley, emprego nacional só para a mulher do cafezinho e para o 
vigilante. 

A malha viária, no entorno da fábrica, foi reconstruída segundo a exigência, de tal 
forma que as estradas que dela fazem parte, são hoje as mais perfeitas do país. A 
terraplenagem da fábrica, os acessos e o resto da infraestrutura também foram doados 
pelo Estado. Para atender a todas as imposições da montadora, incluindo o 
empréstimo, outra doação! conseguir financiar o compromisso, e honrar o acordo de 
vassalagem, o Governo da Bahia desviou o seu orçamento diminuindo flagrantemente 
o investimento social. A Educação e a Saúde encontram-se em um verdadeiro caos na
Bahia (é proibido reprovar nas escolas estaduais, mesmo os alunos que não
comparecem as provas passam de ano. O estado não pode arcar com o custo de
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reprovação). 

Mas agora vem o pior, pasmem! A regiao metropolitana de Salvador que já era 
recordista nacional de desemprego, teve, segundo relatório do DIEESE e também do 
IBGE, o índice de desemprego aumentado no ano passado, enquanto no mesmo 
período o desemprego na região metropolitana de Porto Alegre diminuiu! E vejam que 
ironia! Através do mesmo relatório, declara, que uma das causas deste rebaixamento, 
foi o crescimento da industria de substituição de produtos importados. Se o Governo 
tivesse aplicado um terço do que deu a Ford para o desenvolvimento de uma industria 
nacional, a Gurgel, por ex., eu não tenho duvida que em cinco ou seis anos o Brasil 
estaria exportando automóveis desenvolvidos com tecnologia endógena. 

É quixotesco? Quem foi que desenvolveu a tecnologia do motor 1000 ? Hoje a maior 
revolução na industria automotiva nacional. 

Há trinta e seis anos, a Coréia era um Paraguai em relação ao Brasil (que este exemplo 
sirva de estímulo ao nosso simpático vizinho ).Quem não tem idéia do que é a Coréia 
hoje poderá conhece-la através das transmissões da Copa do Mundo. Tem Ford na 
Coréia? Mas tem fábrica Coreana nos Estados Unidos. 

Ao escrever este artigo duas frases me vem a lembrança que retratam o emblema desta 
contradição, uma eu encontrei em entrevista do Ministro da Educação, Paulo Renato 
Souza, à revista Exame quando ele declara .... não ser mais necessário realizar grandes 
investimentos em desenvolvimento de tecnologia pois esta já esta pronta lá fora, basta 
traze-la para o Brasil.. .... , a outra eu busquei na letra do hino do Rio Grande, prega o 
seguinte: "Povo que não tem virtudes, termina por ser escravo" 

*Iberê Luiz Nodari é professor do Departamento de Engenharia Mecânica, Escola
Politécnica Universidade Federal da Bahia. Email: I1Qdari@ufba.br
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Lutar contra o desemprego, o nosso compromisso 

Os meios de comunicação já não podem ignorar aquilo que várias organizações populares 
vem denunciando constantemente: o aumento do desemprego e da miséria em todo o país. 
Nos últimos dois meses, o DIEESE registrou aumento no nível de desemprego nas 
principais regiões metropolitanas, não por acaso, as regiões em que mais cresce a 
violência, a marginalidade, a prostituição, inclusive infantil, e tantos outros problemas. 
Possivelmente, não exista uma única famHia trabalhadora no Brasil que não enfrente, 
direta ou indiretamente, o drama do desemprego e das suas conseqüências, dada a 

degradação que causa nas relações sociais. Mais do que nunca, em função do desemprego, 
parcelas crescentes da juventude não tem outra saída a não ser o envolvimento com o 
tráfico de drogas e outras formas de delinqüência para sobreviver. Ao lado do desemprego, 
assistimos a toda uma série de fenômenos terríveis, tais como o trabalho precário, em 
condições de escravidão e semi-escravidão, o trabalho infantil, o trabalho do idoso. 
Diante de todo esse quadro, entendemos que é hora de empreendermos uma campanha 
nacional de luta contra o desemprego, centrada na luta pela Redução da Jornada sem 
Redução de Salários e na Reforma Agrária. Ao longo dos últimos anos, temos nos

manifestado em torno destas questões, mas temos notado que organizações muito 
influentes, entre aquelas representativas da classe trabalhadora, não tem participado desta 
luta com todo o peso e influência que tem. 
Acreditamos que os trabalhadores e trabalhadoras, não devem ser alvo da atenção de suas 
entidades representativas apenas enquanto estão empreg dos, mas que sobretudo quando 
perdem o emprego, devemos oferecer-lhes a possibilidade de se organizarem, pois sem 
isso, serão presas fáceis para aqueles que lucram com a miséria e o desespero alheios. 

Neste sentido, temos desenvolvido esforços, com vistas a dar uma perspectiva econômica 

e política, para aqueles (as) que se enc0ntram desempregados, e nos dirigimos as demais 
entidades representativas da classe trabalhadora por entendermos que esta é a prioridade 
do momento, até porque, quanto mais companheiros (as) desempregados, mais difícil será 
manter os direitos para aqueles que permanecem empregados. 
Por esta razão, as organizações gue assinam esta carta, se comprometem a continuarem 

fazendo todo o esforço, para colocar a luta contra o desemprego na ordem do dia, sabendo 

que para isso, será necessário sensibilizar muito mais gente e levantar os recursos 

materiais necessários. Assim, buscamos contribuições para a constituição de um Fundo de 
Solidariedade, ao mesmo tempo em que convidamos você e sua entidade a colaborar na
organização das próximas jornadas de luta. 

Fraternas Saudações 

Casas, �a Solidariedade, MLE - Movimento de Luta pelo Emprego PO _ PastoralOperaria ' 

S.Paulo, 06 e 07 de Julho de 2002



ITINERÁRIOS ENTRE PRECARIZAÇÃO E RESISTÊNCIA: 
SUBJETIVIDADE E SAÚDE EM TEMPOS DE DESEMPREGO 

Expositora: Edith Seligmann-Silva 

A exposição sintetiza e analisa aspectos revelados por depoimentos e estudos de 
caso realizados com pessoas em situação de desemprego prolongado e 
profissionais que atuam em empresas estatais que passam por processo de 
privatização. São identificadas algumas vinculações entre as precarizações que 
atingem trabalhadores em atividade e trabalhadores desempregados. Por outro 
lado, são assinaladas as conexões entre as precarizações que incidem em 
diferentes aspectos do trabalho e aquelas que atingem a sociabilidade, a 
subjetividade e a saúde. O estudo de campo coincide com descrições de autores 
que apontam alguns processos sofisticados de dominação, que se viabilizam por 
meio de técnicas de sedução e de intimidação. A seguir, é enfocada a dinâmica 
psicossocial associada às trajetórias que conduzem ao esgotamento 
profissional (bum-out), e à provocação de danos morais nas situações de 
trabalho (mobbing), provocação esta que é mediada por um tipo de violência 
perversa na qual ocorrem agressões sistemáticas à identidade. O medo e a 
humilhação ocupam lugar central nas dinâmicas verificadas. Recebem atenção, 
na sequência, algumas expressões da resistência a estes processos. 

Edith Seligmann Silva 
Médica, doutora em Medicina Preventiva pela F acuidade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP). 
Especialista em Saúde Pública pela Faculdade de Higiene e Saúde Pública da 
USP. 
Professora-adjunta no Depto. de Fundamentos Sociais e Jurídicos da 
Administração, na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). 
Membro do Entre-Linhas - Estudos em História Oral 

Endereço para correspondência: 
Rua José de Freitas Guimarães 328- CEP 01237-01 O- São Paulo - SP. 
Tel./F ax : 011- 38722850 
e-mail: Erro! Indicador não definido.



Indonésia 

A presidente 
Megawati 
Sukan.oputri enfrenta 
o desafio de superar
a crise do país sob
pressão das políticas
do FMI, que pouco
resultado deram em
países que precisam
buscar o crescimento
e promover políticas
sociais

FMI desbloqueia crédito, 

n1as exige retormas 

A 
lrnhlnésia ..: o Fundo Mondáriu 11111:maciunal 
( HII) firmara Ili um novo pacto di: rdunnas 
c,:011iÍ1J1icas qui: abri: c;1111111hu para o país 1i:cu

J1<'1 <1r 11111.1 l11tl1a di: ,·réd1ios de L:111rn liilliô..:s lk dúlar..:s, 
, u11gd,11l.t li.1 uilu tllL'SL'.S, d..:1-1do ú dd..:11t,r,H,:úo das rda-
\OL, d11 Hll co111 o governo a111..:rillr, 1m:sidido por Ah
d1111.tl1111;111 Wal1di l l111a vo aprnvado o paclo pelo ( '011 
,c'i1111 ,l.1 111.,lil1111;,io 111uliibiL'i,il, a l11donésia 1ccd1.:1ú 
u111 L·r�,lilo de -IOU mill1ó..:s lk dólan.:s, i11L·luido tH1 prn
g1d111a de l'lllCll liilhi'ic:s 

.\, condi�ôcs i111post,b pdo Fundo Mondúriu 111-
ll:111ach111al ao govérno da pn.:side11ti: M..:gawati Sukar-
11!11111111 111L:llli:111 a di;1,tica 1cd11,:úu do dd'iL·it Ul\illllCII 
1:1riu. q11i: dc:1i.:1ú sttu,11-Sl: ..:n1 t,1rt10 di: J,"/''.11 do l'rnd11io 
l111L:111ll llrultl (PIB) du pais, aklil da agili1a.;,h1 da rces-
11 u1111.1,,,1u do sis1L:111a ha111::1110. l1ojc lí11 lL:111c111L' c11di1i 
d.1,lu l) l·i\11 c.,igc a1111Lt 11111 cal.:11d(11 ltl 1wa a IL'itda da
pi11lic1pa\·;ío do htadu nos hamos i: a pmalila\Úll di:
L'lttprL·:,as c,l,1lats, ,·u111 u uhjL·l1vo dL: 11hln rl'l'..:llas 1H\a-
111c:11l,lli<1S. Scgu11do ;1 111slil11IH/lU 11utllilall.:rnl, o goVlT· 
1111 d..:vi:rú vrndcr 51 �" da partH.:ipaçün Jo htadu nu 
Ha11cu ( 'entrai d;i Asta, u 1uaior du país, a uni súl'iu cs-
lr.ilégtrn, ,utlt.:s do lí11al deste anu. 

A p11vali1ai;au du ll,mc1> l 'rntral da As1a, r..:cusada 
111 lll g,11 crno d..: Waltdt, lí,i II prelcxl11 d..: q11..: sL: serviu o 
11\11 p.11,1 hl,,quL·ar o ..:rédilt1, akrn da k11tid,111 rn111 que: 
111tlia rn11du1i11d11 as rclí11111as di:stinadas a "tirar a Indo 
11é:,ta J,1 dcprcss,111", pur ocas1.\o da ct tsc que se ah.iic11 
,,1l>r..: os países du SudcslL: asiúlicu c111 l 1)l)7 ( 1>98.

bu rnnwnicado rcn:11k111i:11tc divulgado, o h111do 
l\lundúrio lnh.:rnai:iunal tkstarnu que "o i:nlorno 1ua
c11>ú tllH1111iL:tl da Indonésia melhorou nolavclmcnll:, de
vhhl ,i valori,a\'Ü,1 da 1111H.:d.1 nacional. ( 1 dólar, anlês c,l 
i;idu a 11 111il rúpias, caiu para 8 .700 rúpias cm uu1a se
mana. O país vai ft:char o ano com uma inflação inláior 
a I ll''.,,, scguudo preveem 11s éspccialista d11 hmdo. • 

Japão 

Toshiba demite em massa 
e orn a demissão de 18.800 empregados, anunciada para os próxi

mos dias, a Toshiba se desfaz de 10% de sua força <le trabalho e 
contribui para elevar signilicativamcnte os índices <le desempre

go nas empresas de tecnologia <lo Japão. O governo começa a preparar 
um orçam..:nto supkmentar para combater o desemprego, que alcança 
os seus níveis mais elevados nos últimos 50 anos. A medida adotada 
pela Toshiba faz parte da re..:struturação que se prolongará até março de 
2004. A empresa esp..:ra fechar o ano !iscai de 2001 com perdas líqui
das de 957 milhões de dólares. 

"Com este plano de ação, pretendemos regi:
ni:rar a i:rnpri:sa", dissi: o scu presidenti:, Tadashi 
( ll,an1ura, cm i:11trcv1sta ú imprensa. As unidadi:s 
japonesas, que fobricarn desde máquinas de lavar 
até cquipan1i:11tos solisticados para a produçào de 
energia nuclear, lerão dt: suportar o p..:su de quas..: 
todo i:ssi: corte. Dos 18.800 di:mitidos, 17 mil o 
s..:rão nas unidades instaladas no Japão. Okamura 
justilícou essa conc..:ntração com o argumento se
gundo o qual, "para impulsiotnr a prndttção no 
estra11gcilll, a emprl'sa lcrú de dispensar m.'io-de-
0l11 a 11,1 prúpria casa". Ak111 desses co1lL:s de pcs-

Tadaslii Okamura: cortes soai, t:stú ,u11c,H;ada a snbrcvivência de 30% das 
21 pla11l.is induslriai, qui: a loshiha 1cm 110 .lap,\o 

( l11tras ctuprcsas do sélor tcrnulúgirn jú hav1;11u n:curndu ús dc1uis
sôcs cm grande 11i1nh.:r1l. A priu1..:ira foi a Ni:c, c1llll.:orrcnte da foshiba, 
qu..: decidiu dirniuar quatro lllil empregos: depois, a tvlatsushita, fabri
c;ink dos produi os Panasonic, com a rcduçào tk 16400 trabalhadllres faz 
1Hcnos d..: um mês. Por lim, a l litachi acaba de anunciar um corte di: 20 
lllil clllprt:gados rn1uo parle de 11111 plano de ri:organizaL,:ào. • 

Iugoslávia 

Reformas causam desemprego 

A
garantia de empn;go vitalkio que existia na lugosl

.
ávia COlllU

nista, 1ksdc o término da S..:gunda ( iut.:rra Mundial, chegou ao 
lím rnt agosto, COlll a drn1issfo de oito mil dos 12 mil traba

lhadmcs da fúhrica d..: auto1uúvcis Zastava. 
;\ llledida lú. pariL: das cha,uadas rcliirn1as para rt.:vilali1.açào da 

crntH1111ia do país. O 1ui11islrn da 1-:crnHllllia c das l'rivatizaçôcs, Alck
samli11 Vhilwvic, di:clarou quc "as 111.;guciai;ôcs com os quatro sindica
tus de 1r,1balhadorcs lí11a111 únluas, mas csla era a ú11ica saída. Ou se di
minavalll os cn1pri:gos, ou a IY1brica marcharia parn a ham:arrnta". 

As 45 empresas do grup1l Zastava, que empregava 30 mil trabalha
dores, nan1 o orgulho da ilorescente i:conomia sérvia nos anos 80, mas 
st: convcrleram no símbolo da catástrofe econôlllica que se abati:u sobre 
o país no correr da década de 90.

A� dilículdadcs provieram das sançôes internacionais impostas 
atrav�, da Organização das Nações Unidas (ONU). No governo de Slo-
bodan Milosi:vic, não houve tuna só 1kmissào. • 
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Um campeão de desemprego 
e achatamento salarial 

O 
(11!.\SII nr I TI I l i·J \ll·\ llll1W11 
,, 1 lcrceirn l11gar no ranking 
dos países com maiores índi
ces de desemprego. llene
ficios previdenciários supri

midos e salários contidos nunca o salário
mínimo alcançara pat;1mares l,io lmixos 
são algumas das seqüelas da imposição de 
um modelo econômico que sacrifica toda a 
sociedade, transferindo renda dos mrnos 
aquinhoados para os mais fal'orecidos pelo 
perverso mecanismo dos jurns exlorsivos. 
da desnacio11ali1açào da indúslria nacional. 
da desenfreada impnrl;1ç:io que elimina 

posllls de lrahalho r qm· lança :1ll dcsrm
pregll parecia signilicaliva da popula,·;in. 

Pela lógica do 111odclo. as reformas 
empreendidas no aparelho de Fslado cen
traram-se cm dois eixos: de um lado. a re
forma patrimonial, caracterizada pela pri
vatização de empresas cslatais, ampliação 
do espectro de serviços públicos concedi
dos e redução da parlicipaç:io acionária 
dos enles públicos: de oulrn. a minimiza
ção de custos com pcssr1al, consubslancia
da em programas de dcmissüo vohmfoia 
e na rompress:io dos sa lúrios dos servido
res públicos. que. h;í cerca de seis anos. 

n:10 l'llnSC).!lliram 11111 SÚ IL'aj11slr de\ L'lll'I· 
lllCllloS. () ÚlllllHl, dr n.or;i, eq11i1ail'lllr 
à variaç:io do Índice de Preço ao Consu
midor Amplo (IPC;\), de julho a dezem
bro de 1994, foi concedido cm janeiro de 
1995, ainda nn gol'ernn Itamar Franrn. 

Afronta ao Judiciário 

Dcnln· as diversas medidas de 11alu
rc1a parl:micnlar e judicial aclnlada,. 111e-
1we dcslaquc a Aç:10 Direta dr lncnns
lill,rionalidade por ( hnissiin 11" �0/í 1. 
ajuirnla peh1 !'IH em parceria com o PT 



Cí11tia Papa 

A Secretaria de Trahalho·e 
Emprego de Nova Iguaçu está 
realizando, desde janeiro 
deste ano, llm trabalho de 
pesquisa Pll;ra compreensão da 
realidade municipal. Parte dos 
números apresentados na nota 
técnica - "Gênero, Educação e 
Etnia: dados preliminares do 
mapa da vuln_erabílidade mu
nicipal" _ que deverá ser di
vulgado brevemente pela sec
retaria, são baseados em cinco 
subsídios que retratam as 
questões demográficas e tnl'f
cado de trnhaJho na cidade. 
Entre outras coisas, o docu
mento demonstra em mímerns • 
os índices de educuçl\o, anal
fabetismo, desemprego e desi
gualdade ra cial. 

Anota té cni ca foi realizada 
no mês de junho passado. Se
gundo o subse cretário de Tra
balho e Emprego, Rogério 
Rocha, desde janeiro deste 
ano, o órgão vem colhendo 
informações no b�nco de 
dados da se cretaria para estu
dar a situação social de Nova 
Iguaçu. "Nós queremos fazer 
um' trabalho periódico", disse 
Rocl1a. Ele explicou que o · 
documento servirá para elabo0 

ração . de projetos na área de 
geração de renda e emprego. 
A nota técnica foi feita a par-
tir de cadastros de pessoas qe .. 
sem pregadas, que bus cam 
emprego na secretaria, e em 
números do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e -Esta-

-

tística (IBGE). 
· Um dos aspectos analisa
dos pelos técnicos da secre
taria é a desigualdade entre
hqmens e mulheres. Para
começar, Nova Jguaçu apre
senta uma população com
mais mulheres .do que homfm.
A pesquisa foi feita em nove
:Unidades Regional ' de
Governo(URG), ou , sub
prefeituras ,. da cidade. É no
Centro que está a maior con
céntração feminina da cidade,
por outro lado, a predominân
cia das mulheres em Vila de
('ava. por exemplo; é hem
m,enor. A pcs4uisa também
revela que 80,?Ci'o da popu
la�·ão de Nova lg11:11.;11 snlw ler
e: escrever.

Té cnicos também veri- -� ... 

, e�����:�� ����:���e
c
s°�; ·

. 
· Rogério Rocha disse 

1q�e f est�d� sfrvl�� _d�:base PfÍª projeto;

���:,n�i����º

c!�=.�: Analfab��i,mo ,�r preind�
com piores números estão as . Os números nos quesjtos: em-i etária de 20 â 29 anil. Dos 30 :� 
regiões de Cabuçu, Austin e prego e etnia, não são tão posi- 39 anos e�tá estatísl

l
1 a diminu 

Vila de Cava. Dos homens e tivos como se esperava. O pível'. , para 16.387:I miL d . úmero d, 
mulhere's matriculados no de alfabetização é maiór'entre os ' trabalhador�s : des' . pregaddt 
Ensino Fundamental e no En- brancos e pardos, represent�ndo· com 

.
idade. entre 4q�e 59· aI1ô

l
\ 

sino Médio, em 2003, 11.09% 82% do banco de dadbs d� Se- chega a 15.036. Aci '' de 60 sã � 
e 39.09% concluíram, respec- cretaria de Trabalho e ;Enip,ego,i ,, 1.473 desempregad . · : ! ).i,1 f 
tivamente, os cursos. enquanto _nos negros 

1
essie :per• '; , 1 A �onclusão 1dos ffcnicos;:{,

Um outro dado import te centual cai para 79.8%1 ,, : 1 · pesqmsa, Dalton·Fra co, DanieI,c:1 .. 
é O índice de analfabetismo no A �statística do deserl1P[ego', Alessandr�, �uepen 

�
aulo J V,i�' 

município. Nova Iguaçu conta também assusta. Sonient,e !estei;: nessa Femanpes; nã : muito!sà

1
'.., 

com uma população de quase
. ano, aproximadament

. 
,e ! .

. 

l .50q
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· 
balhadores recorreram: à . secre-; i questoes de' genero, �· ma .�' �tlu .· 900 mil habitantes, destes• taria. Nova Iguaçu 'tem' 74�240 :'' càção: Com 'ô estudo! foi pôsldveW 6,04% são analfabetos, isto 

representa que aproximada� 
mente 48 mil iguaçuanos com 
idade superior a 10 anos não 
sabem ler ou escrever. 

• . . . .. J : . . ,· ; 

ria drl lêt!mil na fila do deseliilpr'pgo:, :r verificar que. á [peri 
Homens, e mulheres! co� iclade: H. dade! apresenta·' �itw õd· 1cl,e�a-
entre 10 e 19 anos �� 1�1eg<>i if:: twáye\s. -��?�d<f: ��r�r� a�

Separação de faixa etária do 

somam · 15.534 m,U esta axa, ,; com a reg,J cehtta 1o muílfr,
aumenb p,ra 25 387 l4l Ôa laiÚI if Jib. '(d) ' i ' i) 1 i/ . , Jt ! i ! t' 

1 ; .; ;. 1J·\ -!.
·,:1;-Ht: 1 ;,' .�r.:;_i·:<i'·i·r;��: \(::-::H:!(:.\!::'i 

desemprego em· Noy .,lgt áçU!W; 
___, ·1 '·: .·., , ' r t : . ! i, . i!'· i'·t ' .· r;. "HIP}l11,1). 

Desocupados 1 DE10A19 
U.R.G. Centro - URG 1 2.907 
U.R.G. da Posse· URG li 2.527 
U.R.G. de Comendador Soares - URG Ili 2.213 
U.R.G. de Cabuçu • URG VII 1.531 
U.R.G. de Km 32 • URG VIII 1.306 
U.R.G. de Austim - URG IX 2.150 
U.R.G. de Vila de Cava - URG X 1.545 
U.RG. de Miguel Couto· URG XI 1.127 
U.R.G. de Tinguá,AdriQnópolis,Rio D'Ouro e Jaceruba-URG XII 228 
Total 16.534 

Fonte: Elaboração PCNI/ SEMTE de Microdados do Censo 2000 
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DE20A29 DE30A39 DE40A59 ACIMADÉ60 
5.409 :13.087 ;i!:Íli3'.�7. :1!J/! l;<:.-t •1 ;�3
4.069 1: 2.879 ; '2(198 ,,i ,'..I; l ,!326 
3.615 1.960 1.888 li 227·.i 

2.590 1.989 ;, 1.605 ·: '148, 
2.353 1.514 i', 1.316 ij 1071 
3.640 2.366 i 2.210 ; 1. 191
2.103 1.502 1;332 ' i 119 
1.561 1.011 869 . 83 

470 279 251 ·.
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Tributos sobem 

e salários caem 

A 
s perdas acumuladas de poder 
aquisitivo dos servidores públicos 
alcançaram o patamar de 75,48% 

de 1995 a 2001. Mas os tributos federais 
foram indexados à variação da Unidade 
Fiscal de Referência (Ufir), enquanto as 
tarifas de serviços públicos concedidos 
e de empresas estatais transferidas para 
o domínio privado, estrangeiro em parti
cular, foram reajustadas, nos últimos
seis anos, em 166,64%, segundo o Índi
ce de Custo de Vida (/CV), do Departa
mtmto lntersindica/ de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese). Mais re
umte11wnte, essas tarifas passaram a
Stjf corrigidas pelo Índic.; Geral de Pre· 
ços de Mercado (IGP-M), da Fundação 
Gettílio Vargas (FGV), deliberadamente 
aci111d dos índices de i11flação. Não afu
g1:;nt<lr o capital estrangi::iro foi o preteK· 
tu al/:j!Jddo pelo govemo µara justificar 
t:�sds formas LJ/:j coneçao tarifatid. 

fados os itens que colllpóem a ces
td, tld acordo com o /CV do Dieese, fo
r a111 ,eajustados em percentuais signifi
CcJtivos no mesmo período: remédios 
( 113,71%); educação ( i64, /b'o/o), aluguel 
( /50,26%); alimentaçao (33,06%), trans
portes ( 116,98%), de11tie 011trus, o que 
contribui para o q11adro de penúria em 
q11e se encontram os servidores ptíbli
ws -· ativos e aposentados. 

Dados do Ministerio do Planeja
mento e Orçamento revelam que, do to
tal de 1, 7 milhão de servidores públicos 
federais, incluídos os ativos (829 mil) e 
os aposentados e pensionistas (811 
mil), cerca de 1,3 milhão (76% do total) 
não receberam um só centavo de rea
juste nos últimos seis anos. Em contra
partida, os cargos em comissão foram 
contemplados com aumentos que varia
ram ele 149% a 20.J%, bem como algu
mas carreiras específicas tiveram rea
juste diferenciado, que, em alguns ca

sos, chegam ao patamar de 100%. 

A greve do funcionalismo federal expressou as reivindicações e protestos decorrentes de uma 
realidade sentida por toe/a a socieclade brasileira, clevido ao modelo econômico seguido.
Aimla 11ao se c/1ego11 a um acordo com os professores das 1111iversidades federais 

e que produ1iu hislúrica d.:-:isÜll du Su
pre111u Tribunal l·ederal (Sll'l A mais ai
la Cone do país considerou o presidente 
da Repúblirn e111 mora conslitucional 
desdc agoslu de l 9'J9, por nào ha cr cn
cau1i11hado projdo di.: ki com previs:io do 
r,aj11sll: geral e srn1 dislinçào de índice 
p.ira lodos us si.:rvidures públirns lcdc-
1ais, co111 base 1w indso X, do arl. l7 da
( 'unslilui,·ào h:di.:ral, na fonua da reda
ção conkrida pda 1'.i11e11da Co11slilu-:io-
11al 11

° 19, de 1998 bu.:uda da Reforma
Ad111inistraliva.

bsa ação, cujo ,>bjetivo era n:sgalar 
direito co11s1i1u-:iu11al e inalirn,'1vd de lo
dos os scrvidures públiws federais, lúi 
111ais uma das int1111crns vitórias rnnquis
ladas pdos partidos de Oposição, a dcs
peilo d.: todas as reslriçiks, eo111rn um 
moddo ernnômirn quc d.:scslimula c su
fo-:a a produção, prnmov.: o d.:semprego, 
arrocha os ve111:i111e11los dos servidon:s 
p1'1blirns c c11divida o país. l\fas, 1u1111a ali
tuJt: de dt:srt:spt:ilo ú de-:isào do STF, o 
governo anun.:ia reajuste linear de 3,5% 
para os servidores -:ivis a ser e11ca111inha
do em projdo de k1 juula1111;111e co111 a 
proposta orça111enlária para 2002. 

Dia11h.: de uma pi.:rda do pmkr aquisi
tivo Ja -:alegoria próxima dos 80%, o go
verno acena wm esse reaj usle desrespei
toso, num aberto desafio à decisão judi-

cial que consi<krot1 inconsliltKional a mo
ra do presidente da lü:públi-:a. 

Uma análise mais alenta do Orçamen
to da União permite a conslalaçào de que a 
pani-:ipaçào dos Jurus e amo11izações da dí
vida pública tem crescido, numa pcrspe-:li
va histórica d1.: 1995 a 2001, .:111 n:h1,·üo ús 
dcspesas 11,l<1-li11a1ll'eiras, ao rnnlrúrio du 
rnrnprn la111cnlo das despesas rnn1 pessoal e 
cncargos s,>-:iais e111 fa-:c das d1a111adas d.:s
pesas não-linancciras: a despcsa mm pes
soal, quc, eu1 1995, .:ra de 18%, declinou 
para 15% em 2000 e I J,56% cm fül 1. 

Por outra panc, ainda de arnrdo mm 
os 11Í1111en>s do lkparlamcnlo lnkrsindi
-:al de blalíslica e Estudos So-:ioeconú
mirns (Diccsc), a rdação da despesa com 
pessoal, frcule ú receita corrente líquida, 
vem decrescendn signili-:alivamenle ao 
longo dos últimos s.:is anos. Essa rdaçào, 
de 56,21 % cm 1995, situa-se, hoje, na fai
xa de 36,J 1 %, ,i que demouslra o brutal 
achala111cnlo salarial da maioria dos servi
dores públicos -:ivis da Uniàu. 

Tem-se, aí, a evidência de 4uc o em
penho do atual governo federal é priorizar 
o pagamt:nlo do scrvi.,:o da dívida Uurns
mais amortiza.,:ões), em ddrimento da t::s
trnluração c du apardha111enlo do Estado
para bem servir aos cidadãos e da qualiti
cação e dignificação dos servidores públi-
cos do país. (Neiva Moreira) •
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Lutar contra o desemprego, o nosso compromisso 

Os meios de comunicação já não podem ignorar aquilo que várias organizações populares 
vem denunciando constantemente: o aumento do desemprego e da miséria em todo o país. 
Nos últimos dois meses, o DIEESE registrou aumento no nível de desemprego nas 
principais regiões metropolitanas, não por acaso, as regiões em que mais cresce a 
violência, a marginalidade, a prostituição, inclusive infantil, e tantos outros problemas. 
Possivelmente, não exista uma única família trabalhadora no Brasil que não enfrente, 
direta ou indiretainente, o drama do desemprego e das suas conseqüências, dada a 
degradação que causa nas relações sociais. Mais do que nunca, em função do desemprego, 
parcelas crescentes da juventude não tem outra saída a não ser o envolvimento com o 
tráfico de drogas e outras formas de delinqüência para sobreviver. Ao lado do desemprego, 
assistimos a tod:i uma série de fer,iôm�no� terríveis, tais como o trabalho precário, em 
c0üdições de escravidão e semi-escravidão, o trabalho infantil, o trabalho do idoso. 
Diante de todo esse quadro, entendemos que é hora de empreendermos uma campanha 
nacional de luta contra o desemprego, centrada na luta pela Redução da Jornada sem 
Redução de Salários e na Reforma Agrária. Ao longo dos últimos anos, temos nos 
manifestado em tomo destas questões, mas temos notado que organizações muito 
influentes, entre aquelas representativas da classe trabalhadora, não tem participado desta 
luta com todo o peso e influência que tem. 
Acreditamos que os trabalhadores e trabalhadoras, não devem ser alvo da atenção de suas 
entidades representativas apenas enquanto estão empregados, mas que sobretudo quando 
perdem o emprego, devemos oferecer-lhes a possibilidade de se organizarem, pois sem 
isso, serão presas fáceis para aqueles que lucrain com a miséria e o desespero alheios. 
Neste sentido, temos desenvolvido esforços, com vistas a dar uma perspectiva econômica 
e política, para aqueles (as) que se encontram desempregados, e nos dirigimos as demais 
�ntidades representativas da elasse traba!haJorn por entendermos que esta é a prioridad� 
do momento, até porque, quanto mais companheiros (as) desempregados, mais dificil será 
manter os direitos para aqueles que permanecem empregados. 
Por esta razão, as organizações que assinam esta carta, se comprometem a continuarem 
fazendo todo o esforço, para colocar a luta contra o desemprego na ordem do dia, sabendo 
que para isso, será necessário sensibilizar muito mais gente e ievantar os recursos 
materiais necessários. Assim, buscamos contribuições para a constituição de um Fundo de 
Solidariedade, ao mesmo tempo em que convidamos você e sua entidade a colaborar na 
organização das próximas jornadas de luta. 

Fraternas Saudações 

Casas da Solidariedade, MLE - Movimento de Luta pelo Emprego, PO - Pastoral 

Operária 

S.Paulo, 06 e 07 de Julho de 2002

! 
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Movimento De Lult.a Pôr Emprego 
l\tlLE 

Abaixo Asr.inado 

Transporte Grátis Para Desempregado 
Hoje somos mais de um milhão de desempregados em São Paulo, desemprego esse que cresce mês a mês, em 

pesquisa recente se constatou que existe mais carros na cap.ital do que trabalhadores com caneira assinada, não 
podemos continuar desta fom1a. queremos que seja restituído aos trabalhadores um direito social que foi mantido 

pela Prefeitura na gestão de 89 a 92 que era o rranspo11'! grátis. O direito Je ir e vir segundo o anigo 5° da 
constituição federal não está sendo cumprido a medida em que. quem está desempregado sequer tem condições 
de procurar um novo emprego pelo fato de n:in poder pag;,r passagem de ônibus, portanto cobramos da prt:feita 

a quem cabe detinir tal beneficio que atenda a nossa reinvidigação. 
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Pastoral anenirla Na,c1ana1 
f>l-Dça <l;i,. Sé, 184 - SAla ·1001/ 10'" andac - Ccmtro - S.iio .P<1ulu-SP - C.:;p.: 01001--000 
Tcl.: {011) 3 los-·1.,9.3 • Fax: (011) 3104-4.382 • E-mail: pu.n�cional@i�.::om.br 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2002. 

MOVIMENTO DE LUTA PELO EMPREGO 

Companheiros/as de sonho e de resistência! 

É hora de organizar nossa esperança! 

"Ele enx11gará toJa a lágrima dos seus olhos. 
pois nunca mais haverá morte, nem luto, 

nem clamor. e nem dor haverá mais. " 
Apocalipse 21,4 

Nenhum mal poderá nos intimidar e desorganizar nossas forças de luta. 

Estamos enviando os endereços dos companheiros( as) que estão articulando os 
trabalhadores(as) desempregados(as), na reunião que tivemos durante o Simpósio Nacional 
da PO, sobre o Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira. foi tirada uma coordenação 
provisória, para pensar um encontro nacional e marcamos wna reunião durante o Fórum 
Social Mundial. 

A reunião aconteceu, porém, estava faltando boa parte dos companheiros de São Paulo. 
Logo de início os companheiros(as) do RS informaram que já existe uma articulação em 
nível nacional do movimento, inclusive tem uma coordenação que se reuniram três vezes e 
definiram uma data para o 1 ° encontro Nacional, com sugestão de pauta. 

Portanto, não tínhamos mais o que discutir, o que ficou combinado é que os companheiros 
do RS nos informariam da data exata deste encontro e da pauta, e nós sugeríamos novos 
pontos e articulávamos os outros agrupamentos para se inserir nos trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos. A partir daí teremos uma coordenação unificada em cima de ações 
concretas. 

Um abraço Fraterno . 

. 25 anos da Pastoral Operária llaclonal, Çelebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 
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Raimundo Peri//at 
Rua Gravi, 60,... Praça da Arvore 
Cep: 04143-050 - São Paulo-SP 
E.mail. casadaso/idariedade@globo.com

Arlei Antonio Bueno 
Avenida Pedreira, 4000 
Eldorado do Sul/RS 
Cep: 92990-000 

Paulo Ricardo Becker MTD ·

Praça Marechal Deodoro, 1 O 1 - SI. 3 j O 
Porto Alegre.IRS 
Cep: 90010-300-Fone (051) 3210-1891 
E.mai/.:Paulo.Becker@al.rs.gov.br -

Maria Gorete Barboza de Oliveira 
Rua Da Prosperidade, 635 - Compensa 2 
}.1anaus/AM 
Cep: 69035-640 - Fone: 625-8669 

Átmo Cava/cante de Albuquerque 
Rua Ascenso Ferreira, 1 O A 
São Miguel Paulista/SP. 
Cep: 08040-180 

Salvador Marcelino 
Rua Paulo Pinto, 1 �7 - Vila Nery 
Nova Jguaçu/RJ 
Cep.: 26012-030-Fone.: (021) 2767-2643 

Edier Luiz Sabino 
Rua Patos,· 3 9 - Malvinas 
Campina Grande/PB 
Cep.: 58107-513 

,t1�' 
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Fone: (083)339-1263 

José Ejigênio de Paula 
Rua Travessa Renascimento, 07 - Vila Joaniza,

Cep: 04428-080 . .

Benedito Romualdo Costa 
Rua Edis Pedro de Oliveira, 121 - Jd. Novo MaracaniJ 
Campinas/SP 
Cep: 13058-421 - Fone(19)3261-2290 
Pocampinas@ig.com. br 

Selma F. Alves 
Av. Comendador Sant'ana, 1929-Jd. Clarice 
São Paulo/SP 
Fone: 5831-7638 

/ 

Júlio S. Steyer 
Rua Heroica, 234 - Viamão 
Fone:9849-6441 

Orlando Ferreira Brandão 
Avenida Pedreira, 4000 
Eldorado do Su/lRS 
Cep: 92990-000 

Luiz Antonio Da Silva 
Rua, 23, n. 0 300 -
Pe/otas/RS 
Cep: 96160-000 

Maria Aparecida Pereira Lima 
Rua Ascenso Ferreira, 1 O A 
São Miguel Paulista/SP 
· Cep: 08040-180

Renato Silveira Martins
Rua Gonçalves Ribeiro, 853
Cep: 08080-090 - SiJo Paulo/SP
Fone.: 6585-4023

Fernando do O 
Rua Dolores Coelho, 122-
SlJo PaulolSP 

Maria José de Oliveira 
Rua Dolores Coelho, 122 - São Paulo/SP 

Moises Donizete da Silva 
Rua Francisco Bayardo, 85 - Jd novos e. ellseos 
Campinas/SP 
Cep: 13060-112 - Fone: (019) 3268-6288

e.mail. moisesdozete@Yahoo.com.br

Flavio Antonio B. De Souza 
Rua Paschoal Paladino, 202 - Centro 
Nova Jguaçu/RJ 
Cep.: 26285-770-Fone: (021) 768-2915 

João Rodrigues Lima 
Rua Itaquera, 550 - Fortaleza-CE 
Cep: 



' Maria Imaculada Pereira Lima 
Rua Ascenso Ferreira, I O A 
São Miguel Paulista/SP 
Cep:· 08040-180 

lrivam Paixão da Silva 
Rua Joaquim Tabosa Braga li, 2869 
ltapipoca/CE 
Cep: 62500-000 
Fone: (088) 631-0918/631-2458 

Laurenicio Mendes Silva 
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127-Planalto 
Belo Horizonte/MG 
Ceo.: 31270-320-Fone: (031)3441-8763-9629-2179 
Laureniciomendesdasilva@bol.com. br 

árcia Isabel Dias/ Pe. João Carlos Deschamps 
Casa da Solidariedade Santo Dias 

ua Bartolomeu Veneto, 203 - Rio Pequeno\ 
ao Paulo/SP Cep: 05364-050- Fone: 3714-1057 
. ma il. casadasolidariedadesantodias@hotmail.com. b r 

Cleidineia Maria 
Rua Filisteu, 354 - Vila Militar 
lpatingalMG 
Cep: 35164-053 -Fone: (031) 3826-3751 

Coordenação 

São Paulo 
Raimundo e Fernando 

RJ 
Flávio 

Junior 
Av. Francisco Sá, 1833 
Cep: 60010-450 Fortaleza/CE 
one.: (085) 238-1400 

e.mail.poceara@ig.com.br

Osvaldo Aparecido Garcia 
Rua Paranapanema, 27 - Jd Paraisa 
Cep: 07143-590 - São Paulo/SP 
Fone.: 6405-6987 

Eduardo Paludette 
Rua lpiacaba, 163 - Vila Arapuar 
São Paulo/SP 
Cep: 04257-170-Fone.: 6947-7782 

Regina Ce/ia dos Santos Ferrari 
Casa da solidariedade do lpiranga 
Rua Gravi, 60 - Praça da Arvore 
Cep: 04143-050-SP-fonre.: 5581-8727 
E. mail. casadaso/idariedade@g/obo.com

Frei João Osmar 
Rua Adriano Dias, 161 -Morada do Vale I 
GravataflRS 
Cep: 94110-020-Fone.: (051) 490-7170 
e. mail.joaoosmarfm@ig.com.br

Minas Gerais 
Laurenicio 

Amazonas 
Gorete 
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MOVIMENTO CONTRA O DESEMPREGO 

Lista de Presença - Reunião - Dia __ / __ / __ 
Local: 

---------------

NOME 

( ( ,n 
1 J 

-

ENDEREÇO/CEP 

.� 

TELEFONE 



I PaslDral D11enírl11 Nacl11aa1 
P'nlr,;a da Sé, 1&4 - Sala ·toOtl 10" andar - Ccuttu - Silo P•ulo-SP - Ccp.: 01001--000 
Tal.: (011) 3105-1393 • Fax, (01)} 3104-4382 • E-mail: po.nacional@iu.-.:,cn:n.br 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2002. 

MOVIMENTO DE LUTA PELO EMPREGO 

Companheiros/as de sonhe e de resistência! 

É hora de organizar nossa esperança! 

"Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. 
pois nunca mais haverá morte, nem luto. 

nem clamor. e nem dor haverá mais. " 
Apocalipse 21,4 

Nenhum mal poderá nos intimidar e desorganizar nossas forças de luta. 

Estamos enviando os endereços dos companheiros( as) que estão articulando os 
trabalhadores(as) desempregados(as), na reunião que tivemos durante o Simpósio Nacional 
da PO, sobre o Futuro do Trabalho na Sociedade Brasileira. foi tirada uma coordenação 
provisória, para pensar um encontro nacional e marcamos uma reunião durante o Fórum 
Social Mundial. 

A reunião aconteceu, porém, estava faltando boa parte dos companheiros de São Paulo. 
Logo de início os companheiros( as) do RS informaram que já existe uma articulação em 
nível nacional do movimento, inclusive tem uma coordenação que se reuniram três vezes e 
definiram uma data para o 1 º encontro Nacional, com sugestão de pauta. 

Portanto, não tínhamos mais o que discutir, o que ficou combinado é que os companheiros 
do RS nos informariam da data exata deste encontro e da pauta, e nós sugeríamos novos 
pontos e articulávamos os outros agrupamentos para se inserir nos trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos. A partir daí teremos uma coordenação unificada em cima de ações 
concretas. 

Um abraço Fraterno. 
.-··· · · 

. 25 anos da Pastoral Operária Naclonal, Celebrando a Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores 
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Raimundo Peril/at 
Rua Gravi, 60 - Praça da Arvore 
Cep: 04143-050-sao Paulo-SP 
E.mail.casadasolidariedade@globo.com

Arlei Antonio Bueno 
Avenida Pedreira, 4000 
Eldorado do SuVRS 
Cep: 92990-000 

Paulo Ricardo Becker - MTD '.

Praça Marechal Deodoro, 101 -SI. 310 
Porto Alegre.IRS 
Cep: 90010-300-Fone (051) 3210-1891 
E.mail.: lo. c l 'S. v. -

Maria Gorete Barboza de Oliveira 
Rua Da Prosperidade, 635 - Compensa 2 
Manaus/AM 
Cep: 69035-640-Fone: 625-8669 

Atmo Cava/cante de Albuquerque 
Rua Ascenso Ferreira, 1 O A 
São Miguel Paulista/SP 
Cep: 08040-180 

Salvador Marcelino 
Rua Paulo Pinto, 15,7 - Vila Nery 
Nova Iguaçu/RI 
Cep.: 26012-030-Fone.: (021) 2767-2643 

Edier Luiz Sabino 
Rua Patos, 39 - Malvinas 
Campina Grande/PB 
Cep.: 58107-513 
Fone: (083)339-1263 

José Ejig2nio de Paula 
Rua Travessa Renascimento, 07 - Vila Joaniza 
Cep: 04428-080 

Benedito Romua/do Costa 
Rua Edis Pedro de Oliveira, 121 -Jd. Novo Maracanil 
Campinas/SP 
Cep: J3058-421-Fone(J9)3261-2290 
Pocampinas@ig.com.br 

Selma F. Alves 
Av. ComendadorSant'ana, 1929-Jd. Clarice 
Silo Paulo/SP 
Fone: 5831-7638 

Júlio S. Steyer 
Rua Heroica, 234 - Viamdo 
Fone: 9849-6441 

Orlando Ferreira Branddo 
Avenida Pedreira, 4000 
Eldorado do SuVRS 
Cep: 92990-000 

Luiz Antonio Da Silva 
Rua, 23, n. 0 300 -
Pelotas/RS 
Cep: 96160-000 

Maria Aparecida Pereira Lima 
Rua Ascenso Ferreira, 1 O A 
Stio Miguel Paulista/SP 
Cep: 08040-180 

Renato Silveira Martins 
Rua Gonçalves Ribeiro, 853 
Cep: 08080-090 - Sao Paulo/SP 
Fone.: 6585-4023 

Fernando ao O 
Rua Dolores Coelho, 122 -
Sao Paulo/SP 

Maria José de Oliveira 
Rua Dolores Coelho, 122 - São Paulo/SP 

Moises Donizete da Silva 
Rua Francisco Bayardo, 85 - Jd novos e. e/iseos 
Campinas/SP 
Cep: 13060-112 - Fone: (O 19) 3268-6288 
e.mail. moisesdozete@Yahoo.com.br

Flavio Antonio B. De Souza 
Rua Paschoal Paladino, 202 - Centro 
Nova Iguaçu/RI 
Cep.: 26285-770-Fone: (021) 768-2915 

João Rodrigues Lima 
Rua Jtaquera, 550 - Fortaleza-CE 
Cep: 



Maria Imaculada Pereira Lima 
Rua Ascenso Ferreira, 1 O A 
São Miguel Paulísta/SP 
Cep: 08040-180 

Irivam Paixdo da Silva 
Rua Joaquim Tabosa Braga II, 2869 
Jtapipoca/CE 
Cep: 62500-000 
Fone: (088) 631-0918/631-2458 

Laurenicio Mendes Silva 
Av. Dr. Cristiano Guimartles, 2127-Planalto 
Belo Horizonte/MO 
Ceo.: 31270-320-Fone: (031)3441-8763-9629-2179 
Laureniciomendesdasilva oi. com. br 
areia Isabel Dias I Pe. Jotlo Carlos Deschamps 

Casa da Solidariedade Santo Dias 
ua Bartolomeu Veneto, 203 -Rio Pequeno\ 
'tJo Paulo/SP Cep: 05364-050-Fone: 3714-1057 
.mai/. casadasolidariedadesantodias@hotmail.com.br 

Cleídineia Maria 
Rua Filisteu, 354 - Vüa Militar 
lpatinga/MG 
Cep: 35164-053-Fone: (031) 3826-3751 

Coordenação 

SaoPaulo 
Raimundo e Fernando 

RJ 
Flávio 

Junior 
Av. Francisco Sá, 1833 
Cep: 60010-450 Fortaleza/CE 
one.: (085) 238-1400 

e.mail.poceara@i�.com.br

Osvaldo Aparecido Garcia 
Rua Paranapanema, 27 -Jd. Paraíso 
Cep: 07143-590 -São Paulo/SP 
Fone.: 6405-6987 

Eduardo Paludette 
Rua lpiacaba, 163 -Vila Arapuar 
São Paulo/SP 
Cep: 04257-170-Fone.: 6947-7782 

Regina Celia dos Santos Ferrari 
Casa da solidariedade do lpiranga 
Rua Gravi, 60 -Praça da Arvore 
Cep: 04143-050-SP-fonre.: 5581-8727 
E.mail. casadaso/idariedade@globo.com
Frei João Osmar 
Rua Adriano Dias, 161 -Morada do Vale I 
Gravatal/RS 
Cep: 94110-020-Fone.: (051) 490-7170 
e.mail.joaoosma,fm@ig.com. br

Minas_ Gerais 
Laurenicio 

Amazonas 
Gorete 



O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES DESEMPREGADOS (MTD) 
E O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO URBANO 

No Rio Grande do Sul, com muito esforço, a experiência da organização 
dos desempregados num movimento social próprio, vem tendo um avanço im
portante, tanto do ponto de vista de conquistas concretas, como da expansão or
ganizativa enquanto parte da ciasse trabalhadora. 

Em 22 de maio de 2000, ocupamos uma área de terra destinada ao com
plexo automotivo da GM. Éramos 203 famílias desempregadas que reivindica
vam trabalho e moradia. 

A partir da experiência do MST, assumimos como forma de luta acampa
mentos de lona preta com objetivo de reunir os desempregados que estavam dis
persos nas periferias das cidades. Organizamo-nos em núcleos de 15 a 20 famí
lias, tirando um coordenador e uma coordenadora de cada núcleo, constituindo, 
a partir destes, uma coordenação geral, responsável, então, pe]o acampamento. 
Tan1bém criamos equipes de trabalho, como ahmentação, saúde, higiene e segu
rança, e setores como educação e trabalho. 

Neste um ano e meio de caminhada, conquistamos o primeiro assenta
mento "rururbano" para 97 famílias que pode significar uma forma duradoura de 
garantia de moradia digna, trabalho e renda para os trabalhadores. 

Também com muita luta temos hoje no Estado uma política pública de 
frentes emergenciais de trabalho, batizada "coletivos de trabalho", que já está 
garantindo que duas mil famílias possam trabalhar na sua própria comunidade e 
receber uma renda para isso, afastando, pelo menos por 6 meses, a fome de suas 
mesas. 

Mas a maior conquista é o fato de estarmos conseguindo construir uma re
ferência organizativa para milhares que começam a enxergar no MTD uma fer
ramenta para canalizar sua vontade de mudar a sociedade que a mantém na mi
séria. 

Temos dado passos impoctap.tes. no sentido de ampliar o Movimento para 
o interior do Estado. Já estamos organizados em 12 cidades, 4 acampamentos de
desempregados, e cidades organizadas a partir dos coletivos de trabalho. Temos
hoje uma coordenação estadual que começa a se estruturar, considerando as ex
periências adquiridas. Temos também contato com outros estados do país, onde
avançamos nas relações com outras organizações, como os sem-teto de São Pau
lo, da Bahia, da Paraíba, entre outros. Talvez a médio prazo podemos estar uni
ficando lutas, organizadas num grande movimento nacional dos desempregados.
Nós acreditamos ser estratégico organizar este setor da classe trabalhadora, pois
sabemos que somente com a mobilização de massas é que alcançaremos todos
juntos a sociedade socialista no Brasil.

Contato - MTD: (0xx51) 9819-3874 - com Mauro 
(0xx5 l) 3210-1893 - com Lourdes 
(0xx5 l) 9948-5993 · com Rosimar 
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Os objetivos e os desafios da luta contra o desemprego em 2003 

A luta contra o desemprego, centrada nas propostas da redução da jornada de trabalho 
para 35 horas semanais, sem redução de salário, a Reforma Agrária e a Reforma 
Urbana, constitui-se no mais importante desafio da classe trabalhadora no atual período. 

Aliás, desde que existe a sociedade capitalista, tem sido assim. De um lado, os setores 
mais conscientes da classe trabalhadora lutando pela redução de jornada sem redução de 
salários e pela universalização dos direitos trabalhistas - remuneração digna, descanso 
periódico etc - e também pela universalização do acesso aos serviços de saúde, 
educação, habitação, lazer etc. Essa luta toda poderia ser resumida da seguinte forma: 
DIREITO DA CLASSE TRABALHADORA EM USUFRUIR DA RIQUEZA QUE 
ELA PRODUZ ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE SUA FORÇA DE TRABALHO. De 
outro lado, a burguesia lutando para restringir a participação da classe trabalhadora nas 
riquezas produzidas. Por essa razão, a burguesia sempre busca aumentar a jornada de 
trabalho, combinando a extração de mais-valia absoluta e da mais-valia relativa, 
retirando direitos sociais, reduzindo a capacidade do poder público em atender aos 
interesses da maioria do povo. 

É essa dimensão da luta contra o desemprego que estamos nos esforçando para que 
cada vez mais gente compreenda. Pelo seu alcance estratégico, entendemos que ela pode 
levar a classe trabalhadora a questionar os fundamentos do sistema capitalista de 
produção e distribuição de riquezas. 

Por isso, entendemos que a luta contra o desemprego não é só uma tarefa de quem está 
desempregado(a), mas também daqueles que estão empregados. Entendemos também 
que é obrigação das organizações da classe trabalhadora, sejam elas sindicatos, centrais 
sindicais, partidos e mandatos parlamentares, apoiar política e materialmente esta luta. 

Ao que parece, estamos avançando na articulação de grupos, entidades e movimentos 
que organizam trabalhadores(as) desempregados. Em São Paulo, nos reunimos numa 
frente que temos chamado de Fórum de Luta Contra o Desemprego e sabemos da 
existência de grupos organizados em outras partes do país. 

No momento em que estamos preparando uma reunião na qual participarão pessoas de 
diferentes estados, acreditamos que se faz necessário definir quais são os objetivos e os 
desafios para a luta contra o desemprego em 2003. 

Objetivos gerais 

Objetivamos construir uma sociedade na qual todas as pessoas tenham uma vida 
digna, tendo acesso coletivo àquilo que foi coletivamente produzido. Por essa razão, 
queremos conquistar a REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 35 
HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO DE SALÁRIOS, A REFORMA AGRÁRIA E 
A REFORMA URBANA. É preciso defender essas propostas ao mesmo tempo em que 
denunciamos e lutamos PELO FIM DO TRABALHO ESCRAVO E SEMI-ESCRAVO, 
DO TRABLHO PRECÁRIO, DO TRABALHO INFANTIL E DO IDOSO E PELO 
SALÁRIO IGUAL PARA TRABALHO IGUAL, sem discriminação de gênero, raça 
ou outras quaisquer. 

Objetivos parciais 

Na campanha que deveremos impulsionar para conquistar aqueles objetivos gerais. 
poderemos atingir objetivos parciais tais como: vale-transporte para 



desempregados(as), isenção do pagamento de tarifas, isenção do pagamento de taxas em 
concursos, seguro-desemprego por tempo indeterminado. 

Os governantes costumam argumentar que não tem verba para subsidiar essas 
propostas. Nós propomos que se aumente a tributação das grandes fortunas e a 
ampliação do imposto progressivo para custear esses direitos. 

Como fazer? 

Organizar trabalhadores (as) é tarefa difícil e trabalhadores desempregados é mais 
difícil ainda. 

Nossa abordagem ao trabalhador desempregado deve destruir seus condicionamentos 
ideológicos que os fazem ter medo de lutar e acabar se conformando com sua situação. 
Precisamos fazer essas pessoas verem que elas são sujeitos sociais que tem direitos e 
não pessoas necessitadas de esmolas particulares ou do governo. 

Não existe fórmula mágica para esse trabalho. A forma de desenvolvê-lo é velha 
conhecida nossa. Trata-se de agitar e mobilizar os trabalhadores (as) para a luta pelas 
reivindicações acima citadas e, ao mesmo tempo, criar as condições para a elevação do 
nível de consciência que estes companheiros(as) forjarão na luta. 

Será preciso então: 

1- Criar os comitês de luta contra o desemprego nas vilas/bairros, nas escolas etc.
2- Fazer a formação política nesses comitês.
3- Fazer a propaganda dos objetivos da luta. através de todos os meios possíveis:

pixações, publicações, participação em programas de rádio e televisão, criação
de grupos teatrais, produção de filmes, cartazes, boletins etc.

4- Articular a luta contra o desemprego, com a luta pela reforma agrária, pela
moradia, pela educação, pela não redução da maioridade penal etc.

5- Realizar atos públicos, com tribunas livres.
6- Pressionar os poderes constituídos - executivo, legislativo e judiciário - a

tomarem medidas para solucionar o problema do desemprego.

Estas várias iniciativas, as quais poderão agregar-se outras, criarão a fermentação 
social necessária para que a luta contra o desemprego ganhe o volume e a densidade 
suficiente para conquistarmos nossos objetivos. 

Elas deverão ser sintetizadas num plano de trabalho, no qual se defina quais propostas 
serão realizadas, quando acontecerão e quem serão os responsáveis. 

Proposta de atividades 

Permanentes: criação dos grupos de base, formação política, comunicação, 

cadastramento de trabalhadores(as) desempregados, arrecadação de fundos para custear 
as atividasdes, estabelecer relação com as universidades, reproduzir a cartilha para o 
trabalho de base, propor aos governos que o desemprego seja colocado no currículo 
escolar etc. 

Para 2003 

Janeiro: participação no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. 
Fevereiro: reuniões dos grupos de base, mobilização para as atividades públicas no 

primeiro semestre. 

I 
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Março: atos públicos nas prefeituras e câmaras municipais, cobrando o vale
transporte para os desempregados e outras reivindicações. 

Abril: mobilização e organização da participação dos trabalhadores desempregados 
nas manifestações de Primeiro de Maio. 

Junho: Jornada de Formação Política, reunindo o maior número possível de 
trabalhadores(as), com objetivo de massificar a compreensão sobre as causas do 
desemprego e das propostas para erradica-lo. 

Julho: caravana à Brasília, para entregar documento ao Lula. 
Agosto: reuniões de balanço das atividades desenvolvidas e mobilização para as 

próximas. 
Setembro: atos públicos junto aos governos estaduais e assembléias legislativas, 

cobrando as nossas reivindicações. 
Outubro: 
Novembro: 
Dezembro: 

Observação: boa parte dessas propostas foram apresentadas no encontro do Forum de 
Luta Contra o Desemprego, realizado em S.Paulo em 30/11/02. Apresento algumas 
entre as atividades permanentes e outras no calendário acima. Outras, que considero 
serem propostas para aprofundamento teórico, como por exemplo: RELAÇÃO COM O 
FMI, PAPEL DA IGREJA NA SOCIEDADE ETC, deverão ser objeto de discussão em 
cada região. 
É preciso ver quando vamos entrar com as ações individuais(proposta da RENAP). 
Cido 
SP, 10/01/2003 



PASTORAL SOCIAL - PASTORAL OPERÁRIA

PROPOSTAS: Fazer contato com o Centro de Direi to Humano e tentar 
fazer contato com o CAT - vagas oferecidas uma parte serem destinadas 
para a Paróquia do Cristo Ressuscitando. 

• Secretaria do Trabalho Municipal (Procurar saber sobre as 
vagas).

• Secretaria Estadual do Trabalho (Procurar saber sobre as 
vagas).

• Colocar banca de prestação de serviços na paróquia.

• Fazer um mural com propostas de vagas do jornal.

• Montar cadastro de ofertas de serviços comunitário e também na
secretaria da paróquia com telefone para contato. - (Referência
telefone da paróquia).

• Dar avisos na missa das comunidades.

• Montar um mural de vagas através de notícias do jornal e outros.
• Trazer cursos para paróquia - (Enio)

• Cadastra desempregado para trabalhar em eventos nos Municípios.
• Liberação de pequenos empréstimos para geração do próprio

negócio.

• Pensar em gerar cooperativa .

• 

. 

> 



PASTORAL SOCIAL - PASTORAL OPERÁRIA 

NOME ENDEREÇO TELEFONE PROFISÃO 

Flavio Antônio B.de R.Pascoal 2768-2915 Fotógrafo 
Souza Paladino,202 

Almir Moura R.Brás Augusto,92 Eletricista 

Tompson Machado R. Ailton Diniz Professor 

Machado, 365 Primário 

Eduardo Luiz de Av. Gov. Roberto 9299-8431 Vigilante 
Oliveira Silveira, 875 / 204 Motorista 

Edney de Oliveira Av. Gov. Roberto 2698-1567 Vigilante 
Silveira, 875 / 104 2668-4831 Motorista 

Bombeiro 
Hidraulico 
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Ocupar as ruas 

para exigir 

• Reforma agrária com política

agrícola
• Política de geração de novos

empregos
• Redução da jornada de tra

balho
• Fim das horas extras
• Investimento na área de saú-

de, educação, moradia
• Pela recuperação do valor de

compra do salário mínimo
• Fim da político recessiva de

FHC

"Vamos fortalecer a

. -

un,ao, resga ar- os 

valores eia solida

riedade e do com

Ra n hei rismo .. . 11

Apoio: CEFÚRIA • SENGE-PR • SPM 
Sin�icato dos Radialistas/SP 

Stica • Pe. Roque 
1° de Maio de 1996 - 11 O anos de luta! 

"Basta de sacrificar vidas para salvar 

planos econômicos" (CNBB 29.02.96) 



O mundo do Trabalho passa por gran
des transformações e a velocidade das 
mudanças é impressionante. 

Novas tecnologias, globalização, reestruturação

produtiva, são palavras cada vez mais usadas no

dia a dia. 

A modernização gero desemprego, a exclusão so
eis/. É esta forma perversa de 
modernizar que constestamos �\P 
Este pedágio (PELO DIREI- ( ( 
TO AO TRABALHO quer 
chamar a atenção paro 

�o drama que representa e� 
0 desemprego ho;e.
Noss".i-P p iVio é LUTA
por um mundo JUSTO,
FRATERNO, CHEIO
DE VIDA! Construir ((
juntos a SOLIDARIEDA
DE e IGUALDADE sempre 
em defesa da vida ... 

Direito ao 

Trabalho 

Na Constituição 
Cap. li - Art. 6°

"São direitos sociais 
a educação, a saúde, 

o trabalho, o lazer,
a segurança, 

a previdência social, 
a proteção 

· à maternidade
e à infância,a assistência 

aos desamparados 11

110 trabalha é a chave 

essencial de toda a questão saciar• 
(LE Nº 03) 

A próxima vítima 
pode ser você! 

• Desemprego em dois meses já é 30% do total
de 95, segundo o FIESP" (FSP 12/03/96)

• Desemprego entre trabalhadores do comércio
se acelero em SP (FSP 24/2) 

• Montadoras podem fechar 5000 vagas (FSP24/2)

• Pesquisa da FIESP mostro que 46% dos empresas
reduzem número de empregados (FSP 24/2)



Pistas contra o desemprego 
-+ Mudanças na economia . 
Deixar de repassar os bilhões de dólares para os banqueiros e especuladores financeiros, e 
investi-los na geração de empregos. Reduzir o superavit primário e utilizar o dinheiro para obras 
públicas que geram empregos. Redução da taxa de juros - Baixar a taxa de juros para 2% ou 3%, 
para ter crédito mais fácil e barato e estimular o crescimento econômico. Rompimento do acordo 
com o FMI - Entre 1979 e 2002 o país pagou 163 bilhões de dólares a mais do que recebeu. Com 
isso.seriam criados 10,5 milhões de empregos na indústria têxtil. 

-+ Reforma agrária - Exigimos assentamento de todas as famílias sem-terra do Brasil. Junto á 
distribuição de terras e concessão de crédito e apoio técnico aos trabalhadores rurais, é 
necessário dotar o campo de todos os equipamentos de educação, saúde, cultura e lazer. 
O assentamento de 400 mil famílias irá gerar cerca de 1,6 milhão de empregos. 

-+ Aumento real do salário minimo 
O aumento real do salário mínimo é um importante mecanismo na distribuição de renda. 
-+ Investimento em infra-estrutura e Construção de moradias 
A reforma e construção de estradas, a instalação de esgotos e de rede elétrica, construção de 
moradias populares são formas de ampliar a oferta de postos de trabalho. 
-+ Redução da jornada de trabalho 
A redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem reduzir salários, gera 1,8 milhão de 
empregos. Com o fim das horas extras e do banco de horas, o total seria 2,8 milhões. 
-+ Políticas públicas para a Juventude 
Implantar políticas públicas para os jovens, assegurando direito à educação, ao esporte, à cultura e 
ao trabalho. 
-+ Criação de frentes de trabalho 
Enquanto se discute outro projeto de desenvolvimento econômico e social, criar frentes de trabalho, 
com garantia de direitos trabalhistas e 20% das vagas destinadas à juventude. 
-+ Crédito popular subsidiado 
Subsídios para que os(as) trabalhadores(as) possam investir na geração de trabalho e renda, com 
a aquisição de máquinas, equipamentos e de materiais de construção. Solicitamos 
estabelecimento pelo governo federal, de uma política de crédito que priorize a grande massa 
de desempregados, localizando os "desertos econômicos", para ali promover a injeção de 
recursos. Este crédito será operado dentro de redes de produção e comercialização. A produção 
de bens e serviços será voltada para alimentação, cultura, tecnologias alternativas, saúde 
preventiva, turismo e educação popular. 
-+ Passe livre em transportes coletivos, para trabalhadores(as) desempregados(as) · e · 

estudantes 
-+ Isenção de pagamento de taxas e tarifas {)t.<;._.\ .::_. · 'út.-�·:.,�;-�.'.· ·· --�. ,,, _1, 
Queremos isenção de pagamento de taxas em concursos públicos e isenção de pagamento de.
tarifas de água, luz, telefone. 

· · 

Ações contra o desemprego 
A- Reivindicações ofensivas

o Reforma agrária
o Reforma urbana
o Redução da jornada de trabalho sem redução de salãrios
o Mecanismos de distribuição de renda. (Mínimo vital)

S; Reivindicações defensivas 
o Remuneração justa a aposentados(as)
o Crédito subsidiado
o Isenção de pagamento de taxas e tarifas
o · Vale transporte gratuito a desempregados(as)

C- Ações em políticas públicas
o Implemento de projetos públicos para:

1. Construção de moradias
2. Aumento dos órgãos de saúde



3. Melhorias na Educação
4. Saneamento par� '.oda a po::,•.1 1açf-íc
5. Maior oferta de Transoortes
6. Oferta de assistência social: recuperação de depe"1centes quimices; rf'-:;'..!pe•ação de encarcerados;

assistência à fami 1ia (mulheres, juventude, crianças); assistência à terceira ib-:e
7. Eliminar ó traba!ho infantil, o trabri:'.-:o do idoso e o traba!ho escravo;

D-Ações de mobi'.izaç2,o
o Rel.!.,iões 
o Atos públicos
o Ocupações de fábricas e terras (acampamentos e assentamentos)

E-Ações de geração de traba!ho e renda
o Hortas comunitárias
o Feiras de artesanato
o Oficinas de costura
o Oficinas de reciclagem de materiais
o Pequenas de empresas de '.urismo
o Cooperativas das mais diversos mmos de atividade (costura; construção civil e rn::-"'l:.1tenção predial;

manutenção de máquinas e automóveis; confecção de plac3s, faixas e bunners; Céll:ie!eireiras e este•jcistas)
o Grupos de trabalhos artísticos (teatro, música, dança etc)
o Empresas de auto-gestão

F-Ações de formação
o Promover debates e cursos sobre desemprego e novas formas de trabalho no seu b8irro, na sua escola e onde

mais for possível.
o Organizar grupos de estudo sobre os problemas que afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras.

G-Ações de apoio
o Visitas a desempregados(as)
o Divulgação da luta dos trabalhadores e trabalhadoras desem�regados no bole�m do grêmio, do sindicato, nos

jorm•is de b2.irro, em revistas, nas rádios, na televisão, na internet etc.
o Apoio a todas as lutas que viser.1 melhorar as condições de vida da classe trabalhadora.
o Almoços de solidariedade para arrecadar fundos para a luta.

Objetivar; do movimento de desempregados 

o Cc,nquistar trabalho digno para todos(as)

o Trabalhar com economia solidária, com vistas à ruptura do sistema

Metodologia 
o Movimentações em que as(as) cesemr:,regacos(as) sejam !Jrotagonistas

' 
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O FENOMENO DO DESEMPREGO EM MASSA 

NO FINAL DO SÉCULO XX 

Mareio Pochmann• 

Atualmente, o desemprego alcança indi'..tintamente todas as regiões cto mundo, certamente uma 
mais do que outras. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de l, 1 bilhão de pessoas 
vivem em condição de subutilização de sua força de trabalho. 

Essa expressiva magnitude da força de trabalho é penalizada pelo fenômeno do desemprego em 
massa, sobretudo pelo curso da nova ordem econômica mundial em construção. Ela pode ainda não ser 
muito evidente, mas tem produzido sinais suficientes para distinguir seus efeitos entre as poucos eco
nomias que conformam o centro do capitalismo (países ricos) e o conjunto restante de economias que 
constitui a grande periferia mundial (países pobres). 

A nova ordem econômica mundial é constituída por três elementos básicos, a saber: (i) a revolu
ção tecnológica que centraliza o poder econômico global nas poucas e grandes corporações transnacio
nias; (ii) as políticas neoliberais que subordinam, principalmente, os países periféricos ao curso de ape
nas três moedas internacionais (dólar, euro e iene); e (iii) o poder militar que, através da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OT AN), exerce uma nova função de polícia do mundo. 

Por conta disso, poucas são as economias nacionais com capacidade de participar, neste final do 
século, do forte e concentrado processo de inovação tecnológica que tende a se localizar nas grandes 
corporações transnacionais. Além disso, a concorrência internacional, sem regulação pública, faz com 
que várias nações sejam excluídas do espaço econômico de produção e distribuição de riqueza As na
ções ricas concentram hoje cerca 2/3 do comércio mundial, 3/4 do fluxo financeiro internacional e mais 
de 4/5 do total dos investimentos em pesquisa Ho planeta. 

O maior impulso da concentração da produção e da pesquisa no centro do capitalismo mundial 
ocorre a passos largos, apesar da existência de baixas taxas de crescimento econômico, de múltiplas 
fonnas de valorização financeira do capital e de elevada instabilidade nas finanças governamentais Os 
ganhos de produtividade existentes são relativamente pequenos e, na sua maioria, absorvidos por uma 
parcela restrita de países, principalmente naqueles onde operam as matrizes das corporações transnaci
onais, produtoras e, por isso, detentoras das novas tecnologias. 

Na prática, constata-se a conformação de uma nova Divisão Internacional do Trabalho que faz. 
com que a produção, com elevado conteúdo tecnológico, maior valor agregado e geradora de empregos 
modernos, seja de quase exclusiva responsabilidade dos países ricos. As nações pobres, além de depen
dentes dessa produção moderna, estão subordinadas à dinâmica do comércio mundial, por intermédio 
da necessidade de exportar produtos primários ou, no máximo, de bens manufaturados com baixo con
teúdo tecnológico, menor valor agregado e gerador de empregos, geralmente precários e de baixa qua
lificação. 

Pode-se verificar, guardada a devida proporção, que a nova ordem econômica mundial apre 
senta traços cada vez mais similares àqueles que predominavam até o início do século XX. quando a 
Divisão Internacional do Trabalho e também da Produção ocorria em apenas dois blocos distintos de 
países. De um lado, as poucas economias que conformavam o centro do capitalismo mundial, geradoras 

- f-



da produção e exportação de produtos manufaturados e responsáveis pelo controle de seus preços no 
mercado internacional. através da oferta de mercadorias condicionada pelos oligopólios (poucas e gran
des empresas ofertantes de mercadorias) Os melhores postos de trabalho, com maior remuneração e 
qualificação estavam, em geral, vinculados à esse padrão de produção industrial. 

De outro lac:lo, o resto do mundo, formado por economias periféricas, especializadas na produ
ção :te bens primários e importadoras de produtos manufaturados. Como a oferta de produtos primários 
no mercado internacional era basicamente concorrencial (muitas e pequenas empresas ofertantes de 
produtos), o controle sobre a quantidade e preço era praticamente inexistente, o que favorecia a perda 
dos terrnos de troca em relação aos preços dos bens manufaturados produzidos no centro do capitalis
mo mundial e contribuía geralmente para a geração de postos de trabalho precários e de reduzida quali
fica�:ão 

Atualmente, com o predomínio das políhcas neoliberais, que decorrem do chamado Consenso 

de Washington, as nações periféricas passam a estar cada vez mais submetidas a programas de ampla 
abertura comercial e de desregulamentação dos seus mercado financeiros e de trabalho. Com isso, ten
dem a apresentam indicadores de retrocesso produtivo e social - se comparados aos avanços obtidos a 
duras penas durante o segundo pós guerra, que foi marcado pela bi-polaridade (Guerra Fria) Em outras 
pala·..-ras, as economias periféricas tornam-se mais dependentes das importações e do ingresso de capi
tais internacionais, o que tem contribuído tanto para o enfraquecimento de suas moedas nacionais 
quanto para a perda de capacidade de fazer políticas pÍiblicas soberanas. 

Inicialmente, os programas de estabilização monetária com âncora cambial ou com conselho de 
moe:ias atuam contra os sistemas financeiros nacionais da periferia, tornando-os mais facilmente vincu
lados a uma das três grandes moedas de curso internacional (dólar, euro e iene). Posteriormente, as 
naçc·es pobres passam a deter condições fragilizadas de produção e a estar cada vez mais associadas ao 
crescimento do desemprego e da pobreza mundial. 

Em 1998, por exemplo, 86% do desemprego mundial estava concentrado nos países periféricos, 
enqt1anto em 1979 era de 2/3. Para melhor precisar o que isso representa, deve-se acrescentar que nas 
duas últimas décadas, o desemprego mundial foi multiplicado por 3,3 vezes. 

Neste contexto de agravamento do quadro socioeconôrnico para a maior parte das economias 
subdesenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, o fato de o poder policial em termos mundiais passar 
a gamar maior evidência não representa uma novidade. Atualmente, as forças armadas constituídas nas 
nações periféricas tendem a se tomar praticamente inexistentes, compelidas que são pelos programas de 
contenção orçamentária impostos direta ou indiretamente pelas receitas do Fundo Monetário Internaci
onal 

Em menos de três anos, as políticas neoliherai.,; adotadas na Rússia foram, por exemplo, muito 
mais eficazes que quatro décadas de guerra fria. Não apenas o famoso exército vermelho foi rapida
meme fragilizado, como difundem-se fragmentos de ação de grupos armados, similares às tribos africa
nas e� aos organismos para-militilfes existentes em diversos paises pobres. 

Com isso, o trabalho da OT AN passou a ganhar maior centralidade nas agendas dos governos 
dos países ricos. Agora deve exercer crescentemente o papel de polícia do mundo, não apenas com
prometido com o controle de distintas revoltas internas nos países pobres, mas principalmente com ca
pacidade de sustento de uma nova ordem econômica mundial em construção. 

Uma vez identificado os elementos promotores da uma nova ordem econômica mundial desfavo
ráve:. aos países pobres, caberia saber como países como o Brasil - que soube aproveitar positivamente 
o contexto internacional da Guerra Fria para fazer avançar o seu projeto de industrialização -, se posici
ona neste final do século XX Percebe-se, por exemplo, que o País passou a ter, desde 1990, um novo
modelo econômico, marcado por uma integração passiva e subordinada à nova ordem econômica mun
dial, através da adoção das políticas neoliberais.

Por conta disso, pode-se encontrar, pelo menos em parte, as respostas de por que o Brasil vive 
hoje a sua mais grave crise de emprego de toda sua história. Em 1998, por exemplo, com mais de 6,6 
rnilh,:ies de trabalhadores sem emprego, conforme a definição oficial muito restrita de desemprego ( estar 
desempregado, sem exercer qualquer atividade que não seja a procura constante de um emprego}, 0 
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país foi o quarto do mundo como maior quantidade de desempregados, acim!l dos Estados Unidos e da 
China. Perde em número de desempregados_ apenas para Rússia, Indonésia e lndia. 

Para 1999 é possível que o Brasil alcance uma posição ainda mais elevada no desemprego mun
dial, já que sua economia passa pela terceira recessão desde 1980 Como se sabe, com a redução no 
nível de atividade econômica há, por conseqüência, expansão do desemprego. A título de comparação, 
em 1986, o Brasil ocupava o 13° posto na lista dos países com maior desemprego no mundo. 

Em grande medida, portanto, o aumento do desemprego vincula-se diretamente à adoção do re
ceituário estabelecido pelo Consenso de Washington, que no fundo é solidário com o desemprego, pois 
o Brasil, mesmo durante período de maior êxito econômico - entre 1993 e 1997 -, não registrou sinais
positivos na evolução dos postos de trabalho regulares. Diante da maior importação de matérias-primas
e de produtos finais e intermediários, decorrente da abertura comercial e financeira indiscriminadas, de
câmbio valorizado e de altas taxas de juros, o país passou - ao invés de gerar empregos internamente - a
"exportar" postos de trabalho para os Estados Unidos, Europa, Ásia e até para a América Latina Entre
1985 e 1998, cerca de 1,2 milhão de emprego industriais foram suprimidos por conta do novo modelo
econômico brasileiro.

Além disso, cabe também ressaltar uma segunda causa para o aparecimento do fenômeno de 
massa do desemprego no Brasil. Isto é, a presença de duas décadas consecutivamente perdidas, sem 
paralelo no século XX. 

Desde 1980 o país vem se destacando por registrar taxas medíocres de expansão econômica, ba
sicamente acompanhando tão somente a expansão da população nacional. Em 1999, por exemplo, a 
renda per capita poderá eqüivaler-se a do ano de 1980, dependendo de quanto seja a regressão do Pro
duto Interno Bruto. A título de comparação, basta informar que entre 1960 e 1980, a renda per capita
no Brasil crescia a uma taxa média de 4% ao ano. 

Diante de duas décadas de estagnação econômica e do curso do novo modelo econômico, o 
Brasil constitui anualmente cada vez maior o seu exército de desempregados. Essa massa de desempre
gados possui um perfil distinto do dos anos anteriores, pois vem sendo formado com parcelas crescen
tes de pessoas sem emprego pertencentes a segmentos sociais superiores. 

Em outras palavras, o desemprego hoje não diz mais respeito somente a trabalhadores pobres, 
sem escolaridade e com experiência profissional no chão de fábrica, mas a pessoas de classe média, com 
alta escolaridade e experiência profissional superior. Não há mais segmentos sociais imune ao desem
prego no Brasil, tendo nos anos 90, o desemprego crescido a taxas mais elevadas justamente para 
aqueles com maior nível de escolaridade. 

Uma vez identificada as causas do desemprego - passo não desprezível na confusão generalizada 
em que se encontra a atual discussão em torno do desemprego no Brasil-, urge avançar no conjunto de 
ações positivas voltadas para o combate da situação próxima ao desespero dos sem empregos. Mas 
para isso, o país precisa superar tanto os entraves responsáveis pelas duas décadas perdidas de baixas 
taxas de crescimento da economia quanto as condicionalidades perversas do atual modelo econômico. 
Uma reação critica da sociedade organizada pode conduzir ao encontro de uma situação favorável à 
maior parte da população. Isso é plenamente possível, pois o Brasil reúne tecnicamente as melhores 
condições para superação da atual situação. 

Além de ser um país em construção, que possui muito a ser feito, como o atendimento adequado 
e suficiente de moradias e infra-estrutura urbana, não realizou ainda as três reformas clássicas do capi
talismo contemporâneo, todas elas amplamente favoráveis à geração de emprego. Isto é, as reformas 
agrária, tributária e social. No curto prazo, entretanto, toma-se fundamental o lançamento imediato de 
frentes de trabalho urbanas, com capacidade de representar um movimento anti-cíclico de defesa da 
produção e do emprego, especialmente em 1999, o ano do desemprego no Brasil. 

• Professor do instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do
Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Correio Eletrônico
pochmann(weco unicamp.br, 019 7885802.
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PREPARANDO O 1 º ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DE LUTA DOS 
TRABALHADORES(AS) DESEMPREGADOS(AS) 

1- Por dois meses consecutivos, o Dieese registrou taxas recordes de desemprego na grande
S.Paulo. Entre os meses de Abril e Maio/2002 a taxa oscilou entre 20 e 21 % da PEA
População Economicamente Ativa, o que, na grande S.Paulo significa mais ou menos dois
milhões de desempregados (as). Esta é, sem dúvida, uma realidade que infelizmente se
espalha por todo o país. Outras pesquisas, de diferentes institutos tem sido divulgadas. A
Prefeitura de S.Paulo elaborou um estudo, com base em dados de organizações
internacionais, que demonstram ser hoje o Brasil o segundo país do mundo em desemprego.
Com 11,454 milhões de pessoas nesta situação, o Brasil é ultrapassado apenas pela Índia.

2- As mesmas fontes revelam também que houve uma diminuição do rendimento médio por
trabalhador, o que é uma consequência do desemprego. A queda do salário médio registrada
em fevereiro foi de - 10,2 %. No Brasil, e com certeza, também noutras partes do mundo, o
desemprego gera uma legião de "sem-renda". De acordo com os levantamentos feitos, o
Brasil tem 4, 1 milhões de "sem-renda". Esses chefes de família "sem-renda"representavam,
em 1991, 4,8 % do total e hoje representam algo em torno de 9,2 %. (FSP, 08/05/02,
Carl.Dinheiro).

3- O motivo fundamental para a existência de uma taxa elevadíssima de desemprego no
mundo de hoje, é a ganância por lucros dos capitalistas. O desemprego funciona desde
sempre neste moderno sistema de exploração do homem pelo homem, como um inibidor da
luta da classe trabalhadora por melhores salários e melhores condições de vida, se tornando
portanto, condição primeira para a própria manutenção deste sistema, na medida em que a
taxa de lucro depende diretamente da exploração da classe trabalhadora. Quanto menor os
salários, quanto menos direitos tiverem os trabalhadores, maior a taxa de lucro e para
manter essa lógica, o desemprego é fundamental.

4- O desemprego se agravou muito, no último período, por conta do fim do bloco de países
que construiam o socialismo. Com a derrota deste bloco, as relações capitalistas de
produção foram retomadas naqueles países, sendo ainda intensificadas nos países que não
haviam passado por nenhum tipo de revolução/transição de caráter socialista. Sem o
espectro comunista rondando o mundo, a burguesia mundial tratou de, em tempo recorde,
destruir o estado de bem-estar social nos países dominantes, bem como suas imitações mais
ou menos bem sucedidas nos países dominados. Foi assim que a onda de privatizações
jogou no desemprego centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Na esteira desse
processo, a destruição dos direitos trabalhistas tornou os assalariados atuais, pouco mais
que escravos assustados com o medo de perder seu explorador.

5- As ondas de migrações pelo mundo, o desespero atestado pelo aumento do índice de
suicídios, o aumento da prostituição, da violência, são o retrato vivo da regressão da
condição humana imposta cruelmente pela modernização capitalista.

6- No entanto, esta percepção do problema do desemprego é obscurecida por uma série de
explicações do fenômeno, algumas com pretensões científicas, que tem como consequência,
dificultar a compreensão e decorrência disso, a luta contra o desemprego.

7- Para uma parcela considerável do povo, o desemprego e os demais sofrimentos humanos,
são um castigo divino, imposto aos pecadores para espiar os seus pecados. Este tipo de
explicação, pode parecer simplista, mas não devemos esquecer que esta forma elementar de
compreensão dos fenômenos do mundo ainda é a mais difundida e foi fortalecida nos
últimos anos pela onda de irracionalismo imperante.

8- Combinando-se com esta primeira forma de compreensão do problema, mas já num nível
mais elaborado, difunde-se uma visão que naturaliza o problema. O chamado "darwinismo
social", que, tomando como base a teoria da seleção natural de Darwin, explica o



desemprego como consequencia natural da concorrenc1a entre as pessoas pela 
sobrevivência, na qual triunfam os mais fortes, os que se capacitam melhor. 

9- Há ainda aqueles que explicam o desemprego como consequência inevitável do avanço
tecnológico. Muitas teses vão sendo produzidas, acerca da reestruturação produtiva, tendo
como argumento central, a idéia de que o avanço das forças produtivas, produzirá o fim dos
empregos.

1 O- V amos nos concentrar nestes últimos, já que suas explicações passam por ser científicas e 
alguns de seus formuladores passam por ser de esquerda. Quanto a primeira e a segunda, 
diríamos apenas que a existência de sociedades primitivas e contemporâneas em que não 
existe desemprego, demonstram a fragilidade destas explicações, ainda que muito 
difundidas entre o povo trabalhador, por estarem ao nível do senso comum. 

l 1- Quanto a explicação determinista, segundo a qual o avanço das forças produtivas ou
tecnológico gera desemprego, vê-se que observam apenas um lado do problema - o avanço 
das forças produtivas - esquecendo ou ignorando que tal avanço se dá em determinadas 
relações sociais de produção que o condicionam. É a necessidade da burguesia, de valorizar 
constantemente o capital e com isso manter o sistema de produção e distribuição de 
riquezas que lhe interessa, que faz com que o avanço tecnológico aumente o desemprego e 
não o cause, como querem alguns. 

12- Aliás, já há muito tal argumento foi refutado, pois sabemos que justamente por essa razão -
a manutenção do sistema capitalista - a burguesia tem de travar o desenvolvimento das
forças produtivas, ou destruí-las de quando em vez, para possibilitar um novo ciclo de
acumulação do capital. Por isso as guerras são tão funcionais ao capitalismo e a burguesia
não pode deixar de promovê-las e instigá-las. Se assim não for, o que fazer com a indústria
bélica.

13-Para quem defende a perspectiva socialista, o desenvolvimento tecnológico não é um
problema, a não ser naquilo que atente contra o meio-ambiente. Do. contrário, bem-vindo
seja o desenvolvimento tecnológico que nos permita reduzir a jornada de trabalho ao
mínimo necessário e consagrar as energias humanas em outras atividades mais importantes
e prazerosas.

14-Mais ainda, quantas necessidades elementares não satisfeitas, como alimentação, educação,
habitação, saúde, no Brasil e em tantos outros países, estão a exigir os esforços daqueles( as)
que se encontram desempregados.

15-Por estas razões, entendemos que a luta contra o desemprego se articula a luta pela Reforma
Agrária, pela Reforma Urbana, pelo direito a educação e a cultura, a saúde e ao lazer.
Sabendo que a satisfação dessas necessidades contraria a lógica destruidora do capitalismo,
a luta pelo pleno emprego, ou seja, pelo direito de todas as pessoas de satisfazer as suas
necessidades de maneira digna, recoloca inevitavelmente a luta pelo socialismo como
exigência para o futuro da humanidade.

16- Trata-se portanto, de levar as idéias ao debate, para todos os interessados, em todos os
lugares em que for possível, criando assim o movimento social que transformará tais idéias
em realidade.

Cido 
25/04/02 
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PROPOSTA DE AÇÃO JUDICIAL ARTlCULADA COM MOVIMENTOS 

SOCIAIS CONTRA O DESEMPREGO. 

Trata-se de proposta de ações judiciais de responsabilidade civil contra a 

União Federa], tendo como motivo o desemprego. 

DE PONTO DE VISTA JURÍDICO, A AÇÃO TEM OS SEGUINTES 

ASPECTOS BÁSICOS: 

Autor: Deverá ser, necessáriamente, um desempregado, que possa comprovar 

mediante sua carteira de trabalho e previdência social o fato de ser trabalhador 

e há vários meses desempregado. 

Objeto jurídico: A condenação da União a indenizar danos morais e materiais 

sofridos pela pessoa e família do desempregado. A obtenção de tutela 

antecipada que garanta o pensionamento de um salário-mínimo para cada 

autor. 

Fundamento jurídico: art. 5°, §§ 1 º e 2°, arts. 6° e 3 7, § 6°, da Constituição 

Federal e Art. 23, I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; Art. XIV 

da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; Art. 6º do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e Art. 6° do 

Protocolo Adicional à Convenção Interarnericana Sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador). 

Argumentação jurídica: O fato de que a Constituição determina que os direitos 

descritos no art. 5º não excluem outros decorrentes de tratados internacionais 

de que o Brasil é parte, e que os direitos e garantias individuais têm imediata 

aplicabilidade. 

Pois os artigos de Pactos internacionais citados garantem às pessoas o direito 

ao trabalho, com o estabelecimento para o Estado do dever de promover o 

pleno emprego. 

-· _,.__ . ··-- . 



Pelo que, tendo o Estado Brasileiro descumprido o dever de promover o pleno
emprego, causando danos materiais e morais aos autores da ação, tem o dever
de indenizar os danos causados. 
Custas processuais: Tratando-se de ação promovida por desempr.egado, em 
razão de não possuir os meios necessários ao sustento próprio e da família, há
o direito a gratuidade judiciária.
Viabilidade jurídica: A tese é ousada e inovadora . Busca-se condenar o Estado

por falta de políticas públicas, o que torna imensamente difícil a vitória. Já se
tentou, sem êxito, anteriormente, obter condenação do Estado por danos 
decorrentes de sua omissão de garantir segurança, face a crimes praticados. 
Neste nosso caso, porém, dá mais consistência jurídica o fato de que o dano

não decorre da ação de terceiros, possibilitada pela omissão do Estado, mas
diretamente da omissão do Estado.
Mais difícil ainda é a obtenção da tutela antecipada, até porque há discussão 

jurídica sobre a possibilidade dessa tutela antecipada em ações contra o Poder
Público. Essa possibilidade, porém, tem sido aceita ultimamente a partir de
ações que visaram condenar o Estado a garantir o direito à saúde em casos de

portadores do vírus mv. A argumentção anterior era de que não se podia

condenar antecipadamente o Estado a pagar, porque mais tarde poderia a ação

ser julgada improcedente, ocorrendo lesão ao patrimônio público. A

argumentação agora é de que o Estado pode ser condenado, me�m� diante da

·b·t·dade de vir a ser posterionnente absolvido, porque na htpoteseposs1 1 1 
_ . , 

, . de acontecer a morte do paciente, que, mesmo ganhando a açao, Jª
contrana po 

fi . 
rt ou definitivamente condenado. De qualquer fonna, se onnos

estana mo O 

· - de. . l 500 ações e obter uma única antec1paçao 
de aJutzar por exemp o, capaze�. ; grado um feito importante (jurídica e politicamente)

tutela, Jª teremos o 

---



Competência: A viabilidade da ação aumenta um pouco quando se considera
que deverá ela ser proposta na Justiça Federal, onde há mais juízes com
preocupação social. 

DO PONTO DE VISTA POLÍTICO
Objetivo : O objetivo da ação não se esgota, porém, no terreno jurídico, sendo
seus elementos políticos os mais importantes. Insere-se ela, assim, nos
esforços para desenvolver luta contra a política econômica e social do
Governo, particulannente no processo de luta contra a ALCA.
Visa a motivar parcelas de trabalhadores a procurarem as entidades que se
disponham a ajuizar as ações, possibilitando a estas o desevolvimento de
trabalho de conscientização, mobilização e luta . 

Essas ações judiciais podem e devem ser seguidas de ações politicas, seja com 

o objetivo expresso de pressão sobre o judiciário, seja para pressionar as

demais autoridades. Desse ponto de vista, o ajuizamento inicial seria 

propagandeado e anunciada a possibilidade de outros trabalhadores que 

quisessem também buscar esse direito em juízo buscar o sindicato, o

movimento de desempregados, paróquia, etc, para isso. A obtenção de uma

única decisão de tutela antecipada seria uma injeção de vigor incomensurável.

Vantagens políticas imediatas: Ainda do ponto de vista político, destacam-se

outras vantagens. Destaca-se a possibilidade de Obtenção de espaço para a

discussão sobre a responsabilidade do governo quanto ao desemprego, e

tendência de agravamento com a possível aprovação da ALCA.

Possibilitaria uma articulação dos advogados populares em tomo de uma

( Posta foi apresentada no Encontro Nacional da Renap. mas
mesma causa a pro 

A 

não foi discutida por falta de tempo, estando em discussão nesse momento. 

---

---
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objeção básica foi de que a ação somente tem cabimento numa articulação 

com os movimentos sociais. 

É importante, ainda, destacar a própria possibilidade de tornar judiciável a 

discussão sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, defendendo sua 

exigibilidade e aplicabilidade, o que tem atraído para a proposta 9 entusiasmo 

de militantes da àrea de Direitos Humanos. 

Custos econômicos: Os da produção material da ação - papel, tinta, apoio aos 

advogados para acompanhamento das ações. A ação seria preparada de modo 

centralizado, wúfonnizando argwnentos num primeiro momento. Note-se que 

o acompanhamento das ações terá custo mais reduzido pelo fato de serem elas

ajuizadas na Justiça Federal que só funciona nas capitais e uma ou outra

cidade grande do interior. Também deve ser considerada a hipótese de

somente ajuizar ações em cidades onde tenhamos advogados ligados à Renap;

que poderiam, com custo menor, fazer o acompanhamento dos feitos. Outros

custos econômicos decorrem da ação política: divulgação, mobilização, etc.

Viabilidade política: a viabilidade política depende de outros fatores, como a

capacidade de divulgar as ações, de motivar os trabalhadores para as

anifestações, etc., sendo as ações do ponto de vista do movimento de massa,

apenas wn catalizador. De outro ponto de vista, a ação é políticamente viável

ao permitir e motivar wna discussão sobre os fundamentos do desemprego e a

responsabilidade estatal, lançando pontes para a questão da ALCA.



. ·-c; 

,i 

�roposta para o 1 º Encontro Nacional das Organizações de Desempregados 

De acordo com o deliberado nas reuniões dos desempregados em S.Paulo, apresentamos a 
proposta de realização de uma reunião nacional, envolvendo militantes de organizações e 
entidades que organizam desempregados. 

Data : 06 e 07 de julho 
Local : Centro àe formação do MST. 

A perspectiva é que essa reunião contaria com a presença de militantes de 13 estados, 
envolvendo companheiros(as) da PO, do MTD, do MLE, das Casas de Solidariedade e 
outros. 

A pauta seria a seguinte: 

1- apresentação das experiências de luta e organização dos desempregados nos estados
2- debate em tomo de um texto sobre a luta contra o desemprego
3- proposta de articulação das lutas em curso e organização do movimento

A ordem dos trabalhos seria seguinte: 

06/07 - Sábado 

9:00 H - abertura : depoimento de dois militantes de regiões diferentes 
10:00 H - apresentação das experiências ... 
11 :00 H - intervalo 
11: 15 - continuação da apresentação ... 
13 :00 H - almoço 

14:00 H- debate do texto (em grupos) 
16:00 H- relatório dos debates em gnapo (em plenário) 
18 :00 H - encerramento

07 /07 - Domingo 

9:00 H - propostas de articulação das lutas e organização do movimento 
11 :00 H - intervalo 

13 :00 H - encerramento 



COMO CHEGAR AO LOCAL - 1ª ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DE LUTA DOS 
TRABALHADORES(AS) DESEPREGADOS(AS) 

Aeroporto de Cumbiea Guarulhos.: 
Pegar o ônibus circular para o metrô Bresser e pegar metro sentido Barra Funda e descer na 
Estação Brás, descer para o lado do terminal de ônibus. Descendo a escada rolante e seguir 
em frente já vai está na Rua Domingos Paiva, 375, e/ou perguntar nos pontos de ônibus ou de 
táxi que tem na frente da estação. 

Aeroporto de Congonhas.: 
Pegar qualquer ônibus com nome "Metrô Vila Mariana", pegar metrô sentido Tucuruvi fàzer 
baldeação na estação Sé e Pegar sentido Corinthians Itaquera descer na Estação Brás, descer 
para o lado do terminal de ônibus. Descendo a escada rolante e seguir em frente já vai está na 
Rua Domingos Paiva, 375, e/ou pirg1mtar nos pontos de ônibus ou de táxi que tem na frente 
éla estação. 

Terminal Rodoviário Jabaguara.: 
Pegar metrô sentido Tucuruvi fazer baldeação na estação Sé e Pegar sentido Corinthians 
!taquera descer na Estação Brás, descer para o lado do terminal de ônibus. Descer a escada
rolante e seguir em frente já vai está na Rua Domingos Paiva, 375, e/ou perguntar nos pontos
de ônibus ou de táxi que tem na frente da estação.

Terminal Rodoviário Tietê.: 
Pegar metrô sentido Jabaquara fazer baldeação na estação Sé e Pegar sentido Corinthians 
Itaquera descer na Estaç:ãu Brás, Sair para o lado do terminal de ônibus. Descer a escada 
rolante e seguir em frente já vai está na Rua Domingos Paiva, 375, e/ou perguntar nos pontos 
de ônibus ou de táxi que tem na frente da estação. 

Terminal Rodoviário Barra Funda.: 
Pegar metrô sentido Corinthians Itaquera descer na Estação Brás, sair para o lado do terminal 
de ônibus. Descer a escada rolante e seguir em frente já vai está na Rua Domingos Paiva, 375, 
e/ou perguntar nos pontos de ônibus ou de táxi que tem na frente da estação. 
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Saiba mais sobre as pesquisas 

ll.454 milhões 
7,395 mffhões 

11?1 5.950 milhões 
.. 5,872 milhões 

1 • �.655 milhões 

EM 1980 
�
-0 ! índia 1•
!° !Estados Unidos � 1.631 millões 
1° ! China - 11 E# �.415 milhões 
io ! Itália 11 a 1.684 rmlháo 
iº Remo Unido liR • 1,665 milhão 
I° Espanha CC: • 1,620 milhão 
'° f1aflça l • I • 1,451 milláo 
I° Japão �i(] • U40 milhão 

fofl/€:S: UN, W'B. IM(. OCD[. fotcs!at, 

<elatx,;ar,.oo Seoeretia de, 
{)ese.·M:1wimeoto, ltiJbaltKI (J 

,pt 41.344 milhões 

....... ,... ·· .. ·,· . 

PESSOÁS COM tRABAIJlo NA 

. . ªDAl!�.��P!.�} ' 
SEM TRWLHO 

PERMANEHTE 

COM TRABALHO 

PERMAIENTE 

51% desempregados e procurando emprego 
26% ôe'sempregados. fai:e11do bi<:(1 e 

procurando emprego 
14% desempr�ados e fa1endo bico 

8% desempregados e nãn 
procurand-0 emprego 

3% desempflliados, mas inwitos cm 
programas sociars da prefei!ura 

0,2% INSS por 11walide, 
temporária/batamento médic.v 

2% vutros 
OBS, o perce.nwal Sbmado destes itens altrapassa 100% {X)rqi)e �,e..� dr: 4'.. 
dil r,�tra se encaixam em mais de uma Sifl.li}Çào 

1° ' Brasil C::.-] • 964 mil $0!,•aari(!(f,MJ!!!f,i f'1efeitwa lfe S.iio P&ulí.J .__k_lí1b._' _r,�_· ·_· &_A_·�_.0_"'_·!1:<_.i ____________ _ 



Pauta e dinâmica para a reunião do Fórum de Luta Contra o Desemprego em Porto Alegre 

Pauta 

1- Informe da luta contra o desemprego por estado e troca de experiências (em plenário).
2- Informe das iniciativas na área jurídica: RENAP e outras (em plenário).
3- Conjuntura: O momento que vivemos e a luta contra o desemprego (em plenário).

4- Discussão do documento "Sobre o problema do desemprego" (em grupos).
5- Relatório da discussão e apresentação das propostas dos grupos
6- Debate e aprovação das propostas
7- Encaminhamentos finais: o que fazer durante o FSM etc.

Dinâmica 

21/01 -terça-feira 

8:00 H -abertura e apresentações 
8:30 às 9:30 -informe dos estados e troca de experiências 
9:30 às 10:30-informe das iniciativas na área jurídica 
10:30 às 10:45 -café 
10:45 às 13:00-conjuntura 
13:00 às 14:00-almoço 
14:00 às 16:00 -discussão em grupos do texto "Sobre o problema do desemprego" 
16:00 às 16:15-café 
16:30 às 18:30 -continuação da discussão em grupos 
noite livre 

22/01 -quarta-feira 

8:00 às 10:00 H -relatório dos grupos/debate e aprovação das propostas 
10 :00 às 10: 15 -café 
1 O: 15 às 12: 15 -continuação do debate e aprovação das propostas 

12:15às 13:15-almoço 
13:15 às 15:15-encaminhamentos finais 
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A história da salvação 

A Bíblia narra a experiência do homem, da vida, do 
mundo, da história, do futuro com Deus em vista da 

realização plena da vida. Antes de ser escrita, a Bíblia 
foi vivida. Antes do livro da Bíblia, existiu o livro da vida. 

A Bíblia é como um farol que ilumina a caminhada do 
povo, que, hoje, continua na busca da realização da 

vontade de Deus: "VIDA EM ABUNDÂNCIA PARA 
TODOS" (Jo 1 O, 10). 

Equipe dos Missionários Capuchinhos 
Largo de Fátima, 103 - Cx. Postal 165 

95200-000 - Vacaria - RS - Fone (054) 231.1319 
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PAI, ESPELH0

1 MODELO DE FE 
FONTE DE BÊNÇÃO 

{SÍMBOLO DO POVO OPRIMIDO,___________ o DESANIMADO, SEM FUTURO.
-� c:z: a:

{
ESCRAVIZADA-----a:: a: c:z: USADA 

� � � MALTRATADA
ÉPOCA DOS PASTORES NÔMADE:

1850 1800 1750 1700

ISAAC JACÓ RUBEM
JUDÁ 
SIMEÃO 
NEFTALI 
ZEBULON 
DÃ 
GAD 
ISSACAR 
AZER 
LEVI 
BENJAMIN 
JOSÉ 



JUÍZES 
$ 121 O 1040 103( 

Povo vendido, oprimido, 
� / a serviço dos grandes. � / Deus tem carinho para / � SAM UE L com os mais fracos. 
'/ 

/ 
o último dos Juízes

16001300 1250 CONQUISTA SAUL 
DA TERRA (1 � Rei� 

MOISÉS 
ARAÃO e MÍRIÃ 

'' Vai e liberta o meu povo'' 



- Acab .
. de \sta

e\

11 o mais co\\11ecidO te, 
r- Pequenos proprietários
- Instabilidade política

- Propriedade para os grandes

REINO DO NORTE 

- Rede:
- Mexe
- Defen

,ATÃ AÍAS e 
ANÔNIMO 

ELI, 
JEROBOÃO 1. AMAI ��P;,:�

ISRAEL ELA AC� 

1 
1 

87: 

912 873 848 7 

:JUDÁ ASA JORÃO AM 
- : ROBOÃO JOSAFÁ 1

SALOMAO !REINO DO SUL OCOf IAS O 
�����:otal do

: - Latifundiários ATÁ LI A J O, 
Igualitário : - Ricos e pobres ! 1 - Grandes problemas

JOA' S AC CI) Políticos • Idolatria 
� Econômicos • Apostasia
� Sociais • Sincretismo
� Religiosos
� Ideológicos
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- Acabar com Baal Justiça - Fidelidade 
- Redescobrir Javé Social - Amor a Deus

- O cerco dos Assírios à 
Samaria é total. A cidadf 

,s - Mexer na Economia 
j, - Defender o pobre 

: ELIAS ..-IEL-1s_E_ul IAMósl ose1As 

é arrasada. Deportação 
total. Importação de colo10� 
de outras terras 

,M RI ��P;,���!� dlvisão l 
l r

ACAB JEÚ JEROBOÃO li FACÉIA 

- Movimentos:
• Recabitas 
• Refugiados 

185 782 755 722 -1 ª D rt ·•. epo 

727 700 642 640 622 598 

,JORÃO AMASIAS EZEOUIA MANASSÉS OHD 

IFÁ l 1 1 l JOSIAS Res�al_ta

1 S , S 1 
• as Leis 

O COSIAS OZIAS I AIA I AM ON Fez reforma : 

JEREMIA 
HABACUI 

! ! --�- • R_eligião . 
ATÁLIA JOATÃO IMIQUÉIASj •Llvr� daLei �-

l ! Defensor HULDA ��TzuE� 
JOÁS ACAZ dos pobres NAUM 1 e 2 SAMUEL 

1 1 
DEUTERONÔMIO 

SOFONIAS PARTE DO LEVÍTICO
E NÚMEROS 

[ 
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POVO SEM: 

• Terra, Cidade, Pátria, Muros,
Rei, Projetos, Templo, Esperança.
• Povo: esmagado, vazio por dentro.
Descrente de si, de Deus, do compromisso

1 592 

Ãsl 
� 

Fim da Monarquia 
tentativa de 
recuperação do 
PROJETO 
IGUALITÁRIO 

[mou1EL 1 3? Deportação 

ZACARIAS 
ISAÍAS li 

RECONSTRUÇÃO 
DO TEMPLO 

JOEL 
ISAÍAS Ili 

529 

RETOMAM: MORRE 

CIRO 
(Cambises) 

• Os exilados voltam
as suas terras
• Dar ao povo o que
ele precisa
• Restituir-lhe o
que lhe pertence
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Rf)JURr.. S 
l\1E - Eclesiástico
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'l 522
•

J

DARIO 

520 

I 

• GÉNESIS
• ÊXODO 
• LEVÍTICO
• NÚMEROS
• DEUTERONÔMIO

445 

l 

- SALMOS
- PROVÉRBIOS
- CÂNTICO dos
CÂNTICOS

CI) 

c:z:: 
t
CI) 

=> 
o 
z 
o 
t..) 

!DANIEL! - Eclesias�es
- Sabedoria

Dominio dos 
Selêucidas 

PALESTINA 
PERTENÇA dos Revolta dos 
GENERAIS Macabeus 

- Judite 
-Ester 
- Tobias
-Jó 

428 350 333 323 200 187 166 150 
l 

1 ZACARIASj SPRAS

ANTÍ�CO Ili I 
ANTÍOCO IV 

Surgem 1 
Essênios

CHEI
- Invade e saqueia o Templo • Ce

Retomam a - Inauguram
o Templo reconStrução - Grande Reformado Templo 
• Templo • Sábados
• Altar • Muros
• Sacrifício • Circuncisão
• S. Sacerdote• Casamento
• Torá • Festas
• Dízimo • Teocracia
• Romarias • Lei

CONTRA-REFORMA: 
- Parte das necessidades básicas
- Reorganiza o povo (clã)
- Povo é sujeito
- Recupera o direito
-Vai à raiz
- Acolhe os estrangeiros
- Decisões do povo

(Alexandre Magno 
Setor Ásia Menor) 

- Profana o Santíssimo
- Proíbe o culto
- Coloca a Estátua de
Zeus no Templo

HELENIZAÇÃO 
• Judeus trocam de nome
• Cidades sem muros
• Arte e Filosofia
• Nova lingua
• Constroem Ginásios
• Teatros e Olimpíadas

• De

• ln
• Pr

• Vi,
fizer
• Cc
"Ág
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Eclesiástico LJP�A�L�E�S�T_!_!I N�A�- _!_P�ro�v�í 0�c�ia��om�ª,":ª��\ 
Eclesiastes D O M I N I O ROMANO 

CAIFÁS 
as 

�rv Sabedoria - Governada por Procuradores
Judite que nomearam o Rei 
Ester - Aristocracia: Direitos - Privilégios
Tobias - Povo: Deveres, Trabalho, Dívidas.
Jó - Religião: em função do Estado 

6 150 64 48 40 37 7 

Surgem os POMPEU CÉSAR 
Essênios i

SADUC S 
OUIRINO 

1 Templo
mo 

e 

CHEGA à JERUSALÉM EU Herodes
Arquelau
Antipas 
Felipe 
Salomé

• Cerca-a 
• Destrói a cidade
• Invade o Templo
• Profana o Santíssimo
• Vinga-se dos que lhe
fizeram resistência 
• Coloca no Templo a
11 Águia ló do Imperador.

Retomam o
controle 
Sacerdotal

HERODES 
• Inteligente
• Amante do luxo,do
Templo 
• Corrupto e vingador
• Amplia o Templo 

2 

ANÁS sumo sacerdote

PILATOS Governador

9 18 33 34 3l 

- Lidera a revolta
dos Zelotas 

MORTE E 
RESSURREIÇÃO � 
DE JESUS 
PENTECOSTES e 

- Dois mil homens
são sacrificados
na Páscoa 

ECONÔMII
RICOS donos do Poder �POLÍTICO 

NASCIMENTO 
DE 

CRISTO 

Saduceus, Fariseus, RELIGIOS(
1 O% Herodianos, Escribas

Sumos Sacerdotes 
Surdos, paralíticos, mudos,

Aleijados, cegos, leprosos,
Samaritanos, publicanos, ladroes,
Prostitutas, camponeses ... 



cartas Paulinas

Viagens Missionárias _J Martírio de 

Martírio de TIAGO Conversão 
de PAULO 

Martírio de 
ESTÊVÃO 

39 

CALÍGULA 

,.ECONÔMICO 
�POLÍTICO 
� RELIGIOSO 

1, 

s' 

;, ladrões, 
·s ...

MARCOS 

SICÁRIOS 
- Movimento político
radical
- Optam pela violência
- Não pagam impostos
- Exigem a devolução
das terras
- Fim do tráfico de
escravos
- Recusam a idolatria

64 66 

NERO 

68 

• Morte de Nero
• Vespasiano
é o Imperador
de Roma

VESPASIANQ • Tito, seu filho

Faz o cerco de 
Jerusalém 
causando ao 
povo: - Fome 

- Sede
- Peste

assume em 
Jerusalém 

- Matam o Sumo Sacerdote
- Matam o Guarda
- Tomam o Templo

-
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�e PEDRO e PAULO Morte de JOÃO 

MATEUS LUCAS JOÃO 

70 

Destrói Jerusalém 
Resta "Massada" 
Refugiam-se numa 
Fortaleza 
São presos 

80 90 98 

APOCALIPSE 

"NOVOS CÉUS e NOVAS TERRAS" 

Presença de Deus e do seu Reino 
de Paz, Amor, Justiça, Verdade, 
Igualdade e Vida em abundância 

para todos 



HINO 

1. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui
Concede que sejamos um corpo só em ti.
Contendas e malícias, que longe de nós vão,
Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão!

2. Pois sendo resgatados por um só Salvador,
Devemos ser unidos por um mais forte amor.
Olhar compreensivos os erros de um irmão
E todos ajudá-lo com grande compaixão.

3. Se tua Igreja toda andar em santa união,
Então, será bendito o nome de cristão!
Assim o que pediste em nós se cumprirá
E todo o mundo inteiro a ti conhecerá.
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N• l',SA�CRA DA AMÉI< i e A L!TINA , em Ti e�tt.' s 
"-ovos sofridos deposJ. C1ram toda sua confiança 

t'. Tu enxugastes sua.::,; 1 .�61·imas e lhes ·destes 
muLivos de ESPEkANÇA 

\; No Mexico, em l !j; 1, qu.ill(ln u.s espan.hois 
''';·1l,Jv,.1m de e -,m •• ,�.11 •> p-•vu fndio asteca,

\� 

Vo.::; cs<..'.ulht.:.-::,t.c.-.,, u 1 .. d tu Juam Diego para 
difundir o vo�:c,l� u I t.,, . llstlÔ,tl' ü::. coi.::,;a::,;. 

;. , Na Espuuhc;1. ,,v t '·' ,..,,/, 11: 11 :,ão 1..i.a�o Ma-
ior, depois de !11· pn·t."':" .. uma multJ 
dd.o , teve uma vi::,�o d,· :,1·11 1..1 ".sentada ( 

(
>

/ 

11um Pi.t.,1r de 111:�r·11u1;, '' : . .1 .· .. d,·voção 
.

N
V:SA SENHORA DU !'JLAl, , l,.i1xada 

a,
e

J fgreja mai.:. J1,L iga , na "1 j·:,,,. Kenne
dy. 

� ) N '! E s p ir i to :.: a u t o e v e ,_w 1 d d .. , d , , tlc- o 
seculo �VI corno NU�:;A qu-..11,,Ri\ !i.\ !'! NII{\. 
É um Santu;iriu coni,;trui du 110 p, nh,1:".i o 
mais alto .,oLH'C o Ma1·, c111 \j ;,. ,h1 • 

, 
D) Na DOLIVL\ ltu a vcucraçau (L

RA DE COP,\C:\L,\:,1\ desde u .11,, 

Copacabana, ni.J lingua aim.i1 ,j 

"pedra prc<.:iu.:,J <(ue d; Vt(
1 

I I·,, i • 

·, �.

t'iü Mt.xico, em Pazcuct1·0, � veucr.ida 
Lia SAÚDE, desde o ::.:culo XVlll

,. \ u 

, , 
Nu Para desde u ::.eculo XVJJl �
SENHORA DE NAZAKl 

�a Argentina , cm lOJU , um i nd 1 ,, ' '.,._ � .. • ; j t l 
ma caverna uma ünagem, que foi ,· 1 ,am,1 l · -.1, 
�;A SENHORA DO V,\ U 

jl
· 

\., t l' t -· 

. '•' 1 -

li) 10 Brasil, no ;.i "·' ck 1 ?17 a 1.i::,l• ; 1• ,1, ,.,
encontraram IH> r: io na1·ai ba umé1 1 m.q_ (·111 d, t, .,,-,;·· 
sa Senhora da Cu11<.t:Í.\;u, de l,<1rr, � .,id l), ua:.-·
d indo 36 cm. de il t t, , ,. , de , or· '' /•;; t 1 ,'1 •11;..i 

::,cus filhos t:!:j(.;l'.'.l\, 'ullo::, da ,\fric..-
, 

1) Na Argentin..i e vt·11t·r,1da Nu:-;:;.\ ::,IJ\lt(JI{.\ UI·
LUJAN ( o mais c: °l.elu·c <sant,u�1· io cl,1 i:.t 
p�blica Argeut i11a,) 

, . 
Nu Parana e venerada NOS:.:iA �;LNlllW:\ ü·, h, ! ,_., 

o Pai Berê, um pe::,cador, que encunt l't1L1 ,, 

morava num lugar chamado "Rociu" 

L) NO Equ.1dor· e vc11 .. ; ;1d.1 NOSSA SENHORA DA Nl'.\'EM I PG l ::: ,\!'Al<! 'U li t,l �L\ �'l; -' 

VEM uo ce11 -,,er·,�Jí•) dur ,ui! e uma proci:-:..:c,ão par·J pedir· a :,,dt�dc.- d1; 1. 1 ·"1'·'
de Quitu, D. Sau-' !_10 d,· \11drade e �.,.igue.í.1·0,1, llllt ficuu 1..,u·,H.lo.

M) Em CABO FRIO ,; vc11c1·.1d,1 M)SSA SENllORA ,\r',\J:LCIDA, irndg1·111 ,·111,. 11111 i ,,,1
em 17:? L pelo pc::.ca ... lê:n· Uumingos Andr� R.í.L>ciro •

N)
, 

Na Bahia e venerada 1,ü>í:.iA SENHORA DA AJUDA ; Hari .i 1 ... ,, ln·,,t.11 .!l
uma arvore um.i L·u11t e <1 1· �gua limpida e abuiulaut.L.,..,:111.i \l l'.a,1 t 
Aru.:heta ua1Ta , 1 u, ·,a agua milagro.sa curava qual,tlH:J i' ,1J<�L1· .i,· 
mol� ::.lia, e muj t 11:, 111 i l ,.1gn . .:.:> toram operados 

' 
ROGAI POR NO� • NOSSA �:il.::r-illül�:\ .),\ \�H ;. ll \ LATJ NA 



Oração inicial (página 1 ). 

Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, hoje, no segundo dia do tríduo <!_os 
mártires da caminhada latinoamericana, vamos celebrar a UNIAO 
ECUMÊNICA. "Da união fazemos nossa força", canta um hino 
martirial. Os sangues dos diferentes mártires misturam-se na 
doação e confluem no mesmo sonho. As várias lutas nas quais 
eles e elas deram a vida se unem na causa maior do Reino. 
Todos(as) - Da união fazemos nossa força. 

Leitor(a) 2 - Por isso, queremos reforçar, nesta memória dos nos
sos mártires, a união no sonho e na luta. Com espírito ecumênico, 
sendo de várias Igrejas cristãs, em espírito de diálogo entre as 
várias religiões. Junto às diferentes forças do Movimento Popu
lar, dos Direitos Humanos, da Causa Indígena, da Causa Negra, 
da Causa da Mulher, da Causa Ecológica. 
Todos(as) - Da união fazemos nossa força. 

Leitor(a) 3 - Irmanados com todos os países da Nossa América, 
com os povos do Terceiro Mundo e também com todos os grupos 
solidários do Primeiro Mundo. Assim como em união ecológica 
com a Mãe Natureza, com o Universo inteiro, a Criação de Deus, 
casa de família para a Humanidade. 

Leitura bíblica 

Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavra de Deus ..
(Canta-se uma aclamação.) 

Leitor(a) 4 - (Proclamar um dos textos bíblicos).

-Gn 9,8-17 - "Estabeleço aliança com vocês e seus descendentes".
- Me 9,38-41 - "Quem não está contra nós, está a nosso favor''.
- Jo 17, 11-19 - "Que eles sejam um".
- Ef 1,7-10 - "Reunindo o Universo inteiro".
- 1 Jo 4, 7-16 - "Amemo-nos uns aos outros".

Animador(a) - Senhor, dá-nos ouvidos de discípulos e de discí
pulas para acolher tua Palavra. 
(Momento de silêncio.) 

Partilha da Palavra 

Animador(a) - A Palavra de Deus é sempre um incentivo à con
córdia, um convite ao amor. O Deus em quem acreditamos é o 
Deus da Aliança, antiga e nova e eterna. Ele estende o seu arco
íris como sinal de paz entre o céu e a terra, e seu Filho estendeu 
os braços abertos na cruz num gesto supremo de perdão e de 
comunhão. 
Todos(as) - Crer é amar. Amar a Deus e amar ao próximo. 

Leitor(a) 1 - Os dois mandamentos são um só, o Mandamento 
Novo, "o meu Mandamento", disse Jesus. O mundo, hoje mais do 
que nunca, pede de todos nós, que temos fé no Deus do amor, 
um testemunho de amor sincero. Chega de guerras de religião, 
chega de discórdias e concorrências em nome de Deus. 
Todos(as) - Crer é amar. Amar a Deus e amar ao próximo.

Animador(a) - Nossos mártires, seguindo o mártir maior do 
Calvário, Jesus, o irmão, morreram perdoando. Seu sangue, mis
turado com o sangue de Jesus, é também sangue da Aliança. 
- Na família, na vizinhança, na comunidade, somos sinal de união

ou ponto de discórdia?
- Praticamos o diálogo e a convivência com os irmãos e irmãs de

outras Igrejas e de outras religiões?
- Fazemos panelinha fechada, em nossa associação, em nossa

pastoral, com o grupinho de sempre, ou nos abrimos acolhedores
e fraternos?

- Estamos comprometidos com os movimentos e ações pela paz,
contra a violência, contra a discriminação?

- Praticamos a ecologia, respeitando a natureza como jardim de
Deus, como casa da humanidade?
(Faz-se um momento de partilha.)

Animador(a) - Trazemos agora, como símbolo de comunhão, fru
tos, flores, sementes e comidas. 

Preces 

Animador(a) - Oremos, pedindo todos juntos: 
Todos(as) - ó Deus do amor, fortalece nossa união! 



Leitor(a) 2 - Para que vivamos sempre como filhas e filhos teus e 
como verdadeiros irmãos e irmãs ... 
- Para continuarmos construindo comunidade de comunhão e de
partilha na sociedade e na Igreja ...

- Para irmos superando a divisão entre as Igrejas e entre as reli
giões ...

- Frente ao neoliberalismo da idolatria do lucro, do mercado total
e da exclusão das maiorias ...

- Para unirmos forças e acrescentar eficácia nas diferentes orga
nizações de Cidadania, Direitos Humanos, Movimento Popular
e Pastoral. ..

- Nos desafios da convivência na família, na vizinhança, no traba
lho, na comunidade ...

- Para fortalecer a caminhada de libertação dos países irmãos da
Nossa América e de todo o Terceiro Mundo ...

- Para juntarmos energias e esperanças com os irmãos e irmãs
solidários do Primeiro Mundo, unindo culturas e povos ...

- Para defender e cuidar carinhosamente a terra, a água, o ar, as
plantas, os animais, a vida, o universo, sendo colaboradores
teus no mistério da Criação ...

- Para imitarmos o amor generoso de nossos mártires que junta
ram suas lutas e seu sangue na grande causa de teu Reino ...
(Preces espontâneas.)

Todos(as) - Pai Nosso ... 

Oração 

Animador(a) - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da 
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós 
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e 
te pedimos que derrames em nós a força do teu Espírito para que 
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém. 
(Partilha-se agora a comida, as flores, as sementes .. .) 

Canto - "Deus chama a gente ... " (p. 16 nº 10). 

Bênção (Cada pessoa benze e é benzida pela pessoa que estiver ao lado). 

União 

Ecumênica 

"Para que sejam um, como nós" (Jo 17, 11) 



- Para que enxerguemos a corrupção, a falsidade e a manipula
ção políticas ...

- Para que saibamos corrigir em nós e em nossas famílias o
machismo, o racismo, a hipocrisia ...

- Para que não nos iludamos com a publicidade e o consumismo
e saibamos discernir o que nos oferecem os meios de comunica
ção social...

- Para que vejamos em todo irmão ou irmã o próximo a quem
devemos servir generosamente ...

- Para que, como tu, optemos sempre pelos pobres e excluídos ...
- Para que nunca esqueçamos o testamento de Jesus, que nos
pediu para fazer memória de sua Páscoa ...

- Para que mantenhamos também viva a memória dos nossos
mártires.
(Preces espontâneas.)

Todos(as) - Pai Nosso ... 

Oração 

Animador(a) - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da 
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós 
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e 
te pedimos que derrames em nós a força do teu Espírito para que 
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém. 
(A Bíblia vai passando pelas mãos dos presentes e todos a beijam.) 

Canto - "Dá-nos um coração grande para amar. .. " (p. 15, nº 9)

Bênção (Asperge-se a comunidade com água benta e perfumada).

Esperança 
Pascal 

"Eu sou a ressurreição e a vida" (Jo 11,2s)



Oração inicial (página 1). 

Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, hoje, no terceiro dia do tríduo dos 
mártires da caminhada latinoamericana, celebramos nossa ES
PERANÇA PASCAL. As mortes de nossos mártires não são mor
tes simplesmente morridas, nem mortes fatalmente matadas, são 
mortes vividas, vidas doadas. 
Todos(as)-Vidas pela Vida, vidas ressuscitadas. 

Leitor(a) 2 - Como Jesus, eles dizem, em sua generosidade he
róica: "Ninguém me tira a vida, eu a dou". Não celebramos uma 
memória triste, uma história acabada. Celebramos uma memória 
de futuro, mortes vitoriosas, sementes de novas vitórias. "A me
mória das vítimas é a causa de nossa esperança" (W. Benjamin). 
Todos(as) - Vidas pela Vida, vidas ressuscitadas. 

Leitor(a) 3) - Os mártires fizeram de suas causas (a fé, a terra, 
os direitos humanos, a justiça, a libertação ... ) a razão de ser de 
suas vidas e a vitória em suas mortes. Eles não morreram inutil
mente, morreram fecundamente! O sangue dos mártires, como o 
sangue de Jesus, é vinho de festa, licor de Páscoa, bebida do 
Reino. 

Leitura bíblica 

Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavra de Deus. 
(Canta-se uma aclamação.) 

Leitor(a) 4 - (Proclamar um dos textos bíblicos). 

- SI 23 - "O Senhor é o meu pastor''.
- SI 116 - "Libertou minha vida da morte".
- Jo 11,25 - "Eu sou a ressurreição e a vida".
- Jo 12,24 - "Se o grão de trigo não morre, fica sozinho".
- 1 Cor 15, 13-19.54-55 - "A ressurreição de Cristo e a dos mortos".
- 2  Tm 2,1-13- "Se com Ele morremos, com Ele viveremos".
- Ap 12, 10-11; 21, 1-5 - "Eis que faço novas todas as coisas".

Animador(a) - Que os nossos corações sejam terra fértil para 
acolher a Palavra do Senhor! 
(Momento de silêncio.) 

se Jesus. Precisamos saber enxergar "os sinais dos tempos", 
como o mesmo Jesus nos pediu e como se propôs fazer o Concí
lio Vaticano li. 

Leitor(a) 1 - Ver e julgar a realidade à luz da fé, com exame de 
consciência e com os olhos críticos das ciências sociais. Saber 
detectar o egoísmo, a cobiça, a prepotência do sistema econômi
co e político que domina o mundo; como também o consumismo, 
o racismo, o machismo, a corrupção, que talvez nos escravizam.

Animador(a) - O sangue dos mártires pode ser um bom colírio 
de libertação, que clareie a nossa consciência crítica. Recorde
mos alguns desses mártires! 
(Neste momento se evocam vários nomes.) 

Animador(a) - Por que morreram? Qual era a sua luta? Quem os 
matou? Por que tem que se chegar ao extremo de perder a vida 
violentamente, quando se defende uma causa justa? 
- Que causas defendiam nossos mártires?
- A causa vale mais do que a vida, porque dá à vida sua razão de
ser; e dá a razão de ser à morte dos mártires. "A causa é que faz
o mártir", escreveu Santo Agostinho. Será que essas causas
dos mártires são ainda atuais e têm que ser ainda hoje nossas
causas? Quais são as lutas que, hoje, nos mobilizam?
(Faz-se um momento de partilha.) 

Animador(a) - Trazemos, agora, no meio de um profundo silên
cio de meditação, uma coroa de arame farpado, símbolo de cobi
ça e de escravidão. 
(Pode-se fazer o gesto com fundo musical.) 

Preces 

Animador(a) - Oremos, pedindo todos juntos: 
Todos(as) - Deus da Verdade, abre nossos olhos e nosso coração. 

Leitor(a) 2 - Para que não nos deixemos ofuscar pelo egoísmo e 
pela cobiça ... 
- Para que nunca nos enganemos com as mentiras e as promes

sas dos poderosos ...
- Para que saibamos detectar a perversidade do sistema
neoliberal. ..



Oração inicial (página 1).

Leitor(a) 1 - Irmãs e irmãos, neste primeiro dia do nosso tríduo 
dos mártires da caminhada latinoamericana, pedimos ao Deus 
da Vida que nos dê uma CONSCIÊNCIA CRÍTICA, porque não 
basta recordar os nossos mártires. 
Todos(as) - Queremos entender suas vidas e suas mortes. 

Leitor(a) 2 - Devemos ver e julgar as estruturas, os poderes, as 
forças do mal, que os levaram à morte. E devemos acolher as 
motivações e os sonhos que os levaram a doar a vida. "Não tem 
nada mais subversivo que o cadáver de um mártir''. 
Todos(as) - Queremos entender suas vidas e suas mortes. 

Leitor(a) 3 - O ódio que mata os mártires e o amor com que eles 
morrem sacodem nosso comodismo, nossa passividade, revolu
cionam o mundo. Sempre que saibamos responder. "Nossas mor
tes - dizem as vítimas num filme famoso - não são nossas. São 
de vocês. Elas terão o sentido que vocês lhes derem". Cada mar
tírio é uma boa-nova de compromisso e de libertação. 

Leitura bíblica 

Animador(a) - Aclamemos e escutemos a Palavra de Deus. 
(Canta-se uma aclamação.) 

Leitor(a) 4 (Proclamar um dos textos bíblicos). 

- Is 5 8-20 - "Ai daqueles que juntam casa com casa".
- Is 1 o 1-2 - "Ai daqueles que fazem decretos iníquos".
- Mt 16, 1 s - "Não são capazes de interpretar os sinais dos tempos".
- Mt 25,31-46 - O juízo final.
- Lc 6,20-26 - As bem-aventuranças e as maldições.

Animador(a) - Que a Palavra do Senhor ecoe em nossos corações!
(Momento de silêncio.) 

Partilha da Palavra 

Animador(a) - A Palavra de Deus nos adverte e no� ilumi�a, 
para que enxerguemos a realidade. A verdade nos faz livres, d1s-

[IJ 

Partilha da Palavra 

Animador(a) - Somos o Povo da Esperança, filhos e filhas do 
Deus da Vida. Nosso Deus "não é um Deus dos mortos, mas dos 
vivos" (Mt 22,32). Somos discípulos e discípulas do Vencedor da 
morte, testemunhas do Crucificado Ressuscitado, seguidores do 
Vivente para sempre. Quem dá a vida, a ganha. 
Todos(as) - O grão de trigo enterrado é que dá fruto. 

Leitor(a) 1 - "Se me matam ressuscitarei no meu povo", anun
ciou, profético, o bispo mártir de EI Salvador, "São Romero da 
América". Somente é uma vida inútil aquela que se fecha no egoís
mo, na passividade, no isolamento, no medo. 
Todos(as) - O grão de trigo enterrado é que dá fruto. 

Leitor(a) 2 - Nossos mártires, como Jesus, s�íram ao_ enco�t�o
da Vida, mesmo entre os poderes de Jerusalem e na 1gnom1rna 
do Calvário, para triunfar definitivamente na Páscoa. Não bus
quemos entre os mortos aqueles que estão vivos ... (cf. Lc 24,5). 
Todos(as).: O grão de trigo enterrado é que dá fruto. 

Leitor(a) 3 - Agora, depende de nós em grande_ �arte o fruto
histórico dessas vidas doadas. Depende da memoria que delas 
façamos. Depende de como assumamos as causas que os már
tires assumiram. "Vocês serão minhas testemunhas em Jerusa
lém e até os confins da Terra", nos pede Jesus (At 1,8). 
Todos(as) - O grão de trigo enterrado é que dá fruto. 

Animador(a) - Hoje, aqui, no nosso meio diário, toca-nos ser 
testemunhas, "esperançados e esperançadores", d'Ele e �aque
les e daquelas que, como Ele, deram a vida. Somos herdeiros do 
seu sangue. Por nós continua a sua cami���da. . - Estamos animados no meio da labuta diana, ou somos pessi-
mistas amargurados, em casa, no trabalho, na comunidade? 

-Somos presença de esperança na pastoral, no movimento po-
pular, nas hora:5 de mobilizaç�o. e de cam�anh�._s? . - Fazemos da B1blia, da Eucaristia, da oraçao diana, o alimento
de nossa Esperança pascal?

- Como enfrentamos o sofrimento, as decepções, o fracasso?
- Damos testemunho da vitória de Jesus e de seus mártires?

(Faz-se um momento de partilha.) 

Animador(a) - Acolhemos solenemente o círio pascal e o acla
mamos, aplaudindo e cantando a alegria da Páscoa. 

�



Leitor(a) 1 - Bendito sejas, Deus da Vida, pela ressurreição de 
Jesus Cristo, e por esta luz radiante! 
(Canta-se algum refrão pascal.) 

Preces 

Animador(a) _- Oremos pedindo todos juntos: 
Todos(as) - O Deus da Vida, reacende nossa esperança! 

Leitor(a) 2 - Diante da perseguição, incompreensão ou traição .. . 
- Nos momentos de fracasso, de desânimo ou de insegurança .. .
- Na hora da solidão, da doença ou da morte ...
- Quando nos sentimos desafiados pelos compromissos familia-
res, sociais, políticos, pastorais ...

- Quando nos escandalizam dirigentes da Sociedade ou da Igreja ...
- Para que continuemos lutando sempre pelas causas da Justiça,

da Libertação e da Vida, que são causas do teu Reino ...
- Para celebrarmos, anunciarmos, construirmos e esperarmos o

Novo Céu e a Nova Terra que nos tens prometido ...
- Para que saibamos dar ao mundo de hoje, e sobretudo à juven
tude, a razão de nossa esperança, com a palavra, com a ação,
com a vida toda ...

- Para que sejamos verdadeiras testemunhas da Páscoa de Je
sus e da páscoa de nossos mártires ...
(Preces espontâneas.)

Todos(as) - Pai Nosso ... 

Oração 

Animador(a) - Deus da vida, fazendo memória dos mártires da 
caminhada, celebramos a Páscoa de Jesus na sua páscoa. Nós 
te bendizemos pelo amor que neles venceu o medo e a tortura e 
te pedimos que derrames em nós a torça do teu Espírito para que 
sejamos fiéis no meio das lutas e dos sofrimentos da vida. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém. 
(Estando ao redor do círio pascal, cada pessoa acende nele uma vela, e o 
grupo se compromete a celebrar todos os anos, marcando já data e lugar, este 
Tríduo dos Mártires da Caminhada.) 

Canto - "Quando o dia da paz renascer .. :' (p. 16 nº 11).

Bênção (Todos(as) se dão um abraço de paz e de compromisso, trocando as velas.) 

Consciência 

Crítica 

"Não são capazes de interpretar 
os sinais dos tempos" (Mt 16,3)



'-

Recordação da vida 

Animador(a) - "A Terra mostrará o sangue que bebeu e 
não mais encobrirá aqueles que foram mortos" (Is 26,21 ). 

"Depois da nossa partida lembrem-se de nós. Não nos 
deixem no esquecimento. Evoquem nossos rostos e nossa 
palavra ... " (Popol Vuh, livro sagrado do povo maia). 

Para recolher esse sangue mártir, para recordar esses 
irmãos e irmãs que têm dado sua vida pela Vida, estamos 
reunidos aqui, celebrando a memória dos Mártires da Cami
nhada. 

Todos(as) - Somos herdeiros do seu sangue e da 
sua esperança. 

Leitor(a) 1 - Mártir é a testemunha coerente, que vai 
até o fim, aquela que dá "a prova maior de amor'' (Jo 15, 13), 
como disse o próprio Jesus, o Mártir por excelência, "a Teste
munha fiel" (Ap 1,5). 

Nós celebramos, concretamente, os Mártires da Cami
nhada Latinoamericana. Homens e Mulheres do nosso tem
po, de diferentes idades, culturas e profissões, religiosos ou 
militantes, comprometidos com as grandes causas da Vida, 
que são também as causas do Reino, aqui, na nossa Pátria 
Grande. Companheiros e companheiras da caminhada, gen
te da gente, com quem temos convivido talvez. Dessas teste

munhas nós somos testemunhas. 
Todos(as) - Somos herdeiros do seu sangue e da 

sua esperança. 

Animador(a) - E queremos celebrar a MEMÓRIA de 
nossos mártires de um modo sincero e conseqüente, assu
mindo um COMPROMISSO atualizado com as CAUSAS pe
las quais� eles e els3s deram a vida

,_ 
Para fortªlecer nossa 

CONSCIENCIA CRITICA, nossa UNIAO ECUMENICA e nos
sa ESPERANÇA PASCAL. 

Hino dos mártires 

"Venham todos, cantemos ... " (p. 15, nº 6) 
(Segue-se o roteiro do encontro do dia.) 

(� _____ ca_n_to_s ____ �J 
1) Prova de amor
Prova de amor maior não há
Que doar a vida pelo irmão! (bis)

2) Dia e noite
Dia e noite, trevas e luz,
tudo é graça: Deus nos conduz!

3) Do tronco da vida
Do tronco da vida,
mesmo ferida,
nasce uma flor,
rindo da dor, ô ô ô ...

4) Vitória
Vitória! Tu reinarás!
ó Cruz! Tu nos salvarás! (bis)

5) Cristo ressuscitou
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte por amor.
Cristo ressuscitou, aleluia!
Venceu a morte por amor, aleluia!

Tendo vencido a morte, 
o Senhor ficará para sempre entre nós,
para manter viva a chama do amor
que reside em cada cristão, a caminho do Pai

Tendo vencido a morte, 
o Senhor nos abriu um horizonte feliz,
pois nosso peregrinar pela face do mundo
terá seu final na morada do Pai.

6) Hino dos mártires
Venham todos cantemos
um canto que nasce da terra,
canto novo de paz e esperança,
em tempos de guerra.
Neste instante há inocentes
tombando nas mãos de tiranos.
Tomar terra, ter lucro matando:
são esses seus planos.
Lavradores: Raimundo, José,
Margarida, Nativo,
assumir sua luta e 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! 
Eis o dia da libertação! 
De cabeças erguidas, 
de braços unidos, irmãos! 
Haveremos de ver, qualquer dia, 
chegando a vitória: 
o povo nas ruas, fazendo a história,
crianças sorrindo, em toda a nação! (bis)

Companheiros, no chão dessa pátria 
é grande a peleja! 
No altar da Igreja o seu 
sangue bem vivo lateja! 
Sobre as mesas de cada família 
há frutos marcados 
e há flores vermelhas 
gritando por sobre os roçados! 
O Senhor, Deus da vida, 
escuta esse nosso cantar, 
pois contigo o povo oprimido 
há de sempre contar! 
Para além da injúria e da morte 
conduz nossa gente! 
Que o teu Reino triunfe 
na terra deste Continente. 

7) ó luz do Senhor
Ó luz do Senhor,
que vem sobre a terra:
inunda o universo,
com teu esplendor!

8) Salve luz eterna
Salve luz eterna,
luz és tu, Jesus.
Teu clarão é a fé,
fé que nos conduz!

9) Dá-nos um coração
Dá-nos um coração
grande para amar!
Dá-nos um coração
forte para lutar!



Gente nova, criando nova história, 
construtores de um mundo mais irmão. 
Raça nova, que vive o dia-a-dia, 
como risco de um longo caminhar ... 

Povo novo, lutando na esperança, 
na justiça forjando nova paz. 
Gente livre, sem medos, nem correntes. 
Gente livre, querendo libertar! 

Povo novo, amando sem fronteiras 
e acima de raças e lugar. 
Povo eleito de livres e de pobres, 
partilhando com todos casa e pão! 

1 O) Momento novo 
Deus chama a gente pra um momento novo 
qe caminhar junto com seu povo. 
E hora de transformar o que não dá mais: 
sozinho, isolado, ninguém é capaz. 
Por isso vem! 
Entra na roda com a gente, também! 
Você é muito importante! (Vem!) (bis) 

Não é possível crer que tudo é fácil, 
há muita força que produz a morte, 
gerando dor, tristeza e desolação. 
É necessário unir o cordão.

A força que hoje faz brotar a vida 
atua em nós pela sua graça. 
É Deus quem nos convida pra trabalhar,
o amor repartir e as forças juntar.

11) Utopia
Quando o dia da paz renascer, 
quando o sol da esperança brilhar, 
eu vou cantar! 
Quando o povo nas ruas sorrir 
e a roseira de novo florir, 
eu vou cantar! 
Quando as cercas caírem no chão, 
quando as mesas se 
encherem de pão, 
eu vou cantar! 
Quando os muros que cercam jardins, 
destruídos, então os jasmins 
vão perfumar! 

Vai ser tão bonito se ouvir a canção 
cantada de novo! 

No olhar da gente a certeza do irmão: 

Reinado do povo! 

Quando as armas da destruição, 
destruídas em cada nação, 
eu vou sonhar! 
E o decreto que encerra a opressão, 
assinado só no coração, 
vai triunfar! 
Quando a voz da verdade se ouvir, 
e a mentira não mais existir, 
será, enfim, 
tempo novo de eterna justiça, 
sem mais ódio, 
sem sangue ou cobiça: 
vai ser assim! 

12) Pai nosso dos mártires
Pai nosso dos pobres marginalizados! 
Pai nosso, / dos mártires, dos torturados! 

Teu nome é santificado / naqueles que mor
rem defendendo a vida. / Teu nome é glorifi
cado / 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. ôôôô 

Queremos fazer tua vontade / És o verdadei
ro Deus libertador. / Não vamos seguir as dou
trinas / corrompidas pelo poder do opressor. 
/ Pedimos-te o Pão da vida / o pão da segu
rança, o pão das multidões, / o pão que traz 
humanidade, / que constrói a vida em vez de 
canhões.ôôôô 

Perdoa-nos quando, por medo, / ficamos ca
lados diante da morte! / Perdoa e destrói os 
reinos/ em que a corrupção é a lei mais for
te. / Protege-nos da crueldade / do Esqua
drão da Morte, dos prevalecidos. / Pai nosso, 
revolucionário, / parceiro dos pobres, Deus 
dos oprimidos! ôôôô 

Oração inicial 
(Para todos os dias.) 

Refrãos meditativos 

"Prova de amor ... " 
"Dia e noite, trevas e luz ... " 
"Do tronco da vida ... " 
"Vitória, tu reinarás" 
"Cristo ressuscitou, aleluia". 
(Enquanto se entoa um dos refrãos, pessoas trazem a cruz, fotografias ou 

cartazes dos mártires.) 

Abertura 

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)

Ao Deus do universo venham festejar! (bis)

Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua fidelidade dura eternamente! (bis)

- Para ti, Senhor, toda noite é dia, (bis)

e a morte com amor, por ti se alumia. (bis)

És a luz do mundo, és a luz da vida, (bis)

Cristo Jesus resplende, és nossa alegria! (bis)

- Suba nossa prece a ti, ó Senhor! (bis)

Este louvor pascal se oferta com amor. (bis)

- Nossas mãos orantes, para os céus subindo, (bis)
cheguem como oferenda ao som deste hino! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)
glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)

Com tantas testemunhas, a Deus louvação. (bis)

[TI 



Oração da Irmandade dos Mártires da 
Caminhada Latinoamericana 

Deus da Vida e do Amor, Trindade Santa: 
Em Irmandade com os Mártires 

da Caminhada da Nossa América, 
vos louvamos e agradecemos 

pela força que derramastes em seus corações 
para darem a vida e a morte 

pela Vida, no Amor. 

Como Jesus, foram fiéis até o fim 
e deram a prova maior. 

Por Ele e com Ele, 
venceram o pecado, a escravidão e a morte 
e vivem gloriosos, sendo páscoa na Páscoa. 

Derramai também em nós o vosso Espírito 
de união, de fortaleza e de alegria, 

para que demos totalmente nossas vidas 
pela causa do vosso Reino. 

Por esses muitos irmãos e irmãs, 
testemunhas pascais. 

Por Maria, a mãe da Testemunha Fiel. 
E pelo mesmo Jesus Cristo, 
o Crucificado Ressuscitado,

Primogênito vencedor da morte. 

Amém, Axé, Awere, Aleluia! 

Santuário dos Mártires da 
Caminhada Latinoamericana 

Casa Pastoral 
Rua São Paulo, 60 

Ribeirão Cascalheira, MT, Brasil 
CEP 78675-000 

Tel/Fax: (0**65) 489-1279 
Correio eletrônico: araguaia@ax.apc.org 

, 

TRIDOO 
OOSMARTIRESDACAMINIIADA 
IATINOAMEWCANA 



[� ___ A_PR_E_S_EN_T._�_ÇA_-O ___ �)

Este tríduo foi escrito como preparação da grande Roma
ria ao Santuário dos Mártires da Caminhada Latinoamericana, 
em Ribeirão Cascalheira, Prelazia de São Félix do Araguaia, 
MT, por ocasião dos 25 anos do martírio do pe. João Bosco 
Penido Burnier. 

O texto, porém, é suficientemente aberto para servir em 
qualquer lugar e em qualquer data. Cada comunidade poderá 
concretizá-lo, em seu respectivo contexto, explicitando a me
mória dos mártires mais chegados. 

O importante é manter viva, atualizada, comprometedo
ra, a memória daqueles e daquelas que deram suas vidas por 
essas causas maiores de nossas lutas e sonhos, que são cau
sas da Vida, causas do Reino. Um Povo ou uma Igreja que es
quecesse seus mártires não mereceria sobreviver. 

Para celebrar com mais espírito o tríduo, é bom preparar 
o ambiente com cartazes e símbolos adequados, escolher em
tempo as leituras e os cantos e distribuir oportunamente as
tarefas. E convidar as pessoas da comunidade, da vizinhança,
do movimento popular; sem esquecer a juventude.

O Santuário dos Mártires da Caminhada Latinoamericana, 
único em seu gênero, e construído em mutirão à raiz do martí
rio do pe. João Bosco, pode ser ponto de referência para pro
gramações e publicações dedicadas aos nossos mártires. 

Agradeceremos que nos enviem tudo quanto a eles se 
refira, em textos, vídeos, CDs, cartazes, programas ... Para ir
mos mantendo acesa a memória dessa nuvem de testemunhas 
que nos precedem e nos acompanham e para criarmos uma

irmandade forte e esperançada de testemunhas. 
Somos herdeiros privilegiados e responsáveis de muito 

sangue e de muito sonho. Queremos ser sempre memória con
seqüente desses irmãos e irmãs que, como Jesus, nos deram 
a prova maior de amor. 

Pedro Casaldáliga 
Bispo de São Félix do Araguaia, MT 

13) Pelos caminhos da América
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 prá lá!. ..

Pelos caminhos da América, 
há monumentos sem rosto, 
heróis pintados, mau gosto, 
livros de história sem cor; 
caveiras 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-lhes onde acharão 
seus 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 guerrilheiro querido 
que foi buscar o amanhã! 

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 umas flores 
pra festa que vem depois! 

14) Hino do Ribeirão Bonito
e redondezas
Ribeirão Bonito, Cruz do padre João, 
alta Cascalheira, gentes do Sertão. 
O suor e o sangue fecudando o chão. 
Mãe Aparecida, o profeta João, 
Terra da Esperança, povo em mutirão, 
Igreja dos pobres em Libertação. 

Os Índios pais banhavam sua vida 
nas águas livres deste Ribeirão. 
Filhos da Liberdade já perdida, 
a injustiça nos banha em poeirão. 

Sempre tocados, retirantes fomos, 
mas chega o dia de firmar o pé. 
Ninguém é mais do que também nós somos, 
filhos de Deus, iguais à luz da Fé. 

Da União fazemos nossa força; 
da Liberdade, nosso novo ar. 
A terra que é de Deus é também nossa. 
Quem sabe ser irmão, pode ficar. 

Festando a Páscoa em cada Eucaristia, 
sentindo o Cristo vivo em cada irmão. 
A Igreja se constrói no dia-a-dia de um povo 
que labuta em mutirão. 

15) Falas, Senhor
Falas, Senhor, falas da vida.
Só tu tens palavras eternas! Queremos ouvir!

16) Que arda como brasa
Que arda como brasa tua palavra; 
nos renove esta chama 
que a boca proclama. 

17) Chegou a hora da alegria
Chegou a hora da alegria. 
Vamos ouvir esta palavra que nos guia. (bis) 

Tua palavra vem chegando bem veloz 
por todo canto hoje se escuta a tua voz. 
Nada se cria sem a força do calor 
Que sai da boca de Deus, nosso criador. 
Aleluia, aleluia. 

18) A Palavra de Deus já chegou
A Palavra de Deus já chegou.
Nova luz clareou para o povo.
Quando a Bíblia Sagrada se abriu
todo pobre já viu mundo novo. {bis)



2004 

1 º de janeiro 
As entidades ou empresas que 
realizarem pesquisas de opinião 
pública relativas às eleições ou 
aos candidatos ficam obrigadas, a 
partir desta data, a registrar na 
Justiça Eleitoral as informações 
colhidas. (Lei 9.504/97, art. 33); 
5 de março 
último dia para o Tribunal 
Superior Eleitoral expedir as 
instruções relativas às eleições; 
5 de maio 
último dia para o eleitor requerer 
inscrição eleitoral ou 
transferência de domicílio; 
1º de julho 
Data a partir da qual não será 
veiculada a propaganda 
partidária gratuita, nem será 
permitido nenhum tipo de 
propaganda política paga no 
rádio e na televisão; 
3 de julho 
Os agentes públicos ficam 
proibidos, entre outras condutas, 
de nomear, contratar, demitir 
sem justa causa, realizar 
transferência voluntária de 
recursos da União aos estados e 
municíopios e dos estados aos 
municípios; 
5 de julho 
Último dia para a apresentação 
no cartório eleitoral do 
requerimento de registro de 
candidatura aos cargos de 
prefeito, vice-prefeito e vereador; 
6 de julho 
A propaganda eleitoral é 
permitida a partir desta data; 
18 de setembro 
Nenhum candidato poderá ser 
detido ou preso a partir desta 
data, salvo no caso de flagrante 
delito; 
30 de setembro 
Último dia para a divulgação da 
propaganda eleitoral no rádio e 
na televisão, para a realização de 
debates e para propaganda 
política em comícios ou reuniões 
públicas; 
2 de outubro - último dia para a 
propaganda eleitoral em alto
falantes e amplificadores de som 
ou para a promoção de carreata e 
para distribuição de material de 
propaganda política, inclusive 
volantes e outros impressos; 

JANEIRO DE 2004 
1° de janeiro - quinta-feira 
l .Data a partir da qual as
entidades ou empresas que
realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou
aos candidatos ficam obrigadas
a registrar, na Justiça Eleitoral, 
as informações previstas em lei e 
em Instruções expedidas pelo 
TSE (Lei nº 9.504/97, art. 33). 

MARÇO 
5 de março - sexta-feira 
1. Último dia para o TSE expedir
as instruções relativas às eleições
de 2004 (Lei nº 9.504/97, art.
105, caput).

ABRIL 

3 de abril - sábado 
l .Data a partir da qual todos os
programas de computador de
propriedade do Tribunal Superior
Eleitoral, desenvolvidos por ele
ou sob sua encomenda, utilizados
nas urnas eletrônicas para os
processos de votação, apuração e
totalização, poderão ter suas
fases de especificação e de
desenvolvimento acompanhadàs
por técnicos indicados pelos
partidos políticos, pela Ordem
dos Advogados dó Brasil e pelo
Ministério Público (Lei nº 

10. 740/2003).

6 de abril - terça-feira 
(180 dias antes) 
1. Último dia para o órgão de
direção nacional do partido
publicar, no D.Oficial da União,
as normas para a escolha e
substituição de candidatos e para
a formação de coligações, na
hipótese de omissão do estatuto
(Lei nº 9.504/97, art. 7°, § l º).
2.Data a partir da qual é vedado
aos agentes públicos fazer, na
circunscrição do pleito, revisão
geral da remuneração dos
servidores públicos que exceda a
recomposição da perda de seu
poder aquisitivo ao longo do ano
da eleição (Lei nº 9.504/97, art.
73, inciso VIII).

MAIO 

5 de maio - quarta-feira 
1. Último dia para o eleitor
requerer inscrição eleitoral ou
transferência de domicílio (Lei nº 

9.504/97, art. 91).
2.Último dia para o eleitor que
mudou de residência dentro do
município pedir alteração no seu
título (Código Eleitoral, art. 46, §
3º, II; Res. nº 20.166, de 7.4.98).
3. Último dia para o eleitor
portador de deficiência solicitar
sua transferência para seções
eleitorais especiais.

JUNHO 

10 de junho - quinta-feira 
l .Data a partir da qual é
permitida a realização de
convenções destinadas a
deliberar sobre coligações e
escolha de candidatos a prefeito,
a vice-prefeito e a vereador (Lei
nº 9.504/97, art. 8°, caput).
2.Data a partir da qual os feitos
eleitorais terão prioridade para a
participação do Ministério
Público e dos juízes de todas as
justiças e instâncias, ressalvados
os processos de habeas corpus e
mandado de segurança (Lei nº 

9.504/97, art. 94, caput).

25 de junho - sexta-feira 
1. Último dia para as empresas de
publicidade entregarem aos 
juizes eleitorais a relação dos 
locais destinados à divulgação de 
propaganda eleitoral por meio de 
outdoors (Lei nº 9.504/97, art. 
42, § 4°). 

30 ,de junho - quarta-feira 
1. Ultimo dia para a realização de 
convenções destinadas a 
deliberar sobre coligações e 
escolha de candidatos a prefeito, 
a vice-prefeito e a vereador (Lei 
nº 9.504/97, art. 8°, caput). 

/ 
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JULHO 

tº de julho - quinta-feira 

1. Data a partir da qual não será
veiculada a propaganda
partidária gratuita prevista na Lei
nº 9.096/95, nem será permitido
nenhum tipo de propaganda 
política paga no rádio e na 
televisão (Lei nº 9.504/97, art. 
36, § 2°). 

2.Data a partir da qual é vedado
às emissoras de rádio e de
televisão, em programação
normal e em noticiário (Lei nº 

9.504/97, art. 45, I a  VI): 
I - transmitir, ainda que sob a 
fonna de entrevista jornalística, 
imagens de realização de 
pesquisa ou de qualquer outro 
tipo de consulta popular de 
natureza eleitoral em que seja 
possível identificar o 
entrevistado ou em que haja 
manipulação de dados; 
II - usar trucagem, montagem ou 
outro recurso de áudio ou vídeo, 
que, de qualquer fom1a, 
degradem ou ridicularizem 
candidato, partido ou coligação, 
ou produzir ou veicular programa 
com esse efeito; 
III - veicular propaganda política 
ou difundir opinião favorável ou 
contrária a candidato, partido, 
coligação, a seus órgãos ou 
representantes; 
IV - dar tratamento privilegiado 
a candidato, partido ou 
coligação; 
V - veicular ou divulgar filmes, 
novelas, minisséries ou qualquer 
outro programa com alusão ou 
crítica a candidato ou partido 
político, mesmo que 
dissimuladamente, exceto 
programas jornalísticos ou 
debates políticos; 
VI - divulgar nome de programa 
que se refira a candidato 
escolhido em convenção, ainda 
quando preexistente, inclusive se 
coincidente com o nome de 
candidato ou com o nome que 
deverá constar da urna 
eletrônica. 

3 de julho - sábado 
(três meses antes) 

l .Data a partir da qual são
vedadas aos agentes públicos as
seguintes condutas (Lei nº 

9.504/97, art. 73, incisos V e VI,
a):
I - nomear, contratar ou de
qualquer forma admitir, demitir
sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por
outros meios dificultar ou
impedir o exercício funcional e,
ainda, ex offi.cio, remover,
transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do
pleito, até a posse dos eleitos,
sob pena de nulidade de pleno
direito, ressalvados os casos de:
a) nomeação ou exoneração de
cargos em comissão e designação
ou dispensa de funções de
confiança;
b) nomeação para cargos do
Poder Judiciário, do Ministério
Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos
órgãos da Presidência da
República;
c) nomeação dos aprovados em
concursos públicos homologados
até 3 de julho de 2004;
d) nomeação Ol.vcontratação
necessária à instalação ou ao
funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com
prévia e expressa utorização do
chefe do Poder xecutivo;
e) transferência ou remoção ex
officio de militares, de policiais
civis e de agentes penitenciários;
II - realizar transferência
voluntária de recursos da União
aos estados e municípios, e dos
estados aos municípios, sob pena
de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para
execução de obra ou de serviço
em andamento e com
cronograma prefixado, e os
destinados a atender situações de
emergência e de calamidade
pública;
2.Data a partir da qual é vedado
aos agentes públicos cujos 
cargos estejam em disputa na 
eleição (Lei nº 9.504/97, art. 73, 
VI, b e c, e § 3º): 
I - com exceção da propaganda 
de produtos e serviços que 

tenham concorrência no 
mercado, autorizar publicidade 
institucional dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos, ou das 
respectivas entidades da 
administração indireta, salvo em 
caso de grave e urgente 
necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça 
Eleitoral; 
II - fazer pronW1ciamento em 
cadeia de rádio e de televisão, 
fora do horário eleitoral gratuito, 
salvo quando, a critério da 
Justiça Eleitoral, tratar-se de 
matéria urgente, relevante e 
característica das funções de 
governo. 
3 .Data a partir da qual é vedado 
aos candidatos aos cargos de 
prefeito e de vice-prefeito 
participar de inaugurações de 
obras públicas (Lei nº 9.504/97, 
art. 77, caput). 
4.Data a partir da qual é vedada,
na realização de inaugurações, a
contratação de shows artísticos
pagos com recursos públicos
(Lei nº 9.504/97, art. 75).

5 �e julho - segunda-feira
!. Ultimo dia para a apresentação 
no cartório eleitoral, até as 
dezenove horas, do requerimento 
de registro de candidatura aos 
cargos de prefeito, vice-prefeito 
e vereador (Lei nº 9.504/97, art. 
11, caput). 
2.Data a partir da qual
permanecerão abertas aos
sábados, domingos e feriados as
secretarias do Tribunal Superior
Eleitoral e dos tribunais
regionais eleitorais e os cartórios
eleitorais, em regime de plantão
(LC nº 64/90, art. 16).
3. Último dia para os tribunais e
conselhos de contas tomarem
disponível à Justiça Eleitoral
relação daqueles que tiveram
suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão
irrecorrível do órgão competente.
ressalvados os casos em que a
questão estiver sendo submetida
à apreciação do Poder Judiciário,
ou que haja sentença judicial
favorável ao interessado (Lei nº 

9.504/97, art. 11, § 5°).



6 de julho - terça-feira 
1. Data a partir da qual será 
permitida a propaganda eleitoral 
(Lei nº 9.504/97, art. 36, caput). 
2.Último dia para a apresentação,
pelos órgãos regionais da
maioria dos partidos
participantes do pleito, do
requerimento para que seja
reservado dez por cento do
tempo destinado à propaganda
eleitoral gratuita para divulgação
em rede da propaganda dos
candidatos dos municípios em
que não haja emissora de
televisão, pelas emissoras
geradoras que os atingem (Lei nº 

9.504/97, art. 48, caput).
3.Data a partir da qual,
independentemente do critério de
prioridade, os serviços
telefônicos oficiais ou
concedidos farão instalar, nas
sedes dos diretórios nacionais,
regionais e municipais,
devidamente registrados,
telefones necessários, mediante
requerimento do respectivo
presidente, e pagamento das
taxas devidas (Código Eleitoral,
art. 256, § l ").
4.Data a partir da qual os
partidos políticos registrados
podem fazer funcionar, das oito
às vinte e duas horas, alto
falantes ou amplificadores de
som, nas suas sedes ou em
veículos (Lei nº 9.504/97, art. 39,
§ 3º). 
7 de julho - quarta-feira
1. Último dia para os candidatos
requererem seus registros perante
os cartórios eleitorais, até as 19
horas, caso os partidos ou
coligações não os tenham
requerido (Lei nº 9.504/97, art.
11, § 4°).
8 de julho - quinta-feira 
l .Último dia para o juiz eleitoral
encaminhar para publicação a
relação dos partidos e coligações
que requereram registro de
candidatos, com o fim de
realização de sorteio dos locais
para afixar outdoors (Lei nº 

9.504/97, art. 42, § 5°).
2.Data a partir da qual o juiz
eleitoral deve convocar os
partidos e a representação das
emissoras de televisão e de rádio
visando à elaboração de plano de
mídia para uso da parcela do
horário eleitoral gratuito a ser

utilizado em inserções a que 
tenham direito (Lei nº 9. 504/97, 
art. 52). 
3. Último dia para o eleitor 
portador de deficiência, que 
tenha solicitado transferência 
para seção eleitoral especial, 
comunicar ao juiz eleitoral, por 
escrito, suas restrições e 
necessidades a fim de que a 
Justiça Eleitoral, se possível, 
providencie os meios e recursos 
destinados a facilitar-lhe o 
exercício do voto. 

10 de julho - sábado 
1. Último dia para a Justiça 
Eleitoral realizar o sorteio entre 
os partidos e coligações dos 
locais destinados pelas empresas 
de publicidade à propaganda 
eleitoral por meio de outdoors 
(Lei nº 9.504/97, art. 42, § 5°). 

14 de julho - quarta-feira 
1. Último dia para os partidos 
políticos constituírem os comitês 
financeiros, observado o prazo 
de dez dias úteis após a escolha 
de seus candidatos em convenção 
(Lei nº 9.504/97, art. 19, caput). 

19 de julho - segunda-feira 
I.Último dia para os partidos
políticos ou coligações
registrarem, perante o juízo
eleitoral encarregado do registro
dos candidatos, os comitês
financeiros, observado o prazo
de cinco dias após a respectiva
constituição (Lei nº 9.504/97, art.
19, § 3").

25 de julho - domingo 
1. Último dia para a publicação 
dos nomes das pessoas indicadas 
para compor as juntas eleitorais 
para o primeiro e eventual 
segundo turnos de votação 
(Código Eleitoral, art. 36, § 2º). 
2.Último dia para que os títulos
dos eleitores que requereram
inscrição ou transferência
estejam prontos (Código
Eleitoral, art. 114, caput).

28 de julho - quarta-feira 
l .Último dia para os partidos
políticos impugnarem, em
petição fundamentada, os nomes
das pessoas indicadas para
compor as juntas eleitorais
(Código Eleitoral, art. 36, § 2º).

31 de julho - sábado 
l .Data a partir da qual o Tribunal
Superior Eleitoral poderá
requisitar das emissoras de rádio
e de televisão até dez minutos
diários, contínuos ou não, que
poderão ser somados e usados
em dias espaçados, para a
divulgação de seus comunicados,
boletins e instruções ao
eleitorado (Lei nº 9.504/97, art.
93).

AGOSTO 
1 º de agosto - domingo
l .Data a partir da qual é vedado
às emissoras de rádio e de
televisão transmitir programa
apresentado ou comentado por
candidato escolhido em
convenção (Lei nº 9.504/97, art.
45, § 1°).
4 de agosto - quarta-feira 
1. Último dia para os órgãos de
direção municipal dos partidos 
preencherem as vagas 
remanescentes para as eleições 
proporcionais, no caso de as 
convenções para a escolha de 
candidatos não terem indicado o 
número máximo previsto no art. 
10 da Lei nº 9.504/97 (Lei nº 

9.504/97, art. 10, § 5°). 
2.Último dia para a nomeação
dos membros das juntas
eleitorais para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Código Eleitoral, art.
36, § 1°).
3.Último dia para a publicação
do edital de convocação e
nomeação dos mesários para o
primeiro e eventual segundo
turnos de votação (Código
Eleitoral, art. 120, § 3°).
4.Último dia para a designação
da localização das seções
eleitorais para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Código Eleit. art. 135).
5.Data a partir da qual é
assegurada prioridade postal aos
partidos políticos para a remessa
da propaganda de seus
candidatos registrados (Código
Eleitoral, art. 239).
6.Último dia para o Tribmial
Superior Eleitoral apresentar aos
partidos políticos os programas
de computador a serem utilizados
nas eleições (Lei nº 9.504/97, art.
66, caput).



4 de agosto - quarta-feira 
7. Último dia para o pedido de
registro de candidatura às
eleições proporcionais, na
hipótese de preenchimento das
vagas remanescentes ou de
substituição, observado o prazo
de até dez dias contados do fato
ou da decisão judicial que deu
origem à substituição (Lei
9.504/97, art. 13, § 1° e 3°).
8.Último dia para o pedido de
registro de novos candidatos,
observado o prazo de dez dias
contados da decisão, na hipótese
de anulação da convenção
partidária por órgão superior do
partido, quando a deliberação
sobre coligações desobedecer às
diretrizes estabelecidas pela
convenção nacional (Lei nº 

9.504/97, art. 7°, §§ 2° e 3°).

9 de agosto - segunda-feira 
1. Último dia para os partidos
políticos reclamarem da
nomeação dos membros das
mesas receptoras (Lei nº 

9.504/97, art. 63, caput).
2.Último dia para os membros
das mesas receptoras recusarem a
nomeação (Código Eleitoral, art.
120, § 4°).
3. Último dia para os partidos
impugnarem os programas de
computador a serem utilizados
nas eleições (Lei nº 9.504/97, art.
66, § 1°).

11 de agosto - quarta-feira 
1. Último dia para o juiz eleitoral
decidir sobre as recusas e
reclamações contra a nomeação
dos membros das mesas
receptoras (Lei nº 9.504/97, art.
63, caput).

14 de agosto - sábado 
l .Data em que todos os pedidos
de registro de candidatos a
prefeito, a vice-prefeito e a
vereador, mesmo os impugnados,
devem estar julgados pelo juiz
eleitoral, publicadas as
respectivas decisões e anunciada
a audiência de sorteio da ordem
dos candidatos na cédula oficial,
por edital afixado em cartório
(LC nº 64/90, arts. 3° e seguintes,
Código Eleitoral, art. 104, § 3º).
2.Último dia para os partidos
recorrerem da decisão do juiz
eleitoral sobre a nomeação dos

membros da mesa receptora (Lei 
nº 9.504/97, art. 63, § 1°). 
3.Último dia para os
responsáveis por todas as
repartições, órgãos e unidades do
serviço público oficiarem ao juiz
eleitoral, informando o número, a
espécie e a lotação dos veículos e
embarcações de que dispõem
para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação
(Lei nº 6.091/74, art. 3º).

16 de agosto - segunda- feira 
!.Último dia para o juiz eleitoral 
realizar sorteio para a escolha da 
ordem de veiculação da 
propaganda de cada partido ou 
coligação no primeiro dia do 
horário eleitoral gratuito (Lei nº 

9.504/97, art. 50). 

17 de agosto - terça-feira 
!.Data a partir da qual pode ser 
veiculada a propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na televisão 
(Lei nº 9.504/97, art. 47, caput). 
2. Último dia para os tribunais 
regionais eleitorais decidirem os 
recursos interpostos contra a 
nomeação dos membros das 
mesas receptoras (Lei nº 

9.504/97, art. 63, § lº). 
3.Último dia para o juiz eleito
realizar o sorteio da ordem e
disposição dos nomes dos
candidatos às eleições
majoritárias na cédula oficial
(Código Eleitoral, art. 104, § 2°).
18 de agosto - quarta-feira 
I. Último dia para os juízes 
eleitorais enviarem aos tribunais 
regionais eleitorais a relação dos 
candidatos às eleições 
majoritárias e proporcionais, da 
qual constará obrigatoriamente a 
referência ao sexo dos candidatos 
e ao cargo a que concorrem, para 
fins de centralização e 
divulgação de dados (Lei nº 

9.504/97, art. 16). 
19 de agosto - quinta-feira 
!.Último dia para os tribunais 
regionais eleitorais enviarem ao 
Tribunal Superior Eleitoral a 
relação dos candidatos às 
eleições majoritárias e 
proporcionais, da qual constará 
obrigatoriamente a referência ao 
sexo dos candidatos e ao cargo a 
que concorrem, para fins de 
centralização e divulgação de 
dados (Lei nº 9.504/97, art. 16). 

24 de agosto - terça-feira 
(40 dias antes) 
l . Último dia para o diretório
regional indicar integrantes da
Comissão Especial de Transporte
e Alimentação para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Lei 6.091/74, art. 15).

SETEMBRO 
1º de setembro - quarta-feira 
1. Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o modelo da cédula com

os nomes candidatos majoritários
na ordem já definida (Lei nº 

9.504/97, art. 83, § 4º).

3 de setembro - sexta-feira 
1. Último dia para a requisição de
veículos e embarcações, órgãos
ou unidades do serviço público
para o primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei
nº 6.091/74, art. 3°, § 2°).
2.Data da instalação da
Comissão Espec.de Transporte e
Alimentação (Lei nº 6.091/74,
art. 14).
3. Último dia para o juiz eleitoral
comunicar ao Tribunal Regional
Eleitoral os nomes dos
escrutinadores que houver
nomeado e para a publicação;
mediante edital, da composição
das juntas eleitorais (Código
Eleitoral, art. 39).
4.Último dia para o juiz eleitoral
publicar as seguintes relações,
para uso na votação e apuração
(Lei nº 9.504/97, art. 12, § 5º, I e
II):
I - a primeira. ordenada por
coligação ou partido, com a lista
dos respectivos candidatos em
ordem numérica, com o nome
que deve constar da urna
eletrônica;
II - a segunda, com o índice
onomástico e organizada em
ordem alfabética, na qual deve
constar o nome completo de cada
candidato e o nome que deve
constar da urna eletrônica, em
ordem alfabética, seguidos da
res_pectiva legenda e número.
5.Ultimo dia para a designação,
pelos tribunais regionais
eleitorais, da Co1nissão de
Auditoria. para verificação do
funcionamento das urnas
eletrônicas, por meio de votação
paralela.



4 de setembro - sábado 
l .Data em que todos os recursos
sobre pedidos de registros de
candidatos devem estar julgados
pelos tribunais regionais
eleitorais e publicadas as
respectivas decisões (LC nº 

64/90, art. 3° e seguintes).

13 de setembro - segunda-feira 

(20 dias antes) 
I. Último dia para a instalação da 
Comissão de Auditoria, para 
verificação do funcionamento 
das urnas eletrônicas, por meio 
de votação paralela. 

18 de setembro - sábado 
( 15 dias antes) 
I.Data a partir da qual nenhum
candidato poderá ser detido ou
preso, salvo no caso de flagrante
delito (Código Eleitoral, art. 236,
§ l°).
2.Último dia para a requisição de
funcionários e instalações
destinados aos serviços de
transporte e alimentação de
eleitores no primeiro e eventual
segundo turnos de votação (Lei
nº 6.091/74, art. 1°, § 2°).
3.Data em que deve ser
divulgado o quadro geral de
percursos e horários
programados para o transporte de
eleitores para o primeiro e
eventual segundo turnos de
votação (Lei nº 6.091/74, art. 4°).

21 de setembro - terça-feira 
(12 dias antes) 

1. Último dia para a reclamação
contra o quadro geral de
percursos e horários
programados para o transporte de
eleitores no primeiro turno e
eventual segundo turnos de
votação (Lei nº 6.091/74,
art. 4º, § 2º).

23 de setembro - quinta-feira 
(10 dias antes) 
l .Data em que todos os recursos
sobre pedidos de registros de
candidatos devem estar julgados
pelo Tribunal Superior Eleitoral
e publicadas as respectivas
decisões (LC nº 64/90, art. 3° e
seguintes).
2.Último dia para o juiz eleitoral
comunicar aos chefes das
repartições públicas e aos

proprietários, arrendatários ou 
administradores das propriedades 
particulares, a resolução de que 
serão seus respectivos edifícios, 
ou parte deles, utilizados para o 
funcionamento das mesas 
receptoras no primeiro e eventual 
segundo turnos de votação 
(Código Eleitoral, art. 137). 
24 de.setembro - sexta-feira 
1. Último dia para o juiz eleitoral
decidir as reclamações contra o
quadro geral de percursos e
horários para o transporte de
eleitores, devendo, em seguida,
publicar o quadro definitivo (Lei
nº 6.091/74, art. 4°, § 3°).

28 de setembro - terça-feira 
1. Último dia para os partidos
políticos e coligações indicarem
aos juízes eleitorais
representantes para o Comitê
Interpartidário de Fiscalização,
bem como os nomes das pessoas
autorizadas a expedir as
credenciais para fiscais e
delegados (Lei nº 9.504/97, art.
65, §§ l º a 3°).
2.Data a partir da qual e até 48
horas depois da eleição, nenhum 
eleitor poderá ser preso ou 
detido, salvo em flagrante delito, 
ou em virtude de sentença 
criminal condenatória por crime 
inafiançável, ou, ainda, por 
desrespeito a salvo-conduto 
(Código Eleitoral, art. 236). 

30 de setembro - quinta-feira 
(3 dias antes) 
1. Último dia para a divulgação 
da propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão (Lei nº 

9.504/97, art. 47, caput). 
2.Último dia para o juiz eleitoral
remeter ao presidente da mesa
receptora o material destinado à
votação (Código Eleitoral, art.
133).
3 .Inicio do prazo de validade do
salvo-conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235 e parágrafo único).
4. Último dia para propaganda
política mediante comícios ou
reuniões públicas (Código
Eleitoral, art. 240, parágrafo
único).
5.Último dia para a realização de
debates (Resolução nº 20.374, de
2.10.98).

OUTUBRO 
1 º de outubro - sexta-feira 
l .Data em que o presidente da
mesa receptora que não tiver
recebido o material destinado à
votação deverá diligenciar para o
seu recebimento (Código
Eleitoral, art. 133, § 2°).

2 de outubro - sábado 
1. Último dia para a propaganda 
eleitoral mediante alto-falantes e 
amplificadores de som ou para a 
promoção de carreata e para 
distribuição de material de 
propaganda política, inclusive 
volantes e outros impressos (Lei 
nº 9.504/97, art. 39, § 5°, I e II). 

3 de outubro - domingo 
DIA DAS ELEIÇÕES 
(Lei nº 9.504, art. 1°, caput) 
Às 7h - Instalação da seção 
eleitoral (Código Eleitoral, art. 
142). 
Às 8h - Início da votação 
(Código Eleitoral, art. 144). 
Às 17h - Encerramento da 
votação (Código Eleitoral, arts. 
144 e 153). 
Depois das 17h - Emissão do 
boletim de urna e início da 
apuração e da totalização dos 
resultados. 

5 de outubro - terça-feira 
1. Término do prazo, às 17 horas,
do período de validade do salvo
conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235, parágrafo único).
2. Último dia do período em que
nenhum eleitor poderá ser preso
ou detido, salvo em flagrante
delito, ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236,
caput).

6 de outubro - quarta-feira 
1. Último dia para conclusão dos
trabalhos de apuração pelas
juntas eleitorais.
2.Ú1timo dia para o mesário que
abandonar os trabalhos durante a
votação apresentar ao juiz
eleitoral sua justificativa {Código
Eleitoral, art. 124, § 4°).



16 de outubro - sábado 
1. Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição
para prefeito e vice-prefeito e
proclamar os eleitos, se obtida a
maioria absoluta de votos, nos
municípios com mais de
duzentos mil eleitores, ou os dois
candidatos mais votados. Nesta
hipótese, serão esses candidatos
imediatamente convocados para
o sorteio da ordem de colocação
dos nomes na cédula.
2.Último dia para a realização do
sorteio da ordem de disposição
dos nomes dos candidatos às
eleições majoritárias nas cédulas
(Código Eleitoral, art. 104, § 2º).
3 .Data a partir da qual nenhum
candidato que participará do
segundo turno de votação poderá
ser detido ou preso, salvo caso de
flagrante delito (Código
Eleitoral, art. 236, § 1 º).
17 de outubro - domingo 
l .Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o modelo da cédula com
os nomes dos candidatos
majoritários, na ordem já
definida (Lei nº 9.504/97, art. 83,
§ 5º). 
18 de outubro - segunda-feira 
1. Último dia para o início do
período de propaganda eleitoral
gratuita, no rádio e na televisão,
relativo ao segundo turno (Lei nº 

9.504/97, art. 49, caput).
26 de outubro - terça-feira 
l .Data a partir da qual e até 48
horas depois da eleição nenhum
eleitor poderá ser preso ou
detido, salvo em flagrante delito,
ou em virtude de sentença
criminal condenatória por crime
inafiançável, ou, ainda, por
desrespeito a salvo-conduto
(Código Eleitoral, art. 236).

28 de outubro - quinta-feira 
1. Último dia para o juiz eleitoral
remeter ao presidente da mesa
receptora o material destinado à
votação (Cód.Eleitoral, art. 133).
2.Iiúcio do prazo de validade do
salvo-conduto expedido pelo juiz
eleitoral ou presidente da mesa
receptora (Código Eleitoral, art.
235, parágrafo único).

3. Último dia para a propaganda
política mediante comicios ou
reuniões públicas (Cód.Eleitoral,
art. 240, parágrafo único).

29 de outubro - sexta-feira 
1. Último dia para a divulgação
da propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão (Lei nº 

9.504/97, art. 49, caput).
3.Último dia para a realização de
debates (Resolução nº 20.374, de 
2.10.98). 
30 de outubro - sábado 
1. Último dia para a propaganda
eleitoral mediante alto-falantes e
amplificadores de som ou para a
promoção de carreata e para
distribuição de material de
propaganda política, inclusive
volantes e outros impressos (Lei
nº 9.504/97, art. 39, § 5°, I e II). 
31 de outubro - domingo 
DIA DA ELEIÇÃO 

NOVEMBRO 
2 de novembro - terça-feira 
4.Último dia para o pagamento
de aluguel de veículos e
embarcações referente à votação
de 3 de outubro, caso não tenha
havido votação em 2º h1rno (Lei
nº 6.091/74, art. 2º, parág.único). 
5. Último dia para os comitês
financeiros encaminharem aos
juízes eleitorais as prestações de
contas referentes à votação de 3
de outubro, salvo as dos
candidatos que concorreram no
segundo turno (Lei nº 9.504/97,
art. 29, III e IV).
6.Último dia para encaminhar a
prestação de contas pelos 
candidatos às eleições 
proporcionais que optarem por 
fazê-lo diretamente à Justiça 
Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 
29, § 1°). 
7.Último dia nara a retirada das
propagandas relativas às eleições 
nos municípios e estados em que 
não houve votação em segundo 
turno, com a restauração do bem, 
se for o caso. 
5 de novembro - sexta-feira 
1. Último dia em que os feitos 
eleitorais terão prioridade para a 
participação do Ministério 
Público e dos juízes de todas as 
Justiças e instâncias, ressalvados 
os processos de habeas corpus e 
mandado de segurança (Lei nº 

9.504/97, art. 94, caput). 
10 de novembro - quarta-feira 
1. Último dia para o
encerramento dos trabalhos de
apuração pelas juntas eleitorais
(Código Eleitoral, art. 159).

18 de novembro - quinta-feira 
l .  Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição
proporcional para vereador e
proclamar os candidatos eleitos.
2. Último dia para o juiz eleitoral
divulgar o resultado da eleição 
majoritária de 31 de outubro e 
proclamar os candidatos eleitos. 
3.Data a partir da qual os
cartórios e as secretarias dos
tribunais eleitorais não mais
permanecerão abertos aos
sábados, domingos e feriados, e
as decisões, salvo as relativas às
prestações de contas de
campanha, não mais serão
publicadas em cartório ou em
sessão.
30 de novembro - terça-feira 
l .  Último dia para os comitês
financeiros encaminharem aos
juízes eleitorais as prestações de
contas dos candidatos que
concorreram no segundo turno
(Lei nº 9.504/97, art. 29, IV).
2.Último dia para o mesário que
faltou à votação de 31 de outubro
apresentar justificativa ao juiz
eleitoral (Código Eleitoral, art.
124).
3. Último dia para a retirada das
propagandas relativas a eleições
nos estados e municípios em que
houve votação em segundo
turno, com a restauração do bem,
se for o caso.
Último dia para pagamento do
aluguel de veículos e
embarcações referente às
eleições de 2004, nos municípios
onde tenha havido votação em
segundo turno (Lei nº 6.091/74,
art. 2°, parágrafo único).

DEZEMBRO 
2 de dezembro - quinta-feira 
Último dia para o eleitor que 
deixou de votar no dia 3 de 
outubro apresentar justificativa 
ao juiz eleitoral (Lei nº 6.091/74, 
art. 7°). 
11 de dezembro - sábado 
Último dia para a publicação da 
decisão que julgou as contas de 
todos os candidatos, eleitos ou 
não (Lei nº 9.504/97, art. 30, §
l º).

19 de dezembro - domingo 
Último dia para a diplomação 
dos eleitos. 
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'\ • Levantar o perfil do atual prefeito versus características necessárias 
\t Levantar quais são as principais lideranças políticas e comunitárias 

•· ...•.•... ·.· \• Detectar o mapeamento de influenciadores políticos 
<'• Levantar nível de conhecímento de potenciais candidatos

• Levantar a imagem geral de potenciais candidatos 
• <• ; Aferir o p()ten?ial � arejeição a potenciais candidatos 

O objetivo fundamental é que o político
que aspiram, o que pensam, etc ... 

. 
��fim,nestap�;ei;a i�;e,o principal é subsidiar a definição básica do discurso da candidatura, L

·· ..

. fortalecendo os aspectos mais afinados com a 001truato publica e também os mais com competitivos
no contexto dado 

· · · ·· · 

• Levantar o nível de conhecimento de cada candidato
• • Aferir potencial e rejeição de voto 
• Identificar as razões expontâneas para votar ou não em cada um
• Levantar pontos fortes o fracos de cada candidato 
•• Identificar cada candidato com grupos de atores sociais 
• Identificar cada candidato com propostas e soluções 
• . Levantar intenção de voto expontâneae estimulada 

Resumindo, o objetivo é acompanhar as medidas de imagem dos candidatos no decorrer da
campanha, assim como as possíveis mt1danç�s de temáticad� mesma. 

FASE Ili - Monitoramento 

• Acompanhar a evolução das intenções de voto, potencial e rejeição
• Acompanhar evolução da imagem dos candidatos 
• Medir continuamente adesão a temas da campanha ... 
• Testar propostas e programas de governo 
• Medir impacto de fatos da campanha, da propaganda eleitoral e dos debates

Nesta última fase o importante é não ser pego de surpresa, mantendo uma visão abrangente da
campanha,mas ao mesmo tempo checando questões pontuais. 

· 

25/01/00 15:24 



•.l.<UUJ.a.tJ.'-'JlJ. ".r.,..,,3'-.JVIG.UV.., - VUU::iUUUlla rouuca http://www.manhanelli.eom.br/pesquisas.htm 

11 

. 
. 

, •  

·•·Pode-se testar de formaprecisa o relacionamento entre variáveis, possibilita testar hipóteses
de forma inequívoca. ·· · · · · 

·· 
· ' · 

• São menos passíveis de erros de interpretação, pois os resultados são mais concretos. 
• Fornecem índices de popularidade que podem ser comparados. 

· 

• Em geral são mais baratas que as qualitativas. ·. 

• O relatório final de uma pesquisa quantitativa fica pronto mais rápido do que a análise final de'
uma pesquisa qualitativa. · · · ·. · 

· 
·
·
· 

25/01/00 15:24 
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.. · Contrário ao senso comum, o tamanho da amostra independe do tamanho da população 
· pesquisada. Uma amostra de 1. 200 entrevistas pode ser usada para representar uma. nação como
um todo ou apenas um munidpio, com a mesma precisão. 

· ·· ·· · · 

O tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou má qualidade, mais importante do que o< 
seu tamanho é a sua representatividade, ou seja,o seugrau de similaridade com a população em
estudo 

· · · ·. · · · 

-
- --

25/01/00 15:24 
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Na Inglaterra e na Alemanha foram feitos estudos comparativos com amostras simultâneas de 
< quotas e probabilisticas em situações eleitorais e as amostras por quotas se aproximaram mais dos
· ··.resultados· das eleições do que as amostras probabilísticas. 

· ·
· 

·Amostras selecionadas em múltiplos estágios, sendo os dois primeiros probabilísticos e o último. ·. ·.
por quotas: 

• Municípios
• · Setores censitários dentro do município
" Respondente

· 
· 

: . ·
. 

As quotas são necessárias para evitar viéses decorrentes da não existência de cadastros de eleitores 
dentro dos setores censitários e da impossibilidade do levantamento de tal informação durante a

.pesqwsa. 

Com a utilização da amostra por quotas no último estágio de seleção, nos afastamos 
conscientemente do modelo teórico probabilístico e nos aproximamos do modelo clássico das 
quotas. 

O cálculo do erro amostral a partir da utilização das quotas, deixa de ser exato para se tornar 
aproximativo, mas os viéses citados são evitados. ·· 

·· 
· 

25/01/00 15:24 
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. As perguntas do questionário são os componentes mais importantes de uma pe�quisa, pois tem uffi ·.· 
efeito muito mais profundo nos resultados da pesquisa <loque qualquer outro elemento. 

• Em quem o Sr. vai votar no dia da eleição?
• O Sr. vai votar no candidato de esquerda ou de direita no dia da eleição? (requer

discernimento ideológico e identificação do candidato com estas posturas) •··· ··

Questões curtas estão menos sujeitas a erro tanto por parte do entrevistado quanto do 
·. entrevistador.

·. · · · · 

Quando as perguntas se tomam muito longas, a tendência é de que os entrevistados se esqueçam
da primeira parte da questão

? 
antes mesmo de ter ouvido a pergunta toda. · 

Os requisitos de clareza e simplicidade garantem que todos os entrevistados interpretarão a 
questão da mesma maneira. · · · · · · ·

Outros pontos importantes na hora de formular as perguntas são o vocabulário e a gramática 
utilizados. 

25/01/00 15:24 
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-

ü erro amostral pennite construir este intervalo que é chamado de intervalo de confiança. . ·. :' .... ·//.:-.::<:;·· :>;· '·._? .· _-.. \...
Quando se diz q�e o nível de �onfiança da pesquis�é de 95% significa que se 100 amostras forem 
.tiradas da população em estudo, em 95 delas os resultados ficariam dentro do intervalo de.>
confiança. ·.· ·· · · · 

· · ·. · 

25/01/00 15:24 
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, Úsar, na medida do possível, palavras que fazem parte do cotidiano do indivíduo e sentenças 
simples. É preferível duas ou mais sentern;as simples do uma composta. ···.·· ··· ····· > •· · 

Não podemos esquecer 
bastante baixo. ·· · 

•• .tenham palavras com sentido ambíguo (manter)
• ••·usem palavras muito enfáticas.(crise) .. · .. ·'·. ·· · 
•• não sejam aplicáveis (dirigir) • 
··.� exijam muito da memória (vezes)
· • tenham duas questões implícitas (partido)
• sejam tendenciosas(votar), etc... '

< 

····· 

.. . . 

Freqüentemente os usuários de pesquisa acabam se con�ntrando apenas em quem está na frente, 
esquecendo-se de analisar os resulta�os pelos vários segmentos da população. 

A variável dependente (aquela que se quer explicar) deve ser tabulada pelas independentes 
·(aquelas que poderiam explicar o fenômeno estu�ado). .

··.
Num primeiro momento, todas as variáveis demográficas são utilizadas como variáveis 
independentes(sexo, idade

? 
�rau �e instrução, local de moradia, etc ... ). 

Outras variáveis (perguntas) podem ser utilizadas como variáveis intervenientes. 

Sempre que necessário trabalhe com variável de controle. 

Se a relação não for espúria, certamente a ma�nitude da relaçªo mudará. ,.· 

Analisando-se a tabela sobre nível de informação sobre meio ambiente e ecologia poderíamos 
concluir que quanto maior a idade do entrevistado mais mal informado ele está sobre o tema. 

Quando o dado é controlado por grau de instrução a conclusão é outra. 

Manbanelli & Associados 

25/01/00 15:24 
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ESTUDE CORRETAMENTE OS VIDEOCURSOS E 

aprenda mais 

Os Videocursos CPT São produzidos para fornecer o máximo de informa
ções num curto espaço de tempo. Grande parte das informações são passadas 
na forma de imagens. Fique atento à fala do locutor, valorize os depoimentos 
dos pesquisadores, técnicos e produtores e, principalmente, observe com o 
máximo de atenção os detalhes das imagens. Na maioria das vezes, o texto é 
apenas um complemento delas. Portanto, muitas informações não são faladas, 
mas transmitidas pelas imagens: Vamos então mostrar os passos para a utili
zação correta dos vídeos possibilitando um maior aprendizado: 

1Assista todo o filme sem interrupção. Assim, você terá uma idéia clara 
dos objetivos dos tópicos abordados, do nível e da estratégia instrucional, do 
posicionamento dos· técnicos e produtores envolvidos. Estima-se que, aqui, 
você absorverá de 30 a no máximo 50% das informações. 

2 Agora, papel, lápis e controle remoto do vídeo na mão. Assista nova
mente o primeiro tópico abordado. Anote as frases que considerar importante, 
transfira para o papel as tabelas, os gráficos,. os desenhos, dimensões e anote, 
também, os dados citados textualmente. Use a tecla "pause" do controle para 
fazer isto. Analise cuidadosamente os dados anotados. 

3Aetorne a fita ao iní�io do primeiro tópico e assista novamente, só que 
agora você se deterá apenas às imagens; 

__ observe as estruturas físicas, o material de que é feito, os detalhes 
construtivos etc.; 

_ria construção ou operação de um equipamento, observe atentamen
te como é feito, analise a posição e os movimentos do operador; 

_mesmo que apresentados de relance, muitas peças e acessórios 
merecem ser observados detalhadamente, use o "pause" do seu controle re
moto para isto. 

4A quarta etapa deverá ser reservada para uma discussão do primeiro 
tópico. Desta forma, cada tópico do filme deverá ser analisado. Ao terminar, · 
estima-se que você absorverá mais de 40 a 50% das informações. Lembre-se 
que não é aconselhável ultrapassar duas horas de estudo por dia. O filme 
demandou vários meses, para su� elaboração. É possível que essa tecnologia 
que está sendo transmitida tenha demorado anos para ser liberada, portanto, é 
necessário dedicar várias horas para que seja assimilada. 

OS MANUAIS 

Nos man1,1àis, você encontrará informações complementares aos filmes: 
conteúdo e minutagem do filme; tabelas; gráficos: ilustrações; análise financei
ra; endereços úteis; literatura indicada e consultada etc.; eles são interativos 
aos filmes e devem ser estudados minuciosamente . 

.......... Marketing Polltico pare Vereador e Organização da Campanha ...... :3 
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Apresentação 

Ao adquirir um produto do CPT - Centro de Produções Técnicas -
você tem em mãos informações e tecnologias testadas e aprovadas 
por pesquisas em campo. Os Videocursos CPT são desenvolvidos � 
em parceria com instituições de renome e coordenação técnica de 
especialistas, professores e pesquisadores do mais alto nível, trazendo 
segurança na implantação de seu empreendimento. 

Pelo Videocurso "Marketing Político para Vereador e Organização 
da Campanha", dirigido pelo Economista Jershon Morais, você estará 
recebendo informações da Professora Teima Regina da Costa 
Guimarães Barbosa, do Departamento de Administração, da ,. 
Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, especialista em ,,., 

Estratégias de Marketing, com mestrado e doutorado pela Ourham 
University, da Inglaterra. 

Observação 

Como a estrutura desse projeto foi elaborada com muitos itens e sub
itens, sugerimos que, para melhor entendimento, o estudo dofüme 
seja realizado com a utilização da sequência de conteúdo constante 
nas páginas 6 e 7 desse manual. 

• 

Atenção 

Para sua segurança, verifique se o filme possui o selo de legalização e as 
e.tiquetas do CPT. A ausência do selo e das etiquetas indica filme falsificado 
e:0 1seu portador é um infrator. As informações podem estar alteradas. 

· . Comunique o fato ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE,
·• "T-e1::'(0xx31) 891 - 7000.

-4 ............ Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha .... .. 
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l Conteú
----

Para acompanhamento dos assuntos abordados no filme, você deve zerar o 
"counter'' (contador) do seu videocassete, no final das barras coloridas e 
início do VT CPT, para localizar facilmente os assuntos abordados. 

6. O QUE É MARKETING POLÍTICO 08:34

ililil:illllllllllil!llliilffltilil11l!lllll[lrl�li�I�IIJ' :iiiiili 1!1i!ii�ii!fü
7.1 PRIMEIRA ETAPA- AVALIAÇÃO DAS

CONDIÇÕES DO CANDIDATO 

• Recursos e Apoio

11:39 

14:04 

Ntí.1:&t¼WIJ!!i!Jl!lfJ*Jitrl1!�1!!itt;;çt�t!ltlS!::Lr1'1Xf65ifiit½1Y!IJ?f"!!s\1 
7.2 SEGUNDA ETAPA- DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA 

E ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA 

• Recursos 17:35 
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7.3 TERCEIRA ETAPA-PLANEJAMENTO 
DA ESTRATÉGIA POLÍTICA 

7.5 QUINTA ETAPA- PÓS-ELEIÇÃO: A REVISÃO 
E MANUTENÇÃO DO CONCEITO 
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Mais um processo eleitoral se aproxima e os candidatos 
estarão provavelmente cheios de dúvidas quanto à como elaborar 
e divulgar sua campanha. Muitas são as fontes de informações 
sobre o assunto e grande é o número de profissionais na área. 
Porém, quase tudo o que se vê é voltado para grandes campanhas 
ou para processos eleitorais para altos cargos. Os candidatos a 
postos municipais não têm uma boa fonte de referências a que 
recorrer. 

Por isso foi produzido este videocurso, que aborda todas as 
técnicas adequadas para um bom planejamento de uma campanha 
política, sob a coordenação técnico-científica da Professora Teima 
Regina da Costa Guimarães Barbosa, do Departamento de 
Administração, da Universidade Federal de Viçosa, em Minas 
Gerais. A professora Teima é especialista em Estratégias de 
Marketing, com mestrado e doutorado pela Durham University, da 
Inglaterra, 

Este trabalho objetiva auxiliar o candidato a vereador a 
administrar sua campanha. Pretende também orientar aqueles que 
se propõem a planejar e executar atividades de marketing político 
para vereadores para que estas sejam mais profissionais e 
eficlentes. Não se pretende esgotar o assunto, que é vastíssimo, 
mas sim oferecer um guia prático de orientação, baseado na 

8 ......... :Marketing Pol!tico para Vereador e Organização da Campanha ...... 
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literatura disponível. 
Cumpre ressaltar que este manual e o filme que o acompanha 

são totalmente desvinculados de qualquer filosofia ou agremiação 
política e seu objetivo primordial é defender a prática ética das 
atividades do marketing político. 

.. ........ Marketing Político para Vereador e Drganizac;:ão da Campanha ...... 8 
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___ _c;;3_A Impo 
Político 

O marketing político está envolvido numa crise conceituai e de 
falta de credibilidade. Muitas pessoas o confundem com propaganda 
eleitoral, outras sentem certo descontentamento diante do assunto. 

Não sem razão, pois, por um lado, a realidade política do Brasil

é de descrédito. Basta ler os jornais para apreender que a maioria 
das notícias políticas apresenta um cenário de desilusão com as 
instituições democráticas, com o Congresso que não atende os 
anseios dos eleitores, com governantes incapazes e corruptos. Por 
isso, os eleitores têm-se tornado cada vez mais céticos e indiferentes 
ao processo. \ 

Por outro lado, a falta de profissionalismo de alguns, a aplicação i 
impensada e nada ética dos instrumentos do marketing político, 

\ notadamente a propaganda, numa tentativa de "vender'' candidatos 
e políticos, tem contribuído para a formação de uma visão distorcida 
do que venha a ser marketing político. Assim, este tem sido visto pelo 
público como o show da política, o "oba-oba político", um jogo de 
cenários para encobrir fatos relevantes. Entretanto, como se verá 
nesse texto, o marketing político é muito mais que as propagandas, 
as carreatas, os santinhos . É muito mais que o show, que a feitura 
pouco ou nada verossímil do perfil de um candidato. 

Junte-se a isso o aumento do número de candidatos e a 
intensificação da concorrência entre eles. Acr�scentem-se, também, 

1 O .......... Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha ..... . 
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as. mudanças. de comportame�to do eleitorado que se torna mais
exigente, racional_ e conhece�or dos problemas da nação e que,
cansado das antigas prome�sas e chavões que não renderam 
resultados convincentes, busca soluções inovadoras. São eleitores 
que avaliam o candidato em t�rmos de seu desempenho e de suas 
potencialidades e não em term

t 
de quem ele é. Tudo isso mostra a 

natur�za complexa do cenári
. 

político atual e a necessidade de 
planei�r _e preparar criteriosa ente as campanhas políticas com
estr�t��1as que possam tra

�
smitir e assegurar ao eleitorado 

cont1abli1dade e credibilidade. 1.ta é a tarefa cto malketing político.

.......... Mocketha Polltico pare V+ e� da � ...... 11
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4 o 

Poli 

faz 

O Marketing Político é uma especialidade do Marketing e deste 
empresta sua filosofia, seus princípios, objetivos e instrumentos. O 
marketing tem por objetivo obter a satisfação dos consumidores 
através do oferecimento de produtos (bens e serviços) que estejam 
em sintonia com as necessidades e os desejos, o gosto e a preferência 
dos consumidores. 

E o marketing político? É a mesma coisa. Adotando a filosofia 
do marketing, o consumidor passa a ser o eleitor, com suas 
necessidades e seus desejos de cidadão. O marketing político 
empreende esforços para que, da forma mais eficiente, se saibam 
quais são as aspirações do eleitorado, desenha uma estratégia política 
que se traduz na plataforma, no programa e no candidato, objetivando 
obter a satisfação do eleitorado, sem o comprometimento de alianças 

I 
1 
(· 

ou ideologias do candidato. ! ·
Assim, o marketing político é um método mais profissional de 

fazer política. Suas ferramentas objetivam orientar as decisões do 
candidato e do político, visando aumentar-lhe as chances de vitória e 
de popularidade. Esse método baseia-se em dados e observações 
do momento político e é revestido de caráter técnico e científico. 

É necessário mencionar que o marketing político não deve ser 
apenas adotado em função das eleições. Após as eleições, tendo o 
resultado sido positivo ou não, é preciso manter o eleitorado consciente 
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a respeito do candidato. No caso de o resultado não ter sido positivo, 
será preciso uma reavaliação da plataforma e do conceito do 
candidato, adequando-os à realidade vigente. No caso de resultado 
positivo, será preciso cuidar da manutenção do conceito, da imagem 
e da plataforma do político, para manter a chance de ser reeleito. 
Além disso, é preciso monitorar e avaliar constantemente a adequação 
do conceito do candidato às mudanças de atitudes e valores do 
eleitorado, para evitar a saturação e o envelhecimento da proposta 
política. 

.......... Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ...... --i �;:) 
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5 O Pro 

Polític 

O processo de marketing político envolve cinco grandes etapas 
igualmente importantes. Um candidato deve procurar atender às 
exigências e condições de cada uma delas. Quanto maior sua
eficiência, nessas etapas, maior sua chance de sucesso. As etapas
são: 

1. Avaliação das condições do candidato: Na verdade, um 
teste para o candidato. 

1 

li. Definição da estrutura e organização da campanha: A 
campanha é como um empreendimento e como tal deve ser
bem administrada. Essa etapa trata do organograma e dos

\cargos da campanha, bem como do planejamento e da 
obtenção dos recursos e estrutura de apoio necessário. 

Ili. O Planejamento da estratégia política: Essa se subdivide 
em várias etapas, muitas vezes concomitantes, quais sejam: 

1. Avaliação de Oportunidades e ameaças no cenário
político: Com o apoio do instrumento de pesquisa de 
marketing, busca-se conhecer o eleitorado e suas
expectativas e aspirações políticas sobre as quais elaborar
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o Programa Político. Além disso, é preciso analisar os
concorrentes, a fim de detectar pontos conflitantes e 
ameaças. Por fim, faz-se necessária uma investigação das 
condições políticas. 

2. Definição da Estratégia Política: Com base nos 
resultados da pesquisa e dos estudos de ameaças· e 
oportunidades, elabora-se a Estratégia Política, a qual
compõe-se da Plataforma Política, do Discurso Político e do
próprio Candidato. 

_3. Definição da Estratégia de Promoção e Divulgação:
E o planejamento ·do lançamento da candidatura e da 
campanha. Deve-sé preocupar com a propaganda e os 
materiais de campanha. Tratar da organização dos comícios, 
da distribuição de brindes, das entrevistas, da imprensa, e
muitos outros eventos de divulgação. 

IV. Implementação, acompanhamento e controle da
estratégia política: Uma vez planejada a campanha é hora
de implementá-la, acompanhando diariamente seus
resultados com a intenção de identificar pontos f alhos,
estratégias e táticas que não estejam retornando o resultado
pla�ejado. É hora de supervisionar e corrigir, colocando a 
campanha· e a estratégia no caminho certo. 

V. Pós Eleição: a revisão e manutenção do conceito: o

processo de marketing político é contínuo. O candidato ou
político deve estar sempre atento às necessidades de revisão
e atualização de sua estratégia. 

5.1. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO 

.No process� eleitoral, o candidato, em última análise, é sempre
o maior responsavel pelo seu próprio sucesso ou fracasso. As
exp�riê�cias, o �ível de recursos e de conhecimento, o grau de 
mot,vaçao, as atitudes e demais características pessoais, físicas 8 
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psicológicas do candidato muito influenciarão o resultado. Por isso, o 
candidato deve proceder a uma auto-avaliação, antes de lançar sua 
candidatura. Essa auto-avaliação deverá objetivar a identificação de 
aspectos positivos e negativos do candidato, o qual deve avaliar o 
grau de importância dos aspectos positivos e como transformar os 
possíveis aspectos negativos em positivos. O candidato só deve ir 
em frente se a transformação dos aspectos negativos em positivos 
for possível. Aqui se apresentam alguns dos mais importantes fatores 
a serem analisados. 

1 - AVALIAÇÃO DE ORDEM PESSOAL, EMOCIONAL E 
FÍSICA 

Nesse aspecto, o candidato deve avaliar: 

1) Suas razões pessoais e verdadeiras para se candidatar.
Essas razões deverão estar claras, pois durante a
campanha muito se falará nisso.

2) Seu histórico, ou seja suas experiências, erros e acertos,
atos e palavras.Essa avaliação é muito importante,
principalmente para candidatos que são conhecidos por
sua comunidade, mesmo que não tenham sido políticos.
Enquanto poderão ter mais chances de reconhecimento
do que candidatos desconhecidos pela comunidade, muito
se saberá sobre sua vida. Tudo que tenham feito poderá
ser usado na campanha a seu favor ou, o que é pior,
contra, pelos adversários políticos.

3) As condições físicas e emocionais e psicológicas do
candidato. O processo eleitoral pode ser muito
desgastante. Assim, o candidato deve estar preparado
física e emocionalmente para muito trabalho, pressões e
frustrações.

4) O quanto o candidato está disposto a "encarar com
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seriedade" e a enfrentar e superar todas as dificuldades 
e armadilhas que normalmente surgem num processo 
eleitoral. 

2 - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE OBTER RECURSOS 
E APOIO 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

A capacidade de obtenção de apoio familiar, em todos os 
aspectos, não só o imprescindível apoio psicológico, mas, 
também, físico, assumindo responsabilidades na rotina 
diária do candidato, quando este estiver ocupado com as 
eleições, dividindo as conseqüências de uma candidatura, 
ou seja, o estresse, a ansiedade, as ofensas dos 
adversários. 

O nível de recursos próprios. O candidato deve ponderar 
as possibilidades de deslocar para a campanha recursos 
financeiros e físicos próprios. 

A possibilidade de obtenção de apoio financeiro externo. 

As condições e possibilidades de formação de alianças. 

A possibilidade de formar equipe de confiança e 
competência. O candidato deve prever nomes de pessoas 
com a competência e qualificação necessárias e, 
principalmente, em quem possa confiar. 

3 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO E HABILIDADES 

1) 

2) 

o gosto e o conhecimento sobre política. É �reciso go��ar
e ter conhecimento arraigado sobre as questoes de pollt1ca
para s� sair bem em debates e entrevistas. 

A capacidade e a habilidade para administrar e coordenar 
as atividades a serem desenvolvidas e os recursos com 
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3) 

4) 

que puder contar.

Habilidade de mediador e negociador para evitar conflitos
entre os membros de sua equipe � negociar apoio e \..alianças. 

Capacidade de liderança, para dirigir e motivar sua equipe.

5.2. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA 
CAMPANHA 

Uma campanha é como um empreendimento e, como tal, deve
ser bem administrada. Isso quer dizer que a campanha deve ser bem
planejada, organizada e controlada

Ao organizar sua campanha, o candidato, que é responsável
pela coordenação superior da campanha, deve lembrar que
necessitará contar com o apoio de uma equipe de profissionais, a
qual, na proporção dos recursos financeiros, deve conter profissionais
de marketing, incluindo aqui os de assessoria de imprensa, pesquisa,
relações públicas e de comunicação e propaganda. É fundamental
também dispor de uma assessoria política para tratar de assuntos
como, por exemplo, alianças políticas. Além disso, deve existir também
a preocupação em integrar os esforços de todos. Dessa forma, será
possível planejar, implementar e controlar adequadamente as
estratégias e diretrizes da campanha.

. Abaixo, apresentamos um organograma básico de campanha,
Juntamente com uma orientação sobre as principais tarefas de cada
área. Em seguida, comentamos sobre os recursos.
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1 - O ORGANOGRAMA DA CAMPANHA E AS PRINCIPAIS 
ATRIBUIÇÕES 

ASSESSOR DE 
MARKETING 

CANDIDATO 

1 
COORDENAÇÃO 

GT 
ASSESSOR DE 
PROPAGANDA 

O CANDIDATO 

z 

ASSESSOR 
POLÍTICO 

Obviamente o candidato é o responsável maior pelas decisões
da campanha e por isso ele deve atuar como o Superintendente,
presidindo todas a assessorias. Além disso, ele deve:

1) Trabalhar junto a Coordenação Geral da Campanha,
orientando-a.

2) Cuidar, para que o poder decisório sobre os rumos da
campanha esteja centrado em poucas mãos, mantendo
sua imagem de autoridade e respeito.

3) Aprovar as decisões das assessorias.

4) Transmitir pessoalmente todas as ordens estratégicas ou
decisões importantes na campanha, mantendo a posição
de chefe de campanha e evitando conflitos e ciúmes entre
os colaboradores.
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A COORDENAÇÃO GERAL 

A Coordenação Geral aumenta a eficiência da administração 

·1
da campanha. O Coordenador Geral, representando o candidato nas 
decisões administrativas da campanha, coordenará e supervisionará 
o trabalho de todos. Suas principais tarefas específicas incluem:

1) Ter a todo o momento uma visão global da campanha.

2) Apresentar ao candidato relatórios sobre o andamento da
campanha, identificando os pontos fortes e fracos, as áreas
que precisam ser corrigidas, os colaboradores cujo
desempenho merece elogios e aqueles que necessitam
de cobranças.

3) Cobrar resultados, responsabilidades, corrigir e
supervisionar.

O coordenador geral deve ser de inteira confiança do candidato. 
Deve atuar de maneira firme, objetiva e decisiva, de modo a ser visto 
por todos como o homem durão. Isso, para poupar ao candidato ter 
que tomar decisões que não agradem muito. Além do mais, o 
coordenador geral deve entender de tudo um pouco para ajudar onde 
for preciso. Deve ser sociável, criativo e sobretudo, pragmático. 

ASSESSORIA OE MARKETING 

Essa área cuida do planejamento da estratégia política 
(detalhada na sessão seguinte), tendo como colaboradora direta a 
assessoria política. No desenvolvimento de suas funções, a assessoria 
de marketing· deve pautar-se por: 

1) Manter constante relacionamento com as áreas
operacional e política da campanha, buscando conhecer
profundamente suas atividades.
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2) Adotar método prático de trabalho, adequando as
estratégias e ações às condições e situações da realidade
política e à disponibilidade de recursos da campanha, tanto
financeiros, quanto físicos e humanos.

3) Acompanhar de perto a reação do eleitorado às diferentes
técnicas e táticas empregadas.

A ASSESSORIA OE PROPAGANDA 

Essa é normalmente uma agência de propaganda e 
responsabiliza-se por toda a parte visual da campanha. Deve manter 
grande interação com a assessoria de marketing e a assessoria política 
saber o que e como divulgar. A parte visual da campanha compreende: 

./ Filmes e jingles,
,/ Cartazes, panfletos e mala direta, 
,/ cores e símbolos, 
./ textos e slogans,
,/ etc. 

A ASSESSORIA POLÍTICA 

Não se envolve com as decisões de estratégias e de 
comunicação, só aconselha. Tendo um coordenador geral, que é o 
conselho político, fornece as bases para a formulação da estratégia 
da campanha e diretrizes para a elaboração do programa, da 
plataforma e dos discursos do candidato.  Através de suas 
coordenadorias, cuida da aprovação de orçamentos, das peças 
publicitárias, das pesquisas e também da supervisão geral da 
campanha. As principais coordenações são: 

1) Coordenação de alianças e articulações: cuida da
formação e administração de alianças, da seleção
treinamento e supervisão dos cabos eleitorais, da
recepção triagem e encaminhamento de reivindicações,
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2) 

3) 

do aliciamento político junto a lideranças sindicais e 
sociais, e das articulações intrapartidárias e 
extrapartidárias O coordenador deve ser bem articulado 

'\ 
politicamente. Alguém que saiba contorna_r as dificuldades 
de não poder atender a um pedido, entre outras 
características. 

Coordenação da estratégia política: Cuida da 
implantação e do cumprimento da estratégia política e das 
ações de combate. Isso envolve:, supervisão e 
organização de comícios, roteiro e cronograma de 
viagens, supervisão e análise dos efeitos da campanha 
junto ao eleitorado e acompanhamento da evolução do 
quadro político e posição do candidato, controle de agenda 
do candidato e muitas outras atividades. 

Coordenação administrativa: responsabiliza-se pela 
áreas Financeira, de Materiais e Serviços e Operacional. 
A área financeira cuida das atividades de arrecadação 
de recursos financeiros ou materiais, negociando e 
assumindo compromissos em nome do candidato. 
Desnecessário mencionar que essa pessoa deve ser de 
total confiança do candidato. A área de materiais e serviços 
cuida da compra, administração de estoques e distribuição 
de materiais ou contratação de serviços destinados à 
campanha. O responsável por essa área deve ser 
influente e conhecedor do mercado fornecedor desse tipo 
de material para não se deixar enganar pel�s manhas 
costumeiras. A área operacional administra as 
necessidades de transporte e de serviços de manutenção, 
bem como a colocação de faixas, painéis, serviços de 
sonorização de comícios, montagem e desmontagem de 
palanques, etc. 
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2 - OS RECURSOS 

Ao planejar a estrutura de apoio da campanha, é preciso avaliar 
a necessidade de recursos financeiros, humanos e físicos, para todo 
o processo eleitoral. Além disso, é preciso planejar, para que os
recursos não sejam gastos antes do final da campanha. Assim, é
preciso também organizar formas de controle para manter os custos
dentro do planejado e maximizar o uso dos recursos e esforços

OS RECURSOS FINANCEIROS 

Segundo alguns autores, o nível de recursos financeiros de que 
dispõe um candidato. é um dos fatores estratégicos da campanha, 
pois quem não tem recursos pode sair derrotado já no começo. 

Como visto, a articulação para obtenção de recursos financeiros 
compete à Coordenação Administrativa. Nesse contexto, podem ser 
considerados, além dos recursos próprios do candidato, os patrocínios 
empresariais e de associações de classes, com especial cuidado e 
atenção às leis e às doações. 

OS RECURSOS HUMANOS 

Outro aspecto crítico na organização da campanha é a tarefa 
de encontrar e recrutar o pessoal certo para formar a equipe. Isso 
porque, além de ser difícil encontrar profissionais experientes; o nível 
de recursos financeiros é sempre baixo em relação às demandas 
salariais. Além disso, mais do que qualificação, o pessoal precisa ser 
de inteira confiança do candidato. 

Existem três possibilidades: a contratação de profissionais, 
empregar parentes e amigos e aceitar a colaboração de voluntários 
de toda sorte. 

A contratação de profissionais 

Muitas atividades só podem ser bem desenvolvidas por 
profissionais especializados. Esses terão a técnica e, como
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profissionais, objetivam a vitória do candidato, e não farão concessões, 
estando eles mesmos interessados em evitar falhas e, caso essas 

ocorram, estarão motivados em saná-las. Assim, deve-se contratar 

·;1
pessoal treinando para as atividades técnicas e específicas. 

Dependendo do nível de recursos, deve-se contratar 
profissionais especializados para todas as áreas. Porém, são 
imprescindíveis profissionais das áreas de pesquisa que se dedicarão 
a avaliar o contexto político e a monitorar os efeitos da campanha no 
eleitorado; de comunicação, que auxiliarão na elaboração do discurso 
e também no planejamento da aparência e comportamento do 
candidato; e de assessoria de imprensa ou de relações públicas, os 
quais colaborarão, principalmente, na formação da imagem do 
candidato, e na apresentação dessa à sociedade. Esses aspectos 
serão mais bem abordados adiante, neste trabalho. 

Parentes amigos e voluntários 

Muitas vezes, é preciso empregar parentes e recorrer ao trabalho 
voluntário e de colaboradores - esses geralmente são os amigos mais 
chegados, ou aqueles que já contribuíram em outras campanhas. 
Existem tarefas que demandam tamanho grau de confiança no 
executor que o melhor é entregá-las a familiares. 

Entretanto, o trabalho de parentes e voluntários é uma área 
delicada. A contratação de parentes passará aos eleitores a idéia de 
apadrinhamento e isso poderá prejudicar a imagem do candidato. 
Além disso, freqüentemente existem conflitos entre o que cada 
colaborador deseja fazer e o que deve e pode ser feito por ele. O 
voluntário estará sempre esperando reconhecimento e elogios e terá 
a expectativa de recompensas após a vitória. Além do mais, amigos e 
parentes, em nome do paternalismo e emocionalismo, podem ocultar 
falhas, o que seria desastroso para a campanha. 

Isto não quer dizer que não se deva contar com o trabalho 
voluntário - pelo contrário, pois esse soma os esforços. São peças
chave, pois estão em contato direto com os eleitores e por isso podem 
auxiliar fundamentalmente a tarefa de promoção do candidato. Suas 
ações, nesse sentido, serão envoltas em grande grau de credibilidade, 
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por se tratar de pessoas da comunidade, conhecidas por ela. Além 
disso, os voluntários e amigos poderão trazer informações precisas 
sobre a percepção do eleitorado, ou parte desse, sobre o candidato 
e sua posição. Essas informações auxiliarão na melhor adaptação da 
campanha e da imagem do candidato às necessidades e expectativas 
do eleitorado. Os voluntários podem organizar: encontros de amigos, 
reuniões em clubes e entidades para contato direto com o candidato, 
bem como criar grupos de debates e encontro do tipo: grupos dos 
amigos do bairro, grupo dos jovens , "ala das mulheres", a ala dos 
estudantes das donas de casa, dos coroas, etc. 

O co�selho é o de ter cuidado na distribuição das tarefas. É 
fazer um levantamento das atividades necessárias ao bom andamento 
da campanha e escolher as pessoas mais capazes para executar cada 
tarefa. Um equilíbrio entre quem e o que fazer. E bom lembrar que 
capacidade aqui deve significar não só experiência e habilidade, mas, 
principalmente, confiabilidade. Assim, cada voluntário terá a tarefa 
mais adequada à sua capacidade deve ser incentivado, respeitado e 
cobrado pelos coordenadores da campanha como qualquer outro 
colaborador. 

3 - O APOIO DO PARTIDO E AS ALIANÇAS 

O candidato a vereador deve buscar o apoio do partido e esse 
apoio deve ser bem demonstrado, pois é de gr.ande auxíli_� à pro�o�ã?
do candidato. Quanto mais atuante for o partido, na reg1ao, mais fac1I 
será a aceitação do candidato pelo eleitor. O partido não ganha uma 
eleição sozinho, nem o candidato. A união é que poderá representar 
a força de uma candidatura. 

A obtenção de alianças e o apoio do Partido e�igem tamb�m
planejamento e antecedência. Para isso, o candidato_ precisa
desenvolver boas relações com o partido. Deve ter cuidado ao 
enfrentar os interesses individuais que existem dentro do partido para 
não acabar concorrendo com candidatos do próprio partido. 

.····1r-·· 
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5.3. O PLANEJAMENTO DA ESTRATÉGIA POLÍTICA 

1. AVALIAÇÃO DE OPORTUNIDADES E AMEAÇAS NO
CENÁRIO POLÍTICO

As atividades e o esforço de marketing começam muito antes 
da propaganda e promoção. Antes de anunciar, promover e distribuir 
um produto, o marketing preocupa-se com a identificação de uma 
oportunidade de mercado. Para isso, é preciso conhecer as 
necessidades, os anseios e os desejos dos consumidores, avaliar a 
oferta dos concorrentes, prever variações de demanda e vários fatores 
ambientais. Com base nos resultados desse trabalho, a empresa 
desenvolve ou ajusta seu produto para o mercado. Somente então o 
distribui e o promove. Como se pode notar, as propagandas, por 
melhores e mais geniais que sejam, não proporcionariam resulta.do 
favorável e duradouro sem o esforço anterior de marketing. 

No marketing político, é a mesma coisa. Antes de se preocupar 
com a propaganda e a promoção, o candidato precisa entender a 
sociedade, para agir sintonizado com ela, identificando as 
oportunidades e as ameaças. 

Aqui vamos tratar do que avaliar e de como avaliar. 

O QUE AVALIAR? 

Esse trabalho é feito seguindo alguns passos: 

12
• Passo: A identificação e seleção de grupos de eleitores 

Pode-se encontrar grupos de eleitores em função de alguns 
critérios, como localização geográfica, profissão, faixa etária, sexo, 
classe social, nível educacional, entre outros. 

Diferentes grupos de eleitores terão necessidades e 
expectativas diferentes, em certo grau. Por isso, é importante conhecê
los. É preciso entender suas expectativas, desejos, ansiedades, valores 
e pontos de vista, os quais servirão como ponto de partida para a 
elaboração da estratégia política. 
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É preciso, também, proceder ao estudo dos grupos de referência 
dos eleitores - ou seja, grupos de pessoas que influenciam a decisão 
e o comportamento desses. Esses grupos podem ser classes sindicais, 
sociais, a comunidade religiosa, classes profissionais, entre outros. 
O estudo deve atentar para identificar e entender as necessidades, 
motivações e aspirações dos grupos de referência, de modo a 
embasar a campanha e dar a ela um forte tom de realidade 

Uma vez identificados os grupos de eleitores, o candidato deverá 
selecionar aqueles para os quais destinará seu esforço político. 

A seleção dos grupos de eleitores orientará a elaboração da 
estratégia política em muitos aspectos. Inicialmente, auxiliará na 
determinação da orientação geral da estratégia, ou seja, se o 
programa político e sua mensagem serão destinados a um, a poucos, 
ou a todos os grupos de eleitores encontrados. Em seguida, embasará 
a escolha e o ajuste do programa e das mensagens, que deverão 
atender às expectativas de condições dos grupos de eleitores. Isto é 
o mesmo que dizer "a escolha do reduto político".

Nesse contexto, a estratégia política poderá ser: 

1) Única, ou seja, composta de um único programa que
atenda a todos os eleitores indistintamente. Essa é a
orientação de marketing indiferenciado.

2) Composta de vários programas, cada um dirigido a um
determinado grupo de eleitores, visando a atender a
necessidades e a expectativas diferentes. Nesse caso, é
preciso ter o cuidado para não abordar temas conflitantes
entre si. Essa é a orientação de marketing diferenciado.

3) Concentrada, ou seja, com um único programa, porém
destinado a um determinado grupo do eleitorado. Esse é
o marketing concentrado.

Na eleição para vereador, a segmentação eficiente de apenas 
uma parcela do eleitorado poderá ser fundamental para o êxito do 
candidato, dependendo do número de eleitores desse segmento. 

Em suma, a estratégia política deve visar a atender às 

.. ........ Marketing Político para Vereador e Organização d Ca ha. ,-)-7 a mpan ...... � 



CP T. Centro de Produções Técnicas ...................................................................................................... . 

necessidades e expectativas do eleitorado. 

2º. Passo: A Análise dos Concorrentes 

Os concorrentes são os demais candidatos. Todos são 

importantes do ponto de vista estratégico, porém mais importante ainda 
são aqueles que buscam votos nos mesmos grupos de eleitores. 
Assim, é preciso combatê-los adequadamente. A análise dos 
concorrentes tem por objetivo levantar informações importantes sobre 
os concorrentes para se elaborar a melhor estratégia de combate. A 
análise dos concorrentes visará a responder às seguintes questões: 

1. Quais são os grupos de eleitores que procuram atender?

2. Quais são suas estratégias?

3. Quais táticas empregam com mais freqüência?

4. Quais são suas principais vantagens?

5. Quais são suas principais desvantagens?
1 

6. Quais são suas possibilidades de vitória? l 
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Muitas vezes, será preciso realizar também um estudo sobre o 

perfil e a vida pregressa dos concorrentes e de seus assessores e 
aliados, se houver. Essas informações e as obtidas através das 
perguntas acima, serão úteis na elaboração do plano de ação para 
oferecer combate aos concorrentes, ou seja, para elaborar estratégias 
que diferenciem o candidato dos concorrentes e explorem suas falhas. 
Isso é necessário para vencer e dominar os adversários 
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32
• Passo: Avaliação do Quadro Político 

Isso implica em entender o momento político e econômico do 
país e da localidade, bem como as leis e regulamentos do processo 
eleitoral. 

COMO AVALIAR 

A realização de pesquisas 

Todas essas investigações devem ser realizadas com base em 
pesquisas. Não utilizar as pesquisas significa planejar estratégias com 
base em intuição e opiniões próprias, que muitas vezes não 

correspondem à realidade dos fatos. 
A pesquisa levantará informações de qualidade e confiabilidade 

sobre a opinião do eleitorado, sobre todo o processo eleitoral, sobre 
o candidato e sobre os concorrentes, entre outras informações. Há
pesquisas de todo tipo e custo. Por isso, é possível ajustar o tipo de
pesquisa ao orçamento do candidato.

As pesquisas devem ser realizadas cientificamente e por 
profissionais, pois, para serem bem feitas, demandam experiência, 
sensibilidade e conhecimentos específicos. Cuidados científicos devem 
ser tomados na determinação do tamanho da amostra a ser 
pesquisada, na localização dos indivíduos da amostra, na elaboração 
do questionário de pesquisa, na definição do momento de iniciar a 
pesquisa e na avaliação e interpretação dos resultados. Tudo deve 
ser feito com seriedade e responsabilidade, pois a pesquisa gerará 
informações que nortearão a elaboração da estratégia política. 

Não se deve confundir a atividade de pesquisa com chance de 
promover o candidato. Aliás, deve-se manter uma coisa bem distante 
da outra, para que os dados coletados sejam fiéis à realidade. 
Portanto, os entrevistadores e os pesquisadores devem ser neutros 
politicamente, e ser orientados a não promover o candidato enquanto 

pesquisam. Posteriormente, após a pesquisa, é válido voltar_ ao 
entrevistado, ou enviar-lhe uma mala direta, agradecendo a entrevista 
e: então, promovendo o candidato. Isso deve ser feito pelos cabos 
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eleitorais do candidato e não pelo pesquisador.

Outras fontes de informações valorosas são os meios de

comunicação; em geral, notadamente as colunas de comentaristas

econômicos e políticos de jornais locais, bem como os programas de

TV e rádio. Outras fontes são as reivindicações de movimentos de

classes, de representações de bairros, etc. Claro que o cunho local é

o que interessará.

O banco de dados 

Com os resultados da pesquisa, devem-se elaborar bancos de 
dados sobre o eleitorado. A tecnologia da informática será de grande 
auxilio nesse aspecto, dado que é possível utilizar simples softwares 
para o armazenamento de dados. Esse instrumento facilitará 
primordialmente a realização da segmentação. 

o banco de dados deve conter informações sobre eleitores
potenciais e aliados, sobre formadores de opinião e divulgadores da 
campanha do candidato. Essas informações serão de grande 
importância, nas etapas futuras da campanha, notadamente a de 
comunicação. É a prática do database marketing. Esse assunto será 
abordado em maiores detalhes posteriormente. 

2 - DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA POLÍTICA 

A elaboração da estratégia política leva em consideração todos 
os resultados da investigação acima, principalmente os resultados da 
análise das necessidades e expectativas dos grupos de eleitores. 
Assim, a estratégia política, que tem na plataforma, no discurso e no 
candidato suas bases, é constituída daquilo que vai ser oferecido 
aos eleitores durante o mandato do candidato, como forma de 
satisfação ou solução para as ansiedades e problemas do cidadão. 

A PLATAFORMA POLÍTICA 

A Plataforma política é formada pelas propostas, promessas, 
idéias e, ou, posições assumidas pelo candidato, ou seja, os temas 
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da campanha. 
Muito cuidado deve ser tomado ao elaborar a plataforma, pois 

ela é o elemento fundamental da estratégia e contribui decisivamente 
na formação da imagem do candidato e na distinção da campanha do 
candidato das campanhas concorrentes. 

Os principais requisitos de uma plataforma são: 

A Escolha dos temas 

./ Deve abordar mais de um tema, porém correlatos. Alguns
temas devem ser mais fortes que outros, mas devem ser abordados 
de maneira simples, clara, objetiva e de fácil compreensão. Entretanto, 
deve-se tomar o cuidado para não abordar muitos temas, o que 
tornaria complexo o discurso. 

./ Alguns temas devem ser racionais, ou seja, relacionados
às questões de salários, desemprego, serviços públicos (saúde 
educação e segurança pública), por exemplo. Outros temas deverão 
ser mais oportunos e relacionados às questões do momento. Todos 
os temas escolhidos deverão ser considerados importantes e 
relevantes pelos grupos de eleitores que se pretende atender. 

./ Os temas da plataforma devem, preferencialmente, ser
coerentes com o mandato pretendido, ou seja, as soluções demandam 
decisões que podem ser articuladas dentro da esfera política a que o 
candidato pode interferir. 

As propostas e promessas 

./ As propostas devem ser críveis e realistas,
correspondentes às necessidades e preocupações do eleitorado . 

./ Deve-se mostrar claramente como os problemas serão
resolvidos, mas ·não se devem utilizar fórmulas óbvias e previsíveis. 

./ As soluções propostas devem apresentar credibilidade e
exeqüibilidade e devem demonstrar benefícios relacionados ao meio 
ambiente próximo do eleitor. 
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O DISCURSO 

O discurso refere-se a como os temas da plataforma serão 
abordados e ditos em público. Deve manter um equilíbrio entre O QUE 
oferecer e QUEM vai oferecer. Ou seja, deve atender às demandas 
mais prementes do segmento-alvo, enfatizando, também, a identidade 
pessoal do candidato, principalmente em regiões onde o tom pessoal 
é ainda muito importante. 

O discurso deve ser claro, objetivo e convincente. Deve atrair e 
manter a atenção do público, emocionando-o. Assim, constituem 
importantes questões a entonação de voz, a forma de dizer as 
mensagens, a postura, a vocalização, a ordem de apresentação dos 
tem�s, a profundida�e com que os temas são abordados e a duração
do discurso. O candidato deve procurar auxílio especializado nessas 
questões, pois o discurso dá vida e calor à campanha. 

O discurso deve ser adequado às condições do público ouvinte. 
As�im, se a estratégia política abordar vários temas, destinados a 
v�nos grupos de eleitores, o ·discurso deve ser ajustado a cada grupo 
nao só em termos do tema principal, mas também na linguagem e
simbologia. Finalmente, o candidato deve se esforçar por compreender 
todas as questões acerca dos temas de sua proposta, para transmitir 
confiança e credibilidade e evitar embaraços que possam prejudicar 
sua imagem. 

O CANDIDATO 

A imagem e o conceito 

Após identificar e selecionar os segmentos de eleitores-alvo da 
estratégia política e definir a plataforma política, é preciso avaliar e 
trabalhar a imagem e o conceito do candidato. A imagem e o conceito 
devem ser adequados e coerentes com a plataforma política. Devem 
ser atuais e relevantes para o eleitorado. Não podem ser confusos, 
complexos, nem duvidosos. 

É certo que imagem e conceito são construídos ao longo do 
tempo, mas devem ser sempre revistos e ajustados às tendências 
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políticas da época. Isso é feito por meio de testes periódicos. o teste 
inicial é muito importante, pois os resultados oferecerão oportunidades 
de ajustes à imagem. O ajuste aumentará as chances de sucesso. ·A 
avaliação da imagem e do conceito deve ser realizada mesmo no 
caso de recandidaturas. Nesse caso é preciso avaliar a atualidade do 
conceito, pois que valores modificam com o tempo. Assim, deve-se 
avaliar a necessidade de mudanças na imagem, nas propostas e até 
mesmo na filosofia e ideologia do candidato. 

A construção ou revisão da imagem e do conceito do candidato 

Este trabalho, muitas vezes, deve ter início bem antes das 
eleições, pois é tarefa de longo prazo, e exige um bom tempo de 
maturação da imagem. As orientações mais importantes nesse trabalho 
são: 

1) A busca de uma proximidade psicológica com o
eleitorado. O candidatado precisa ser visto como "um
de nós" pelo eleitorado Para isso, ele deve refletir as
preferências e os valores de seus eleitores e deve procurar
se parecer com eles no modo de agir e de ver o mundo.

2) O desenvolvimento de intimidade com o eleitorado.
O candidato deve ter algo em comum com o eleitorado,
principalmente em termos de tradições familiares. Para
obter essa identificação, o candidato pode trabalhar seu
histórico de vida, mostrando as boas coisas que já fez
bem, como a sua experiência pessoal e de sua família.
Deve procurar adequar essa experiência passada às
propostas da campanha e aos objetivos dos discursos.

3) A exaltação das qualidades do candidato. Devem ser
enfatizados numa campanha os elementos de conduta,
comportamento e ações antecedentes do candidato que
colaborem para a realização e a materialização da
imagem.
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4) A construção do estilo e da aparência. São aspectos
visuais do candidato, como o modo de vestir-se, o corte

1

1
de cabelo, a aparência, a maneira de falar e de sorrir. O
estilo e a aparência devem dar suporte à imagem do
candidato. Por isso, muitas vezes torna-se necessário
investir em mudanças de sua aparência. Essas mudanças
devem ser feitas sob a orientação de especialistas.

Os fatores positivos de imagem 

Um candidato deve apresentar um conjunto de características 
que são os fatores positivos de imagem. Abaixo apresentamos uma 
lista de nove fatores positivos. Um candidato apresentará todos esses 
ou um conjunto desses fatores que serão, então, seus pontos 
positivos. Caso ele não apresente alguns desses, ou tenha dificuldade 
em alguns desses, então esses serão seus pontos negativos. Assim, 
o trabalho de construção ou revisão da imagem deverá conter um
plano de ação para converter em positivos todos os pontos negativos.
Os pontos são:

1) Sociabilidade: O candidato deve ser sociável e bem vindo
nos grupos e instituições de relevância para a ampanha
e a sociedade. Deve ter boa penetração no partido, na
classe profissional a que pertence, junto a instituições e
a representantes da sociedade local e nos meios de
comunicação

2) Cordialidade: O candidato deve ser cortês, educado e
gentil. Deve mostrar-se uma pessoa amiga, através de
seus atos. Por exemplo:tomar café com operários, batizar
filhos de amigos, escrever recomendações, telefonar
solicitando empregos para amigos, vai ao encontro do
partido de manhã e à noite está pronto para uma festa,
etc.

3) Presença: Deve procurar estar presente e participar de
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4) 

todos os acontecimentos socialmente indicados. 

Pontualidade e compromisso: O candidato deve ter 
método de ação com horários fixos, agendas, e 
programação dos deslocamentos. Uma vez agendado um 
evento ou compromisso, não deve faltar. 

5) Preparo físico e boa saúde: Para atender às exigências
decorrentes dos itens acima, deve ter grande disposição,
e boa saúde.

6) Oratória: Deve desenvolver boa oratória e procurar
adaptar a linguagem a cada tipo de -público com o qual se
comunica É preciso falar bem.

7) Conhecimento: O candidato precisa apresentar bom
conhecimento dos assuntos relacionados à sua proposta
política. Essa característica é um importante requisito para
enfrentar debates e confrontos políticos. Além disso,
auxilia a oratória, pois fala bem quem acredita no que
fala. Esse passa credibilidade, tem fluidez, fala na ordem
direta, dá seu recado curto e claro. Isso significa que é
fundamental preparar com antecedência o assunto e
conhecer bem o adversário com o qual vai se confrontar.

8) Ser flexível e capaz de adaptar-se às circunstâncias.
Isso significa que o candidato deve tentar vestir-se e
comportar-se de acordo com as exigências das
circunstâncias e dos eventos.

9) Controle emocional: A capacidade de controlar tensão
e estresse, bem como de suportar provocações sem
perder a linha são muito importantes, principalmente em
debates e confrontos com adversários.
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O comportamento do candidato em relação aos adversários 

Na preparação do candidato, é preciso decidir sobre sua atitude 
perante os adversários. Basicamente, existem duas ou três 
alternativas: 

O candidato poderá adotar uma atitude sempre polêmica, 
reservando tempo de sua campanha e aproveitando todas as chances 
para debater e criticar severamente o adversário. Esta é uma atitude 
apropriada para candidatos que não estão na liderança, na preferência 
do eleitor, e vêm nessa atitude uma chance de provocar e irritar o 
líder, o qual, se não estiver muito bem preparado e seguro, pode se 
deixar levar e acabar se perdendo em explicações. Entretanto, essa 
atitude polêmica deve ser moderada, pois tanto pode levar à formação 
de imagem de um homem que busca a verdade e a solução quanto 
do intransigente e desastroso. 

Uma alternativa é a atitude de desprezo e indiferença. O 
candidato não se preocupa com o adversário e concentra-se em 
defender sua plataforma e seu programa. Mostra segurança e 
superioridade, não dando ouvidos aos que se dizem adversários. Essa 
atitude é mais recomendável para quem está na liderança ou quem 
não quer se envolver em confusões. Bem assessorado, o candidato 
pode aqui trabalhar uma imagem de honesto, moderado e conciliador. 

Outra alternativa é a chamada �upla, com tons polêmicos e 
neutros, ao mesmo tempo, sendo que o candidato adota uma atitude 
neutra ou de indiferença e alguém de seu partido, um corregionário 
ou de uma aliança política, realiza o ataque frontal ao adversário. 

Finalmente, uma orientação não menos importante. O candidato 
deve esmerar-se por evitar situações, atos e discursos inadequados. 
Ou seja, o candidato não deve adotar comportamento e atitude que 
contrarie a imagem que se transmitiu. Isso cria confusão na mente do 
eleitor. 
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3. DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E
DIVULGAÇÃO 

Esta é uma etapa muito importante. Uma bela plataforma e um 
candidato bem preparado não levam por si só ao sucesso da 
campanha. É preciso cuidar de divulgar e promovê-los. Essa 
estratégia, que pode ser chamada de estratégia de comunicação, é 
um dos principais meios de que se dispõe o candidato, para a formação 
da opinião do eleitorado. É muito mais fácil destruir que construir 
uma imagem Assim, a estratégia de promoção e divulgação deve ser 
elaborada por profissionais especializados. O candidato e suas 
assessorias de marketing e política oferecerão àqueles profissionais 
as informações e os dados necessários à elaboração da estratégia, 
para que essa esteja em harmonia com toda a estratégia política. 
Essas informações são relativas à plataforma, aos temas e os objetivos 
da campanha, à imagem e conceito do candidato bem como ao 
orçamento disponível para esse fim. 

A estratégia de promoção será estruturada da seguinte forma: 
../ Decisões sobre o objeto: a plataforma. o discurso e o 

candidato . 
../ Decisões sobre o alvo: o eleitorado, considerando-se 

os segmentos que se pretende atingir . 
../ Decisões sobre a mensagem: o que e como comunicar. 
../ Decisões sobre os instrumentos: Propaganda, 

materiais gráficos, visual do comício, contatos pessoais, brindes, 
motes para publicidade gratuita, etc. 

../ Decisões sobre a mídia: TV, rádio, jornais e revistas, e 
outras. 

O objeto da promoção é constituído pela plataforma, pelo 
discurso e pela imagem e conceito do candidato. O alvo da promoção 
é o grupo ou grupos de eleitores que se pretende atender. Ou seja, 
deve-se promover igualmente a plataforma política e o candidato em 
cada segmento de eleitorado visado. Para tanto, utilizam-se de alguns 
instrumentos de comunicação que são veiculados através de mídias 
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apropriadas. 
A elaboração da estratégia de promoção da campanha deve 

ter por base os anseios do eleitorado, de acordo com as realidades 
locais. Em todas as táticas, deve-se procurar exaltar os pontos fortes 
do candidato e, com igual força, atenuar seus pontos fracos. O 
objetivo deve ser sempre o de construir uma imagem que venha a 
confirmar todas as ações de campanhas e atitudes do candidato 
durante o pleito. 

Seleção das mídias 

A decisão fundamental a tomar, neste aspecto, é a de escolha 
das mídias de veiculação da promoção. Essa decisão deve ser tomada 
junto com a de escolha dos instrumentos de promoção, pois cada tipo 
de mídia demanda instrumentos típicos e mais adequados. Existe uma 
diversidade de mídias, tais como as impressas, televisivas, eletrônicas, 
radiofônicas, dentre outras. Algumas mídias têm penetração em 
públicos bem específicos, como o videocassete (promoção em fitas 
de vídeo), internet, fax, cd-room, e correios. Outras têm alcance 
generalizado, como o radio e o jornal. 

Na seleção de mídias, deve-se considerar, portanto, a 
penetração que têm em determinado segmento. Sendo assim, algumas 
mídias têm em sua audiência parcela considerável do eleitorado, e, 
em especial, segmentos que o candidato quer atingir. Não é possível 
encontrar uma mídia que se comunique de modo eficaz com todos os 
segmentos. Muitas vezes, quando o candidato quer atender a vários 
e diferentes grupos de eleitores, deve elaborar um mix de mídias. Só 
assim, se pode maximizar o poder de comunicação de um candidato. 

O objetivo do mix de mídias é o de atingir a maior parcela possível 
de todos os segmentos com que o político pretende se comunicar. 
Uma orientação básica para a composição do mix é iniciar-se 
eliminando as mídias que não são interessantes, seja por que não 
atendem o segmento visado, seja por motivos de custos. Por exemplo, 
para um vereador que busca votos em um bairro de periferia e baixa 
renda, a internet não se apresenta como o veículo de comunicação 
mais adequado. Os profissionais da própria mídia podem colaborar 
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nesse aspecto, pois eles conhecem o perfil de sua audiência. 
Outras vezes, o alcance da mídia é interessante, mas o custo é 

proibitivo, como, por exemplo, a televisão regional em seu horário 
nobre. 

A credibilidade da mídia não deve ser desconsiderada. Umas 
mídias revestem-se de maior credibilidade que outras por natureza 
ou por força de circunstâncias. Por exemplo, em algumas pequenas 
cidades, a imprensa local é quase sempre vinculada a partidos ou 
candidatos e isso lhe retira muito de sua credibilidade. 

Instrumentos e os materiais de promoção 

Alguns instrumentos são mais eficazes que outros, e isso pode 
variar de mídia para mídia. Essa é uma questão técnica que pode 
oferecer grande impulso a uma campanha. Novamente, será preciso 
considerar o apoio de profissionais especializados. Não só recursos 
financeiros são importantes nessa questão, pois o conhecimento, a 
criatividade e a experiência do publicitário também o são. 

Um anúncio ou comercial tradicional, na rádio local, tem a grande 
vantagem de permitir ao candidato abordar apenas o assunto de seu 
interesse, da forma que lhe deixe mais a vontade, reduzindo os riscos 
de embaraço. 

O comercial tradicional pode ser transformado em uma entrevista 
programada e estruturada, realizada durante conversas entre os 
radialistas Sendo planejada, a entrevista estruturada tem também 
vantagens de conforto e segurança para o candidato. 

Um anúncio no jornal traz menos credibilidade que uma matéria 
jornalística, debate ou entrevista. O leitor sabe que o anúncio é 
comprado e que o candidato comunicará apenas o que lhe for 
interessante. As matérias jornalísticas chamam muito mais a atenção 
e transmitem muito mais credibilidade, mas por sua natureza de 
improviso e flexibilidade, o candidato deve estar muito bem preparado 
ao dar uma entrevista e participar de debates. 

O comício, bem preparado, que seja transmitido pela TV ou 
pelo rádio, é um instrumento importante que dará vida, calor e emoção 
à campanha. 
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Os materiais a serem usados devem ser planejados de acordo 
com a época, a data e o local de exposição ou distribuição, e de acordo 
com o perfil do grupo-alvo que se pretende atingir. Essa preocupação 
aumenta a eficácia promocional do material. Por exemplo, deverá haver 
materiais próprios para: 

Ocasiões: comícios, convenções, comemorações, boca de 
urna. 

Datas: Dia da cidade, do comerciário, do funcionalismo público, 
das mijes, dos pais, 7 de Setembro, Dia Do Partido, carnaval e outros 
de relevância para a localidade. 

Locais: campos de futebol, praças, bares e similares, salões, 
cabeleireiros e barbearias, cinemas, supermercados, clubes, postos 
de gasolina e oficinas. 

Grupo de eleitores: crianças, donas de casa, funcionários 
públicos, estudantes. 

Área geográfica: ruas, bairros, zona rural. 

Veículos: Automóveis, caminhões, ônibus, os veículos da 
campanha. 

Há uma infinidade de tipos de matérias, os quais são utilizados 
freqüentemente por todos os candidatos. Isso causa uma poluição 
visual intensa, a ponto de dificultar a identificação e memorização das 
mensagens promocionais por parte dos eleitores. Portanto, é 
imprescindível ser criativo na escolha dos materiais, visando materiais 
que sejam pouco ou nada utilizados pelos adversários. Além disso, os 
materiais deverão ter certa utilidade para o eleitor e estar bem 
relacionado com os motivos da campanha. 

Alguns exemplos de materiais pouco utilizados incluem: minijogos 
de passatempo, capa protetora para telefone celular, protetores de 
cadeiras de bares, pastas plásticas para cadernos, guias e mapas 
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turísticos e de informações gerais aos visitantes mais comuns da 
cidade, porta-guardanapos para bares, e restaurantes, porta-cartões 
de crédito, mini-agenda de bolso, porta-moedas, réguas, bottons, 
canetas, etc., bidimensionais, que, ao refletirem a luz em posições 
diferentes, deixam aparecer mensagens deferentes, livrinhos para 
crianças, entre outros. 

E é dentro desse contexto que a mídia utilizada em campanhas 
tem sido cada vez mais diferenciada e bem menos passível de crítica. 
Por exemplo, atualmente, têm sido evitadas as pixações de muros 
que causam verdadeira poluição visual e fomentam críticas ao 
candidato. No lugar disso, pode-se patrocinar obras de arte moderna 
baseadas na técnica do grafite. Os simples comícios deram lugar aos 
showmícios, onde tudo é preparado para melhor aparecer na tv ou 
para ser transmitido pelo rádio. A velha técnica "do tapinha nas costas", 
das visitas aos apadrinhados, aos locais públicos enquadra-se 
perfeitamente no contexto da qualidade em detrimento da quantida�e, 
pois além de ser uma comunicação praticamente sem ruídos transmite 
a imagem de acessibilidade do candidato. 

A mensagem 

Contudo, mix de mídias e instrumentos adequados não gerarão 
resultados satisfatórios, se a mensagem que se passa não for coerente 
com o objeto e adequada às necessidades, expectativas e 
possibilidades do grupo-alvo, por exemplo, ao se com�nicar com 
estudantes, linguagem de estudante, assuntos que lhes interessam. 
Ao se comunicar com o pessoal da zona rural, linguagem rural, 
assuntos relacionados. 

É vital demonstrar conhecimento das necessidades específicas 
de cada um dos segmentos, pois, dessa forma, pode-se iniciar o 
processo de comunicação pelo primeiro passo: chama�do e_prenden�o
a atenção do eleitor. Em outras palavras, a comumcaçao tambem 
deve ser segmentada em suas mensagens, levando em consideração
o perfil dos eleitores a que a mensagem se destina, bem como as
situações presentes que vivência. . _ . ,

Outro aspecto vital para um processo de comumcaçao eficaz e
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tocar em assuntos de interesse de grupos de referências, dos quais 
os eleitores participam. Alguns grupos mais facilmente identificáveis 
são: a família, os vizinhos, os amigos e colegas de trabalho ou de 
profissão, dentre outros. ·. . Proximidade e mensagem são as armas mais eficazes para se 
fazer entender e obter a atenção do eleitor. São imprescindíveis, 
portanto, o corpo a corpo e um bom discurso, lembrando-se sempre 
de que vale a qualidade e não a quantidade. . Independente das estratégias para entrar na mente do eleitor e 
de transmitir as mensagens com coerência, em termos de programas 
e candidato nunca se deve dar ao luxo de perder alguma oportunidade 
de falar do� aspectos positivos do candidato, divulgando seus feitos, 
principalmente aqueles que não são visíveis nas ruas,_ como esgot��·
assistência a instituições filantrópicas, etc Por vezes e bom transm1t1r 
informações curiosas e pouco conhecidas sobre o candidato. Som�nte 
assim é possível fornecer subsídios ao eleitor para que ele avalie e 
amorteça as críticas feitas pelos adversários. 

O Candidato e a Imprensa 

Existem muitos conflitos entre o candidato e a imprensa. Esses 
conflitos podem ser resolvidos se cada parte procurar compreender 
a outra. Inicialmente é preciso mencionar que deve haver por parte 
do candidato uma compreensão das limitações e exigências da 
imprensa quanto ao tempo de duração das entrevistas, o corte de 
trechos, a linguagem jornalística, a necessidade de atender ao público, 
etc. Por outro lado, os representantes da imprensa devem lembrar 
da natureza humana do candidato. 

Alguns conselhos ao candidato no relacionamento com a 
imprensa. 

1) 

2) 

Manter uma lista de pessoas, amigas, conhecidas ou 
relacionadas, que dirijam ou tenham qualquer função ou 
contato com a imprensa. 

Manter contato com essas pessoas, organizando chances 
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de divulgação de matéria e entrevistas. 

3) Adequar o estilo da entrevista ao tipo de mídia.

4) Preparar-se bem para as entrevistas, para não ser prolixo
ou tomar tempo dizendo coisas sem relevância ou cujas
conseqüências foram impensa9as.

5) Ter bom domínio da língua, clareza de expressão e
conhecimento do assunto.

6) Toda matéria enviada à imprensa deve ser escrita por
profissionais. O candidato não deve esperar que tudo que
é enviado à empresa seja divulgado.

7) Apresentar temas inéditos, verdadeiros e interessantes
para a imprensa, e nunca uma informação falsa ou sem
confirmação.

8) Não criar hostilidade com a imprensa. Ao verificar que
algum veículo está sendo hostil, apenas ignore e não
rebata a hostilidade.

9) Procurar gerar fatos que virem notícias. Interessante, mas
arriscado, os fatos devem ser gerados de forma planejada
e controlada e sob conselhos de especialistas.

1 O) Respeitar o repórter como o profissional que é e atendê
lo, sempre, convidando-o a participar de comícios, 
comemorações, reuniões., etc. 

11) Ouvir os conselhos profissionais do repórter ou editor da
imprensa. Procurar saber com antecedência qual o estilo
da entrevista ou da reportagem e se ajustar a ele.

As chances de o candidato ser notícia podem ser organizadas 
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por sua assessoria de imprensa. Para tanto, é de interesse estar 
envolvido com assuntos de interesse nacional e local, em especial os 
mais polêmicos, de modo que se apresente sempre com postura no 
sentido de solução de conflitos. 

A Assessoria de Imprensa do candidato pode ser composta por 
uma ou duas pessoas e uma secretária para fazer a ligação com a 
imprensa e com os acontecimentos. Encontros, datas comemorativas 
e muitas outras oportunidades de aparecer na imprensa devem ser 
garimpadas por essa assessoria. Outra tarefa da Assessoria é 
promover a identificação do candidato com as atividades 
desenvolvidas por entidades importantes e representativas na 
sociedade. Isso envolve participação ativa do candidato e trabalho 
de longo prazo. 

Esse trabalho, realizado de forma profissional e responsável, é 
capaz de estabelecer confiança mútua com todos os jornalistas. 
Oferece, ainda, a possibilidade de estar em evidência, evitando 
conflitos com adversários, de modo a não comprometer possibilidades 
das alianças políticas tão necessárias num governo democrático e 
também com eleições de dois turnos. 

O marketing Direto 

Uma forma atual e muito importante de se comunicar com o 
eleitorado é através do emprego das técnicas de marketing direto, 
que significa dirigir-se e comunicar diretamente com o cliente, no caso 
o eleitor. As principais mídias, nesse caso, são o telefone, a mala
direta, enviada via correio, via fax ou eletronicamente.

Comunicar-se diretamente com o eleitor exige muitos cuidados. 
Inicialmente, é preciso ter uma equipe profissional e treinada. Além 
disso, é igualmente necessário um eficiente banco de dados. 

A equipe de marketing direto .deve ser formada por gente 
especializada, treinada para responder aos questionamentos que 
nascem dessa forma moderna de se comunicar É preciso sempre 
lembrar que do outro lado da linha está o eleitor que não está passivo, 
pode reagir, questionar, criticar. Essa tarefa não pode ser realizada 
por qualquer pessoa que busca emprego na campanha, como forma 
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de "bico", de arranjar solução temporária para seu problema de 
desemprego. É necessário ter um profissional para isso. Profissional 
que entenda de política, do partido, da estratégia, e que saiba. se
comunicar, ser gentil, ser educado, responder as perguntas do eleitor 
ou do aliado. 

Finalmente, é preciso sempre ter em mente que com 
correspondências diretas e também com as ligações de telefones se 
está invadindo a privacidade do eleitor. Assim, é preciso ter cuidado 
com isso. Delicadeza e bom senso nunca serão demais. 
Principalmente, deve-se evitar ligar durante a hora de almoço e jantar. 

5.4. IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE DA ESTRATÉGIA POLÍTICA 

1 - PREPARAÇÃO PARA O LANÇAMENTO 

Tudo planejado e pensado, é preciso agora definir ? d�ta do
início da campanha. Esta deve iniciar com boa antecedenc1a d�s 
eleições, dentro da permissão da lei, é claro. Isso porque a matu�açao 
da imagem do candidato leva tempo. Ela deve estar na maturidade 
na época da eleição. Ou seja, a campanha não_ �ode �er lançada
cedo demais, pois, assim, nas eleições, a imagem 1a e�tana �aturad�.
Nem tarde demais, pois assim nas eleições a imagem ainda nao estaria 
sedimentada. 

Além disso, deixar para a última hora é cor�er o ri��o de �ao 
encontrar disponibilidade de mídia e de pessoas, pois estas Ja estariam 
comprometidas com outros candidatos. 

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA CAMPANHA

o acompanhamento dos resultados obtidos é_ tão. imp��tante

quanto O alcance dos mesmos, pois só assim é poss1vel _1de�t1f1ca� a

necessidade de correção de rumos de campanha. Ou seJa, e preciso

avaliar e identificar pontos fortes para acentuá-los e pontos fracos

para corrigi-los. . ·- . 
o instrumento mais popular é a pesquisa de opm1ao. Mais popular
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e mais controvertido, quando se pensa nos episódios recentes. Muitas 
pesquisas são claramente manipuladas. Não raro, não refletem a real 
situação das intenções de voto. Portanto, como já mencionado, é 
preciso recorrer a apoio especializado e de confiança. 
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6 Con 

O marketing político não se aplica somente a campanhas 
eleitorais, mas a toda a carreira de um político, esteja ele em campanha 
ou empossado em qualquer cargo eleitoral. De outra forma, o esforço 
empreendido pode não surtir o efeito desejado e perder em eficácia. 

Por isso, quando se depara com uma derrota eleitoral, não é 
culpa do marketing político, mas do candidato que costuma utilizar 
essa ferramenta apenas para se eleger. Essa atitude contraria um 
dos princípios fundamentais do marketing político: a satisfação do 
cliente, mas do cliente eleitor e não do cliente político. Somente a 
partir do sucesso em atender aos anseios dó cliente eleitor (que é a 
função a que o marketing político se propõe sistematizar e concretizar) 
é que o político pode alçar vôos mais ambiciosos e colecionar vitórias 
em sua carreira. Um dos passos para isso é agir de acordo com o 
seguinte lema: "O mandato deve significar uma missão a serviço da 
sociedade". 
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7 Ende 
________ .,:.__ 

ATENÇÃO - Por causa das ampliações constantes do nosso sistema 
telefônico, os números de telefones· existentes nestes endereços 
podem ser alterados. Ao perceber mudança do número do telefone, 
solicite apoio ao sistema "Auxílio à Lista", pois as firmas (nomes) e os 
endereços, normalmente, continuam os mesmos. 

Rua José de Almeida Ramos, 37 - Ramos 
Caixa Postal 01 
CEP.: 36.570-000 - Viçosa - MG 
Fone: (0xx31) 891-7000 - FAX: (0xx31) 891-8080 
Internet: www.cpt.com.br - e-mail: vendas@cpt.com.br 

Professora Teima Regina da Costa Guimarães Barbosa 
Departamento de Administração 
Campus universitário s/n. Viçosa - MG 
CEP: 36,571 - 000 - Viçosa - MG 
Tel.: (0xx31) 899-1599 
E mail: telma@mail.ufv.br 
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Conheça outros títulos produzidos pelo Centro de Produções Técnicas- CPT 
Para adquiri-los é só ligar para o telefone (0XX31) 891-7000. 

TÍTULOS 

02 Lixo: Reciclagem e Compostagem (com manual) 

08 Empacotamento e Pasteurização de Leite na Fazenda (com manual) 

DUR. 

1.8,[ll(Q,�

48 min. 
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CÓD. TÍTULOS DUR. 

Fazenda(com manual) 43 min. 
-,,1.6C. tf Prodilçã_ô l�fffi�,If'!�ff(!!lli1Jrii&tl:fJJml&llltlmllllill 

Rebanho (com manual) 45 min. 

:,�:�, .::ItJ.�.�,i�B�,�-J��k��l;,Ji9.Yw1�JlZ&Bii�1ilíllilllafaWIAlli.iilli{{ikf! 
18 Curso Básico de Tiro 46 min. 
9 

27 Administração Rural - Organização, Direção e 
Comercialização (com manual) 50 min. 

29 

33 Gado de Corte Confinado - Alimentação e Manejo (com manual) 50 min. 

35 Manejo de Anfigranja (Granja de Rãs) (com manual) 55 min. 

37 Produção de Alevinos (com manual) 50 min. 

.. ........ Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ...... 51 



' 
� ·. 

CP T . Centro de Produções Técnicas ...................................................................................................... . 

CÓD. TÍTULOS 

39 Plasticultura (com manual) 

43 Produção de Melão (com manual) 

45 Produção de Banana (com manual) 

47 Como Produzir Rosas (com manual) 

· 49 Escargots - A Tecnologia Correta de Criação (com manual)

51 Gado de Corte a Pasto 1 - Manejo Alimentar (com manual) 

53 Reposição Florestal (com manual) 

55 Manejo de Leitões - Do Nascimento ao Abate (com manual) 

59 Kit Qualidade Total na Agricultura (filme e dois livros) 

64 Produção de Maracujá (com manual)· 

68 Inseminação Artificial e Manejo de Touro Leiteiro (com manual) 

DUR. 

50 min. 

50 min. 

52 min. 

54 min. 

50 min. 

52 m_in. 

50 min. 

55 min. 

55 min. 

58 min. 

52 min. 
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CÓD. TÍTULOS 

101 Produção de Morango (com manual) 

DUR. 

62 min. 
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CÓD. TÍTULOS DUR. 

ix11:1�t!Y.Jl�,i11�1"1iil�111il�11t��1t.tci,!gt�i1tt&R�i11J�m@ilill�1.;1t.ini�Jifsti1rí?!l�i�1 
103 Produção de Goiaba (com manual) 73 min. 

105 Controle de Pragas e Doenças do Coqueiro (com manual) 

107 Como Montar uma Empresa de Manutenção de Jardins -
Técnicas e Equipamentos ( com manual) 

11'6 
\ 

117 

119 
1-20"/ 
121 

,;;1.�] iL.�r9âyg�91,�![t�i19!Q.�LqR4(f&ÍJit1!l.lÂnt!ãllJ;1wsâB1fü;,\ 
Técnicas Simples para Produzir Mais Leite e Mais Bezerros (c/ manual)
.Hid 

� ·�I· "''"''·•"'"º''""'" ·· ·•°'",.,.. coW?9" w•o,sc•"'" •<:>sn=, ""'"'"'"'°. 

125 Café - Cultivo Superadiinsado (com manual) 

127 Como Montar uma Pequena Fábrica de Frutas Desidratadas (c/ manual) 

129 Instalação, Comando e Proteção de Motores Elétricos (com manual) 

54 min. 

55 min. 

50 min. 
a1 rn1if. 

,,�tw 

55 min. 
,;,�55;roli; 

55 min. 

52 min. 

58 min. 

60 min. 
: ,;,ts,,o ;\:QJ?trt[�çlglt1�füç;l!\!1ª1Iª�gpJtit,i2.9mfüEfü'Yª!í111\ii11l;tiii3�1J�li�i0l\\1;i1ri�i§ã1f m1il 
131 Plantas Medicinais e Aromáticas: Colheita e Beneficiamento (c/ manual) 53 min. 
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·1 133 Criação Comercial de Papagaios, Araras e Maritacas (com manual) 55 min. 

135 Produção de Palmito de Açaí (Com manual) 52 min. 

,i 145 Industrialização de Leite de Cabra (com manual) 54 min. 
1 ><'.f45�J;,CÔfüO 'MOl'H�r"timliPin1t!�ãd8fa!,�àflr.ªd"fe-'l'ODâl��,�-ll,
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149 Criação de Javali (com manual) 55 min. 

0Ki:§P�iltt��ri.rlf•l
í
fi!ifa�%�1�aJíl.llllíllil&J1J�

151 Criação Comercial de Canário da Terra (Chapinha) (com manual) 51 min. 

�4úu&filW,\icitUll,9@,'f.�°iJs�jU��git.g��M.%imi4\\IWÜ� •· i@. - · "':, tWWffllfr .. , 4' . ·  " 

153 Cultivo de Bromélias (com manual) 60 min. 

155 Processamento Mínimo de Frutos e Hortaliças (com manual) 

157 Produção de Cupuaçu (com manual) 

56 min. 

56 min. 

i 159 Criação de Pacu e Tambaqui (com manual) 52 min. 
·� 

:J 
1 161 Como Montar uma Pequena Fábrica de Pizza Congelada (com manual) 60 min. 
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Con:io Montar_ e Operar Pequenos e Médios Abatedouros deBovinos e Sumos (com manual)

Mo�t� ,Verde • O Segredo da Produção e Comercialização deLat1c1mos (com manual) 57 min. 
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l _ 197 Produção de Silagem (com manual) 50 min. 
·I 

1 
1 
l 

·j

'':J 

J 
! 

199 Técnicas de Avaliação de Impactos Ambientais (com manual)

201 Produção de Tomate Seco e Shiitake Desidratado (com manual) 

203 Resfriamento de Leite na Fazenda e Coleta a Granel (com manual) 

Controle de Cupins em Áreas Agrícolas, Pastagens e 
Construções Rurais (e/ manual) 

74 min. 

61 min. 

60 min. 

55 min. 

209 Gado de Corte a Pasto • Estratégias para Alimentação na Seca (com manual) 53 min. 

211 Suplemento Múltiplo · Como Produzir e Usar (com manual) 

213 Treinamento de Tratori�ta - Operação do Trator (com manual) 

56 min. 

66 min. 
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CÓD. TÍTULOS 

218 Irrigação do Coqueiro Anão (com manual) 

220 Chefia e liderança na Fazenda - Comportamento e Participação (com manual) 

222 Manejo Homeopático para Gado de Leite (com manual) 

225 Como Produzir Frutas Cristalizadas (com manual) 

227 Produção Comercial de Antúrio, Helicônea e Spatifilum (com manual) 

229 Cozinha Chinesa para Delivery e Restaurante (com manual) 

243 Produção Intensiva de Cordeiros - Confinamento (com manual) 

248 Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha 

DUR. 

65 min. 

57 min. 

58 min. 

62 min. 

51 min. 

70 min. 

62 min. 

56 min. 

63 min. 
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10 Videoc 
-------=-:::...-

A p 

Abaixo estão relacionados videocursos e livros produzidos pela Aprenda Fácil 

Editora. Para adquiri-los é só ligar para o telefone (OXX31) 891-7000. 

DUR. 

301 O Cozinha para Iniciantes (Com manual) 56 min. 

3012 Como Receber em Casa (com manual) 50 min. 
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CÓD. TÍTULOS 
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12. ANEXO

SECRETARIA JUDICIÁRIA 
Legislação - Eleições

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

Estabelece normas para as eleições. 

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Disposições Gerais 

Arl 12 As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador 
, de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, 

. · ; Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. ' Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições: 
, 1-para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do 
. : Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital; 
t li -para Prefe�o. Vice-Prefeito e Vereador. 

Art. 22 Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a Governador que obtiver a maioria 
absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 12 Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no

último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que 
obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 22 Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de 
, candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 
, § 3,;,_ Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato
: com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 

§ 4,;,_ A eleição do Presidente importará a do candidato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo 
" se aplicando à eleição de Governador. 
· ! Art. 3!! Será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados 
· os em branco e os nulos.

§ 12 A eleição do Prefeito importará a do candidato a Vice-Prefeito com ele registrado. 
a� Nos Municípios com mais de duzentos mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos 

§§ 1 a 32 do artigo anterior.
Art. 4° Poderá participar das eleições o partido que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu

estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da Convenção, órgão 
de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. 

Art. 5
2 Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos 

regularmente inscritos e às legendas partidárias. 
Das Coligações 

Art. 62 É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para 
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma 
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coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. 
§ 12 A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos 

que a integram, sendo a ela atribuí.das as prerrogati�as e. obrigaçõe� de partido político no �ue se. refere ao 
processo eleitoral, e devendo funcionar como um so partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no 
trato dos interesses interpartidários. 

§ t Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, 
as le9endas de todos os partidos que a integram; �a propaganda para eleição pmporcional, cada partido 
usara agenas sua legenda sob o nome da coligaçao. 

§ 3 Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas:
1- na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela

integrante; 
li-o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos Presidentes dos partidos coligados, 

por seus Delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por 
representante da coligação, na forma do inciso Ili; 

Ili-os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições 
equivalentes às de Presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, 
no que se refere ao processo eleitoral; 

IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do 
inciso Ili ou por Delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até: 

a) três Delegados perante o Juízo Eleitoral;
b) quatro Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
e) cinco Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Das Convenções para a Escolha de Candidatos 

Art. 72 As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações 
serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei. 

§ 12 Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as 
normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes 
das elei&ões. 

§ 2 Se a Convenção partidária de nível inferior se opuser, na deliberação sobre coligações, às
diretrizes legitimamente estabelecidas pela Convenção nacional, os órgãos superiores do partido poderão, 
nos termos do respectivo estatuto, anular a deliberação e os atos dela decorrentes. 

§ 32 Se, da anulação de que trata o parágrafo anterior, surgir necessidade de registro de novos 
candidatos, observar-se-ão, para os respectivos requerimentos, os prazos constantes dos§§ 12 e 32 do 
art.13. 

Art. 82 A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas 
no período de 1 O a 30 de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em 
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. 

§ 12 Aos detentores de mandato de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, ou de Vereador, e aos que 
tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o 
registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados, 

§ t Para a realização das Convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar 
gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. 

Art. 92 Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva 
circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido 
no mesmo prazo. 

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será 
considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem. 

Do Registro de Candidatos 

Art. 1 O. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, 
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Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinqüenta por cento do número de lugares 
a preencher. 

§ 12 No caso de coligação para as eleições proporcionais, independentemente do número de partidos
que a integrem, poderão ser registrados candidatos até o dobro do número de lugares a preencher. 

§ 22 Nas Unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos
Deputados não exceder de vinte, cada partido poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a 
Deputado Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números 
poderão ser acrescidos de até mais cinqüenta por cento. 

§ 32 Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada 
sexo 

§ 411 Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior. 

§ 5l2 No caso de as Convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de
candidatos previsto no caput e nos §§ 12 e 22 deste artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos 
poderão preencher as vagas remanescentes até sessenta dias antes do pleito. 

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as 
dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições. 

§ 12 O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
1-cópia da ata a que se refere o art. 82; 
li - autorização do candidato, por escrito;
Ili - prova de filiação partidária;· 
IV -declaração de bens, assinada pelo candidato;
V -cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo Cartório Eleitoral, de que o candidato é eleitor na .

circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 92; 
VI -certidão de quitação eleitoral; 
VII -certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e 

Estadual; 
VIII -fotografia do candidato, nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral, para 

efeito do disposto no§ 12 do art. 59. 
§ 2l2 A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada

tendo por referência a data da posse. 
§ 32 Caso entenda necessário, o Juiz abrirá prazo de setenta e duas horas para diligências.
§ 42 Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão

fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes áo encerramento do prazo previsto 
no caput deste artigo. 

§ 52 Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar
disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, 
ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, ou que 
haja sentença judicial favorável ao interessado. 

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de seu nome 
completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que 
poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais 
conhecido, desde que não se eslabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não 
seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. 

§ 12 Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte:
1-havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome

indicada no pedido de registro; 
11-ao ca�didato s�e, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo mandato eletivo ou

o tenha exercido nos u1t11;1os qu_atro anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos
nomes que 1nd1cou, sera defendo o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer 
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propaganda com esse mesmo nome· 
Ili-a� c�ndidato q�e, pel� sua vid� política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome

que t�nha indicado, sera defendo o registro com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso 
antenor, 

1� -trata�do-se de candid�_tos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, 
a Justiça Eleitoral deverá not1f1cá-los para que, em dois dias, cheguem a acordo sobre os respectivos 
nomes a serem usados; 

V - não havendo acordo no caso do_ inciso ant_erior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com 
o nome; sobre.nome ?ansiantes do p�1do de re�1stro, observada a ?rdem de preferência ali definida.

§ 2 A Jusll� �le1toral poderá ex1g1r do candidato pr�va de que e conhecido por determinada opção
de nome por ele 1nd1Cado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

� 312 A Jus_tiça Ele)tof�I _indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com nome de 
candidato a e\e!çao ma1ontana, salvo para candidato que esteja exercendo mandato eletivo ou o tenha 
ex�r�1do nos ult1mos quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com o nome 
comadente. 

§ 412 Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome
deferidas aos candidatos. 

� ··'': 

§ 512 A Justiça _Eleitoral orQ_anizará e publicará, até trinta dias antes da eleição, as seguintes relações,·
para uso na votaçao e apuraçao: 

!-a p��ira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com 
as tres vanaçoes de nome _co�respond�nt�s a cada u�, na ordem escolhida pelo candidato; 

11-a segunda, com o 1nd1ce onomasllco e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome
completo de cada candidato e cada variação de nome também em ordem alfabética seguidos da 
respectivaleg!,!nda·e número. ' 

A�. 13. E facultad� ao partido_ ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, 
renunciar ou falecer apos o termo final do prazo do registro ou, ainda, tiver seu registro indeferido ou 
cancelado. 

� 1� A escolha_ do substit�to far-se-á �a forma esl!ibelecida no estatuto do partido a que pertencer o 
subslltu1do, e o registro devera ser requendo até dez dias contados do fato ou da decisão judicial que deu 
origem à substituição. 

. §_�Nas �le_ições majoritár(as� se o can�idato for_ de �ligação,. a subs)ituição deverá fazer-se por
decis_ao da ma1ona absol�a dos 9rgaos execullvos de d1reçao dos partidos coligados, podendo o substituto 
ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao 
direito de preferência. 

§ 32 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até
sessenta dias antes do pleito. 

Art. 14. Est�o sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem 
expuls9� do partido, em processo no qual seja assegurada ampla delesa e sejam observadas as normas 
estatutanas. 

Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral 
após solicitação do partido. 

. _ l\rt. 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes
cntenos: 

1-os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual
estiverem filiados; 
. . li-os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem
f1llados, acrescido de dois algarismos à direita; 

111- os candidatos às Assembléias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do
partido ao qual estiverem filiados acrescido de três algarismos à direita; 

IV -o Tribunal Superior Eleítoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes 
às eleições municipais. 

§ 12 Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição
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anterior, e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na
eleição anterior para o mesmo cargo. 

. 
. . 

. 

, 

. _ 
§ 29. Aos candidatos a que se refere o§ 1ª do art. sª, e perm1l1do requerer novo numero ao orgao de 

direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o§ 2ª do art. 100 da Lei n2 4.737, de 

15 de julho de 1965 (Código Eleitor�!). . _ . . . . _ . . 
§ 312 Os candidatos de collgaçoes, nas ele1çoes ma1ontanas, serao registrados com o numero _de 

legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionai_s, com o núm�ro de legenda do respectivo
partido acrescido do número que lhes couber, observado o d1sp?s!o no para�rafo anteno_r. . . .

Art. 16. Até quarenta e cinco dias antes da data das ele1çoes, os Tnbuna1s Reg1ona1s Ele1tora1s
enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização.e divulgar;:ão de dados,� re!ação dos
candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constara obngatonamente a referencia ao sexo
e ao cargo a que concorrem. 

Da Arrecadação e da Aplicação 
de Recursos nas Campanhas Eleitorais 

Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou
de seus candidatos, e financiadas na forma desta lei. 

Art. 18. Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os partidos e coligações �_municarão
à Justiça Eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidatura em cada ele1çao em que
concorrerem. 

§ 1
12 Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor máximo de gastos de que trata

-� 
§ 211 Gastar recursos além dos valores declarados nos termos deste artigo sujeita o responsavel ao

pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso. _ . . . .
Art. 19. Até dez dias úteis após a escolha de seus cand1dat?s _em Convençao, o partido co�st1tuira

comitês financeiros com a finalidade de arrecadar recursos e aplica-los nas campanhas ele1tora1s. 
§ 112 Os comitê� devem ser constitu ídos para cada uma das eleições para as quais o partido apresente 

candidato próprio, podendo haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de uma
dada circunscrição. . .• 

§ 2ª Na eleição presidencial é obrigatória a criação de comitê nacional e facultativa a de com1tes nos
Estados e no Distrito Federal. . . _ . _ 

§ 3ª Os comitês financeiros serão registrados, até cinc? dias após sua const1tu1çao, nos orgaos da
Justiça Eleitoral aos quais compete l'.3-zer o reg_1stro dos cand1dat?s. . . . 

Art. 20. o candidato a cargo eletivo Iara, diretamente ou por mtermed10 de pessoa por �le des1g_nada,
a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pel9 ?omite, _m�lus1ve os
relativos à quota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de pessoas fls1cas ou 1und1cas, na
forma estabelecida nesta Lei. . . . . 

Art. 21. O candidato é o único responsável pela veracidade das informações financeiras e contabe1s
de sua campanha, devendo assinar a respectiva prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em
conjunto com. a pessoa que tenha designado para ess� tarefa. . . . .. . 

Art. 22. E obrigatório para o partido e para os candidatos abm conta bancaria espec1!1ca para registrar
todo o movimento financeiro da campanha. .. . . 

§ 112 Os bancos são obrigados a acatar o p�dido de Jbe_rtura de conta de qualquer partido ou candidato
escolhido em Convenção, destinada à mov1mentaçao financeira da campanha, sendo-lhes vedado
condicioná-la a depósito mínimo. . . 

§ 212 o disposto neste artigo não se ap_lica aos casos de candidatura Pª:ª Prefeito e Vereador em
Municípios onde não haja agência bancária, bem como aos casos de candidatura para Vereador em
Municípios com menos de vinte mil eleitores. . . _ _ 

Art. 23. A partir do registro dos comitês financeir?s, p_essoas fl�1cas p_oderao lazer doaçoes em
dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas ele1tora1s, obedecido o disposto nesta Le1. 

§ 12 As doações e contribuições de que trata este artigo_ ficam limitadas: . . . 
1- no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos aufendos no ano antenor a 
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eleição; 
li- no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor máximo de gastos estabelecido

pelo seu partido, na forma desta Lei. · 1
§ 22 Toda doação a candidato específico ou a partido deverá fazer-se mediante recibo, em formulário 

impresso, segundo modelo constant.e do Anexo. 
§ 32 A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de 

multá no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso. 
§ 42 Doações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deverão ser efetuadas por meio 

de cheques cruzados e nominais. 
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou 

estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: 
/ -entidade ou governo estrangeiro; 
li -órgão da Administração Pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes 

do Poder Público; 
Ili-concessionário ou permissionário de serviço público; 
IV -entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em 

virtude de disposição legal; 
V -entidade de utilidade pública; 
Vf -entidade de classe ou sindical; 
VII -pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior. 
Ar!. 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos 

fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem 
prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. 

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei, dentre 
outros: 

! -confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
li - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de:Sivulgação, destinada a

conquistar votos; '-
Ili- aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; 
IV -despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; 
V -correspondência e despesas postais; 
VI -despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às 

eleições; 
VII- remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas

ou aos comitês eleitorais; 
VIII-montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; 
IX-produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura;
X -produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda

gratuita; 
XI - pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos relacionados a campanha eleitoral; 
XII- realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII -confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de campanha;XIV -aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de propaganda eleitoral;
XV -custos com a criação e inclusão de sítios na Internet;
XVI -multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral. Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a quantiaequivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

Da Prestação de Contas 
Art. 2B. A prestação de contas será feita: 
1-no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral; li-no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os.modelos constantes do
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Anexo desta Lei. 
§ 12 As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas por intermédio do

comitê financeiro, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação
dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos
respectivos números, valores e emitentes. 

§ 2ll As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê
financeiro ou pelo próprio candidato. 

§ 32 As contribuições, doações e as receitas de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, pelo
valor desta no mês em que ocorrerem. 

Art. 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições
majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio,
os comitês deverão: 

1-verificar se os valores declarados pelo candidato à eleição majoritária como tendo sido recebidos
por intermédio do comitê conferem com seus próprios registros financeiros e contábeis; 

li- resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas dos candidatos; 

Ili-encaminhar à Justiça Eleitoral, até o trigésimo dia posterior à realização das eleições, o conjunto
d�s prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a
hipótese do inciso seguinte; 

IV - havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos candidatos que o disputem,
referente aos dois turnos, até o trigésimo dia posterior a sua realização. 

§ 1 º Os candidatos às eleições proporcionais que optarem pela prestação de contas diretamente à
Justiça Eleitoral observarão o mesmo prazo do inciso Ili do caput.

§ i1 A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação
dos eleitos, enquanto perdurar. 

Art. 30. Examinando a prestação de contas e conhecendo-a, a Justiça Eleitoral decidirá sobre a sua
regularidade. 

§ 12 A decisão que julgar as contas de todos os candidatos, eleitos ou não, será publicada em sessão,
até oito dias antes da diplomação. 

§ 22 Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido. 

§ 32 Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do
T ribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, pelo tempo que for
necessário. 

§ 42 Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar 
diretamente do candidato ou do comitê financeiro as informações adicionais necessárias, bem como 
determinar diligências para a complementação dos dados ou o saneamento das falhas. 

Art. 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deve ser declarada na
prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido ou coligação, neste caso
para divisão entre os partidos que a compõem. 

Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos
políticos, de forma integral e exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de 
doutrinação e educação política. · 

Art. 32. Até cento e oitenta dias após a diplomação, os candidatos ou partidos conservarão a 
documentação concernente a suas contas. 

Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a 
documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. 

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais 

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições 
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ou ª?S can�idatos, para co�hecimento p�blico, �ão obrigad.as, p?ra cada pesquisa, a registrar, junto à
Justiça Eleitoral, ate cinco dias antes da d1vulgaçao, as seguintes informações: 

1-quem contratou a pesquisa:
li-valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
111- metodologia e período de realização da pesquisa;

.. IV-pla�o ª'!'ostral e pond�ração quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área 
fls1ca de reahzaçao do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro; 

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do 
trabalho de campo; 

VI- questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII- o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§ 1ll As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral aos 

quais compete fazer o registro dos candidatos. 
. §��Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local de costume, aviso comunicando o registro das 
1nformaçoes a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com 
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 3ll A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita
os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. 

§ 4ll A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um 
ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. 

Art. 34, (Vetado.) 
§ 1ll Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de 

contr,ole, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgaram pesquisas de opinião 
relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha 
livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados 
preservada a identidade dos respondentes. 
. . 

§ 22 O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou 
· d1f1cullar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, 

com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de dez mil 
a vinte mil UFIR. 

§. 3
ll A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas

mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no 
mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o 
veículo usado. 

Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 42 e 34, §§ 22 e 32, podem ser responsabilizados 
penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. 

Da Propaganda Eleitoral em Geral 

Art; 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. 
§ 112 Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à

escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de 
rádio, televisão e outdoor.

§�No segundo semestre do ano da eleição, não será veiculada a propaganda partidária gratuita
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. 

§ 312 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de vinte mil a cinqüenta mil 
UFIR ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. 

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, ou que a ele 
pertençam, e nos de uso comum, é vedada a pichação, inscrição a tinta e a veiculação de propaganda, 
r�ssalvada a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de iluminação pública, 
viadutos, passarelas e pontes, desde que não lhes cause dano, dificulte ou impeça o seu uso e o bom 
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andamento do tráfego. 
§ 12 A pichação, a inscrição a tinta ou a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto

neste artigo sujeitam o responsável à restauração do bem e a multa no valor de cinco mil a quinze mil 
UFIR. 

§ 22 Em bens particulares, independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça ·• Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou 
inscrições. 

§ 32 Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da 
Mesa Diretora. 

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação 
de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os quais devem ser 
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. 

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou 
fechado não depende de licença da polícia. 

§ 1 ii O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade
policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo 
a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário. 

§ 22 A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. 

§ 32 O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada
no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as oito e as vinte e duas horas, sendo vedados a 
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a duzentos metros: 

1- das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, das sedes dos Tribunais Judiciais, e dos quartéis e outros estabelecimentos militares; 

li -dos hospitais e casas de saúde; 
Ili-das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. 
§ 4Q A realização de comícios é permitida no horário compreendido entre as oito e as vinte e quatro 

horas. 
§ 5Q Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a 

alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a 
quinze mil UFIR: 

1-o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata;
11- a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a

prática de alicia ento, coação ou manifestação tendentes a influir na vontade do eleitor. 
Art. 40. O so, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes 

às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, 
punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade 
pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR. 

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem 
cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia. 

Da Propaganda Eleitoral mediante Outdoors 

Art. 42. A propaganda por meio de outdoors somente é permitida após a realização de sorteio pela 
Justiça Eleitoral. 

§ 12 As empresas de publicidade deverão r�lacionar os pontos disponíveis para a veiculação. �e
propaganda eleitoral em quantidade não infenor a metade do total dos espaços existentes no terntono 
municipal. 

§ 2Q Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser assim distribuídos:
!-trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Presidente da República; 
li- trinta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidato a Governador e a Senador;
Ili-quarenta por cento, entre os partidos e coligações que tenham candidatos a Deputado Federal, 

Estadual ou Distrital; 
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IV -nas eleições municipais, metade entre os partidos e coligações que tenham candidato a Prefeito 
e metade entre os que tenham candidato a Vereador. 

§ 32 Os locais a que se refere o parágrafo anterior deverão dividir-se em grupos eqüitativos de pontos 
com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para 
serem sorteados e usados durante a propaganda eleitoral. 

§ 42 A relação dos locais com a indicação dos grupos mencionados no parágrafo anterior deverá ser
entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes Eleitorais, nos Municípios.e ao Tribunal Regional 
Eleitoral, nas Capitais, até o dia 25 de junho do ano da eleição. 

§ 52 Os Tribunais Regionais Eleitorais encaminharão à publicação, na imprensa oficial, até o dia 8 de 
julho, a relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos, devendo o sorteio a que 
se refere o caput ser realizado até o dia 1 O de julho. 

§ 62 Para efeito do sorteio, equipara-se a coligação a um partido, qualquer que seja o número de 
partidos que a integrem. 

§ 72 Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, como
usarão os outdoors de cada grupo dos mencionados no§ 32, com especificação de tempo e quantidade.

§ 82 Os outdoors não usados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes interessados,
fazendo-se novo sorteio, se necessário, a cada renovação.

§ 92 Os partidos e coligações distribuirão, entre seus candidatos, os espaços que lhes couberem.
§ 10. O preço para a veiculação da propaganda eleitoral de que trata este artigo não poderá�er

superior ao cobrado normalmente para a publicidade comercial. 
§ 11. A violação do disposto neste artigo sujeita a empresa responsável, os partidos, coligações ou 

candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de cinco mil a 
quinze mil UFIR. 

Da Propaganda Eleitoral na Imprensa 
Art. 43. É permitida, até o dia das eleições, a divul�ação paga, na imprensa escrita, de propaganda 

eleitoral, no espaço máximo, por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página 
de jornal padrão e um quarto de página de revista ou tablóide. 

Parágrafo único. A inobservância dos limites estabelecidos neste artigo sujeita os responsáveis pelos 
veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, a multa no valor de mil a dez 
mil UFIR ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior. 

Da Propaganda Eleitoral no Rádio e na Televisão 
Art. 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta 

Lei, vedada a veiculação de propaganda paga. 
Art. 45. A partir de 12 de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua 

programação normal e noticiário: 
1-transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou

qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado 
ou em que haja manipulação de dados; 

li -usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem 
ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; 

Ili -veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, 
coligação, a seus órgãos ou representantes; 

IV -dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 
V -veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica 

a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates 
políticos; 

V.1-divul�ar nome de pr�grama que se refira a candidato escolhido em Convenção, ainda quando 
preexistente, 1nclus1ve se crnnc1dente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele 
adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob 
pena de cancelamento do respectivo registro. 
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§ 12 A partir de 12 de agosto do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa
apresentado ou comentado por candidato escolhido em Convenção. 

§ 22 Sem prejuízo do disposto no p. único do art. 55, a inobservância do disposto neste· artigo sujeita 
a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de 
reincidência. 

§ 32 As disposições deste artigo aplicam-se aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação
social na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações de valor 
adicionado. 

Art. 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta 
Lei, é facultada a transmissão, por emissora de rádio ou televisão, de debates sobre as eleições majoritária 
ou proporcional, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação na 
Câmara dos Deputados, e facultada a dos demais, observado o seguinte: 

1-nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita:
a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
b) em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;
li -nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a

presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e coligações a um mesmo cargo 
eletivo, podendo desdobrar-se em mais de um dia; 

Ili - os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela 
emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se 
celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. 

§ 12 Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que
o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de
setenta e çluas horas da realização do debate.·• § 22 E vedada a presença de um mesmo candidato a eleição proporcional em mais de um debate da 
mesma emissora. 

§ 32 O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas
' no art. 56. 

Art. 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais_ de televisão por assinatura mencionados 
no art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado 
à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. 

§ 12 A propaganda será feita:
1-na eleição para Presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às doze horas e vinte e cinco

minutos, no rádio; 
b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte

horas e cinqüenta e cinco minutos, na televisão; 
li-nas eleições para Deputado Federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados:
a) das sete horas e vinte e cinco minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e vinte

e cinco minutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio; 
b) das treze horas e. vinte e cinco minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte horas e

cinqüenta e cinco minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão; 
. Ili-nas eleições para Governador de Estado·e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-

fe1ras: 
, a) das sete horas às sete horas e vinte minutos e das doze horas às doze horas e vinte minutos, no

rádio; 
b) das treze horas às treze horas e vinte minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte horas e

cinqüenta minutos, na televisão; 
IV-nas eleições para Deputado Estadual e Deputado Distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras:
a) das sete horas e vinte minutos às sete horas e quarenta minutos e das doze horas e vinte minutos

às doze horas e quarenta minutos, no rádio; 
b) das treze horas e vinte minutos às treze horas e quarenta minutos e das vinte horas e cinqüenta
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minutos às vinte e uma horas e dez minutos, na televisão· V-na eleição para Senador, às segundas, quartas e 'sextas-feiras: a) das sete horas e quarenta minutos às sete horas e cinqüenta minutos e das doze horas e quarentaminutos às doze horas e cinqüenta minutos, no rádio; 

b) das treze horas e quarenta minutos às treze horas e cinqüenta minutos e das vinte e uma horas edez minutos às vinte e uma horas e vinte minutos, na televisão; 
VI- nas eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, às segundas, quartas e sextas-feiras: 
a) das sete horas às sete horas e trinta minutos e das doze horas às doze horas e trinta minutos, norádio; 
b) das treze horas às treze horas e trinta minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte e umahoras, na televisão; 
VII - nas eleições para Vereador, às terças e quintas-feiras e aos sábados, nos mesmos horários previstos no inciso anterior. 
§ 22 Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo anterior, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato e representação na Câmara dos Deputados, observados os seguintes critérios: 
1-um terço, igualitariamente; 
li - dois terços, proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos que a integram. 
§ 32 Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados será a existente na data de início da legislatura que estiver em curso. 
§ 42 O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. 
§ 5ll Se o candidato a Presidente ou a Governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no art. 13 desta Lei, far-se-á nova distribuição do iempo entre os 

candidatos remanescentes. 
§ 62 Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput,obtiverem direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. 
Art. 48. Nas eleições para Prefeitos e Vereadores, nos Municípios em que não haja emissora de televisão, os órgãos regionais de direção da maioria dos partidos participantes do pleito poderão requerer à Justiça Eleitoral que reserve dez por cento do tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita para divulgação em rede da propaganda dos candidatos desses Municípios, pelas emissoras geradoras que os atingem. 
§ 1 Q A Justiça Eleitoral regulamentará o disposto neste artigo, dividindo o tempo entre os candidatos dos Municípios vizinhos, de forma que o número máximo de Municípios a serem atendidos seja igual ao 

de emissoras geradoras disponíveis. 
§�O disposto neste artigo aplica-se às emissoras de rádio, nas mesmas condições. 
Art. 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir de quarenta e oito horas da proclamação dos resultados do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em dois períodos diários de vinte minutos para cada eleição, iniciando-se às sete e às doze horas, no rádio, e às treze e às vinte horas e trinta 

minutos na televisão. 
§ 12 Em circunscrição onde houver segundo turno para Presidente e Governador, o horário reservadoàpropa�anda deste iniciar-se-á imediatamente após o térr.iino do horário reservado ao primeiro. § 2 O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. 
Art. 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda decada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito; a cada dia que se seguir, a propagandaveiculada por último, na véspera, seráa primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. 
Art. 51.Durante os períodos previstos nos arts. 47 e 49, as emissoras de rádio e televisão e os canais 
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por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, ainda, trinta minutos diá'.i�s _para a propa�anda el.eitoral 
gratuita, a serem usados em inserções de até.sessenta se�undo�, � cn.teno do respectivo partido �u 
coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou col1gaçao, e d�stnbu1das, ao longo.da prograr:naç�o 
veiculada entre as oito e as vinte e quatro horas, nos termos do§ 2 do art. 47, obede�1do o �egu1�t�_. 

1-o tempo será dividido em partes iguais para a utilização n�� campanhas dos candidatos as e_le1ço_es 
majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas part1danas ou das que componham a cohgaçao, 
quando for o caso; . . v· p f ·1 li - destinação exclusiva do tempo para a campanha dos candidatos a Prefeito e ice- re e1 o, no 
caso de eleições municipais; . _ . . 

Ili - a distribuição levará em conta os blocos de aud1enc1a entre as 01!_0 e as doze horas, �s doze e
as dezoito horas, as dezoito e as vinte e uma horas, a�_ vrnt� e uma e as -:rnte e quatro horas, 

IV - na veiculação das inserções é vedada a ut1h�açao de _gravaçoe� exte!nas, montagens ou 
trucagens, computação gráfica, desen�os animados e efe1\os e�pec1a1s, e a ve1culaçao de mensagens que 
possam degradar ou ridicularizar candidato, partido o� �ohgaçao._ . • . 

Arl. 52. A partir do dia 8 de julho do ano da ele1çao, a Jusliça El�1�oral convocara os partidos� a 
representação das emissoras de televisão para elaborarem plan? d_e m1d1a, n?s termos do a�1�0 a�tenor, 
para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham d1re1to, garantida a todos part1apaçao nos 
horários de maior e menor audiência. . . 

Art. 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas 
eleitorais gratuitos. . . · d'd t · ·1 d § 12 E vedada a veiculação de propaganda q�e possa deg!adar ou nd1culanzar can. 1_ a os, su1e1 an _a
se o partido ou coligação infratores a perda do d1re1to a ve1culaçao de propaganda no horano eleitoral gratuito 
do dia seguinte. . . 1- - d. d t §�Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerim�nt� de partido, co 1�açao ?U can I a o, 
a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva a honra de candidato, a moral e aos 
bons costumes. 

. . · d d rt·d Art. 54. Dos programas de rádio e televisão destinados a propaganda eleitoral grat�1ta _ e c� a P.ª 1 o 
ou coligação poderá participar, em apoio aos candidatos desta o� daquele, qualquer c1dadao ��o frh?do a 
outra agremiação partidária ou a partido integrante de outra cohgaçao, sendo vedada a part1c1paçao de 
qualquer pessoa mediante remuneração. _ , . .  

Parágrafo único. No segundo turno das eleições nao sera permitida, n?s programas d_e que trata
este artigo, a participação de filiados a partid_o_s que tenha121 forma!1za.do o apoio a outros e:and1datos._ 

Art. 55. Na propaganda eleitoral no horano gratuito, sao aphcavers ao partido, cohgaçao ou candidato 
s vedações indicadas nos incisos I e 11 do.ar!. 45. . . . . . • . d d Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo su1e1ta o parti�� ou coh�açao a per, a e 

tempo equivalente ao dobro do usado na prática do !lícito, n_o perío�o do hor?no gratuito �ubsequ�n�e. 
dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo penedo, ex1b1r-se a 1nformaçao de que a nao-ve1cu açao 
do programa resulta de infração da lei eleitoral. . . . . . 

Arl. 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Jusli_ça Eleitoral p�dera determinar a 
suspensão, por vinte e quatro horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as 
disposições desta Lei sobre propaganda. . . . . 

d · § 1 Q No período de suspensão a que se refere este artigo, a en:,1ss?ra_ transm11ira a ca a quinze
minutos a informação de que se encontra fora d_o ar por ter deso�edec1�0 a ler eleitoral. 

§ 22 Em cada reiteração de conduta, o penedo de s_uspensao sera ��plicado. 
Art 57 As disposições desta Lei aplicam-se às emissoras de telev1sao que operam em �HF e UHF 

e os ca�ai; de televisão por assinatura sob a responsabilidad.e do Sena�o Federal, da Cam�ra dos 
Deputados, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislaliva do D1stnto Federal ou das Camaras 
Municipais. 

Do Direito de Resposta 

Art. 58. A artir da escolha de candidatos em Conven9ão, é assegurado o _direito de resposta_ acandidato, parti�o ou coligação atingidos, ainda que de forma 1nd1reta, por concerto, imagem ou afrrmaçao 
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caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação 
social. 

§ 12 O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça 
Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa: 

1-vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
li -quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão;
Ili -setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.-
§'!-Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 

vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de setenta e duas horas da data 
da formulação do pedido. 

§ 32 Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativo à ofensa 
veiculada: 

1-em órgão da imprensa escrita:
a) o pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para resposta;
b) deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página,

tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até quarenta e oito horas após a 
decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito horas,pa 
primeira vez em que circular; � 

e) por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que 
a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de quarenta e oito horas; 

d) se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta; 

e) o ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular
distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o rai.o de abrangência na distribuição; 

li-em programação normal das emissoras de rádio e de televisão:
a) a Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora

que realizou o programa para que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art. 347 da Lei n2
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a 
decisão; 

b) o responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante
ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final 
do processo; 

e) deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a decisão, em tempo igual 
ao da ofensa, porém nunca inferior a um minuto; 

Ili- no horário eleitoral gratuito: 
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa,

devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados; 
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a um minuto, a

resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação; 
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser

notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou 
noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação; 

e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até trinta e seis horas
após a ciência da decisão, para veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo 
horário se praticou a ofensa; 

f) se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder
aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se 
de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à 
multa no valor de duas mil a cinco mil UFIR. 

§ 42 Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos 
nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda 
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que nas quarenta e oito horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a 
não ensejar tréplica. 

§ 52 Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em 
vinte e quatro horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer
contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação. 

§ 62 A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no erazo máximo de vinte e quatro horas,
observando-se o disposto nas alíneas d e e do inciso Ili do§ 3 para a restituição do tempo em caso de 
provimento de recurso. 

§ 72 A inobservância do �razo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas
previstas no art. 345 da Lei n 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

§ 82 O não-cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator 
ao pagamento de multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR, duplicada em caso de reiteração de 
conduta, sem prejuízo do disposto no art. 347 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Do Sistema Eletrônico de Votação 
e da Totalização dos Votos 

Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal 
Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos arts. 83 a 89. 

§ 12 A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome 
e'fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, 
com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. 

§ t- Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos
em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja
digitado de forma correta.

§ 32 A uma eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições proporcionais 
e, em seguida, os referentes às eleições majoritárias. 

Art. 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar 
o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado.

Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida
aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização.

Art. 62. Nas Seções em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos 
nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva a que se refere o art. 
148, § 12, da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que 
prejudique o regular processo de votação. 

Das Mesas Receptoras 
Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da 

Mesa Receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. 
§ 12 Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três 

dias, devendo ser resolvido em igual prazo. 
§ i1 Nãq podem ser nomeados Presidentes e mesários os menores de dezoito anos . ' Art. 64. E vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição

pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma ou Junta Eleitoral. 
Da Fiscalização das Eleições 

Art. 65. A escolha de Fiscais e Delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor 
de dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora. 

§ 12 O Fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de 
votação. 

. § 2_2 As credenciais de Fiscais e Delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou 
cohgaçoes. 
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. § 3� Para ef,eito �o disposto �o par�grafo anterior, o Presidente do partido ou o representante da col1g�çao _devera registrar na Justiça E:le1toral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos F1sca1s e Delegados. 
Ar!. 66. Os p�tid�s e C?ligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e 

apu�aça9 das ele1çoes, 1nclus1ve o preenchimento dos boletins de urna e o processamento eletrônico da totahzaçao dos resultados, sendo�hes garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a serem usados. 
§ 1� No praz? de cin� dia�, a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refereeste art1,90, o pa�1do ou cohgaçao poderá apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral. _§ � _Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e \otahz�çao �os res _ultados, �ontr�tando, i�clusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas iunto a Justiça El�1toral, receberao

! 
prev1am_e�te, os programas de computador e, simultaneamente, os mesmos dados �h�entadores do sistema oltc1al de apuração e totalização. 

. Art. 67. O? org31os encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos part1�os ou cohgaçoes, no momento da entreQa ao Juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnetice. . 
Art. 68. O boletim de uma, segundo o modelo aprovado pelo T ribunal Superior Eleitoral conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados . 

' 
. § 1� O Presidente da Mes� Rec�ptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e cohgaçoes concorren!es ao pleito_ cuias representantes o requeiram até uma hora após a expedição. §�O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de 

um a Ires meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de um mil a cinco mil UFIR. ' 

_
Art. 69. � impug�ação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional, Ele1tor�I, �m quar�nta e oito �or�s, acompanhada de declaração de duas testemunhas. 

, P_!lragraf� �nrco. (! Tnb�nal dec1d1ra sobre o recebimento em quarenta e oito horas, publicando o
acordao �a prop_n� sess�o �e Julgamento � �ansmit!ndo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletromco, o 1nte1ro teor da dec1sao e da impugnação. 

A
_
rt. 70. O P�eside_nte de_Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos �ece�1dos, ou ainda , 1mped1r o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser 1m�d!atamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nª 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral): 

. Art. 71_. Cumpre aos pa�i_dos e c9ligações, por seus Fiscais e Delegados devidamente credenciados, e :3-�s cand1da\os, pr�ed�r a instruçao dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, copia do boletim relativo a urna impugnada. 
Parágraf� únic�. Na hieótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a 1nd1caçao dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foiinterposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna. 
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos: 1- obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos; 

' 
· 11- d�s�nvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, el11,:i1nar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro res_ultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral; 

111- causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização devotos ou a suas partes. 
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos · em Campanhas Eleitorais 

Art: 73. São proibidas ª?s agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
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1- ceder ou usar, em benefício de 'candidato, partido político ou coligação., bens móveis ou imóy�is 

pertencentes à administração direta ou i�direta da Uniã�, dos �st?�os, do Distrito Federal, dos Terntonos 
e dos Municípios, ressalvada a realizaçao de Convençao part1dana; . . 

li- usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Leg1slat1vas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas do_s �rgão� qu� integr�m;. 

Ili-ceder servidor público ou empregado da adm1�1straçao direta o� 1nd1reta federal, est�dual ou 
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus sery1_ços, para com1tes de campanha ele1t�ral de 
candidato, partido político ou coligação, durante o horano de expediente normal, salvo se o servidor ou 
empregado estiver licenciado; . . . , . . _ 

IV -fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido poht1�0 ou cohgaçao, de 
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder 
Público; .. .. 

. 
· · d tar V -nomear, contratar ou de qualquer forma adm1t1r, de�1t!r sem 1.usta cau�a, supnm1r_o� rea ap 

vantagens ou por outros meios �if!cultar ou imped_ir 9 exerc1�10 func1o�al e, ainda, ex off1c10, remover: 
transferir ou exonerar servidor publico, na c1rcunscnçao do pleito, nos Ires meses que o antecedem e ate 
a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno dire\to, !essalv�dos: _ . 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em com1ssao e des1gnaçao ou dispensa de funçoes de
confiança; . 

. . . . 
. 

. . p . bl' d T ·b · 
e lhos b) a nomeação para cargos do Poder Jud1c1ano, do M1msteno u 1co, os n unais ou onse 

de Contas e dos órgãos da Presidência da Repúblic_a;. . . , . . . 
e) a nomeação dos aprovados em concursos pubhcos homologad�s ate o in1c1_0 d�quele prazo,_ 
d) a nomeação ou contratação necessária à i�sta�ação ou ao funcionamento 1n�d1�vel de serviços 

públicos essenciais, com prévia e expressa auto�1�açao do ��efe d? Poder Executivo, . . . . . 
e) a transferência ou remoção ex officiode m1htares, pohc1a1s c1v1s e de agentes penitenc1anos, 
VI-nos três meses que antecedem o pleito: 

·-
. , . 

a) realizar transferência voluntária de recurs�s �a Urnao aos Estados e Mumc1p1�s, e dos Estados
aos Municípios, sob pena de nulidade de pl�no d1re1to, ressalv�dos os recursos destinados a cumprir
obrigação formal preexistente para �xecu_çao de obra ?LI �erv1ço em a�damen_to _e �om cronograma
prefixado e os destinados a atender s1tuaçoes de emergenc1a e de calamidade pubh�a, . 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrenc1:3- n5> meic�do,
autorizar publicidade institucional dos atos, progr�mas, o�ras, serviços e_ c�mpa��s ?ºs orgaos pubhcos 

federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da adm1rnstraçao indireta, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Just19a Ele1_toral; . 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horano eleitoral �r�tu1to, salvo q�ando, 
a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e caracteristlca das funçoes de
gove��� realizar, em ano de eleição, antes do pr?-zo f\xado no inciso anterior, d�spesas com p�b _licida�e 

dos órgãos públicos federais, estaduais ou murnc1pa1s, ou das respectivas entidades da adm1_ni_straçao
indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do ultimo ano 

imediatamente anterior à eleição. - . · r 

VIII -fazer na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneraçao dos �e!v1dores pub 1_c�s. que
exceda a reco�posição da P.erda de s�u �er aquisitivo ao longo do ano da ele1çao, a partir do 1rnc10 do 

prazo estabelecido no art. 7° desta Lei e ate a posse dos eleitos. . . . 
§ 1 º Reputa-se agente público, para os efeitos deste ar!'go, quem ex�rce, ainda que trans1tonamente

ou sem remuneração, por eleição , nomeação, designaçao , co�traJaçao ou �ualquer outrnforma �e 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos orgaos ou entidades da Adm1rnstraçao
Pública direta, indireta, ou fundacional. r · 1 J § 2!! A vedação do inciso J do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte o 1c1a pe o
Presidente da República, obedecido O disposto no a�. 76, nem ao uso, em campanha, pelos cand1d�tos 

a reelei ão de Presidente e Vice-Presidente da Republica, �o�ernador � V1ce-Gov�rna�or de Esta O e
do Distfito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas res1denc1as 9hc1a1s para r�ahzaçao de_ contatos,
encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que nao tenham carater de ato pubhco. 
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§ 32 As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e e, aplicam-se apenas aos agentes públicos das 
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. 

§ 42 O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil UFIR. 

§ 52 No caso de descumprimento do inciso VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior o agente público responsável, caso seja candidato, ficará sujeito à cassação do registro. 

§ 62 As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência .. 
§ 72 As condutas enumeradas no caii'.utcaràcterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a

que se refere o art. 11, inciso 1, da Lei n 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposiçõesdaquele diploma legal, em especial às cominações do art. 12, inciso Ili. 
§ 82 Aplicam-se as sanções do§ 42 aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e

aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. 
§ 92 Na distribuição dos recursos do Fundo Partidário (Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995)oriundos da aplicação do disposto no§ 42, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos queoriginaram as multas. 
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n2 

64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no§ 12 do art. 37 da Constituição Federal, ficandoo responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura. 
Art. 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada acontratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. 
Art. 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da Repúblicae sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que estejavinculado. 
§ 12 O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectivatarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujoressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. § 22 No prazo de dez dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houx.er, oórgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores-devidos nos termos dosparágrafos anteriores. 
§ 3

° A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao MinistérioPúblico Eleitoral, pelo órgão de controle interno. 
§ 42 Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de trintadias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cadareiteração de qonduta. 
Art. 77. E proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que precedem o pleito, de inaugurações de obras públicas. 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.Art. 78. A aplicação das sanções cominadas no art. 73, §§ 42 e 52, dar-se-á sem prejuízo de outrasde caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.

Disposições Transitórias 

Art. 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos·será disciplinada em lei 
específica. 

Art. 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, 
para candidatos de cada sexo, no mínimo, vinte e cinco por cento e, no máximo, setenta e cinco por cento 
do número de candidaturas que puder registrar. 

Ar!. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser 
feitas a Eartir do r�gistro dos co�itês financeiros dos pa�idos ou �oligações. 

§ 1 As doaçoes e contnbu1çoes de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento
bruto do ano anterior à eleição.

§ 2
2 A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento

de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
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§ 32 Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado

no § 12 estará sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja
assegurada ampla defesa. 

Art. 82. Nas Seções Eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de
votos, serão aplicadas as regras definidas nos arts. 83 a 89 desta lei e as pertinentes da Lei n2 4.737, de
15de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

Art. 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com
exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com
tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em
disputa. 

§ 12 Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais,
a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. 

§ t Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro
e pela s�la adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. 

§ 3 Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor
escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência.

§ 42 No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se refere o§  22, os Tribunais
Regionais Eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários
na ordem já definida. 

§ 52 As eleições em segundo turno aplica-se o disposto no§ 22, devendo o sorteio verificar-se até
quarenta e oito horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da
cédula nas vinte e quatro horas seguintes. 

Art. 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o 
preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o 
preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. 

Parágrafo único. A Justiça Eleitoral lixará o tempo de votação e o número de eleitores por Seção, 
para garantir o pleno exercício do direito de voto. 

Art. 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre 
o nome do candidato.

Art. 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor
assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será
computado.

Art. 87. Na apuração, será garantido aos Fiscais e Delegados dos partidos e coligações o direito de
observar diretamente, à distância não superior a um metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a
contagem das cédulas e o preenchimento do boletim.

§ 12 O não-atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que
apresentada antes da divulgação do boletim. 

§ 22 Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o Presidente da Junta Eleitoral é
obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o
requeiram até uma hora após sua expedição.

§ 32 Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três 
Fiscais �erante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. 

§ 4 O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com 
detenção de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo 
período e multa, no valor de um mil a cinco mil UFIR. 

§ 52 O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da
apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a Junta apuradora ou totalizadora.

§ 62 O boletim mencionado no§ 22 deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras
colunas, que prec.ederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação.

Art. 88. O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando: 
1-o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados
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obtidos �o momento da apuração; 
11- ficar evidenciada� atribuiçã? de votos a candidatos inexistentes, o não-fechamento da contabilidade

da ur�a ou a_ apresenlaçao de 1?1�1� de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral das 
demais Seçoes do mesmo Murnc1p10, Zona Eleitoral. 

Art. 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar não sendo a 
Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. 

' 

Disposições Finais 

Art. 90. Aos crimes definidos nesta Lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei n2 4.737
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral). 

.§ 1
2 Para os efeitos desta Lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes

legais. 
· § 22 Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Lei aplicam-se em dobro.

Art. 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos
cento e cinqüenta dias anteriores à data da eleição. 

Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui 
crime, _punível com detenção, de um a três meses, com a alternativa de prestação de serviços à 
comunidade por igual período, e multa no valor de cinco mil a dez mil UFIR. 

Art. 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais determinará 
de ofício a revisão ou correição das Zonas Eleitorais sempre que: 

' 

1- o \otal de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja dez por cento superior ao do
ano anterior; 

11.-o eleitorado for superior ao dobro da população entre dez e quinze anos, somada à de idade 
superior a setenta anos do território daquele Município; 

Ili-o eleitorado for superior a sessenta e cinco por cento da população projetada para aquele ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Art. 93: O Tribunal Su�erior Eleitoral poderá requisitar, das emissoras de rádio e televisão, no período 
compreendido entre 31 de Julho e o dia do pleito, até dez minutos diários, contínuos ou não, que poderão 
ser so.mados e usados em dias espaçados, para a divulgação de seus comunicados, boletins e instruções
ao eleitorado. 

. Art: 94. Os feitos eleitorais, n? período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a
reahzaçao do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos 
Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de 
seguran?J· 

§ 1_ E defeso�� autoridad�s mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, 
em razao do exercIcI0 das funçoes regulares. 

§ 22 O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de 
anotação funcional para efeito de promoção na carreira. 

§ 32 Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal os Tribunais e 
órgãos ?e ?º_ntas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre 
suas atnbu1çoes regulares. 

§ 42 Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de 
que trata esta Lei com antecedência mínima de vinte e quatro horas, ainda que porfax, telex ou telegrama. 

Art. 95. Ao Juiz Eleitorai que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é 
defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. 

.Art. 96. Salvo dispos!ções específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações 
relativas .ª� �eu descumpnmento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e 
devem dmgir-se: 

1-aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
li-aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
Ili- ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 12 As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. 
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§ � Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal
Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações. 

§ 32 Os Tribunais Eleitorais designarão três Juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou 
representações que lhes forem dirigidas. 

§ 42 Os recursos contra as decisões dos Juízes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
§ 52 Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado

ou representado para, querendo, apresentar delesa �m quarenta e ?ito horas. . . _ . . 
§ 62 Tratando-se de reclamação ou representaçao contra candidato, a not11icaçao podera ser feita ao

partido ou coligação a que pertença. _ . _ 
§ ?º- Transcorrido o prazo previsto no§ 52, apresentada ou nao a defesa, o orgao competente da

Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e �uatro horas. . 
§ 82 Quando cabível recurso contra a decisão, este devera ser apresent�do no praz� de vinte e quatro

horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorndo o oferecimento de contra-
razões, em igual prazo, a contar da sua notificação. . 

§ 92 Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta� oito horas. . . . . _ . 
§ 10. Não sendo o feito julgado nos pra�os fix_a?os, o ped1d� pode ser dmg1do ao orgao superior,

devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. 
Art. 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional _Eleitora\ contr� o

Juiz Eleitoral que descumprir as disposições desta Lei ou der causa ao s�u descumprimento, 1nc_lus1ve
quanto aos prazos processuais; neste caso, ouvido o representado em vinte e quatro horas, o T!Ib�nal
ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob_ pena_ d� incorrer o J�1z em desobed1en_c1a. 

Parágrafo único. No cas� do de_scumpr_imento das d1spos1çoes desta Lei por Tribunal Reg1�nal
Eleitoral, a representação podera ser fe1ta ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo.

Art. 98. Os eleitores nomeados para compor as Mesas Rec_eptoras _ou Juntas Ele2tora1s e _ os
requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaraçao expedida
pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos
dias de convocação. _ . • . . . 

Art. 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito a compensaçao fiscal pela cedenc1a do horano
gratuito previsto nesta Lei. _ . . . _ 

Art. 1 oo. A contratação de pessoal para prestaçao de serviços nas campanhas eleItoraIs nao gera
vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes. 

Art. 101. (Vetado.) . . · I) 
Art. 102. O p. único do art. 145 da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Cod1go Eleitora , passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso IX: 

"Art. 145. ( ... ) 
Parágrafo único.( ... ) 
IX - os policiais militares em serviço." 

Art. 103. O art. 19, caput, da Lei n2 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos). passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de c�da ano, o partido,_ por
seus órgãos de direção municipais, re_gionais ou_ nacional, devera rem�terc aos Ju1��s
Eleitorais, para arquivamento, pubhcaxªº e cumpn�ento dos prazos de f1haçao pa�1dana 
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relaçao do� nor:ies de todo� os seus l1had�s, 
da qual constará a data de filiação, o número dos títulos ele1tora1s e das Seçoes em que estao 
inscritos." 

Art. 104. o art. 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 3º: 
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"Art. 44. ( ... ) 
§ 32 Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei rfl 8.666, de 

21 de junho de 1993." 
Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as 

instruções necessárias à execuyão desta Lei, ouvidos previamente, em audiência pública, os Delegados 
dos partidos participantes do pleito. 

§ 1 i2 O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. 

§ 'i- Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à
alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice. 

Art. 106. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Ar!. 107. Revogam-se os arts. 92,246,247,250,322,328,329, 333 e o p. único do art. 106 da Lei 

n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); o§ 42 do art. 39 da Lei n2 9.096, de 19 de setembro 
de 1995; o§ 22 do art. 50 e o§ 12 do art. 64 da Lei n2 9.100, de 29 de setembro de 1995; e o§ 22do art.
72 do Decreto-Lei n2 201, de 27 de fevereiro de 1967. 

Brasília, 30 de setembro de 1997, 1762 da Independência e 1 ogl! da República.

Marco Antonio de Oliveira Maciel 

/ris Rezende 
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Sigla e nº do Partido/Série 
Recebemos de: 

Endereço: 

Mun.: CEP: 
CPFouCGCnº

a quantia de R$ 
correspondente a_ UFIR 
Data : _!_!_

Nome do Responsável 
CPFnº

, 

ANEXOS 

NOME DO PARTIDO 
Recibo Eleitoral 

UF: R$ 
Município: UFIR 
Valor por extenso em moeda corrente: 
doação para campanha eleitoral das.ele�ões municipais 

Data: _!_!_
(Assinatura do responsável) 
Nome do Resp.: 
CPFnQ

Série: sigla e nº do partido/numeração seqüencial 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO (Modelo 1) 

Nome: ______________ Nº _________ _ 
Nº do CPF: ____ Nº da Identidade: ___ Órgão Expedidor:. _____ _ 
Endereço Residencial: Telefone: _______ _ 
Endereço Comercial: Telefone: ______ _ 
Partido Político: _______ Comitê Financeiro: _________ _ 
Eleição: Circunscrição: ________ _ 
Conta Bancária nº: ____ Banco: ______ Agência: ______ _ 
Limite de Gastos em Real: ___________________ _ 
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FICHA DE QUALIFICAÇÃO 

DO CANDIDATO (Modelo 1) 

Nome:. _______________ Nº _______ _ 
Nº doCPF: ____ Nºda ldentidade: ___ Órgão Expedidor:. _____ _ 
Endereço Residencial: Telefone: 

---------

Endereço Comercial: Telefone: 
---------

Local: _______ _

Assinatura Assinatura 

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA DA CAMPANHA 

Nome: � 
NQdoC

:-:
P

_
F

_
: 
---------0---- -----------
_________ Wda ldentidade: _______ Ó,rgão 

Expedidor:
:-:

-:---------
EndereçoResidencial: ____________ Telefone: 
Endereço Comercial: Telefon-e-·. 

-----
-

Local: ________ _ 

Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

A) DADOS DO CANDIDATO

Assinatura 

1 -Ngm� -informar o nome completo do candidato· 
2 -=_ N-2 informar o n�mero atribuído. ao candidato p�ra concorrer às eleições; 
3 N do CPF - mform�r. o numero do documento de identificação do candidato no 

. �adastro �e Pes�oas F1s1cas; 
4-� d_a ldent1d�de- 1_nformar o n_úmero da Carteira de Identidade do candidato;
5-0rgaç,Expedi�or -1_nfo�ar o orgão expedidor da Carteira de Identidade;
6-Endereço �es1denc1al -: informar o endereço residencial completo do candidato; 
7 -Telefone-informa� o n�mero do telefone residencial do candidato, inclusive DOO; 
8-Endereço Comercial -,�formar o endereço comercial completo do candidato;
9-Telefone -informar o numero do telefone comercial do candidato, inclusive DOO;
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1 O-Partid� Político -informar o nome do partido político pelo qual concorre às eleições; 
11 -Comitê Financeiro - informar o nome do comitê financeiro ao qual está vinculado o

candidato; 
12-Eleição- informar a eleição para a qual o candidato concorre (cargo eletivo);
13-Circunscrição-informar a circunscrição à qual está jurisdicionado o comitê;
14 -Conta Bancária Nº- - informar o número da conta corrente da campanha, caso tenha

sido aberta pelo candidato; 
15 - Banco - se o campo anterior foi preenchido, informar o banco onde abriu a conta

corrente; 
16-Agência -informar a agência bancária onde foi aberta a conta corrente; 

. 17 - Limite de Gastos em Real - informar, em Real, o limite de gastos estabelecidos pelo
partido; 

B) DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA DA CAMPANHA

1 - Nome - informar o nome do responsável indicado pelo candidato para administrar os
r:ifursos de sua campanha; 

2 - N do CPF - informar o número do documento de identificação do responsável no
Cadastro de Pessoas Físicas; 

3-f'!º- da Identidade -informar o número da Carteira de Identidade do responsável;
4-0rgão Expedidor -informar o órgão expedidor da Carteira de Identidade; 
5-Endereço Residencial-informar o endereço residencial completo do responsável;
6-Telefone-informar o número do telefone residencial, inclusive DOO; 
7 - Endereço Comercial-informar o endereço comercial completo do responsável;
8-Telefone -informar o número do telefone comercial, inclusive DOO; 
9 -indicar local e data do preenchimento; 
1 O-assinaturas do candidato e do responsável pela administração financeira da campanha.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECIBOS 
ELEITORAIS RECEBIDOS (Modelo 2) 

Direção NacionaVEstadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato: __ _ 

Eleição· UF/Município· 

DATA NUMERAÇÃO QUANTIDADE 

Local:_---, ____ _ 
__ / ____ _

RECEBIDOS DE 

Data: 

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 -Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato-informar o nome de quem 
está apresentando a demonstração: se direção nacional do partido político, direção estadual, 
comitê financeiro ou candidato; 

2 - Eleição - informar a eleição de que se trata ( cargo eletivo); 
3- UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município;
4 -Data - informar a data em que os recibos eleitorais foram recebidos, no formato dia, mês e ano;
5-Numeração -informar a numeração e série dos recibos eleitorais recebidos;
6-Quantidade - informar a quantidade de recibos eleitorais recebidos;
7 -Recebidos de - informar o nome do órgão repassador dos recibos;
8- indicar local e data do preenchimento;
9-assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS 
ARRECADADOS (Modelo 3) 

Direção Nacional do Partido/Estadual/ 
Comitê/Candidato: _________________ _ 
Eleição: __________ UF/Município: ______ _ 

DATA NÚMERO ESPÉCIE DO DOADOR/ CGC/CPF VALORES 

DOS RECURSO CONTRIBUINTE 

RECIBOS UFIR 

TOTAL/TRANSPORTAR 

R$ 

Local: _______ _ Data: __ I __ 
I 
__ _

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - Direção Nacional do Partido/Comitê Financeiro/Candidato - informar o nome de quem está 
apresentando a demonstração: se direção nacionaVestad�al do partido político, çomitê oucandidato; 

2 - Eleição- informar a eleição de que se trata (cargo eletivo); . 
3 - UF/Município - informar a Unidade da Federação e Município; 
4 - Data - informar a data em que a doação/contribuição foi recebida, no formato dia, mês e ano; 
5- Número dos Recibos - informar a numeração e série dos recibos eleitorais entregues aos

doadores/contribuintes; · .
6- Espécie do Recurso- informar o tipo de recurso recebido, se em moeda corrente ou estimável

em dinheiro;
7 - Doador/Contribuinte-informar o nome completo de quem doou os recursos. inclusive no caso 

de recursos próprios do candidato; 
8 - CGC/CPF - informar o número do CGC ou do CPF do doador/contribuinte, conforme seja 

pessoa jurídica ou pessoa física; 
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9- Valores
9a -UFIR - informar o valor das arrecadações em UFIR dividindo o valor em Real pelo valor daUFIR do mês da doação em moeda corrente;
9b-A$- informar o valor da doação em moeda corrente· 
10-Total/fransportar- informar o total em UFIR e em Real dos valores arrecadados·. 11 - Indicar local e data do preenchimento; 
12 -Assinatura dos responsáveis.

RELAÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS (Modelo 4) 

Direção Nac ional/Estadual do Partido/ 
Comitê/Candidato: 
Eleição: ___ -:_-=_-=_-=_-=_-=._-=._-_-_-_-_�UF=s/M�un..,.ic..,.íp..,.io_: __ _

DATADO II:FNl1RCAÇX) IDENl1ACAÇAO DO GIEQUE 
RECmMENTO lMTINIFiDOArol. 

NOME CGC/CPF DATADA 
r!JB(X). rfJ AG. EMISSÃO 

lUTAllIRANSPORTAR 

� 

Local:_______ Data: __ ! __ ! __ _ 

Ass inatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

f 

1 -Direção Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro/Candidato -informar o nome de quem 
está apresentando a demonstração: se direção nacional/estadual do partido político, comitê ou 
candidato; 

2-Eleição -informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
3-UF/Município -informar a Unidade da Federação e Município;
4-Data do Recebimento- informar a data em que os cheques foram recebidos, no formato dia, mês

e ano;
5 - Identificação do emitente/doador 
5a -Nome - informar o nome do emitente do cheque; 
5b- CGC/CPF - informar o número do CGC ou CPF do emitente do cheque, conforme 

seja pessoa jurídica ou pessoa física; 
6-Identificação do Cheque
6a -Data da Emissão -informar a data em que o cheque foi emitido pelo doador, no

formato dia, mês e ano; 
6b -N2 do Banco - informar o número do banco sacado; 
6c-N2 da Agência- informar o número da agência; 
6d- N2 do Cheque - informar o número do cheque; 
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7 - Valores - R$- informar o valor dos cheques em moeda corrente; 
8- Total/Transportar- informar o total em Real dos cheques recebidos;
9 - Indicar local e data do preenchimento;
1 O-Assinatura dos responsáveis .

DEMONSTRt\ÇÃO DAS ORIGENS 
E APLICAÇOES DOS RECURSOS 

(Modelos) 

PARTIDO/COMITÊ/CANDIDATO: 
ELEIÇAO: UF/MUNICIPIO 
TITULO DA CONTA -

1 RECEITAS 
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 
Recursos Próprios 
Recursos de Pessoas Físicas 
Recursos de Pessoas J!Jrídicas 
Transferências Financeiras Recebidas 
FUNDO PARTIDÁRIO -

Quotas Recebidas \ I' 

RECEITAS FINANCEIRAS 
Variações Monetárias (\tivas 
Rendas de Aplicações 
OUTRAS RECEITAS 
Vendas de Bens de Uso 

, \ F. PARTIDARIO \ O. RECURSOS 
2 DESPESAS 
Despesas com Pessoal 
Encargos Sociais. 
Impostos 
Aluguéis 
Despesas de Viagens 
Honorários Profissionais 
Locações de Bens Móveis 
Despesas Postais 
Materiais de Expediente 

TOTAL R$ 

TOTAL R$ 

. 
contmuaçao 
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continuação 

Despesas com Veículos 
Propagandas e Publicidade 

!Serviços Prestaâos por Terceiros
Cachês de Artistas ou Animadores
Materiais Impressos
Lanches e Refeições
Energia Elétrica 
Despesas de Manutenção e Reparo 
Montaaem de Palanaues e Eauioamentos 
Desnesas com Pesouisas ou Testes Eleitorais 
Despesas de Eventos Promocionais 
Despesas Financeiras 
Produções Audiovisuais 
Outras Despesas 
3 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS 
4 IMOBILIZACÕES TOTAL 
Bens Móveis 
Bens Imóveis ,,. 
SALDO ( + 1-2-3·4=5) TOTAL • 

Saldo em Caixa 
Saldo em Banco 
Banco( ... ) t 

CP T . Centra de Produções Técnicas ...................................................................................................... . 

FICH/\ DE QUALIFICAÇÃO 
DO COMITE FINANCEIRO (Modelo 6) 

Partido· .. � c---.,...-:--:::c----,,-;-:c---;:-:-:-----------� 
Qireção/CamitêFinanceiro/Candidato: _________ _ 
Unice? Sim: ___ Não: __ _ 
Eleição:...,....-=--c--;=---.-:----UF!Município: _____ _ 
Número da Conta Bancária: Banco: ____ _ 
Agência: ____ _ 
Endereço.: _______________ _ 

NOMES DOS MEMBROS FUNÇÕES 

l 

,1 ,

'\ 

- , ....
' \"' > 

toca1: 
----'---

Assinatura Assinatura 

Data: 

Obs.: As Obrigações a Pagar de�erão ser ?edu_zidas dos saldos financeiros (caixa e banco), sendo 
demonstradas mediante Demonstraçao de Obngaçoes a Pagar (Modelo 11) devidamente assinada pelo INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
tesoureiro. 

E3CL ....... Marketing Politico para Vereador e Organização da Campanha ...... 

1 -Nome do Partido -informar o nome do partido político; 
2 - Direção/Comitê/Candidato - informar se é da direção nacional/estadual/comitê financeiro 

ou candidato; 
2a -Único? Sim? Não?-marcar um X no campo correspondente, confarme se trate, no 

caso de comitê estadual/municipal, de comitê único do partido para as eleições de toda a circunscrição ou 
de comitê específico para determinada eleição; 

3-Eleição- informar a eleição de que se trata (cargo eletivo);
4-UF/Município-informar a Unidade da Federaçao e Município;
5-Conta Bancária - informar o número da conta corrente do comitê financeiro;
6-Banco - informar o banco onde foi aberta a conta corrente do comitê;
7 -Agência -informar a agência bancária;
8 - Nomes dos Membros -informar o nome completo dos membros do comitê financeiro;
9 - Funções - informar as funções (tipo de responsabilidade) por eles exercidas, na

mesma ordem da citação dos nomes; 
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10-lndi�ar local e data do preenchimento; 
11-Assmatura dos responsáveis.

Nome do Partido: 

DEMONSTRAÇÃO DO LIMITE 
DE GASTOS (Modelo 7) 

Direção/Comitê F'.,..in-an_ce__,
i
,...
rofi"""c=--a-nd.,,.id..,..a-to-: --------

ELEIÇÃO 
CANDIDATO LIMITE EM R$ 
NO ME NÚMERO 

TOTAUTRANSPORTAR 

Local: _______ _ Data: __ ! __ ! __ _ 

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 -Nome�� P�rtido - i_nfom:,ar o_ nome do partido político; 
2 - Com1te Fmanc�1�0/D1reçao/Candid�to - informar o nome: se da d ireção nac ional 

/est�dual,. do com1te e �and1dato que esta apresentando a demonstração; 
3-Ele1ç�o -informar a eleição de que se trata (cargo eletivo); 
4- Candidato 
4a -Nome -informar o nome completo do candidato; 
4b- Núi:nero-inform,ar o número atribuído ao candidato, com o qual concorre à eleição; 
5 -L1m1_te em A$ - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído ao candidato, pelo

partido; 
6-Total/Transportar-informar o total em Real·
7 -lndi7ar o local e a data do preenchimento; 
8-Assmatura dos responsáveis. 

92 .......... Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha .... .. 

C PT . Centro de Produções Técnicas ..................................................................................................... .. 

. DEMONSTRAÇÃO DOS 
RECIBOS ELEITORAIS DISTRIBUÍDOS (Modelo 8) 

Direção Nacional/Estadual/Comitê Financeiro:. ____ _ 
Eleição· .. _________________ _ 

DATA NUMERAÇÃO QUANTIDADE DISTRIBUÍDO A 

.

-

Local: ___ _.:..: ______ _ Data: __ ! __ !, __ _

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - D ireção Nacional/Estadual do Part ido/Comitê Financeiro - informar o nom� de qu�m 

está apresentando a demonstração: se direção nac1onal/estadual do partido político

ou comitê financeiro; 
2-Eleição-informar a eleição de que se trata (cargo eletivo); . • 
3-Data -informar a data da entrega dos recibos eleit?rais, no _lorm�to ?'ª·. m�s e an_o; 

4 _ Numeração - informar a numeração dos recibos ele1tora1s d1stnbu1dos, inclusive com

5 _ Ô�a�t���;e - informar a quantidade de recibos eleitorais distribuídos, separados por

6 _ 
v
i:�;r1��f3;; a _ informar o nome da direção (nacional/estadual) ou do comitê ou

candidato que recebeu os reci?os eleitorais; ·· 

7 - Indicar local e data do preenchimento; 
a-Assinatura dos responsáveis. 

.--··1···, 

.......... Marketing Político para Vereador e Organização da Campanha ...... :;:.-.:::;; 

w 

# ,._ !-,:· ;' .. t . ..'W.. w..aa;s)! e .. ; .1.a.,x ... ao u.wu , l A .. $,.,,, .. !4tti!USl,M,.. 124 4 .s :ai...;11 k 

f--'· ···•• 



• 

CP T. Centro de Produçõ_,s Técnicas ...................... _. ............................................................................... . 

DEMONSTRAÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Modelo 9) 

Direção Nacional/Estadual do Partido/ 
Comitê Financeiro:, ____________ _

DATA NOME DO P�RTIDO/COMITÊ/CANDIDATO 
BENEFICIARIO 

TOTALJTRANSPORTAR 

VALORES 
R$ 

Local: ______ _ Data: __ ____ _ 

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - Oire9ão Nacional/Estadual do Partido/Comitê Financeiro - informar o nome de quem 
realizou as transferências: se direção nacional/estadual do partido ou comitê financeiro, 

inclusive no caso de coligações; 
2 - Data - informar a data em que ocorreu a transferência financeira, no formato dia, mês 

e ano; 
3 - Nome do Partido/Comitê/Candidato - informar o nome do partido (direção nacional 

/estadual) do comitê ou do candidato beneficiário da transferência dos recursos, inclusive 
no caso de coligações; 

4-Valores -R$-informar o valor das transferências em moeda corrente; 
5-Total/Transportar- informar o total em Real das transferências efetuadas;
6-Indicar local e data do preenchimento;
7 -Assinatura dos responsáveis.
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DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 
CONSOLIDADA (Modelo 10) 

Nome do Partido: __________ _ 
Direção Nacional: __________ _ 

COMITÊS VALORES R$ 
FINANCEIROS VINCULADOS 

ARRECADADOS APLICADOS 

ITnJAl�/TRAru-...,, 1i=1Tn o 

Local: ______ _ Data: __ / __ / __ _ 

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

SALDOS 

1 -Nome do Partido-informar o nome do partido político; . _ .• 
2 _ Comitês Financeiros Vinculados - informar o nome. da d1reçao estadual ou com1tes, 

estadual ou municipal, vinculados à campanha para Prefeito; 
3-Valores/A$

d d r 3a - Arrecadados - informar o total, em moeda corrente, dos valores arreca a os pa a 
cada comitê; 

1· d d 3b - Aplicados - informar o total, em moeda corrente, dos valores ap 1ca os para ca a 
comitê; 

d d ·1· · 3c -Saldos -informar os saldos financeiros apresentados, e ca a comi e, 
4 - Totais/Transportar - informar os totais dos recursos arrecadados, aplicados e dos 

respectivos saldos, representando o movimento financeiro de toda a campanha para 
Prefeito; 

5 - Indicar o local e data do preenchimento; 
6-Assinatura dos responsáveis . 
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA 

DO LIMITE DE GASTOS (Modelo 11) 

Direção Nacional do Partido Político: ________ _ 

CIRCUNSCRICÃO VALORES EM A$ 

TOTALirRANSPORTAR 

Local: _______ _ Data: ______ _ 

Assinatura Assinatura 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

1 - Direção Nacional do Partido Político- informar o nome do partido político; 
2 - N2- informar o número com o qual o partido político concorreu às eleições; 
3 - Circunscrição - informar a circunscrição em relação à qual foi estabelecido o limite de 

gastos; 
4 - Valores em Real - informar o valor em Real do limite de gastos atribuído pelo partido, 

para cada circunscrição; 
5-Total/Transportar- informar o total em Real;
6- Indicar local e data do preench,irnento;
7 -Assinaturas dos responsáveis.
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Mensagem n2 1.D90, 
de 30 de setembro dé 1997 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do i 1ll do ar!. 66 da Constituição Federal, decidi 

vetar parcialmente o Projeto de Lei n2 2.695, de 1997(n 37/97 no Senado Federal), que "Estabelece 
normas para as eleições". 

Ouvido, o Ministério da Justiça opinou pelo veto ao caput do ar! . 34, por contrariar o interesse público 
e ao ar!. 101, por inconstitucionalidade. 

Caput do art. 34 

"Ar!. 34. Imediatamente após o registro da pesquisa, as empresas e entidades mencionadas no artigo 
anterior colocarão à disposição dos partidos ou coligações, em meio magnético ou impresso, todas as 
informações referentes a cada um dos trabalhos efetuados. 

( .. .)" 

Razões do veto 

"O dispositivo em questão determina o fornecimento aos partidos ou coligações conçorrentes, 
imediatamente após o registro de pesquisa eleitoral, de todas as informações a ela referentes. E plausível 
o entendimento de que 'todas as informações' incluem os próprios resultados da pesquisa, além do
especificado nos incisos do ar!. 33. Ora, o art. 33 impõe um prazo mínimo de cinco dias entre o registro da
pesquisa e a publicação dos seus resultados . Os partidos ou coligações concorrentes teriam, desse modo,
acesso aos resultados da pesquisa antes do público em geral. E de todo previsível, nessa circunstância,
que se multiplicariam as tentativas de impugnação judicial da divulgação desta ou daquela pesquisa pelos
partidos que se julgassem eventualmente desfavorecidos pelos resultados, numa espécie de censura
prévia. Trata-se, portanto, de exigência incompatível com o interesse público."

Art.101 

"Art.101. O ar!. 30da Lei n2 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

'Ar!. 30. ( .. ,) 
IV -fixar a data e estabelecer o calendário para eleições especiais de Governador e Vice-Governador, 

Deputados Estaduais, Prefeitos e Vice-Prefeitos, Vereadores e Juízes de Paz, quando não puderem ser 
viabilizadas nos pleitos simultâneos ou gerais determinados por disposição constitucional ou legal, inclusive 
nos casos de anulação judicial. 

( ... ) 
Parágrafo único. A convocação somente se dará dentro do prazo de trinta meses do pleito ocorrido 

e os mandatos terão termo final coincidente com o dos demais da mesma natureza'." 

Razões do Veto 

"Ao incluir no seu texto as eleições para Prefeito, Vice-Prefeitos e Vereadores, o disposto neste artigo 
afronta, de forma irrespondível, o disposto no art. 29 e seu inciso Ida Constituição Federal: 

'Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de 
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

1- eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante
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MARKETING POÚTICO PARA 
. VEREADOR E ORGANIZAÇÃO. 

DA CAMPANHA 
Cód.:248 

O processo eleitoral tem se tornado 
cada vez mais competitivo e mais 
regulamentado. Os eleitores estão mais 
exigentes e buscam candidatos que 
lhes transmitam confiabilidade e 
credibilidade. Por isso, torna-se 
necessário que o candidato, para ter 
sucesso, tel)ha técnica, planejamento e 
estratégia. E preciso ser profissional. 

Neste videocurso, filme e manual, você 
vai conhecer as estratégias para chegar 
à vitória. Nele são abordados os 
seguintes aspectos: 

- segredos do marketing político;
- decisão de se candidatar;

· - análise do cenário político;
- definições da proposta política;
- formação da estrutura de

apoio;
- preparação do candidato;
- promoção e divulgação;
- lançamento da ptmpanha;
- acompanhamento e controle da

campanha.

A Coordenação Técnica deste trabalho 
ficou a cargo da Drª. Teima Regina da 
Costa Guimarães Barbosa, com Mes
trado e Doutorado em Estratégias de 
Marketing pela Durham University da 
Inglaterra, Professora da Universidade 
Federal de Viçosa - MG. 

Direção e Roteiro: 
Jershon Morais 

Este projeto foi desenvolvido no 
âmbito do convênio CPT /UFV-CEE. 

e 
C P T . Centro de Produções Técnicas ................................................................................................... .. 

pleito direto e simultâneo realizado em todo o País." (Grifado.) 

"O ordenamento constitucional é incisivo, estabelecendo que o mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitt 
e Vereadores é de quatro anos e a eleição dar-se-á sempre em pleito direto e simultâneo realizado em to!
o País, descartada qualquer hipótese de eleição fora do calendário constitucional expressamente estabelecic

Esse, aliás, é o entendimento uniforme e unânime do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, como:
apura da Resolução n2 19.651, de 11 de julho de 1996:

'RESOLUÇÃO NQ 19.651 
Relator: Ministro Costa Leite. 
Requerente: Comissões Emancipacionistas de Municípios/AS, por seus Presidentes. 
Pedido de expedição de resolução ou aditamento à Resolução-TSE n2 19.509, outorgada a realizaçi 

de eleições municipais em Municípios criados em 1996. 
Pretensão que não tem amparo legal. Pedido indeferido.' 

"Cabe destacar do voto do eminente Ministro-Relator, verbis: 

'Em verdade, não há como arredar a incidência da nonma do p. único da lei n2 9. Hl0/95, que em na! 
atrita com a Constituição, ao que se viu do bem-lançado parecer. Tampouco é dado cogitar de eleiçõ, 
extraordinárias, em face da exigência concernente à simultaneidade das eleições, que se erigiu e 
mandamento constitucional (art. 29, /). 

Tais as considerações, Senhor Presidente, indefiro o pedido'." (Grifado.) 

"Aliás, em março dP.ste ano, o mesmo Tribunal ratificou esse seu entendimento ao apreciar Agra, 
Regimental no Agravo de Instrumento n2 316- Rio Grande do Sul (Porto Alegre), com a seguinte ement 

'Eleições extraordinárias. Municípios criados após 31.12.95. Impossibilidade. 
Impossibilidade de realização de eleições extraordinárias em Municípios criados após 31.12.95, e 

face das exigências concernentes à simultaneidade das eleições, que se erigiu em mandamento constitucion 
(art.29, 1). 

Agravo regimental a que se negou provimento.' 

Diante da inequívoca inconstitucionalidade do art. 101, é de ser também vetado o seu p. único por !ai 
de objeto." 

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar em parte o projeto em caus 
as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Naciom 

Brasília, 30 de setembro de 199 

Marco Antonio de Oliveira Maci, 

DEL.. ....... Marketing PoHtico para Vereador e Organização da Campanha .... 



• 

Da Arrec�dação e 

Aplicação de Recursos 

Das Disposições Legais 

da 

A Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 estabelece normas para a 
realização das eleições e, de forma mais específica, dispõe sobre a 
Arrecadação e Aplicação de Recursos nas Campanhas Eleitorais em seus 
arts. 17 a 27. Dispõe sobre Prestação de Contas em seus arts. 28 a 32. 
Dispõe, ainda, sobre o financiamento das campanhas eleitorais com
recursos públicos em seu art. 79 e, finalmente, sobre. doações de pessoas 
jurídicas em seu art. 81. 
Com vistas à instrumentalização da Prestação de Contas das Campanhas 
Eleitorais de 2000, o Tribunal Superior Eleitoral expediu a Resolução nº 

20.566, de 2 de mar� de 2000.

É com base nos diplomas legais mencionados que se consubstanciam as 
normas constantes destas Instruções. 

Das Despesas da Campanha Eleitoral 

As despesas da campanha eleitoral serão pagas pelos partidos ou
candidatos, e financiadas na forma destas Instruções. 
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Dos Comitês Financeiros Municipais 

Prazo para constituição 

Até 10 (dez) dias úteis após a escolha de seus candidatos em 
convenção, o partido constituirá comitês financeiros municipais, com a 
finalidade de arrecadar recursos e de aplicá-los nas campanhas eleitorais. 

Vinculação 

Os comitês financeiros municipais devem ser constituídos para cada uma 
das eleições em que o partido apresente candidato próprio, podendo 
haver reunião, num único comitê, das atribuições relativas às eleições de 
um dado município. 

Registro 

Os comitês financeiros municipais serão registrados, até cinco dias após 
sua constituição, no juízo eleitoral competente para o registro dos 
candidatos. 

Da Administração �inanceira da Campanha 

O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa 
por ele designada, a administração financeira de sua campanha, utilizando 
recursos: " 

• que lhe sejam r�passados pelo comitê financeiro municipal, inclusive os
relativos à cota ào Fundo Partidário;

• recursos próprios ou

• doações de pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nestas
instruções.

Contas bancárias 

A abertura de contas bancárias específicas para registrar todo o movimento 
financeiro da campanha - vedada a utilização de conta bancária já 
existente - é obrigatória: 

• para o comitê financeiro municipal;

• para os candidatos a prefeito;

3 de 18 

f 

• 

f 

4 

:. 



• para os candidatos a vereador, nos municípios com mais de 20 mil

eleitores

Exceção 

A obrigatoriedade de abertura de conta bancária especifica para registrar 
todo o movimento financeiro da campanha inexiste para candidatos a 
prefeito e vereador em municipios onde não haja agência bancária. 

Neste caso - bem como para os candidatos a vereador em municípios 
com menos de 20 mil eleitores - o comitê financeiro municipal e o 
candidato deverão utilizar livro caixa, autenticado na Justiça Eleitoral, para 
registro de toda movimentação financeira. 

Abertura da conta bancária 

Os bancos acatarão, obrigatoriamente. o pedido para abertura de conta 
de qualquer comitê financeiro municipal ou candidato escolhido em 
convenção, destinada à movimentação financeira da cam-panha, sendo-lhes 
vedado condicioná-la a depósito mínimo. 

Depósitos não identificados 

Qualquer recurso depositado em conta corrente que não tenha identificação 
de sua origem, na forma estabelecida nestas Instruções, não poderá ser 
utilizado pelo comitê financeiro ou pelo candidato, devendo ser 
transferido para o respectivo partido político, para a destinação 
prevista para as sobras de campanha. 

Doações efetuadas diretamente em conta bancária 
• 

Doações feitas diret�mente em conta bancária de comitês financeiros 
municipais e candidafus deverão ser efetuadas por meio de cheques 
cruzados e nominais, exigindo-se a identificação do doador 
especificando o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

Nas doações de valor igual ou inferior a dez reais (inclusive as 
provenientes do serviço 0900), será necessano, apenas, o 
preenchimento do nome do doador na respectiva guia de depósito. 

Responsabilidade pela prestação de contas 

O candidato é o único responsável pela veracidade das informações 
financeiras e contábeis de sua campanha, devendo assinar a re�pectiva 
prestação de contas sozinho ou, se for o caso, em conjunto com a pessoa 
que tenha designado para essa tarefa. 
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Das Doações e Contribuições 

Período inicial 

A partir do registro dos comitês financeiros e após a retirada dos 
recibos Eleitorais, pelo candidato, junto ao comitê financeiro 
municipal, poderá ocorrer a arrecadação de recursos para campanha 
eleitoral. 

Período final 

A arrecadação de recursos de que trata o item anterior somente poderá 
ocorrer até o dia da eleição, à exceção daqueles destinados ao custeio das 
obrigações a pagar, que deverão estar arrecadados até a prestação de 
contas. 

Limites 

As doações e contribuições ficam limitadas: 

• no caso de pessoa física - a 10% ( dez por cento) dos rendimentos
brutos auferidos no ano de 1999;

• no caso em que o candidato utilize recursos próprios - ao valor
máximo de gastos estabelecido pelo seu partido;

• no caso de pessoa jurídica - 2% (dois por cento) do faturamento bruto
do ano de 1999. 1# 

\ 
Penalidade 

A doação -de quantia acima dos limites fixados nestas Instruções sujeita o 
infrator ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes a quantia em 
excesso. 

Sem prejuízo do disposto no item anterior, a pessoa jurídica que 
ultrapassar o limite fixado para doações estará sujeita à proibição de 
participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder 
Público pelo período de cinco anos, por determinação da Justiça 
Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa. 

Conversão para UFIR 
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As doações. contribuições e receitas serão convertidas em UFIR, pelo 
valor desta no mês em que ocorrerem. 

Documentação 

Os candidatos e os comitês financeiros municipais devem manter à 
disposição da Justiça Eleitoral, pelo prazo fixado para a guarda da 
documentação, a escrituração da movimentação financeira ocorrida, de 
forma a possibilitar a aferição da origem de suas receitas e a destinação de 
suas despesas. com documentação que comprove a entrada e saída de 
recursos ou de bens recebidos e aplicados. 

As despesas realizadas, quando questionadas pela Justiça Eleitoral, 
deverão ser comprovadas pela apresentação do original ou de cópia 
autenticada da documentação fiscal. 

Guarda da documentação 

Candidatos e comitês financeiros municipais deverão guardar a 
documentação concernente a suas contas até 180 {cento e oitenta) dias 
após a diplomação. 

Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às 
contas. a documentação a elas concernente deverá ser conservada até o 
trânsito em julgado da decisão final. 

Vedações 

É vedado, ao comitê financeiro municipal e ao candidato receber, direta ou 
indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive 
através de publicidade de qualquer espéci�, procedente de: 
• entidade ou governo estrangeiros;

• órgão da admi(listração pública direta e indireta ou fundação mantida
com recursos prbvenientes do Poder Público;

• concessionário ou permissionário de serviço público;

• entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária,
contribuição compulsória em virtude de disposição legal;

• entidade de utilidade pública;

• entidade de classe e sindical;

• pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;

• instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política
criados e mantidos com recursos do Fundo Partidário.
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Da Comercialização de Produtos ou Serviços 

Respeitado o disposto na legislação fiscal, não será considerado doação 
o resultado da venda de bens ou serviços, tal como a de camisetas,
broches, bonés, bandeiras, adesivos, ingressos e outros.

Apresentação de Demonstrativo de Resultados 

O demonstrativo de resultados das operações previstas no item anterior 
deverá ser apresentado junto com a prestação de contas, evidenciando o 
período da venda, seu valor total, o valor da aquisição dos mesmos bens e 
serviços, ou de seus insumos, ainda quando recebidos em doação, e o 
resultado liquido da comercialização. 

Do Limite de Gastos 

Juntamente com o pedido de registro de seus candidatos, os órgãos 
municipais dos partidos políticos ou as coligações comunicarão ao juiz 
eleitoral os valores máximos de gastos que farão por candidato. 

Candidatura de Vice-Prefeito 

Os valores relati os à candidatura de vice-prefeito serão incluídos nos 
valores pertinentes à candidatura do prefeito e serão informados pelo 
partido a que for filiado o candidato a prefeito. 

Coligações 

\ 
Tratando-se de coligação, cada partido que a integra fixará o valor 
máximo de gastos de que trata este item. 

Penalidade 

Gastar recursos além dos valores declarados nos termos destas Instruções 
sujeita o responsável ao pagamento de multa no valor de cinco a dez vezes 
a quantia em excesso. 

Dos Recibos Eleitorais 
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Confecção, encaminhamento e distribuição 

A Direção Nacional do partido, ouvidos os órgãos de Direção Municipal, 
poderá providenciar e custear a confecção dos recibos eleitorais, conforme 
o modelo constante no Anexo X destas Instruções, encaminhando-os, sem
ônus, à direção municipal do partido.
No caso da direção nacional atribuir a responsabilidade pela confecção dos 
recibos a órgãos regionais ou municipais, providenciará para que neles não 
ocorra coincidência de numeração. 
A direção municipal do partido redistribuirá os recibos eleitorais, sem ônus, 
aos comitês financeiros municipais dos partidos e estes aos 
candidatos 

Informações devidas à Justiça Eleitoral 

Até 1 O dias após a impressão dos recibos eleitorais, o órgão partidário 
que encomendar sua confecção informará ao juiz eleitoral: 
• o nome, endereço e telefone do responsável pela confecção dos recibos

Eleitorais;
• a numeração dos recibos emitidos e encaminhados aos comitês

financeiros municipais e candidatos.
Qualquer alteração na distribuição dos recibos eleitorais será 
imediatamente comunicada ao juiz eleitoral. 

Vedação 

É vedada a utilização de recibo eleitoral cuja numeração não corresponda 
ao informado no juízo eleitoral. 

Conversão 

Toda doação a co�tê financeiro municipal e a candidato específico, 
inclusive os recursos próprios aplicados em campanha e as 
transferências recebidas, deverão fazer-se mediante recibo eleitoral, 
em formulário impresso, segundo modelo constante do Anexo X. 

Dos Gastos Eleitorais 

São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados pela Lei 9.504/97 e por estas Instruções, entre outros: 
1. confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho;
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2. propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação, destinada a conquistar votos;

3. aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

4. despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das
candidaturas;

5. correspondência e despesas postais;

6. despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e
serviços necessários às eleições;

7. remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços necessários às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

8. montagem e operação de carros de som, de propaganda e de
assemelhados;

9. produção ou patrocinio de espetáculos ou eventos promocionais de
candidatura;

10. produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;

11. pagamento de cachê de artistas ou animadores de eventos
relacionados a campanha eleitoral;

12. realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;

13. confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros
brindes de campanha;

14. aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, de
propaganda eleitoral;

15. custos com a criação e a inclusão de sítios na Internet;

16. multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto
na legislação eleitoral.

Gastos pessoais 

Qualquer eleitor poderá realizar gastos estimáveis em dinheiro, em apoio 
a candidato de sua preferência, até a qu:!tntia equivalente a um mil UFIR, 
não sujeitos a contabilização, desde que não sejam reembolsados. 

\ 

Obrigações a pagar 

As despesas de campanha que não forem pagas com os recursos 
arrecadados até o dia da eleição serão registradas como Obrigações a 
Pagar e deverão estar quitadas até a data da entrega da prestação de 
contas. 
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Da Prestação de Contas 

Do Dever de Prestar Contas 

Quem deve prestar contas 

• o comitê financeiro municipal do partidÓ;

o candidato .

A quem prestar contas 

As prestações de contas deverão ser feitas ao juízo eleitoral que deferiu o 
registro da candidatura. 

Dos Atributos das Prestações de Contas 

As prestações de contas dos comitês financeiros e dos candidatos devem: 
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• ser corretamente formalizadas e apresentadas, contendo todas as
peças descritas nestas Instruções, mesmo que não haja
movimentação financeira, hipótese em que as peças serão
apresentadas com os dizeres "sem movimentação financeira";

• permitir fácil compreensão das informações, bem como a
identificação de documentos e de transações efetuadas;

• conter conciliação bancária, quando for o caso, conforme Anexo XII;
• conter relação analítica das obrigações a pagar, devidamente

assinada pelo candidato e, quando se tratar de prestação de contas do
comitê financeiro municipal, pelo presidente do comitê e pelo
tesoureiro, se houver.

Das Peças Integrantes 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CANDIDATO 

Os candidatos deverão apresentar, em sua prestação de contas, ainda que
sem movimentação financeira, as seguintes peças: 

1. Ficha de qualificação do candidato (Anexo 1).
2. Demonstração dos Recibos Eleitorais Recebidos (Anexo IV);
3. Demonstração dos Recursos Arrecadados (Anexo VI}, acompanhada de

Notas Explicativas, incluindo descrição, quantidade, valor unitário e
avaliação das doações estimáveis em dinheiro pelos preços praticados
no mercado, com indicação da origem da avaliação e o respectivo recibo
eleitoral;

4. Demonstração de Transferências Efetuadas (Anexo VII};
5. Demonstração de Obrigações a Pagar (Anexo VIII), assim consideradas

as despesas de campanha não pagas"até o dia da eleição, que devem
estar quitadas �té a data da entrega da prestação de contas;

6. Demonstração dhs Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo IX),
especificando:

• os recursos próprios, os recursos eventualmente arrecadados, os
valores transferidos pelo comitê financeiro municipal e,
devidamente destacado, o que recebido posteriormente ao dia
da eleição para custear obrigações a pagar;

• as despesas realizadas e efetivamente pagas, lançando-as de
acordo com o art. 26 da Lei nº 9.504/97, e discriminando
devidamente, na rubrica Outras Despesas, os gastos não
contemplados nas demais rubricas do grupo de despesas;

• as transferências efetuadas aos comitês financeiros municipais dos
partidos e aos candidatos;

• as imobilizações;

• as obrigações a pagar, cujos valores serão lançados na DOAR

apenas no campo 3 - Transporte da demonstração de
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obrigações a pagar, ou seja, não serão lançadas no campo 2 -
Despesa, referente aos pagamentos efetuados; 

• as eventuais sobras financeiras, deduzidas as obrigações a pagar,
legalmente contabilizadas.

7. extrato da conta bancária aberta em nome do candidato ou o livro caixa
devidamente autenticado na Justiça Eleitoral ( este apenas nas hipóteses
legalmente previstas de não-obrigatoriedade de abertura de conta
bancária), demonstrando a movimentação financeira ou a não
movimentação financeira ocorrida em todo o período de campanha;

Prestação de contas dos Candidatos a Vice-Prefeito 

A prestação de contas dos candidatos a prefeito abrangerá as contas dos 
candidatos a vice-prefeito . 

Despesas contraídas pelo comitê financeiro em favor do 
candidato 

O candidato deverá apresentar cópia da nota explicativa elaborada pelo 
comitê financeiro municipal contendo as despesas contraídas por ele, em 
seu favor, para aferição do limite de gastos . 

Assinatura 

As peças das prestações de contas devem ser assinadas pelo candidato e 
pela pessoa que este houver designado para proceder à administração 
financeira de sua campanha, se houver . 

PRESTAÇÕES DE CONTAS DO COMITÊ FINAN,CEIRO 

Os comitês financeiros municipais deverão apresentar, em sua prestação 
de contas referente �s eleições majoritárias_ e proporcionais, ainda quando 
não haja movimentação financeira, as seguintes peças: 

1. Ficha de Qualificação do Comitê Financeiro (Anexo li):

2. Demonstração do Limite de Gastos (Anexo Ili);

3. Demonstração dos Recibos Eleitorais Recebidos (Anexo IV);

4. Demonstração dos Recibos Eleitorais Distribuídos (Anexo V);

5. Demonstração dos Recursos Arrecadados (Anexo VI), acompanhada
de Notas Explicativas, incluindo descrição, quantidade, valor unitário e
avaliação das doações estimáveis em dinheiro pelos preços praticados
no mercado, com indicação da origem da avaliação e o respectivo
recibo eleitoral;

6. Demonstração de Transferências Efetuadas (Anexo VII);
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7. Demonstração de Obrigações a Pagar (Anexo VIII), assim
consideradas as despesas de campanha não pagas até o dia da
eleição, que devem estar quitadas até a data da entrega da

prestação de contas;

8. Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (Anexo IX),

especificando:

• os recursos eventualmente arrecadados, as cotas do Fundo

Partidário porventura recebidas, os valores transferidos pelos
comitês financeiros municipais e pelos candidatos e, devidamente
destacado, o que recebido posteriormente ao dia da eleição
para custear obrigações a pagar;

• as despesas realizadas e efetivamente pagas, lançando-as de
acordo com o art. 26 da Lei nº 9.504/97, e discriminando

devidamente, na rubrica Outras Despesas, os gastos não

contemplados nas demais rubricas do grupo de despesas;

• as despesas eventualmente contraídas pelo comitê financeiro

municipal do partido em favor de candidatos, que deverão ser
comprovadas por meio de notas explicativas, para aferição do limite

de gastos desses candidatos;

• as transferências efetuadas aos comitês financeiros municipais dos
partidos e aos candidatos;

• as imobilizações;

• as obrigações a pagar, cujos valores serão lançados na DOAR
apenas no campo 3 - Transporte da demonstração de
obrigações a pagar-, ou seja, não serão lançadas no campo 2 -
Despesa, referente aos pagamentos efetuados;

• as eventuais sobras financeiras, deduzidas as obrigações a pagar,
legalmente contabilizadas.

9. extratos da conta bancária aberta em nome do comitê financeiro
municipal ou o livro caixa devidamente autenticado na Justiça Eleitoral
(este apenas nas hipóteses legalmente previstas de não-obrigatoriedade
de abertura de conta bancária), demonstrando a movimentação
financeira ou a não movimentação financeira ocorrida em todo o
período de campanha. .,

\ 
Assinatura 

As peças integrantes da prestação de contas do comitê financeiro municipal 
devem ser assinadas por seu presidente e pelo tesoureiro, quando houver. 

Da Apresentação 

Magnético 

das Contas em Meio 

A prestação de contas poderá ser apresentada em meio magnético, em 
sistema a ser disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
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A apresentação das contas em meio magnético não exime os comitês 
financeiros municipais e os candidatos da entrega das peças impressas 
pelo referido sistema, previstas nestas Instruções, devidamente 

assinadas. 

O Tribunal Superior Eleitoral expedirá os atos necessários à 
regulamentação do disposto neste item. 

Das Sobras de Campanha 

Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros ou de 
bens estimáveis em dinheiro, em qualquer montante, esta deverá ser 
declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, 
transferida ao partido ou à coligação, neste caso, para divisão em partes 
iguais entre os partidos que a compõem. 

Destinação das sobras de campanha 

As sobras de recursos financeiros de campanha ou de bens estimáveis em 
dinheiro serão utilizadas pelos partidos políticos, de forma integral e 
exclusiva, na criação e manutenção de instituto ou fundação de 
pesquisa e de doutrinação e educação política, o que deverá ser 
comprovado na subsequente prestação de contas anual do partido 
político. 

Do Encaminhamento das Prestações de Contas 
à Justiça Eleitoral 

Prazo para prestar cootas 
\ 

As contas de comitês financeiros municipais e candidatos devem ser 
prestadas ao juiz eleitoral que deferiu o registro dos candidatos até o dia 31 
de outubro de 2000, salvo para aqueles que concorrerem a um eventual 
segundo turno, hipótese na qual as contas deverão ser prestadas até 28 

de novembro de 2000.

Eleições majoritárias 

As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão 
feitas pelo candidato e encaminhadas ao juízo eleitoral por intermédio 
do comitê financeiro. 
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Eleições proporcionais 

As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão 
feitas pelos próprios candidatos, podendo ser encaminhadas por intermédio 
do coniitê financeiro municipal ao juízo eleitoral. 

Inobservância do prazo para encaminhamento das prestações 
de contas 

Impede a diplomação dos eleitos, enquanto perdurar a não-apresentação 
das contas. 

Obrigações do Comitê Financeiro 

Ao receber as prestações de contas e demais informações dos Candidatos 
às eleições majoritárias e dos candidatos às eleições proporcionais que 
optarem por prestar contas por seu intermédio, deverá o comitê financeiro 
municipal: 
• verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido

recebidos por intermédio do Comitê conferem com seus próprios
registros financeiros e contábeis;

• resumir as informações contidas nas prestações de contas, de forma a
apresentar demonstrativo consolidado das campanhas dos Candidatos:

• verificar se a prestação de contas do candidato está de acordo com
estas Instruções;

• encaminhar ao juízo eleitoral, até. o trigésimo dia posterior à
realização das eleições (31 de outubro de 2000), o conjunto das
prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do
item anterior, ressalvada a hipótese seQuinte;

• havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas dos
candidatos que d-Oisputarem, referente aos dois turnos, até o trigésimo
dia posterior à sua realização (28 de novembro de 2000).

Do Descumprimento das Normas 

O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação 
de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário 
do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados 
por abuso do poder econômico. 
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CAMPANHAS, ESTRATÉGIAS E PESQUISAS
Uma campanha eleitoral que se preze deve ser desenvolvida apartir de uma estratégia de ma keting político. E uma �strat�:gia demarketing político digna desse nome não pode prescindir do balizamento de pesquisas e de análises competentes dos dados. Se ê complicado pensar campanha sem estratégia e se é impossi'vei pensarestratégia sem pesquisa, é fácil concluir que fazer campanhâ sem fazer pesquisa· é algo totalmente fora de propósito. É tiro no escuro, évôo sem radar. 

A comunicação política está cada · vez mais industrializada.Isso signífi_ca �izer :que a comunkação política - a "boa" comunica-ção política - não :adm�te mais form!}s artesanais e diletantismo.Processos empíricos, do tipo tentativa e erro, estão cada vez maisdistantes dos processos de comunicação modernos. Paulo Nassar
chama a atenção, inclusive, para os currais eleitorais, tão bem analisados por Vítor Nunes Leal, que se transformaram em "currais ele
trônicos", eni que a concessão de rádios e TV, mapeiam o universo
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��f:::ityg-/-<lê'imluência dos políticos1
• O poder não está mais circunscrito aos 

i1J�\t?-liii1tes da fazenda, inas à área de alcance do sinal de rádio e/ou TV. 

}2<: ',, · Profissionalizar -campanhas significa, basicamente, fazer pes

iijf · qriisas. Esao várias as formas de se fazer e analisar pesquisas numa 

,5- campanha eleitoral. Evidentemente, existem algumas variáveis que 

dev"ein ser consideradas. Qual o cargo postulado? Existe uma boa

.quantidade de recursos? O tempo é suficiente para fazer todas as pes

quisas necessárias? As análises serão competentes? Quais são as mí

dias que serão mais utilizadas no esforço de comunicação? Como a 

pesquisa vai-se transformar em ação de comunicação? Qual o rela

- cionàmerito entre as diversas áreas profissionais - pesquisa, marketing

político, operação, comunicaçto, propaganda, etc. - na campanha? 

É mais producente, no âmbito de um artigo como esse, projetar 

uma situação ideal. Ou seja, imaginar uma campanha erri que o tem

p� e a disponibilidade de recursos humanos e materiais não são fato

res que possam limitar um trabalho completo na área de pesquisa. E

em-que os dado� coletados serão utilizados como instrumentos de 

ação. Assim será possível, ainda que brevemente, dar uma idéia das 

principais etapas percorridas durante a formulação de uma estratégia 

de campanha - e como as de pesquisas auxiliam nas mais diferentes

etapas. Na Tabelá 1, estão colocados os diversos tipos de pesquisas 

que devem ser realizadas numa campanha eleitoral, assim como

quais são as épocas mais interessantes para que elas sejam· realiza

das e analisadas. Obviamente essa tabela é uma sugestão para otimi

zar recursos e tempo. Do ponto de vista de informação, quanto mais 

e mais regulares forem as boas pesquisas, melhor. 
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Tabela 1 O que fazer e quando : 

'\',. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

TV TV TV 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

��ci�;\s��.-\:, 
_ quantitâUvàs _ 

xxxxx 

,, 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

t
> 

b3Nt�tif POLITICO-SOCIAL 

- ; - '-, [tlli.��tsív,el sé fazer uma estratégia: de campanha precisa sem
�er �m _é�rttíecimento daquilo quê �stá oconendo na sociedade onde 
:· ,. ·,·.�, ;,,\;; .. \I·,'.>'. ·:.. :.'' . . . 

se disputá,' á eleição (pode ser uma cidade. um estado ou mesmo um 
país). í>:c{iiiii, ântes de 

-mais nada;: é pt�iso analisar globalmente º 
qu�drnpõlfti'êci-social no qual se desenvolverá a disputa. Isso signi
fica, �üm pHníeiro - momento, tomar ,contato com ª situação e ava
liar, da fotmàtriais objetiva possívefq:uaís são as possibilidades e 
q�âkô�\à.mihhos para levar seu candidát<iâ, vitória. 

., ',, - Nthilà�-_yfzes; os assessores. ma�1wr<1os aos candidatos e que 
tê_IIl'��-�����írnento maior no di'a���f\-if�política não são as pes
soa.s mais mdicadas para fazer esse .h'p-o,d:e análise. Envolvimento 

d·einais sigrtifi:ca, muitas vezes, prês-eii�"i,dê paixões e interesses e 
' .. ' ' . . . ' 

. . . . ' . ' ' ' ' � ·:·_'.·-: : .·. 
' 

nada mais distante de uma avaliação:9�jêt1va da situação do que 
análises ápáix�nadas e interessadas. Aavaliação do contexto políti
co deve associai:- à análise de pesquisas �quilo que está ocorrendo no 
quadro partidário, na economia e na sociedade de uma maneira ge
ral. Em outras palavras, é preciso identificar o que passa nos cora
ções e nas mentes dos eleitores . Procurando, sempre, encontrar 
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elementos simbólicos que possam gerar insights utilizáveis na co
municação do candidato. 

O exemplo mais acabado sobre como uma boa análise do con
texto político-social pode transformar um verdadeiro azarão num vi
torioso aconteceu em 1989. Collor percebeu, como ninguém, que a 
sociedade brasileira, no final da década de 80, estava demandand9 
mudanças e novidades. O que fez Collor? Personificou desde cedo a 
mudança, tomando o cuidado de criar um símbolo - a figura do "ca
çador de marajás" - que empolgou largas parcelas do eleitorado. 
Assim ele se tornou, naquele momento, uma espécie de "candidato 
dos sonhos", pois era (ou dizia que era) tudo aquilo que os eleitores 
queriam que um candidato ideal para aquele momento fosse. 

Collor percebeu também coisas mais sutis da sociedade. Ele 
notou, por exemplo, que o brasileiro nutria verdadeira ojeriza pelos 
políticos, pelos partidos políticos e pelos empresários. O que fez 
Collor, então? Posicionou-se, exatamente, como o maior crítico dos 
políticos, dos partidos e dos empresários. Além disso, já havia iden
tificado a existência dos "marajás", as execráveis figuras que ganha
vam rios de dinheiro sem trabalhar, embora fossem funcionários 
públicos. Atacando tudo isso, ele se tornou mais do que um candida
to com chances: passou a ser uma espécie de redentor da sociedade 
brasileira. 

É evidente que, isoladamente, apenas uma análise brilhante da
quilo que estamos chamando aqui de contexto político-social não 
basta. É preciso transformar os elementos da análise em ação políti
ca concreta. Sem isso, o que temos é atividade acadêmica. Mas é 
mais evidente ainda que um candidato incapaz de compreender a 
realidade que o cerca mesmo gastando muito dinheiro não chega a 
lugar nenhum. Apesar de toda sua respeitabilidade, Ulysses Guima
rães jamais venceria a eleição de 1989, mesmo se estivesse assesso
rado por James Carville ( o marketólogo de Bill Clinton) e seu 
programa de televisão fosse dirigido por Steven Spielberg. Não ven
ceria por uma razão muito simples: a sociedade queria mudar, e 
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Ulysses representava o continuísmo ( embora se esforçasse Pª!ª pro
var que não). É impossível enfiar uma candidatura goela abaixo do 
eleitorado numa situação dessas. 

Mas urna boa análise do contexto político-social mostraria, 
também, que nas eleições seguintes, em 1990, teriam mais chances 
os candidatos mais conhecidos do eleitorado. Percebia-se, naquele 
momento, urna espécie de "ressaca da mudança". Aqueles candida
tos que se posicionassem como airbags políticos - ou seja, que sina
lizassem mais estabilidade e um futuro sem surpresas - supririam as 
demandas dos eleitores. Não por acaso, assistiu-se, naquele ano, o 
retorno triunfal de urna série de políticos conhecidos, num claro 
contraponto às personalidades desconhecidas e algo grotescas que 
faziam parte da "República das Alagoas". 

Algumas vezes, determinados partidos ou personalidades mui
to fortes "saturam" o eleitorado, tornando muito difícil a eleição de 
qualquer nome associado a eles. Esse problema deve ser identifica
do, também, nessa etapa do processo de pesquisa: a análise do con
texto político-social. O PMDB de São Paulo governou o estado 
desde 1982, com Franco Montoro, Orestes Quércia e Luiz Antonio 
Fleury. Em 1994, o eleitorado queria mudança. De maneira seme
lhante, Leonel Brizola não conseguiu, no Rio de Janeiro, emplacar o 
seu sucessor, que perdeu para Marcello Alencar, do PSDB. 

Na eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, a mudan
ça no contexto político-social foi decisiva para a vitória do candidato 
tucano. Enquanto a inflação estava alta e ninguém estava satisfeito 
com o país, Lula e o PT nadavam de braçada. Até a implementação 
efetiva do Plano Real, com a troca de moeda, em julho de 1994, a 
situação do Brasil era bastante semelhante àquela de 1989, quando 
todos queriam mudanças. Mas esse contexto mudou rapidamente 
com a troca da URV pelo Real. Os consumidores-eleitores, ao invés 
de apostarem na mudança, passaram a querer continuidade. Fernan-

. do Henrique disparou nas pesquisas e acabou vencendo a eleição no 
primeiro turno, derrotando Lula, com folga, em todos os segmentos 
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do eleitorado. Sarney deixou o governo com baixíssimos índices de 
aprovação, possibilitando a emergência de oposicionistas como Col
lor e Lula. Itamar saiu com avaliações altamente positivas, e acabou 
fazendo o sucessor (aliás, Itamar "fez" Fernando Henrique na mes
ma medida em que foi "feito" por ele). 

A análise do contexto político-social tem muito a ver, portanto, 
com a avaliação do governante que ocupa o cargo que estará em 
disputa. No caso das eleições municipais isso fica bem claro. Um 
prefeito com altos índices de aprovação, por exemplo, tem muito 
mais chances de fazer o sucessor do que um administrador que é con
siderado um desastre. Na tabela abaixo, os dados do lbope indicam 
que prefeitos com um saldo na avaliação acima de 35% conseguiram 
fazer o sucessor. Já aqueles abaixo desse índice de aprovação perde
ram as eleições para seus adversários. Não é possível fazer generali
zações mais ousadas, em função do pequeno número de casos 
analisados, mas os dados sugerem uma correlação bastante forte en
tre índice de aprovação e capacidade de fazer o sucessor. 

Tabela 2 Índices de aprovação 
da administração com vitória eleitoral 
do candidato apoiado pelo prefeito 

Curitiba 80% 

Fortaleza 78% 

Santos 63% 

Guarulhos 54% 

Natal 47% 

São Sebastião 46% 

Porto Alegre 36% 

PESQUISA OE HOJE, VOTO DE AMANHÃ 

Tabela 2a Índice de aprovação da administração 
com derrota eleitoral do candidato apoiado pelo prefeito 

Belo Horizonte 33% 

Ribeirão Preto 28% 

Sorocaba 26% 

Mogi das Cruzes 22% 

Rio de Janeiro 19% 

São Bernardo do Campo 10% 

Manaus 5% 

Recife -7%

Florianópolis -14%

São Paulo -21%

Campinas -23%

Salvador -64%

69 

Fonte: lbope. Pesquisas realizadas entre agosto e setembro de 1992. As porcenta

gens se referem à soma das avaliações "ótima" e "boa" menos as avaliações "ruim" 

e "péssima". 

Para candidatos a cargo proporcional, a análise do contexto 
também é importante, embora em campanhas desse tipo os esforços 
e as ligações pessoais sejam fundamentais. Mas essa é apenas uma 
das facetas desse tipo de eleição, que é muito complicada. Um polí
tico que seja conhecido, excelente na televisão e tenha uma estraté
gia perfeita, por exemplo, seria quase imbatível numa campanha 
majoritária, mas pode ser considerado um candidato como qualquer 
outro nos pleitos proporcionais. 

No caso das eleições proporcionais, é possível identificar basi
camente cinco tipos de candidatura com chances. É preciso analisar 
- e bem - quais são as peculiaridades de cada político, para montar
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uma estratégia através da qual o aproveitamento de suas peculiarida

des potencialize suas chances eleitorais, 

O primeiro tipo é aquele que se elege devido ao alto grau de po

pularidade alcançada por via da mídia. Nelo Rodolfo, que tem um pro

grama de rádio, foi o vereador mais votado na cidade de São Paulo, em 

1992. Afanásio Jazadji, também locutor de rádio, bateu recordes d� vo

tação como deputado estadual, em 1990. E Celso Russomano, que par

ticipava do telejornal "Aqui e Agora", do SBT, foi o candidato a 

deputado federal mais votado em São Paulo nas eleições de 1994. 

O segundo tipo é aquele que tem uma sólida base corporativa 

ou que fez alguma coisa importante para alguma categoria. Talvez o 

caso mais conhecido seja o de Luiz Gushiken, deputado petista que 

defende os interesses dos bancários. 

O terceiro tipo é aquele candidato que. empunha uma bandeira 

que empolga parcelas específicas da sociedade. Nesse sentido, uma 

análise adequada e profunda do contexto político-social pode ajudar 

a identificar essa bandeira. Alguns fizeram isso com grande talento. 

Fábio Feldman, por exemplo, é o deputado do verde. Arnaldo Faria 
de Sá está associado à defesa dos aposentados. O deputado Amaral 

Neto é o defensor dá pena de morte. E por aí vai. 

O quarto tipo de candidato é aquele com forte base regional, 

normalmente um ex-prefeito que se saiu bem na sua administração. 

Aqui, os casos podem ser citados às dezenas. A Câmara dos Deputa

dos é rica em ex-prefeitos. 

Finalmente, o quinto tipo de candidatura é a daquele político 

que ocupou algum cargo público importante - e conseguiu montar a 

sua base de apoio e/ou uma grande notoriedade. Talvez os nomes 
mais conhecidos que se encaixam nessa tipologia sejam os dos ex

ministros Delfim Netto e Roberto Campos. 

Embora a análise do contexto político-social seja importante 

também no caso das candidaturas proporcionais, é preciso lembrar 

que nesse tipo· de eleição o envolvimento pessoal do candidato tem 

um peso muito maior do que em eleições majoritárias, quando gran-
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de parte do problema de comunicação se resolve na televisão. Mas é 

evidente que é muito mais fácil remar a favor da maré. Saber o que 

a sociedade quer e pensa em determinado momento também é fun

damental para sintonizar a mensagem do seu candidato a cargo pro

porcional aos anseios do eleitorado. 

AS PESQUISAS QUALITATIVAS E A ESTRATÉGIA 

As pesquisas qualitativas, também chamadas de motivacionais 
'

têm origem na antropologia e são um instrumento poderosíssimo de 
campanha. A metodologia qualitativa envolve duas técnicas básicas: 

a entrevista pessoal em profundidade e os grupos de discussão. Na 

primeira, entrevistadores treinados são colocados frente a frente com 

entrevistados definidos em função dos objetivos da pesquisa e, a par

tir de um roteiro previamente elaborado, estimulam seus interlocuto

res a discorrerem sobre os temas de seu interesse. Na segunda, 

grupos de eleitores com características sócio-culturais semelhantes 

são recrutados e, com a ajuda de um moderador (ou dois), discutem 

os temas colocados em debate. 

Essas pesquisas qualitativas têm seu timing próprio de realiza

ção. E esse timing se divide em dois momentos: primeiro, muito an
tes do dia da eleição - de dez a seis meses, dependendo do caso - e 

se presta à elaboração da estratégia. Segundo, durante a veiculação 

dos programas de televisão, quando grupos são formados especial

mente para acompanhar o desempenho dos candidatos na telinha. 

Vamos supor uma situação não muito rara na vida de um con

sultor de marketing político ou de um comunicador político. Ele é 
contratado para montar a estratégia e/ou fazer a campanha de um de

terminado candidato num estado ou numa cidade onde ele não tem a 

menor familiaridade com os acontecimentos políticos nem conhece a 

imagem dos políticos que se enfrentarão na campanha. Ele precisa, 

então, "tomar pé" da situação, fazendo aquilo que se chamou, no seg

mento anterior, de análise do contexto político-social. 
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A pesquisa qualitativa realizada através da técnica de entrevistas 
pessoais em profundidade é a primeira providência que se deve tomar 
num caso desses. É importante selecionar dez ou quinze personalida
des políticas da cidade ou do estado - os chamados "formadores de 
opinião" - e entrevistá-los de forma a conseguir o maior número de in
formações possível. Quem são essas personalidades? Jornalistas, líde
res de classe, políticos com filiações políticas distintas, padres, etc. 
Esse trabalho é importante porque, muitas vezes, o candidato não é ca
paz de passar um quadro preciso da situação. Na maioria dos casos, a 
tendência é valorizar os aspectos positivos da candidatura, deixando de 
lado os assuntos e as passagens que podem trazer problemas quando a 
campanha esquenta. Como a avaliação do contexto político-social é a 
primeira e fundamental etapa do processo de levantamento de informa
ções, é aconselhável tomar todo o cuidado nessa fase. 

As entrevistas feitas são gravadas e transcritas para serem, de
pois, analisadas por pessoal competente. Surge, então, um relatório 
com as principais conclusões do trabalho, que identificou as poten
cialidades e as deficiências do candidato e mapeou como ele se inse
re no quadro eleitoral que está sendo definido. Com um trabalho 
desses, o assessor tem sempre uma análise muito mais precisa da rea
lidade do que aquela que surge em conversas ou reuniões com o staff

que cerca o candidato. Esse staff geralmente é formado por pessoas 
que acompanham os candidatos, cujo envolvimento político-pessoal 
os transformam muito mais em "torcedores" do que em profissionais 
comprometidos com os fatos e preocupados exclusivamente em en
tender o que se passa. 

Mas a técnica de pesquisa qualitativa mais utilizada na eleição 
é, sem dúvida nenhuma, a das discussões em grupo. O objetivo des
sas discussões é criar artificialmente uma situação onde a interação 
das pessoas estimule a verbalização espontânea. Sempre se procura, 
nesse caso, recrutar eleitores - normalmente, um grupo de discussão 
tem de oito a doze participantes - com o mesmo perfil: por exem
plo, eleitores de média escolaridade do sexo masculino. Nas pesqui-
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PESQUISA DE HOJE, VOTO DE AMANHÃ 73 

sas qualitativas em que se procura cobrir o grosso do eleitorado, 
descartam-se os 10% mais escolarizados e os 10% ou 20% menos 
instruídos, estes últimos compostos por pessoas que têm, inclusive, 
problemas de verbalização. 

Definido esse núcleo central de eleitores, recrutam-se então os 
entrevistados para as discussões.· As pessoas ficam numa sala em 
volta de uma mesa e passam então a comentar os assuntos que vão 
sendo colocados em discussão. Muitas vezes, essas salas são dota
das de espelho: as pessoas que estão participando vêem, na parede, 
um vidro espelhado. Atrás desse vidro, entretanto, existe uma sala 
menor, onde outros profissionais ou o próprio candidato assistem às 
discussões. O conteúdo das falas é gravado e, quando há tempo, 
transcrito. Finalmente, faz-se a análise das discussões e é elaborado 
um relatório contendo os principais resultados do levantamento. 

Para que um grupo de discussão tenha êxito, é muito importan
te que o moderador seja experiente (quer dizer, capaz de estimular 
os participantes a falarem sobre os assuntos que realmente interes
sam) e que o roteiro de discussão seja bem feito. É evidente que 
cada eleição tem seus aspectos peculiares, mas normalmente num 
grupo de discussão são levantados os seguintes tópicos: 

• situação de vida dos participantes;
• perspectivas em relação ao futuro;
• análise da situação do município, do estado ou do país, depen

dendo do caso;
• percepção de progresso ou involução na unidade geográfica con

siderada;
• imagem dos candidatos na disputa ( quem é honesto, confiável,

trabalhador, preparado, etc.);
• principais problemas do eleitorado;
• grau de informação e maneira através das quais o eleitorado se

informa;
• avaliação da situação e da oposição, do ponto de vista político;



COMO AGARRAR SEU ELEITOR 

• por que são simpáticos ou antipáticos a determinados políticos.

Numa cidade, qualquer trabalho qualitativo seguindo a técnica 

de grupos de discussão deve, no mínimo, prever a realização de qua

tro grupos. Em eleições maiores e em campanhas mais sofisticadas, 

pode-se realizar muito mais do que isso. As discussões que são realiza

das de seis a dez meses antes da campanha funcionam como levanta

mentos exploratórios, que ajudam a analisar o contexto político-social, 

mas também criam condições para se estabelecer o posicionamento 

(a estratégia) do candidato no decorrer da campanha. 

A pesquisa qualitativa também é acionada quando se tem necessi

dade de descobrir as causas de algum problema específico de uma can
didatura. Um político que apresenta um alto índice de rejeição, por 

exemplo, tem que procurar saber qual a origem, a motivação para que 

isso ocorra. E procurar corrigir, no decorrer da campanha, o seu posi

cionamento em relação ao eleitorado. Se a rejeição decorre da sua arro

gância ou empáfia, ele deve procurar ser mais humilde. Se a rejeição 

está vinculada a alguma passagem na vida do candidato, ele deve pro

curar esclarecer o que realmente ocorreu. E por aí vai. 

Outra vantagem das pesquisas qualitativas é poder aprofundar 

a discussão sobre os problemas da área em que está sendo disputada 

a eleição. Vamos supor que num município qualquer o maior pro

blema mensurado nas pesquisas quantitativas esteja relacionado à 

área de saúde. E ainda que a população ache que é exatamente esse 

setor que se deve priorizar. Pois bem, através dos grupos de discus

são é possível encontrar não apenas o conjunto de deficiências no 

setor - mau atendimento, falta de médicos, más condições dos hos

pitais e postos de saúde, dificuldade para se marcar consultas, falta 

de informações, etc. - como também projetar o que poderia ser feito 

para solucionar os problemas. 

A estratégia vai-se montando em função das informações co

lhidas das análises do contexto político-social e das pesquisas quali

tativas. Verifica-se quais são os temas mais importantes, como está 0 
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humor do eleitorado, qual é o perfil mais adequado, enfim, buscam

se todas as informações capazes de potencializar a candidatura. Um 

exemplo pode esclarecer melhor como esse processo é desenvolvi

do2. 

Em 1990, os candidatos mais importantes que disputaram o go

verno do Estado de São Paulo eram Luiz Antonio Fleury (PMDB), 

Paulo Maluf (pelo então PDS) e Mário Covas (PSDB). Em março da

quele ano, foi realizada uma bateria de mais de trinta grupos de dis

cussão, na capital e no interior. Como não poderia deixar de ser, os 

dados colhidos foram interessantíssimos - e possibilitaram a monta

gem da estratégia de marketing político da candidatura que patroci

nou as pesquisas. As principais conclusões foram as seguintes: 

• os eleitores tinham orgulho do Estado de São Paulo, considerado

rico, dinâmico, desenvolvido, etc,;

• o Estado de São Paulo era associado a trabalho, agitação e reali

zação;
• Paulo Maluf era identificado como um político de personalidade

muito forte, que dificilmente provocava indiferença: ele era ama

do ou odiado;

• Maluf era considerado também um político inteligente, hábil e

persistente;

• Quércia aparecia como a grande personalidade da eleição, com

uma imagem de bom administrador e de grande realizador, prin

cipalmente no interior do estado;

• Mário Covas era considerado um político sério, honesto e equili

brado;

• embora considerado ético e confiável, Covas trazia consigo a pe

cha de indeciso;

2. Esse exemplo foi utilizado em R. Figueiredo, O que é marketiJtg polttico. São Paulo: Bra�

siliense, 1994.
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• Fleury, que acabou ganhando a eleição, ainda era totalmente des
conhecido no momento da realização da pesquisa.

Foi principalmente em torno desses eixos que as campanhas fo
ram elaboradas. O perfil de Mário Covas não "casava" com a imagem 
que os eleitores tinham do Estado de São Paulo. Ele não passava o di
namismo requerido naquele momento, embora fosse considerado um 
político ético e confiável. Por outro lado, Maluf representava, em lar
gos traços, aquilo_ que o eleitor queria. Sua imagem era - e ainda é - a 
de um realizador, que gosta de trabalhar. Mas o prestígio de Quércia 
falou mais alto. Ele conseguiu convencer seu eleitorado de que tinha 
sido um excelente governador ( em nenhum momento foi contestado) e 
que Fleury era o melhor nome para que sua obra tivesse continuidade. 
Basicamente foi o que aconteceu na campanha de 1990 em São Paulo. 
Basicamente era o que apontavam as pesquisas qualitativas. 

AS PESQUISAS QUALITATIVAS E A TELEVISÃO 

Até aqui, as pesquisas qualitativas foram analisadas como ele
mentos importantes na montagem da estratégia dos candidatos. As 
entrevistas em profundidade e os grupos de discussão são realizados 
entre seis e dez meses antes da data da eleição: o marketing político 
é estabelecido, a propaganda e a comunicação entram em sintonia 
com a estratégia. O que vai para o ar, portanto, é a última etapa de 
um longo processo. 

Nas campanhas eleitorais, como não poderia deixar de ser, a 
mídia eletrônica - televisão, principalmente - tem um papel impor
tantíssimo. Quando os programas eleitorais gratuitos começam a ser 
veiculados na TV é que a disputa começa pra valer. É durante esse 
período que ocorrem as grandes alterações no posicionamento dos 
candidatos. E também as grandes baixarias. 

Por sua importância na campanha e pelo seu caráter de massa, 
___ ,_, _ _,_ --- �r .-.rr.nr-,m'lC ,¾,,. tl'll'vi.<;:ÍO é nouco. Os números 
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variam de eleição para eleição, mas não é fora d� propósito afirmar 
que, em média, um candidato a cargo majoritário gasta 10% dos re
cursos de uma campanha em pesquisa e algo em torno de 60% na 
produção de seus programas de televisão ( o restante vai na parte 
operacional). Os programas são acompanhados de perto - e mais 
uma vez são as pesquisas qualitativas as mais utilizadas, as que 
apresentam os melhores resultados. 

As pesquisas qualitativas já estão, inclusive, incorporadas no 
dia-a-dia das televisões. Quando começa uma novela, por exemplo, 
o autor intui qual será a reação dos telespectadores, mas não pode
afirmar, com precisão, o que vai acontecer. Por isso, a emissora que
está veiculando o programa toma o cuidado de acompanhar, através
dos grupos de discussão, o que se passa capítulo a capítulo. Com
isso, os responsáveis pela novela têm um mapeamento completo do
desenvolvimento da trama, da simpatia ou antipatia com esse ou
aquele personagem, dos valores que estão colocados em jogo, e as
sim por diante. Um personagem secundário na trama, por exemplo,
pode ganhar um destaque maior, porque passa a agradar mais à au
diência do que outros.

Nos programas políticos de televisão, em campanhas de bom 
porte, acontece algo semelhante. A importância da televisão - que 
não pode tudo, mas pode muito - obriga que se montem grupos de 
discussão regulares, idealmente diários, para acompanhar o que vai 
sendo passado para os telespectadores-eleitores. Em campanhas dis
putadas, nas quais o eleitorado passa a se interessar mais do que o 
normal no que se discute e se debate, um acompanhamento desse 
tipo torna-se mais importante ainda. 

Ainda na fase da televisão, as pesquisas qualitativas são utili
zadas quando se pretende verificar qual vai ser a possível reação do 
conjunto do eleitorado diante de alguma jogada mais arriscada. 
Quando um candidato vai mal e se percebe, através dos dados quanti
tativos, que se nada for feito a derrota é inevitável, muitas vezes os 
"marketólogos", os comunicólogos ou os próprios candidatos lan-
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O viewfacts é um · t B ·1 El ms rumento de pesquisa relativamente novono ras1 e passou a ·1· . ser uti izado nas campanhas pol't' 1992 O d. , I 1cas em . proce imento e o seguinte : reúnem-se em uma sala cerca de 

3. Ver depoimento de Fátima Pacheco Jordão A , conquista do voto.
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cinqüenta eleitores, com perfis semelhantes definidos em função

dos objetivos da pesquisa. A cada eleitor pesquisado é distribuído
um aparelho parecido com um controle remoto, onde é possível te

clar, instantaneamente, qual é a avaliação que cada um faz em rela
ção ao que está sendo apresentado em um vídeo. À medida que as
avaliações vão sendo tecladas (normalmente, o controle remoto tem
cinco teclas, que apontam graus de satisfação que vão de muito sa
tisfeito a nada satisfeito), um computador agrupa os dados e cria um
gráfico, que reflete o grau de satisfação global a cada instante. Com
isso, é possível verificar, num programa de horário eleitoral,. quais
são os temas, as formas de se falar e a postura ( agressiva, bem-hu
morada, séria, etc.) que mais agradam o eleitorado.

O viewfacts foi criado no Canadá. Originalmente, ele era utili
zado com crianças, que têm dificuldades em verbalizar suas prefe
rências e o porquê de avaliarem de determinada maneira o que 
vêem. Foi a partir de testes realizados com o viewfacts que se desco
briu que as crianças gostavam muito de ver, em programas de tele
visão, gente vestida de bicho. Esse tipo de avaliação permitiu o
desenvolvimento de uma das séries infantis de maior sucesso em
todo o mundo: Vila Sésamo.

Na era do controle remoto, os telespectadores ficaram muito
mais exigentes, quase ranzinzas. Eles querem satisfação total e ime
diata. Uma cena que não agrada pode estimulá-los a mudar de canal,
fazendo com que a emissora perca pontos importantes de audiência.
Com isso, o viewfacts passou a funcionar como uma espécie de "ra
dar" de satisfação dos programas e das peças publicitárias. Afinal,
não vale a pena investir milhares de dólares para veicular uma pro
paganda, correndo o risco de que o telespectador mude de canal as
sim que ela entre no ar.

As vantagens desse sistema na política são evidentes. Primeiro,
ele é mais ágil em relação às pesquisas qualitativas convencio.nais -
e pode ser complementado por elas. Isso significa dizer que é passí-,

vel verificar eletronicamente os pontos altos e baixos de um I>tºWª:::
'. ,�: 
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ma e aproveitar a reunião dos entrevistados para discutir verbalmen
te a questão. Segundo, ele informa o que acontece durante todo o 
programa, permitindo detectar uma frase, uma brincadeira ou uma 
abordagem que não agradou - ou agradou muito - os eleitores. Ter
ceiro, ele permite, com agilidade, o teste prévio de peças promocio
nais diferentes, de tal maneira que se pode saber, de antemão, qual 
será o tipo de programa que mais agradará o eleitor. Ou seja, o que 
vai para o ar já foi testado e considerado a melhor forma de propa
ganda dentro da estratégia concebida. 

Imagine-se um candidato com a estratégia montada. Já se iden
tificou o contexto político-social, as pesquisas quantitativas e quali
tativas mostraram quais os temas que devem ser abordados e o que 
deve ser proposto. Pois bem. Com o viewfacts, é possível testar a 
forma através da qual o candidato deverá passar sua mensagem e a 
conveniência - ou não - de se adotarem determinados comporta
mentos no vídeo. O candidato deve atacar seus adversários? Como 
passar mais credibilidade? Ele deve sorrir? Ou é melhor ficar sério? 
Deve contar casos pessoais? Ou se restringir apenas aos aspectos 
políticos e técnicos dos temas que serão abordados? As brincadeiras 
ajudam ou atrapalham? Praticamente não existe limite para a utiliza
ção do viewfacts.

AS PESQUISAS QUANTITATIVAS 

Se as pesquisas qualitativas são indispensáveis na análise do 
contexto político-social e na definição da estratégia, as pesquisas 
quantitativas são fundamentais para se acompanhar o desenvolvi
�ento do processo sucessório. Uma comparação interessante é feita 
por Ney Figueiredo, um dos precursores do marketing político no 
Brasil. Ele diz que as pesquisas quantitativas são como o radar de 
um avião: elas indicam se ele vai bater no morro ou não. Já as pes
quisas qualitativas mostram como é possível fazer com que o avião 
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Transportado para o âmbito eleitoral, isso significa o seguinte: a 
pesquisa quantitativa mostra se seu candidato está ou não na frente 
em um determinado momento. A pesquisa qualitativa indica como é 
possível reverter ou estabilizar o quadro, dependendo do posiciona
mento do seu candidato . 

As pesquisas quantitativas são realizadas em função de amos
tras. Através de critérios sociológicos e estatísticos, seleciona-se 
uma pequena quantidade de elementos que passam a representar o 
conjunto do universo pesquisado. As amostras funcionam como ver
dadeiras "miniaturas" do eleitorado: elas têm, dentro de margens de 
erro conhecidas, as mesmas propriedades do conjunto dos eleitores. 

Duas espécies de amostras são as mais utilizadas: as proba
bilistas e as por cotas. Nas amostras probabilistas, cada elemento 
tem a mesma chance de ser selecionado do que qualquer outro. 
Numa pesquisa nacional, o ideal seria que todos os eleitores estives
sem em uma lista e que, a partir daí, fosse sorteado o número ade
quado à margem de erro estipulada. Para uma margem de erro de 3 
pontos percentuais, por exemplo, deveriam ser sorteados cerca de 2 
mil/2,5 mil eleitores. 

Acontece, porém, que amostras selecionadas dessa maneira po
dem inviabilizar a realização de uma pesquisa. No limite, cada ele
mento selecionado pode estar em um município diferente. Mais 
ainda: os municípios podem estar espalhados por todo o país, e não 
concentrados apenas em uma área. Além disso, como o elemento é 
sorteado e só pode ser substituído em último caso, os pesquisadores 
devem virar verdadeiros detetives para encontrar o seu entrevistado 
especial. Com isso, o custo para se realizar a pesquisa pode ser tão 
alto e o tempo necessário tão longo que ela deixa de ser viável. 

Quando os dados são coletados através de entrevistas pessoais, 
a amostragem por cotas é muito utilizada. Nesse tipo de amostra, se
leciona-se o entrevistado em função de algumas características defi
nidas a priori. Normalmente, essas variáveis estão relacionadas com 
a questão que está sendo estudada. Numa pesquisa eleitoral, as va-
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riáveis mais utilizadas são sexo, idade e grau de instrução. A amos
tra selecionada representa, em termos de características, o eleitorado 
total. Se existem 45% de mulheres no eleitorado, essa deverá ser a 
porcentagem na amostra. Se há 55% de eleitores com nível educa
cional até o primeiro grau, a amostra deverá ter o mesmo tanto, e as
sim por diante. Na tabela abaixo, é possível verificar como a coisa 
funciona na prática, no caso do eleitorado brasileiro. 

Tabela 3 Perfil do eleitorado brasileiro 

Sexo 
masculino 51% 
feminino 49% 

Idade 
16 a 24 24% 
25 a 39 38% 
40 e mais 38% 

Grau de instrução 

até primário completo 50% 

ginásio iniciado ou completo 26% 

colegial iniciado ou completo 18% 

superior iniciado ou completo 5% 
Fonte: Ibope. 

Outro ponto importante a ser considerado é o tamanho da 
amostra. Uma amostra grande não é, necessariamente, uma boa 
amostra. Nas eleições presidenciais americanas, de 1936, aconteceu 
um episódio interessante, comumente citado quando se discute a 
questão do dimensionamento amostral. Enquanto o Gallup previu 
corretamente a vHória de Roosevelt aplicando apenas três mil ques
tionários, a revista The Literary Digest enviou oito milhões de ques-
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tionários aos seus eleitores, recebendo dois milhões e trezentos mil · 
de volta. Apesar desse número astronômico de respostas, a revista 
errou o nome do vencedor da eleição. 

As boas amostras são muito pequenas em relação ao eleitorado 
total. Para se ter uma idéia, o eleitorado brasileiro é compo.stç.,\p,<;,r 
cerca de noventa e dois milhões de eleitores. Numa pesquisa nacio-
nal, os institutos geralmente entrevistam cerca de três mil. A<:hance 
de um eleitor qualquer ser entrevistado em uma pesquisa que procu
ra medir a intenção de voto para presidente da República é, portan: 
to, de 0,0000326 . 

Uma idéia difícil de ser entendida para quem não é iniciad�. é 
que o tamanho da amostra não depende da população a ser pesquisa
da. Isso porque, a partir de cem mil elementos, a população é consi
derada infinita, do ponto de vista estatístico. Dessa maneira, cidades 
com cem, duzentos, quinhentos mil eleitores e cidades com cinco ou 
oito milhões de eleitores terão resultados com precisão igual para 
uma amostra do mesmo tamanho. 

Outro ponto é a questão dos temas a serem abo�dados. É claro 
que, no limite, pode�se perguntar sobre qualquer coisa. Mas numa 
pesquisa eleitoral convencional, do tipo quantitativa, existe uma sé
rie de perguntas que são normalmente feitas - e que têm grande uti
lidade para o analista-estrategista. Nas páginas seguintes, serão 
comentadas algumas dessas questões mais comuns - e o que signifi� 
cam os dados colhidos em termos de estratégias eleitorais. 

Intenção de Voto 

As questões referentes à intenção de voto são as mais comuns� 
Nesse tipo de pergunta, fica-se sabendo não apenas qual ;é9·-r,;ât#� · 
de intenção de voto dos candidatos como também em qual ��i,��&:.:.-,.. .., 
do eleitorado (homens ou mulheres, eleitores mais ou me�Qs'l'-1/k;tf:; ·,·.'.; .•.. · 
dos, jovens ou velhos) ele é mais votado. Eviden,tew����,�� f(,.�(.,','.i:I
quisa de intenção de voto é como um flash da realidad.�;;�.:·)'' , .. : '·• :);.<;1 

. , ''W'\!�fi��.:-_r_·.-.:·_··'. __ ,il.i .• _._i!_.:_i __ '.�.:-.--. /:-i"':·i?-;.:;/.:_ . ;. . �'' 
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exatamente aquele momento. Porque as eleições são processos ex

tremamente dinâmicos, é preciso fazer as pesquisas com regularida

de, para acompanhar de perto o que está ocorrendo na campanha. 

Com isso, é possível corrigir eventuais deficiências e mensurar o 

impacto das medidas que vão sendo adotadas. 

Existem duas maneiras básicas de se medir intenção de voto: a 

espontânea e a estimulada. Na questão espontânea não são dadas ao 

eleitor as alternativas de nomes que ele pode escolher. Assim, o re

sultado reflete, normalmente, a hierarquia dos nomes mais conheci

dos naquele momento - e muitas vezes, também, os eleitores citam 

políticos ou personalidades que não são candidatos na eleição. Na 

tabela 4, é possível verificar como estavam os índices de intenção 

de voto espontâneos e estimulados na eleição para governador do 

Estado de São Paulo, em 1990. 

Tabela 4 Índice de intenção de voto (espontâneo e estimulado) 

Pergunta: Este ano vamos ter eleições para governador do Estado 
de São Paulo. Se as eleições fossem hoje, em quem o(a) sr.(a) votaria? 
(espontânea) Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em 
quem o (a) sr.(a) votaria? (estimulada) 

(em%) 

espontânea estimulada 

Paulo Maluf 18 36 

Mário Covas 10 38 

Lula 3 * 

Fleury 2 4 

Sílvio Santos 2 * 

Plínio A Sampaio 1 3 

Nenhum/branco/nulo 13 11 

Não sabe/não opinou 45 
1 

6 

Fonte: I!Jope, maio de 1990, pesquisa estadual. 
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Como se percebe, Paulo Maluf tinha, em maio, um recall

maior do que o dos seus concorrentes, ou seja, entre os nomes real 

ou supostamente envolvidos na campanha, ele era o mais conhecido 

de todos. Esse tipo de voto espontâneo, que aparece a seis meses do 

dia da eleição, é também chamado de "voto cristalizado". Eleitores 

que escolhem seu candidato tanto tempo antes do pleito é porque 

têm certeza daquilo que querem. Dificilmente, na apuração das ur

nas, o "voto cristalizado" fica abaixo da votação realmente obtida (a 

menos que o candidato se envolva num grande escândalo durante a 

campanha ou faça algo realmente catastrófico). 

Quando o eleitor era estimulado por uma cartela contendo o 

nome dos possíveis candidatos, o nome de Mário Covas saltava para 

o primeiro lugar. Covas ultrapassava Maluf na pergunta estimulada,

mas a sua "taxa de voto cristalizado" (intenção de voto espontâ

nea/intenção de voto estimulada) era mais baixa. Para um candidato

em começo de campanha, quanto maior o número de votos espontâ

neos em relação aos estimulados melhor. Isso significa dizer que a

sua candidatura está mais sólida do que a de seus adversários, e que

já se pode partir de uma base garantida de votos que dificilmente

migrarão para outra candidatura.

Outro aspecto importantíssimo das pesquisas de intenção de voto 

é que elas permitem verificar em qual segmento os candidatos estão 

mais fortes ou mais fracos. Informações desse tipo são fundamentais 

para o estrategista, na medida em que possibilitam identificar em quais 

setores do eleitorado existem problemas e em quais a candidatura, ao 

contrário, vai indo bem. Dados como esses normalmente direcionam 

ações na área de comunicação: se existem dificuldades no segmento 

jovem, por exemplo, uma ação específica para esse público pode ser 

estudada ou o discurso do candidato na televisão pode desenvolver te

máticas (e linguagem) mais acessíveis a esse segmento . 

Na tabela 5, verifica-se em quais segmentos os candidatos ti

nham mais intenção de voto espontânea. Foi selecionada a variável 

"grau de instrução", que normalmente é a que apresenta a maior al-
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teraç.ão de· um segmento para outro. Os dados se referem à eleição 
de 1992 para -a Prefeitura da cidade de São Paulo. 

Tabela 5 Intenção de voto x grau de instrução 

Pergunta: Em quem o(a) sr.(a) votaria se as eleições fossem hoje? 

(espontânea) 

Até primário Ginasial Colegial 
completo iniciado ou iniciado e mais 

completo 

Paulo Maluf 32% 34% 33% 

Fábio Feldman 1% 1% 6% 

Eduardo Suplicy 9% 13% 24% 

Aloysio Nunes Ferreira 10% 11% 7% 

Outros nomes 0% 1% 1% 

Ninguém/branco/nulo/ 48% 41% 29% 
não sabe/não opinou 
Fonte: lbope, setembro de 1992. 

A análise da tabela fornece algumas indicações interessantes. 
A intenção de voto espontânea em Paulo Maluf era homogênea em 
todos os graus de instrução. Já a intenção de voto em Fábio Feldman 
aumentava à medida que aumentava o nível de instrução do entre
vistado. O mesmo acontecia com Eduardo Suplicy, que tinha 9% de 
intenção de voto entre os menos instruídos e 14% entre os mais es
colarizados. Desse ponto de vista, é possível afirmar que os votos de 
Feldman e Suplicy eram mais elitizados. Chama a atenção, também, 
uma questão recorrente em todas as campanhas: o segmento mais 
escolarizado do eleitorado decide seu voto antes dos segmentos me
nos instruídos. 
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Potencial de Voto 

-·---.
Outra medida muito comum1'as pesquisas quantitativas é o po-

tencial de voto. Nesse tipo de avaliação, o objetivo é, num deteÍmt 
nado momento, mapear quais as possibilidades do candidato. Essa··.· 
medida avalia, candidato a candidato, aquela porcentagem de eleito
res que com certeza votaria nele; que poderia votar nele; que não 
votaria nele de jeito nenhum ( esse indicador é chamado de índice de 
rejeição); ou que não conhece o suficiente para decidir. Na tabela 6, 
estão os dados de potencial de voto de dois candidatos à Prefeitura 
de São Paulo, na eleição realizada em 1992 . 

Tabela 6 Potencial de voto 

Paulo Maluf 

Com certeza votaria nesse 33% 
candidato 

Um dos candidatos em 20% 
quem poderia votar 

Não votaria nesse 41% 
candidato de jeito nenhum 

Até agora não conhece o 3% 
suficiente para decidir 

Não sabe/não opinou 2% 
Fonte: lbope, setembro de 1992. 

Eduardo Suplicy 

17% 

25% 

49% 

6% 

3% 

O potencial de voto é definido da seguinte maneira: 100% -
taxa de rejeição. O resultado dessa conta indica aqueles eleitores 
que, potencialmente, podem votar no candidato considerado. No 
caso de Maluf, seu potencial de voto era de 59%, contra 51 % de 
Eduardo Suplicy. Além disso, Maluf tinha um índice maior de inten
ção de voto propriamente dito: 33% disseram que votariam nele 
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com certeza, contra 17% de Suplicy. Assim, além de Maluf ter um 

potencial de voto maior, ele tinha também um potencial de voto 

mais sólido, na medida em que um maior número de eleitores decla

rou que votaria nele com certeza. 

Grau de Conhecimento 

O grau de conhecimento dos candidatos é também um indica
dor importante para o analista. Ele reflete, como o nome já diz, o 
conhecimento do nome dos candidatos. Evidentemente, um candida
to mais conhecido tem mais chances de ganhar uma eleição - nin

guém vota em quem não conhece. Mas isso não significa, por outro 
lado, que um nome com alto grau de conhecimento tenha, automa
ticamente, mais chances do que seus adversários. Para citar um caso 
famoso, Fernando Collor, em março de 1989, era conhecido por me

nos de metade do eleitorado, e acabou ganhando a eleição para a 
Presidência da República, diante de nomes muito mais tradicionais. 

A força da televisão numa campanha é muito grande - e todos 
os candidatos envolvidos numa disputa majoritária acabam ficando 
conhecidos do eleitorado. Às vezes, como no caso de Collor, o fato 
de o candidato ser relativamente desconhecido do eleitorado pode 
ser uma vantagem. Quando a sociedade está sedenta de mudanças, 
enjoada dos políticos tradicionais e à procura de novos líderes, o 

fato de ser desconhecido é positivo, e não um handicap. Na tabela 7 
estão os dados referentes ao grau de conhecimento dos candidatos à 

Prefeitura de São Paulo, no ano de 1992. 
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Tabela 7 Grau de conhecimento 

Maluf Suplicy Aloysio 

Conhece bem 64% 38% 7% 

Conhece mais 26% 36% 30% 
ou menos 

Conhece só de 8% 28% 45% 
ouvir 

Não conhece 2% 1% 17% 

Não opinou 0% 0% 1% 

Fonte: Ibope, setembro de 1992. 

Razões da Escolha 

89 

Feldman 

4% 

16% 

38% 

42% 

1% 

Motivação de voto ou de rejeição é sempre mais bem desco
berta através de pesquisas qualitativas. Mas também é possível, ain
da que em outro nível, descobrir porque os eleitores votam em 

determinado candidato. Na maioria das vezes, os políticos têm sua 
"marca", positiva ou negativa. Verdade ou mentira, realidade ou 

distorção de imagem - o fato é que as "marcas" existem, e costu
mam emergir com mais força no calor da campanha, quando os polí
ticos em ação atacam e são atacados. 

Um exemplo interessante é o da disputa para o governo do Es
tado de São Paulo, em 1990. Os principais candidatos envolvidos 
na disputa tinham características marcantes, para o bem ou para o 
mal. Pouco interessa, do ponto de vista dos resultados nas pesqui
sas, se essas características eram verdadeiras ou não. No plano da 
opinião pública, aquilo que parece que é, é. O importante, portanto, 
era a imagem que os políticos projetavam. Mário Covas era tido 

como o político ético, mas vacilante. Paulo Maluf era realizador, 
mas desonesto. 
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Um dos objetivos do estrategista numa campanha eleitoral é, 
exatamente, tentar mostrar aos eleitores que as características positi
vas do candidato - "ético" e "realizador", no nosso caso - são ver
dadeiras, enquanto as negativas - "vacilante" e "desonesto" - são 
falsas. Nesse sentido, seria possível posicionar Covas, em seu pro
grama de televisão, como um candidato determinado e seguro, atra
vés de um discurso incisivo, que passasse uma idéia de firmeza. Ou 
ainda fazer o programa de Maluf voltado para as suas realizações, 
salientando também a ausência de escândalos nas suas administra
ções (Maluf gosta de citar, por exemplo, que Montoro teria passado 
"um atestado de idoneidade" à sua administração, na medida em que 
realizou uma devassa, sem encontrar nada que o comprometesse). 

Em maio de 1990, o lbope realizou uma pesquisa no Estado de 
São Paulo, com o objetivo de aferir os principais motivos que leva
vam os eleitores a escolher determinados candidatos. Naquele mo
mento, Covas tinha 38% das preferências, contra 35% de Maluf, 4% 
de Fleury e 3.% de Plínio de Arruda Sampaio. Numa simulação de 
segundo turno, no qual disputariam Maluf e Covas, Covas venceria 
por 47% a 40%. Os resultados sobre a razão das preferências estão 
na tabela 8 e Sa. 

Tabela 8 Razões da preferência 

Pergunta: Por que o(a) sr.(a) votaria em Mário Covas? (menção es
pontânea) 

Por simpatia/inspira confiança 35% 

Foi um bom prefeito 27% 

É o melhor candidato 21% 

É competente/inteligente 17% 
Fonte: lbope, maio de 1990. 

PESQUISA DE HOJE, VOTO DE AMANHÃ 

Tabela 8a Razões da preferência 

,;91·· 

Pergunta: Por que o(a) sr.(a) votaria em Paulo Maluf? (men(iãô es-' 
pontânea) 

Pelo seu desempenho na 57% 
administração anterior 

'• 

Por simpatia/inspira confiança 21% 

É o melhor candidato 19% .,. 

É competente/inteligente 18% . .

Já  é tradição votar no  PDS ( então 7% 
partido de Maluf) 
Fonte: lbope, 1990. '-1)

. ,-,(4 

Comparando os perfis de Mário Covas e Paulo Maluf, ficada- . · ) 
ro que a motivação de voto em Maluf era muito mais sólidãi AI�'./·· "- ·-) 
disso, o candidato do PDS teria condições de reforçar sua ��;g��-,\:,· . i :.;1 
no programa de televisão como bom administrador, o que� .de} :fato,..\<:. ::i 
acabou ocorrendo. Já as motivações de voto em Covas eram ni�s'tê�'-C. ?••_}j. •'": ,.,;,• , ·.-... ••' ..... � 
nues e sua imagem dificilmente poderia ser reforçada'. Éd.ifíêil:,�ç�i-; > · · · j 
mentar votos motivados por simpatia. De fato, Covas acab�lt.:utm'.,;: : >:l 
indo para o segundo turno em 1990, enquanto Maluf disputa'Vâ,�âtf:;)rt-;:! . . : . ·: '·-, �.· - �- :,o,:\,º1' ''.' "  . --->�� 

mo a palmo a eleição com Fleury, que acabou vencendo. · .. ' <''.L.t. ·:,.}

Principais Problemas do Eleitorado . }�{i.;j 
Outra medida bastante comum nas pesquisas quantitativ�s:�t\ � . ..:I;! 

lizadas em épocas eleitorais é o mapeamento dos princii�ais'p�p�t�):·>��,

mas do eleitorado. Esse indicador hierarquiza quais..sãQ/'àâ.':'·.,,, ":
'"

.'�' ·--� , . _,>: '-:, /".:'.:::
·
.:,, o::· .. ,�··:'::rl:>: 

dos eleitores, as áreas mais problemáticas. De pos��:,d���ij.' âã'. 
.,. . . . -· .·_ .·:...� .... ·:c·,�,<·'(.C-,,:. 

estrategista pode, então, pautar o programa dos: e� 
' . .. =, ... , .-._ ·"i ·.'·-��·-' . .;" 

ção das preocupações do eleitorado. Se os probfe��s:� 
de são os mais citados, o candidato. pode _cp:q.q��i';;� 

:·;·>'{\�}!::/t�tff, 
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programa eleitoral na discussão desse tema. Certamente a identifica

ção do eleitor com o assunto será maior, uma vez que se trata do 

problema mais grave apontado pelos próprios eleitores. 

CONCLUSÃO 

Essas são as principais pesquisas e as principais questões le

vantadas em uma campanha eleitoral de bom porte. Não existem 

'_'regras" definidas para se montar uma boa estratégia a partir das 

pesquisas. Isso vai muito da experiência, da sensibilidade e da cria

tividade dos analistas, estrategistas e comunicólogos. O importante 

. é realizar um bom trabalho de levantamento de dados - estudando o 
contexto político-social, analisando as pesquisas qualitativas e quan

titativas, lançando mão do viewfacts, acompanhando o programa 

eleitoral através de grupos de discussão, etc. -, para que a estratégia 

fique sintonizada com a sociedade. Dessa maneira, o caminho para a 

vitória é mais curto. E mais seguro. 

i-

PARA VENCER 

Wlad im ir Pomar 
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INTRODUÇÃO 

Eleições são assuntos comuns nas democracias. São os princi
pais instrumentos de rodízio ou troca de poder. Isso tanto na política 
oficial, nos governos e câmaras de vereadores e deputados e senado, 

quanto nas mais diversas instituições civis, como sindicatos, asso

ciações, federações, universidades, clubes, condomínios, etc. 

Essa prática democrática tem exigido cada vez maior participa

ção profissional. Isso porque aumentou a população, apareceram no

vos meios de comunicação e cresceu a diversidade social e política. 

As disputas eleitorais tornaram-se mais concorridas, com o uso mais 
intenso da propaganda eleitoral e, portanto, com a contratação de 

gente especializada para realizá-la. 

Por outro lado, quanto mais a propaganda eleitoral é realizada 

profissionalmente, maior se torna a necessidade de contar com a ajuda, 

também profissional, da estratégia política, das pesquisas, do planeja

mento, da organização e da captação e contabilização dos recursos. 

A propaganda, como parte importante da comunicação, precisa 

das pesquisas para orientá-la. As pesquisas e a comunica4ião, por 
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outro lado, têm se mostrado capazes de cometer erros com mais fa

cilidade quando não contam com a orientação da estratégia política 

e de seu planejamento, porque são eles os principais orientadores 

das ações eleitorais. Sem eles não há rumo na comunicação, na pro

paganda eleitoral, nem nas pesquisas que ajudam a realizar os ajus

tes necessários nas campanhas. 

. Este capítulo trata justamente da estratégia política e do plane

jamento como condições indispensáveis para vencer. 

SOCIEDADE E POLÍTICA 

Todas as disputas eleitorais acontecem dentro de um determi

nado ambiente ou terreno. Pode ser no que se entende como socie

dade civil, isto é, um clube, uma fundação, uma associação. Ou, 

ainda, na sociedade política, aí entendida toda a sociedade que faz 

as leis e controla o cumprimento dessas leis no país, ou em parte do 

país, como num estado, município ou distrito. 

Dentro desses ambientes ou terrenos das disputas eleitorais, o 

principal ator ou participante é o eleitorado. E o alvo da disputa ão 

os cargos eletivos de poder, como as diretorias de instituições civis 

ou postos nas instituições políticas. Nesse último caso temos princi

palmente os cargos representativos de vereador, deputado estadual 

ou federal e senador, e os cargos executivos de prefeito, governador 

e presidente da República. 

Portanto, quem quiser entrar na disputa eleitoral para conquis

tar algum desses cargos eletivos precisa conhecer bem o ambiente 

ou terreno em que a briga se trava. Só com base nesse conhecimento 

é possível traçar as estratégias, direcionar a propaganda e disputar o 

eleitorado para atingir o alvo pretendido. 

A principal ferramenta para conhecer o ambiente são as pes

quisas. Para realizar o seu trabalho, elas devem estudar bem todo o 

eleitorado, suas condições de vida e de trabalho, suas necessidades, 
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suas expectativas, suas preferências e seu imagmano. Elas preci

sam, então, levar em conta a sociedade em que esse eleitorado vive. 

No caso das disputas eleitorais em sociedades civis, o ambien

te é mais restrito. Mas, quando se trata da chamada sociedade políti

ca, as pesquisas precisam considerar não só os políticos e outros 

elementos que fazem parte dela, têm que levar em conta toda a so

ciedade e toda a população, com suas semelhanças e suas diferenças 

econômicas, sociais e culturais. Essas semelhanças ou diferenças 

vão aparecer de diferentes formas na disputa eleitoral, e os disputan

tes que não as conhecerem vão levar desvantagem. 

Um candidato, por exemplo, tem que levar em conta essas dife

renças ao discursar para os diversos públicos que encontra durante a 

campanha. Não adianta falar das vantagens da tecnologia moderna 

para m público composto principalmente de trabalhadores desempre

gados. Ou discursar sobre o financiamento rural para uma comunidade 

cuja principal preocupação é o saneamento ou o crédito industrial. 

Por tudo isso, somos obrigados a começar o estudo da estraté

gia e do planejamento pelas semelhanças e diferenças que existem 

na sociedade em que está incluído o eleitorado. O que significa, fa

lando de outro modo, estudar as relações de convivência que orien

tam o funcionamento dessa sociedade, relações que vão influir ou 

determinar o modo como a sociedade se organiza. 

Relações de Convivência 

Viver em sociedade quer dizer, antes de tudo, que estabelece

mos entre nós relações de convivência nas diversas esferas da vida. 

Essas relações são de natureza econômica, social, cultural, política e 

outras. Para trabalhar no mundo moderno, por exemplo, mantemos 

relações de emprego: somos empregadores, empregados ou autôno

mos, e utilizamos a troca (compra, venda, salário, arrendamento, 

aluguel, leasing, franquia, etc.) para concretizar qualquer uma dessas 

relações. 



Praticamente nenhum de nós consegue se alimentar, vestir, 
morar e se movimentar se estiver fora dessas relações. Elas são, as
sim, indispensáveis para nossa sobrevivência e a sobrevivência de 
todos os indivíduos da sociedade. A exclusão de alguém, parcial ou 
totalmente, de forma voluntária ou involuntária, do âmbito dessas 
relações pode conduzir à marginalização e à degeneração, como 
acontece com grande parte dos desempregados, com os mendigos e 
outros indivíduos assemelhados. 

Também teremos dificuldades de viver sem manter algum tipo de 
relação familiar, de vizinhança e de comunidade. Queiramos ou não, 
pertencemos a alguma etnia ou nacionalidade, a alguma cultura lin
güística ou idiomática, praticamos alguma religião ou diversos tipos de 
tradições culturais que absorvemos quase sem querer e que são funda
mentais para os indivíduos que fazem parte de uma sociedade. 

Não é por acaso que pessoas que migram de uma sociedade para 
outra enfrentam diferentes problemas de adaptação. Elas se vêem obri
gadas a mudar completamente seus hábitos sociais e culturais para pra
ticar relações locais de convivência diversas das suas. Quando na 
região de destino da migração há um contingente populacional de mes
ma origem, as pessoas procuram evitar a perda de suas antigas relações 
de convivência, congregando-se em comunidades relativamente à par
te. É isso o que acontece, por exemplo, com as comunidades turcas, na 
Alemanha, e as árabes, na França. Ou com as comunidades indígenas, 
em quase todos os países onde restam algumas. Ou, ainda, com as co
munidades nordestinas em alguns Estados do Brasil. 

Poderíamos perguntar: o que tem isso a ver com as disputas 
eleitorais? Muito, se levarmos em conta que essas relações condu
zem aqueles que são semelhantes entre si, seja do ponto de vista 
econômico, seja do ponto de vista social ou cultural, a agrupar-se 
em comunidades e outros tipos de associação, unindo seus interes
ses, demandas e aspirações. Esses agrupamentos de interesses e as
pirações são algumas das principais áreas de disputa no processo 
eleitoral. Por isso, é preciso ir um pouco mais fundo nesse estudo. 
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Sociedade de Desiguais 

Outro fato da vida em sociedade é que nós. vivemos, inde
pendentemente de qualquer juízo de valor, em sociedades de desi- · 
guais. As mulheres e os homens são diferentes do ponto de vista 
biológico e, também, do ponto de vista econômico, social e cultural. 
Lavradores possuem sistemas de trabalho, modo de vida e visões cul
turais diferentes dos de habitantes urbanos. Essas diferenças também 
ocorrem entre trabalhadores e classes médias urbanas, entre grupos 
sociais com preferências religiosas distintas, e assim por diante. 

Atualmente todos os homens e mulheres são iguais perante a 
lei, mas a própria legislação reconhece diferenças de direitos e de
veres em termos de idade, sexo, cultura, sanidade. No Brasil; por 
exemplo, menores de 21 anos não possuem certos direitos; as mu
lheres somente conquistaram o direito de voto neste século; até 
1988 os analfabetos, assim como os jovens de 16 a 18 anos, não ti
nham direito de voto; e as mulheres têm salários menores do que os 
homens em serviços idênticos. 

O fato de existirem diferenças ou desigualdades nas sociedades 
tem gerado atritos, lutas e guerras em todos os tempos da história. Em 
muitos casos, como no das diversas pólis ou cidades gregas da Anti
guidade, diferençás e disputas entre os homens em torno de sua condi
ção social conduziram à destruição da sua própria sociedade. Essas 
desigualdades estão na raiz da dizimação de inúmeras comunidades in
dígenas durante a colonização das primitivas Américas portuguesa, es
panhola e inglesa. Na Bósnia atual, diferenças étnicas e religiosas são a 
causa real ou aparente de uma destruição incalculável. 

Mas as próprias explosões de violência entre os homens os fize
ram criar relações e mecanismos de regulação. A política, a sociedade 
política e o Estado foram criados pelos homens como necessidade '
para regular suas diferenças. Hoje podemos falar de democracia, ro-
dízio de poder e disputas eleitorais porque os homens agregaram às 
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suas relações de convivência as chamadas relações políticas. São es
sas relações que organizam e regulam as disputas eleitorais. 

Política, Sociedade Política e Estado 

Para tentar regular suas ações, os homens se organizaram em 
sociedades políticas. Isto é, além de suas relações econômicas e so
ciais de convivência, criaram relações políticas e mecanismos capa
zes de regular as diferenças e disputas. Essas relações políticas 
tornaram-se os mecanismos reguladores de todas as demais relações 
da sociedade. 

O principal desses mecanismos políticos é o Estado. Colocado 
aparentemente acima da sociedade, o Estado evoluiu de formas per
sonalistas, como as tiranias, oligarquias, feudos e reinados, no pas
sado, para formas mais democráticas de divisão e combinação de 
Poderes, como o conhecemos hoje em dia. 

Embora algumas das formas passadas de Estado utilizassem al
gum tipo de eleição, foram as formas democráticas que estenderam 
à maioria da população o direito de se tornar eleitorado e de ser elei
ta. Na monarquia parlamentar brasileira, por exemplo, o eleitorado e 
os candidatos eram constituídos somente pela população que pos
suía rendas ou posses. Hoje, em princípio, qualquer brasileiro maior 
de 16 anos tem direito de votar e qualquer um maior de 21 anos tem 
direito a ser eleito. 

As relações políticas, ou simplesmente a política, passaram a 
desempenhar, assim, um papel diretor na vida social. Por meio do 
Estado, a política interfere sobre todas as demais esferas da vida em 
sociedade, até mesmo de forma arbitrária. Não podemos nos esque
cer de que as decisões e medidas políticas resultam em grande medi
da do livre-arbítrio dos homens. Há muitos exemplos de tentativas 
políticas de tabelar preços, juros, salários e outras relações econômi
cas, ou de decidir se a economia deve crescer ou entrar em recessão. 
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Essas interferências políticas em geral dão resultado por algum 
tempo, mas não podem evitar a resistência das demais relações, que 
nem sempre se submetem. A resistência daquelas relações econômi
cas, por exemplo, às vezes se choca com a vontade da política, cria 
novos problemas e causa muitas crises políticas. Basta relembrar os 
resultados das mais diversas tentativas de tabelar preços sem garan
tir 6 aumento da produção. 

De qualquer maneira, essa interdependência entre as diversas 
relações que convivem em sociedade só confirma a capacidade da 
política, para o bem ou para o mal. Resumindo: a política é, em es
sência, a relação que os homens estabelecem entre si para regular as 
diferenças da vida em sociedade. Como o Estado é o principal ins
trumento dessa regulação, é natural que o centro da ação política 
sejá á disputa pelo poder de Estado. Nas democracias, as eleições ou 
disputas eleitorais são o instrumento consensual para travar a luta 
pela conquista do poder de Estado. 

llá muitos candidatos que não entendem a política dessa for
nia. Eles pretendem algum cargo representativo ou executivo para 
tirar proveito pessoal ou de grupo. Se conseguem eleger-se, sua prá
tica se volta para atender a interesses particulares. Contribuem, as
sim, para aumentar as diferenças nas relações de convivência, e não 
pata regulá-las ou moderá-las. Desvirtuam, portanto, o sentido e o 
oojetivo da política e de seus mecanismos. 

Essa ação equivocada de fazer política em causa própria, e não 
pàra servir à sociedade, distorceu também a imagem da política e a 
desmoralizou perante grandes parcelas da opinião pública. É enorme o 
número de pessoas que dizem não gostar de política, não fazer política 
e se colocar contra o Estado porque o Estado corrompe. Na verdade, 
essa é também uma forma de fazer política, uma forma de se posicio
nar negativamente na disputa do Estado. 

Se essas pessoas examinassem com mais frieza todas as demais 
relações de convivência, elas veriam que a bandalheira e a corrupção 
são; infelizmente, comuns a todas elas. E que se participassem mais 



...... , , _u -'Lb,JR " --Ult,.te da política es lh 1 , co endo bem se . p o, a política poderia fun . us candidatos, por exem-c10nar de modo . . e melhorar as relações entre os h 
mais eficiente para regularDe omens.qualquer modo aqueles ou são candidatos, ou tr:balha 

que fazem política, pretendem ser- m por algum · rao que levar em conta partido ou candidato t -d . , em suas estraté . e 
. esmorahzação a que foi levada a , �Ias, o grau de distorção eImportantes a ser pesquisado.

pohhca. Esse é um dos pontos 

Estruturação, Representação e Participação Política

Os que fazem política precisam co . o Estado está estruturado. Afinal ele , nhecer, ainda, a forma comoe sem conhecer os diversos m 
' . e o alvo principal de sua ação d T ·1 ecamsmos d , I ic1 decidir a melhor ma . e seu funcionamento t1· ne1ra de ter a casultor ou político mais exper· 

cesso a ele. Quando um can-se ca d. d . Iente recomenda . . . n I ate primeiro a vereador , . a um pnnc1prnnte queelevados, eles estão simplesme t 
' e, so ma1s tarde, a cargos maiscomo o E t· d , n e apontando par f s a o esta estruturado N a a orma verticalmendável começar pelo primeiro

.
de 

essas condições é sempre reco-Na sua t grau . orma moderna e d , . 
tr' , d emocratica o E t es po eres: Execut· ( 

' s ado se estrut . , . 1vo governo) L . . ura em crnno (justiça). Esses podere . , eg1slativo (parlamento) e Jud1' f d s existem e , -e e eral, sendo formados por d' 
m mveJ municipal, estadualex 1 iversos apa lh emp o das secretarias de Est d f 

re os ou mecanismos aburocráticos , ª o, orças armadas p r · , ' , , camaras ou assembl,. 
' o icias, orgãosforuns judiciais. Todos 

1 e1_as de representantes, e)eiçõ _ e es funcwn es e sentaçao dos interesses dos m b 
am como canais de repre-ma . em ros ou gru d m, Juntamente com . pos a sociedade E f, h os partidos port· 

· or-e amar-se socied d , . I Icos, o que J·a, d' a e pohhca. 1ssemos
Entretanto, apesar de toda a a . 

�adernas, elas não conseguem ass
�p�1tude das sociedades políticasmteresses no seio da sociedade E 
lllular o _crescente pluralismo de. sse pluralismo d . e interesses varia
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conforme a formação histórica e se exprime em todas as esferas da 
· sociedade. São exemplos as demandas de salários, vigilância sobre

preços e defesa dos consumidores, na esfera econômica; participa
... _ ção-�; pais na educação escolar, organização de comunidades de 
;j ;:\i;(·:sa,µqe; �jnstituíções para melhoria dos transportes, na esfera social; 
': C:''i-�. :-pµ étt1:1jp��·:yqlunt�rias de promoção de eventos, na área cultural. 
, :_'::;_r�E:.q;::Aita�â ou a expressão desses interesses, como já dissemos, 
j;;.�+::J'critiâ:.it;�v-�:d� inúmeras e diversificadas instituições e entidades 
· . . :,;�:\:·· :.···:�:.,· :,tr '�\�·l\:_·;.: •;.� ···,_ ... :·:' ·· ·, ::· 
· '>: : :C,�&Ô,CÍ�çqçs; • sindicatos, clubes, organizações não-governamentais, 
T'.:''\. eté.){,4,iJormam aquilo que se convenciona chamar de sociedade 
"'. .. �···}'},:,·,/._ ,'.' - :,·.:' ',_·.;, ·: ' 

: 

--·-- .... civil� A impossibilidade de a sociedade política assimilar todos os 
t'··:· ' :·:,,. · .

.... •·. ·-�. . . . ..,. 

inter-esses plurais da sociedade tem levado a sociedade civil a se es-
. truturaI\ cada vez mais, sob a forma de representação que caracteri
'za a sociedade política. 

� eleições para o Conselho Deliberativ J do Corinthians, por 
exemplo, já alcançaram um elevado nível de disputa. O mesmo é 
v.erdage eµi �lação .às disputas eleitorais para as diretorias da Fede
r:�ção <!.as Indústrias, Associação Comercial, Ordem dos Advogados 

, ��-outra� instituições civis. Essa é, inclusive, a maneira através da 
q_uaia sociedade civil procura ganhar legitimidade para pressionar a 

.. sÔ�iedade política a atender as suas demandas . 
O conhecimento de todos esses múltiplos interesses e dos ca

nais po_r. onde eles costumam correr é importante para todos os que 
pretendem disputar cargos eletivos e praticar o exercício da política. 

.. Não se pode imaginar um candidato que vá pedir votos numa asso
ciação de moradores sem saber exatamente do que ela trata e o que 

· defende. Ou que vá a uma Ordem dos Advogados pensando tratar-se
de um órgão do Judiciário. Ou que, eleito, pense que poderá ignorar
à ação dessas entidades e instituições.
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PARTIDOS 

Os partidos são a forma mais moderna de representação políti
ca dos interesses sociais pluralistas da sociedade. Eles se distinguem 
uns dos outros pelos seus aspectos ideológicos, políticos e organiza
cionais. Cada pessoa que pretenda participar da vida política do mu
nicípio, do estado ou do país precisa conhecer esses diferentes 
aspectos para definir o partido com o qual está afinado e ingressar 
nele. Isso é ainda mais necessário para aqueles que pretendem con
correr a cargos eletivos. Sem estar filiado a um partido é impossível 
inscrever-se como candidato. 

Conotações Ideológicas dos Partidos 

Os aspectos ideológicos são aqueles relacionados com as idéias 
ou visões gerais de mundo e de sociedade que caracterizam a mentali
dade de uin grupo ou segmento da sociedade. Não existe ninguém sem 
ideologia, por mais que se declare contra ela. Tomemos como exemplo 
aqueles que pretendam sociedades com total liberdade de mercado, 
sem interferência do Estado nas relações econômicas, e nas quais cada 
homem só dependa do seu esforço para vencer. Essas idéias fazem par
te da chamada ideologia liberal radical, ou neoliberal. 

Em oposição, vejamos aqueles que pretendam sociedades sem 
mercado, em que o Estado regule as relações econômicas e distribua 
aos indivíduos todos os bens necessários à sua vida. Essas idéias são 
parte da ideologia estatista, ou estatista-comunista. Tomemos ainda 
o exemplo daqueles que não admitem nenhum tipo de Estado ou de
controle sobre os indivíduos. Sua ideologia é anarquista. Os que ad
vogam o completo controle do Estado e da vida dos cidadãos pelos
fundamentos religiosos possuem ideologia fundamentalista.

Entre esses extremos podem situar-se diferentes aspectos ideo
lógicos ou ideologias, todos recebendo denominações próprias, de
nendendo do contexto histórico e nacional. No mundo atual e no 
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Bra.sif.
.
embora se tenha dado como encerrada -a era das ideologias,

pátec�m continuar ativas as ideologias neoliberal, liberal, fascista, 
socialistà, anarquista, fundamentalista e comunista. 

_ Embora diversas dessas ideologias sejam antagônicas, existe
• i' /;I. ::(·"' ·;·, :·<· ' ,,., ,; 

uma mterpenetraçao entre elas. E comum que indivíduos portadores 
dê ii�a dada ideologia assimilem e expressem pontos de outras 
ideologias. A ideologia liberal, por exemplo, tem o mercado como a 
mão invisível capaz de regular e desenvolver todas as relações eco-
��ln!��s e sociais. A ideologia socialista, ao contrário, supõe que a 
füt� entre as classes é o motor do desenvolvimento econômico e so
daf. Mas nem o liberalismo nega a luta entre as classes nem o so-
ciâ.Hsmo nega o mercado e seu papel regulador. 

: . : ",.; ... �ssa interseção, dependendo da situação social, faz com que 
el�rhentos liberais às vezes adotem posturas de limitação do mercado 
e de:_sua regulação por meio do Estado, como foi o caso do New Deal
cio presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, do Wellfare State, na 
Europa do pós-guerra, ou do regime militar no Brasil pós-1964. Ele
mentos socialistas também têm assumido posições favoráveis ao 
mercado, como ocorreu na constituição dos Wellfare States na Euro
pa e ocorre agora na China e no Vietnã. 

Por outro lado, as ideologias não são estáticas. Modificam-se 
com o tempo e, inclusive, transformam-se em seu próprio contrário, 
causando o fenômeno das dissidências e divisões dentro de uma 
�esma ideologia. Os movimentos fascista e nazista surgiram como 
niovimentos socialistas e se tornaram antagônicos a estes. O neoli
beralismo tem sua raiz no liberalismo, mas está criando uma cres
�ente resistência dos liberais, particularmente na Europa e nos 
Estàdos Unidos. 

Todos esses problemas são importantes porque as ideologias 
são as âncoras em que estão amarradas as mentalidades das pessoas 
e onde deverão ser amarradas as políticas dos partidos. É nas ideolo
gias das pessoas que estão presos os sentimentos culturais mais pro
fundos, sentimentos que devem receber tratamento especial nas 
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estratégias política e de comunicação. Sentimentos como os da pro
priedade; de nação, pátria, liberdade, igualdade e fraternidade, por 

_ exemplo, fazem parte da cultura e têm lugar em diversas ideologias.
Tais sentimentos culturais podem ganhar ênfase maior ou menor, 
dependendo do momento, e terão que ser tomados como referencial 
para as campanhas eleitorais que pretendam vencer. 

Expressão Política dos Partidos 

Sobre as ideologias agem, porém, os fatores políticos de dispu
ta pelo poder. Esses fatores muitas vezes conduzem partidos ou 
agrupamentos de ideologias diferentes a admitir composições ou in
teresses que, a rigor, se chocam contra aspectos reais ou fictícios de 
suas ideologias. Por exemplo, na disputa política contra O fascismo 
e_º nazismo, nas décadas de 30 e 40 deste século, ocorreu a coliga
çao ou composição política de agrupamentos das ideologias liberal e 
comunista, em diversos países. Isso modificou completamente toda 
a propaganda que antes esses agrupamentos faziam uns contra os 
outros, unificando-os politicamente contra os fascistas e nazistas. 

Do mesmo modo, fatores políticos da disputa pelo poder podem 
colocar em campos opostos partidos ou grupos que professam a mesma 
ideologia. Republicanos e democratas, nos Estados Unidos; socialistas 
e comunistas, na Alemanha; pessedistas e udenistas, no Brasil dos anos 
50, todos são exemplos da força dos fatores políticos sobre as ideolo
gias: Em outras palavras, embora tendo a mesma base ideológica, há
partidos que apresentam diferentes propostas ou programas políticos, 
provocando agressões mútuas através da comunicação. 

, . Isso �conte�e porque, em geral, na vida prática, os componentes
pohticos tem mais força que os componentes ideológicos. É verdade 
que cada partido político deve definir a ideologia que O norteia, para 
estabelecer os laços de afinidade com as parcelas da população que 
pretende re�r�sentar. Por exemplo, qualquer partido que pretenda es
tabelecer af1mdade com as classes médias, ou representá-las, precisa 
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ter como definição ideológica e política programática a defesa da 
pequena propriedade e propagandear essa defesa com ênfase. 

Por outro lado, cada partido que quer capacitar-se pará o exercí-
. cio do poder precisa ter propostas ou programas que lhe permitam 
conquistar um eleitorado maior do que sua base de representação. 
Essas propostas, relacionadas com a política do dia-a-dia, devem in
corporar, ou evitar, sugestões que nem sempre coincidem com a defi
nição ideológica do partido. A adoção de tecnologias de po_nta, por 
exemplo, faz parte do senso comum ideológico de toda a população e 
é aceita praticamente por todos os partidos. Entretanto, dependendo 
da.situação vivida pelo país, as propostas dos partidos podem fazer 

· restrições a essa adoção, particularmente quando ela está causando
desemprego. Sua comunicação fatalmente omitirá aquela aceitação.

As definições ideológicas servem, então, para evitar grandes
contradições entre as políticas programáticas, ou de longo prazo, ou
estratégicas, e as políticas conjunturais do partido, ou de curto e mé
dio prazos, ou táticas. Mesmo as políticas programáticas não são
ideologia pura. Elas combinam boa dose de componentes ideológi
cos com proposições políticas que, embora voltadas para o futuro
mais distante, devem atender à realidade política em que atuam. É o
caso dos partidos neoliberais, por exemplo. Do ponto de vista ideo
lógico, eles pretendem um Estado que não interfira em quase ne
nhum assunto da vida social. Mas em suas políticas programáticas
não consta essa proposta, porque ela parece pouco aceita e inviável
dent,ro do horizonte histórico previsível.

Assim, as propostas dos partidos procuram exprimir, por um 
lado, a ideologia e os interesses políticos predominantes em seu in
terior. Por outro, têm que levar em conta os interesses sociais dos 
segmentos populacionais que representam e fazer com que tais inte
resses sejam aceitos como interesses gerais de toda a sociedade. Isso 
é natural já que todo partido político, embora seja expressão de um 
�egmento da população, deve procurar apresentar-se como repre
sentante da maioria ou de toda a Nação. 
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Pode-se, então, afirmar que a política programática de cada 
partido tem uma grande dose de pragmatismo, subordinando-se às 
exigências da realidade econômica, social e política. Ou seja, é obri
gada a levar em conta as demandas mais gerais dos diferentes seg
mentos sociais para apresentar-se como representante de todos ou da 
maioria deles. Se não realizar essa operação, o partido político terá 
uma representação reduzida e não conseguirá ultrapassar os limites 
de um pequeno grupo político. 

Isso é importante porque candidatos de um partido não podem 
ter propostas individuais que se choquem frontalmente com as pro
postas de seu partido. Quando isso acontece, o partido ou o candida
to ficam descaracterizados, causando problemas para as estratégias 
política e de comunicação e para a conquista do eleitorado. A propa
ganda de um vai desdizer a propaganda do outro, destruindo a credi
bilidade de ambos. 

Políticas ou Propostas Programáticas 

São as propostas partidárias estratégicas, de longo prazo, que 
estão direcionadas para resolver os problemas estruturais da socie
dade em que vivem. Por exemplo, os partidos liberais e os partidos 
socialistas enfrentam de maneira oposta os atuais problemas estrutu
rais da sociedade brasileira, como tamanho e papel do Estado, papel 
do capital e do trabalho, papel da tecnologia, etc. 

Estado mínimo, desregulamentação do mercado, mercado li
vre, desestatização ou privatização da economia, máximo de eficiên
cia, rentabilidade, produtividade e emprego das tecnologias de ponta 
fazem parte das políticas programáticas dos partidos liberais. Estado 
incentivador de políticas sociais e regulador do mercado, mercado 
social, estatização ou propriedade pública dos setores estratégicos 
da economia, combinação de eficiência, produtividade e tecnologias 
de ponta com políticas de pleno emprego são pontos das políticas 
nrnun1mMiciis cios nllfticins snr.iiilistiis 
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.. :;t,:-;:Ã�ropaganda de cada uma dessas políticas-programáticas pro-
8üfi'f6ssã1tar as vantagens de cada um de seus aspectos para o país 
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e para ámaioria da população, já que elas têm influência sobre seg-
nibrthis dá população que possuem peso no eleitorado. 
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Estrutura Organizacional 

Partidos e candidatos só conseguem colocar em prática sua es
tratégia política e realizar sua comunicação e propaganda se possuí
rem alguma estrutura organizacional. Essa estrutura, porém, varia 
de partido para partido. Isso porque ela não depende somente daque
la necessidade de realizar ações políticas e de propaganda. Na ver
dade, a estruturação em diretórios, executivas e outras formas de 
filiação e organização representa Somente a manifestação exterior 
da mentalidade ideológica e política que predomina no partido. 

Um partido, por exemplo, pode ter bases difusas ou organiza
das, tanto de forma democrática quanto autoritária. Pode manter 
uma certa democracia na cúpula e nenhuma democracia nas instân
cias intermediárias e na base. Pode ter caciques que tudo decidem 
ou que se subordinam às decisões democráticas. São possíveis inú
meras combinações que, como se disse, dependem das opiniões 
ideológicas e políticas predominantes no partido. 

Os partidos podem ainda possuir uma estrutura regional e/ou 
nacional. No caso brasileiro, os partidos políticos surgiram como 
partidos regionais, no século passado, e só recentemente foram con
solidando sua estrutura nacional. Mesmo assim, há vários partidos 
cuja inserção geográfica ainda é restrita a algumas regiões. 

Os partidos podem ou não possuir estruturas de base como ins
trumentos horizontais de presença em todos os espaços da vida na
cional. Há partidos que compensam essa ausência de bases 
organizadas por meio de eficientes meios de comunicação ou pelo 
trabalho de clientela política. 

Esses aspectos estruturais ou organizacionais dos partidos vão se 
refletir de forma decisiva na sua comunicação e propaganda. Partidos 
com grande aceitação na população e maior participação dos filiados 
em sua vida terão_ uma propaganda de massa mais ativa e capilar. Parti
dos sem militância política precisarão investir massivamente em comu
nicação e propaganda pagas para obter efeitos idênticos. 
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,CORRELAÇÃO DE FORÇAS 

No fundo, se observarmos as .ações dos partidos e dos políti
cos, candidatos ou não, através dos mais diferentes meios de comu-

. nicação e propaganda, chegaremos à conclusão de que todas elas se 
clirecionam para um mesmo alvo: modificar a correlação de f?rças, 
se esta estiver desfavorável, ou consolidá-la e ampliá-la, se ela for 
favorável. O que significa isso, porém? 

Significa, em primeiro lugar, que a população,' em gerál, não· 
é homogênea. Ela se apresenta segmentada em classes, setores ou 
grupos sociais e possui diferentes preferências partidárias e polí
ticas, em proporções que variam de país para país. Essa propor
cionalidade na segmentação social e política chama-se correlaçãq 
de forças. 
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Em termos sociais, a segmentação e a correlação de forças são 
mais fáceis de medir, podendo ser identificadas pela renda, posição 
social, traços culturais e distribuição geográfica. Em termos políti
cos, a segmentação é bem mais variável, indo do apoliticismo à pre
ferência por partidos ou candidatos. Por isso, a correlação de forças 
políticas é muito flutuante e seu dimensionamento, mais difícil. 

Detectar a real correlação de forças sociais e políticas faz parte 
do trabalho dos partidos para definir suas políticas, sejam as progra
máticas, sejam as conjunturais, aqui incluídas as eleitorais. E para 
os candidatos isso é uma tarefa permanente durante a campanha. 
Simplesmente porque quem está com a correlação de forças a seu 
favor tem tudo para ganhar ou se manter no poder. 

Correlação Social 

A ide�tificação dos segmentos sociais conforme a renda é mui
to utilizada pelo marketing comercial. Ela determina classes de A a 
E, segundo as faixas de poder aquisitivo da população: a classe A 
indica a faixa de maior poder aquisitivo, e a faixa E, a de menor po
der aquisitivo. As faixas B, C e D estão entre as extremas e indicam 
faixas de poder aquisitivo descendente. 

As faixas de renda traduzem o poder de consumo de bens ma
teriais e, também, de educação, conhecimento, saber e cultura, as
sim como a possibilidade de localização geográfica em áreas mais 
ou menos privilegiadas. Por isso, a propaganda comercial e política 
pirecionada a uma faixa de renda não pode ser igual à propaganda 
para as demais. 

Grosso modo, o escalonamento das faixas constrói uma figura 
piramidal, na qual a faixa A está no topo e a faixa E, na base. Nos 
países desenvolvidos, a base da pirâmide é mais estreita, com um re
lativo equilíbrio entre as faixas. Em países como o Brasil, a base da 
pirâmide é muito larga, ocorrendo inclusive a possibilidade de se �e.:.·.�.:,,. ��
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cbtlsiderar a existência de mais uma faixa F, tão larga quanto a E e 
ab:Hiô desta, sem renda ou poder aquisitivo. 
, . , Para o marketing comercial essa faixa F é desprezível, mas
.. · pata à propaganda eleitoral ela se torna crescentemente importante, 
· pârtfoüíarmente após a concessão do direito de voto aos analfabetos.
Çoinci se sabe, a maioria dessa faixa de renda é constituída por pes
sôíbfsêm qualquer instrução ou alfabetização.

. Na distribuição conforme a posição social, mais utilizada na
sÔ.êiofogia, temos a classe empresarial, as classes médias, as classes

· thfüa.ihadoras e, ainda, uma classe ou subclasse não incluída na vida
econômica e social que tem recebido diferentes denominações: des
cainisados, marginalizados, despossuídos ou excluídos. Como no es
calonamento das faixas de renda, o das classes sociais também
forma uma pirâmide, tendo no topo a classe empresarial e na base a
classe marginalizada.

A superposição de uma pirâmide sobre a outra apresenta uma
certa correspondência entre as diferentes faixas de renda e as dife
rentes classes sociológicas. Mas há um certo cruzamento das classes
sociológicas com as classes de faixas de renda. Um trabalhador as
salariado, por exemplo, pode ter uma renda superior à de um micro
empresário. Nessas condições, na pirâmide sociológica o trabalhador
pode estar numa faixa inferior à do microempresário. Entretanto, na
pirâmide das classes de renda o trabalhador ficará posicionado
numa faixa superior. Esse fato pode tornar mais complicada a pro
paganda política e eleitoral.

Por outro lado, as classes ou faixas sociais estão espacialmente
distribuídas por todo o território nacional, embora não na mesma
proporção. Zonas rurais, cidades pequenas, médias e grandes, assim
como as megalópoles, apresentam características muito próprias de
localização dos segmentos sociais, além de traços culturais específi
cos que precisam ser levados em conta ao serem estabelecidas estra
tégias de política e propaganda eleitorais.
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_-. Nas eleições de 1994, por exemplo, a propaganda a favor da 
segurança foi uma peça muito importante da campanha voltada para 
as classes médias. Entretanto, ela teve resultados muito diferentes 
no eleitorado da classe média das cidades intermediárias, em com
paração com o mesmo tipo de eleitorado no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. 

Finalmente, outro dado importante a ser considerado pelos 
candidatos e partidos, em sua comunicação e propaganda, é a força 
social que prioritariamente deve ser atingida para se obter uma cor
relação de forças políticas favorável. Sua ação eleitoral deve estar 
voltada, queiram ou não, para a conquista de algum ou alguns dos 
segmentos sociais existentes. Sem conhecer a força real de cada um 
deles é difícil determinar aquele que pode dar maior sustentação à 
sua candidatura e, em conseqüência, que estratégias política e de co
municação devem ser empregadas para conquistar tal apoio. 

Fernando Collor, como se sabe, direcionou sua propaganda 
principalmente para os setores da base da pirâmide social ( classes 
ou segmentos inferiores), que possuem uma força social superior 
aos setores intermediários ( classes médias) e aos setores do cume da 
pirâmide ( elites ou setores abastados). Para dar completa credibili
dade a essa prioridade, sua propaganda chegou a atacar de forma 
violenta os ricos e os empresários, embora procurasse também o 
apoio destes por outras formas. Collor sabia que eleitoralmente era 
fundamental contar com os votos dos setores inferiores, mas majori-
tários. Ganhou. 

Perfil da População e Correlação Política 

O exemplo acima ilustra que, na prática política e eleitoral, o 
que vigora não é a _correlação de força social, isto é, não há uma re
presentação direta da força social na política. Embora os setores so
ciais intermediários e do cume da pirâmide social sejam minorias 
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sociais, eles são maiorias políticas, enquanto as maiorias sociais �o 
minorias políticas. 

Isso se deve a métodos variados aplicados pelas faixas A e. B 
(empresários e classes médias, fundamentalmente). Elas têm conse
guido combinar a posse do poder político, suas condições econômicas, 
o maior acesso às informações e ao saber, e· estratégias competentes,

· - tanto· políticas quanto de comunicação, para exercer uma influência
det!isiva sobre as classes C e inferiores. Com isso, conquistam sua
cô�fi�ç� para representá-las politicamente. O exemplo da campa
nha dq êx�presidente Collor é justamente o maior da história atual. 

· (ssq:mQstra que aquele partido ou político que consegue alcan
. ç1tr)}lfluência sobre os setores sociais que englobam a maioria da 
. população conquista o direito e a legitimidade de falar e agir por es-
se� setores sociais, mesmo que não pertença a eles. Assim, muda a 
seu favor· a correlação de forças políticas e passa a exercer aquilo 
que se chama de hegemonia política. E dá o primeiro e mais impor
tante passo para a conquista de cargos eletivos do poder político ou 
do Estado. 

Estratégias e táticas políticas e de comunicação objetivam, en
tãot obter mudanças favoráveis na correlação de forças políticas -- di-• 
ferente da correlação de forças sociais - e na hegemonia. Nesse 

· sentido, partidos e candidatos tratam o eleitorado como se estivessem
tratando as classes sociais ou de renda. E com razão. O eleitorado é
uma parte da população com uma divisão social proporcionalmente
idêntica. A conquista da preferência da maioria do eleitorado ,repre
senta, então, o mesmo que a conquista da maioria da população, ou a
conquista da hegemonia na correlação de forças políticas .

.. A constante verificação da correlação de forças políticas deve
ser uma das preocupações permanentes de um candidato, em espe
cial_ quando esse candidato está disputando um cargo majoritário.
Isso significa que ele terá que medir periodicamente a sua força· ou
inf111ência político-eleitoral e a dos concorrentes. Se estiver em van-..
tagem, deve reforçar as políticas e a propaga�da que permitiI,arµ: a
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vantagem e prestar atenção às mudanças de política e de propaganda 
dos adversários. Se estiver em desvantagem, deve mudar as políticas 
e a propaganda que se mostraram ineficientes, a fim de modificar a 
correlação política que lhe é desfavorável. 

Perfil do Eleitorado 

Pela maior sensibilidade política do eleitorado, o conhecimen
to de seu perfil torna-se uma t.arefa indispensável para os que ope
ram os problemas político-eleitorais. 

Cerca de três quintos da população brasileira (mais de 90 mi
lhões de um total de 150 milhões) são eleitores. Nessas condições, 
pode-se de.duzir que a mesma proporção de três quintos de cada 
classe de renda ou sociológica é formada por eleitores potenciais. A 
incorporação dos jovens de 16 a 18 anos e dos analfabetos tornou 
desprezíveis os possíveis desvios nessa proporção. 

Assim, do ponto de vista numérico, cerca de 80% do eleitorado 

é constituído pelas classes C a F ou, em termos sociológicos, por 
parte das classes médias, trabalhadores e marginalizados. Por outro 
lado, os 20% restantes, das classes A e B, ou elites e grande parte 
dos setores médios, são os que têm conhecimentos e saber, os que 
agem como formadores de opinião pública e possuem influência 
ideológica e política sobre a maioria daqueles 80% do eleitorado. 

Esse tem sido, por exemplo, um dos obstáculos (além da difi
culdade representada pela falta de recursos materiais e tempo) para 
que trabalhadores e setores médios de baixa renda consigam se ele
ger para cargos públicos. O que nos interessa agora nesse fato é que 
ele 'Produz efeitos psicológicos nos diversos segmentos do eleitora
do que interferem de maneira importante na propaganda eleitoral. 

Muitos eleitores das classes subalternas, por exemplo, descon
sideram seus parceiros de classe de renda ou sociológica como ca
pazes de representá-los politicamente. É muito comum ver negros 

dizendo que não votam num candidato porque ele é negro. Ao mes-
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üescobrir a Variação das Demandas e Expectativas 

Além dos aspectos psicológicos e do peso de cada segmento do 
eleitorado, é essencial descobrir as demandas e expectativas de cada 
um, em cada conjuntura eleitoral dada. Como essas demandas e expe
ctativas variam com o tempo, de eleição para eleição, é fundamental 
que sejam realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas periódicas. 
Só assim as mudanças ou variações nessas demandas e expectativas 
podem ser adequadamente descobertas e devidamente levadas em con
ta na elaboração das políticas e propaganda eleitorais. 

Sem levar em consideração a variação nas demandas e expectati
vas do eleitorado, as políticas e a propaganda eleitorais podem estar 
voltadas para atender demandas e expectativas passadas e não surtirão 
o efeito desejado. Seria o mesmo se algum dos candidatos a cargos ma
joritários ou proporcionais, em 1994, centrasse sua propaganda contra
os "marajás". Estes continuaram e continuam existindo, mas o apelo
contra eles parece haver se esgotado em 1989.

ELEIÇÕES, UMA CONJUNTURA ESPECIAL 

Cada momento da vida de uma sociedade é uma conjuntura. 
Conjuntura política é o conjunto de fatores que retrata um determi
nado momento da estrutura política da sociedade em movimento. É 
como se congelássemos a imagem de um filme. A imagem congela
da exprime uma conjuntura, enquanto o filme representa o movi
mento estrutural. Em certo sentido, pode-se dizer que o movimento 
estrutural é uma sucessão de conjunturas ou momentos conjunturais. 
Entretanto, essa sucessão não é uma soma comum das conjunturas, 
já que ela modifica diversos elementos da estrutura. 

Conhecer a conjuntura em que se vive a cada momento é fun
damental porque são os diferentes aspectos da conjuntura que deter-
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minam se um partido e seus candidatos mantêm ou trocam suas táti
cas e sua propaganda. 

. ; Diferentes. Jipos de .Cooj untura 
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F:ni\.�ç:rmo.s específicos, pode haver conjunturas economtcas,
sociais: culturaís, religiosas ou de outro tipo. Em termos geográfi-
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' ccis" esse m.Qmento conjuntural pode ser internacional, regional, na-
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ci9nal,, estaduaLou local. Essas diferentes conjunturas influem e 
faterfe-rem umas.nas outras. 
- _- - ·_ A ;6iJ��111r;- política é, em geral, ª resultante da combinação

·· ç��plexa d.�ssas düerentes conjunturas, determinando o rumo geral
da-situação. Em 1984, por exemplo, a conjuntura brasileira sofreu
profund� tt��sf9nnações quando a maioria dos partidos e políticos
se engajou �a campanha das diretas-já e exigiu a eleição de um go-

. , Omovimento político pela mudança do regime militar ganhou 
uma dimensão que forçaria o governo a fazer mudanças. Nessas 
condições, mesmo políticos que não achavam aconselhável eleições 
presidenciais diretas naquele momento foram obrigados a se incor
porar !lOS: comí.cios e outras ações para não perder espaço. Analisa
ram acert�damente a conjuntura criada e adotaram táticas (discursos, 
acàrdo_s. çontatos políticos, etc.) que os colocaram em situação van
tajOS!l para o momento seguinte. 

.Na análise de conjuntura política, não se pode desprezar ne
nhum fato político. As movimentações sociais e políticas, as modi
fic!!-ções na economia, as mudanças no humor e no sentimento 
popular, as jogadas políticas do governo e dos partidos, as estraté
gias de comunicação e propaganda - tudo isso influi na caracteriza
ção da conjuntura do momento. Durante os períodos eleitorais a 
conjuntura se torna muito mais dinâmica, com acontecimentos polí
ticos se sucedendo com muito maior rapidez. Isso porque a:, elei-
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ções são uma conjuntura especial que comporta vários outros mo
mentos conjunturais. 

Eleições como Momento Conjuntural 

As eleições, pelo simples fato de obedecerem a uma perio
dicidade no calendário político da sociedade, constituem um mo
mento conjuntural. Mas são um momento conjuntural especial no 
movimento político. Elas possuem a capacidade de introduzir mu
danças na correlação de forças e, portanto, no poder sobre o Estado 
e as demais relações da sociedade. Ao mesmo tempo, geram dife
rentes conjunturas durante o período da campanha eleitoral. 

As eleições de 1994, por exemplo, tinham muitas diferenças 
em relação às eleições de 1989 por serem o que se chamou de elei
ções casadas: além da eleição do presidente, deveriam ser eleitos 
governadores, senadores e deputados federais e estaduais. A eleição 
de 1989 foi exclusivamente presidencial. Só isso já lhe dava uma ca
racterística conjuntural diferente. Apesar disso, porém, a campanha 
presidencial seria o gancho para todas as demais campanhas, defi
nindo o rumo destas. Esse era um fato determinante, já que a eleição 
presidencial deveria indicar uma mudança na correlação de forças 
na sociedade e, portanto, apontar para mudanças estruturais, qual
quer que fosse o candidato eleito. 

A conjuntura eleitoral de 1994, por outro lado, começou bem 
antes de 1994. A rigor, começou em meados de 1993, com as carava
nas de Lula pelo interior e com as movimentações políticas dos de
mais partidos para escolher um candidato que unificasse todas as 
forças anti-Lula. Esse momento, marcado por movimentações polari
zadas, caracterizou a conjuntura eleitoral em sua primeira fase. A es
colha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, 
já na perspectiva de ser o candidato anti-Lula, marcou a conjuntura 
seguinte. O lançamento do Plano Real criou uma outra conjuntura 
dentro da conjuntura eleitoral. E assim por diante. 
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· Sê �siudarmos cada um desses momentos, verificaremos como
_·.._ .. ; 1. t1-l, -"� ,,> · a comurt1cáção e a propaganda evoluíram e mudaram conforme as 

<·-•- �. \ 1 •. � -_'!'\ . t,: -�. ,- -cé>iljtih�Ütãs iam se sucedendo. Basta ver a propaganda em relação
aos índices de preferência eleitoral.

No caso de Lula, na primeira fase sua propaganda procurava 
dest:iéâr �eus altos índices. No caso de seus adversários, ainda sem 
cândidâld définido, a propaganda procurava aproveitar os índices de 
·. .-r � -_ t . ., - - ·, -- . 

· ·Lülà pàra reforçar o medo em relação à sua vitória e, ao mesmo
têili�H; ittduzir à necessidade da escolha de alguém que tivesse con
âi�õê� âe derrotar Lula e fosse confiável. Na fase final, as condições
. se iri��Hêram: a propaganda de Lula descartava os índices das pes-

· ···· 1,·'·!\,· ;--:- .. _; -.·'' 
qmsâs e à de Fernando Henrique Cardoso procurava demonstrar a
elêvâçio de seus índices e a inevitabilidade de sua vitória.

Em resumo, é comum que o período ou conjuntura eleitoral in
fluencie todas as ações da sociedade durante o tempo da campanha
e, às vezes, até antes do início da campanha. Nesse sentido, pode-se
falàr de uma conjuntura eleitoral geral, referente a todo o período
compreendido pela campanha, e de conjunturas eleitorais específi
cas e locais, referentes a determinados momentos dentro da conjun
tura eleitoral geral. 

A conjuntura eleitoral geral é caracterizada pelo conjunto das 
demandas e expectativas do eleitorado e pela ação política dos parti
dos e dos candidatos. Por exemplo, durante a campanha presidencial 
de 1994� que mencionamos anteriormente, as demandas populacio
nais pelo fim da inflação caracterizavam a conjuntura geral. Isso foi 
:percebido muito bem pelos que procuravam um candidato anti-Lula, 
enquanto a campanha Lula não lhe deu a atenção que merecia. 

As conjunturas específicas ou locais, por outro lado, caracteri
zam-se por fatores diversos que interferem no curso da campanha. 
Como exemplo ilustrativo de fatores desse tipo pode-se citara inva
são de forças militares na usina de Volta Redonda, em 1988, que foi 
aproveitada pela propaganda para influenciar as eleições em diver
sos municípios. 
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Mudança de Conjuntura 

Pelos exemplos anteriores, nota-se que um dos grandes proble
mas dos analistas consiste em descobrir o momento em que muda a 
conjuntura. Outro, é o de distinguir os fatores que passaram a ser 
predominantes na nova conjuntura. Em 1994, por exemplo, as cam
panhas de Lula, Quércia e Brizola não deram sinais de haver notado 
que a introdução da URV e a anunciada mudança na moeda iriam 
causar uma completa mudança na conjuntura política do país e, por
tanto, na conjuntura eleitoral. Na prática, i,;so só se tornou consen
sual com o anúncio do Real. 
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Os adversários de Fernando Henrique Cardoso também não 
conseguiram distinguir que, com a introdução da nova moeda, os fa
tores psicológicos de crença na estabilidade econômica passavam a 
ser predominantes na nova conjuntura, pouco importando a discus-

. ·são·ecoriôinica sobre a consistência ou não do Plano. Enquanto as 
p:rppa�a'n,cli,;s do. governo e dos apoiadores de Fernando Henrique
.C�rdoso batiam na tecla da moeda forte e do Real valorizado, a pro

. :.p�gandª:dos outros candidatos se perdia em explicações econômicas 
sobreperdas salariais, perigo de recessão e outros fatores que no 
molllento não preocupavam, psicologicamente, a população. 

Também na campanha presidencial de 1989, a maioria dos 
analistas políticos custou a reconhecer o momento em que a campa
nha de Collor deslanchou e em que ele deveria ser tomado como 
· principâlad:versário por todos os demais candidatos. Isso lhe permi
tiuu�a boa folga para avançar mais rapidamente e consolidar sua
pClsiÇªº� �nquanto a munição da propaganda dos adversários se per

. dia etnataques mútuos. 

Acompanhamento e Análise da Conjuntura 

·· P<Jr tudo o que foi visto anteriormente, o acompanhamento e a
análise da conjuntura são tarefas muito importantes, principalmente 
parao� que estão envolvidos numa campanha eleitoral. É através 
desse �êon;tpanhamento e da análise da conjuntura que se pode des
. cri�riI'.s'e ;ai ou não ocorrer a mudança de uma conjuntura para outra, 
c;"p�;t�nt�:, indicar o momento em que se devem realizar mudanças
n�s táti�s'e até mesmo nas estratégias. 

;,:·,s,��emplo mais recente e de maior sucesso foi, sem dúvida, 
cqpi,�jádescrevemos, a utilização da conjuntura criada pela adoção 
dó Realcomo arma mais importante da estratégia, das táticas e da 
prop�ganga da candidatura Fernando Henrique Cardoso, em· 1994. 
Sµa prinçipal concorrente, a candidatura Lula, ao contrário, foi inca-
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paz de criar uma tática adequada para responder à nova conjuntura, 
e sua propaganda se perdeu, dando tiros para todos os lados. Em 
1989, Collor também se aproveitou da situação econômica do go
verno Sarney transformando-a em um dos pilares de sua campanha e 
de sua propaganda, enquanto os demais candidatos, como regra, 
consideravam que atacar Sarney seria bater em cachorro morto. 

Não há uma receita única para acompanhar e analisar uma con
juntura, já que fatores que interferem em uma podem não interferir 
em outra. Porém, pode-se dizer que, em termos genéricos, o acom
panhamento político conjuntural deve voltar-se para descobrir a 
evolução das principais tendências de cada conjuntura específica. 
Grosso modo, devem-se examinar as seguintes questões: 

a. Na economía: inflação d�ve manter-ilé estável, deve cair ou su
bir? Plano do governo está atingindo seus objetivos? Economia
vai crescer? Desemprego deve diminuir ou crescer? Massa sala
rial vai crescer ou cair? Como se comportarão os preços?

b. Na vida social: todos os setores ou só alguns deverão beneficiar
se com uma melhoria da situação econômica? Distribuição da
renda tende a ser mais eqüitativa ou mais polarizada? Pobreza e
miséria deverão se expandir ou contrair? Classe média está em
pobrecendo ou melhorando seu padrão de vida? Políticas sociais
tendem a melhorar ou não? Níveis de violência continuarão altos
ou tendem a arrefecer?

e. Na política: quais as linhas principais de ação de cada um dos Po
deres da República? Como a população interpreta essas linhas?
Como tendem a se comportar as diferentes forças políticas?

d. Na campanha eleitoral: quais as mudanças de estratégia e de táti
ca (na política, na comunicação, etc.) introduzidas pelos princi
pais adversários? Quais os problemas das demais conjunturas
que estão influenciando mais fortemente a campanha eleitoral?

Um acompanhamento desse tipo permite aos candidatos sinto
nizar suas campanhas com as mudanças da situação. 

_...,... -..--- • •  V' . ..  _ __ ...,,,,, . -·-
. ., - .,.. . - ..
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' ''tõs-e equipes de campanha são obrigados a realizar um 
''J8mpanhamento da conjuntura, analisando as modifica

. :�l��óêessam em cada um dos aspectos que a compõem. 
":.�" haínento tem ·um sentido muito prático para os que 

:··pólítica, em particular quando a ação é político-elei-
�f':iijustes em sua orientação política para adaptar-se às 
- ':s: Ou, em oútras palavras, realizar ajustes nas estraté

:·�ii:: tarttó políticas quanto de comunicação e pro-

•:;i6ounã�, quando tratamos da propaganda política 
;;J�; da propagantla eleitoral, somos obrigados a tra
., _Í�gia� porque elà está relacionada com todos os pla
té·--âize�1 respeito ao conjunto de um movimento 
· :ínovimento partidário, seja uma campanha eleito

êáção e a propaganda dependem, pois, da estratégia 

:�belecem sua própria estratégia em função da estraté-

·égi� não trata de uma batalha, mas da articulação das
lhas no sentido de alcançar a vitória. Numa campanha
trata do conjunto das ações que devem conduzir à elei

'.?ldato. Trata dos objetivos a alcançar, dos adversários a

: ise social e política em que se aP,oiar, dos aliados que se
!ifslar e do programa ou propostas que se deve defender
' eleitorado. 
,âinda, complementarmente, do perfil que o candidato

"":iitar, da estratégia de comunicação e, dentro desta, do



plano de propaganda eleitoral. E, finalmente, da estrutura organiza
cional_ necessária para realizar o conjunto de ações previstas pela es
tratégia e do cronograma da campanha. Tudo isso conformado num 
planejamento estratégico e num plano operacional. 

A comunicação e a propaganda não estão, portanto, soltas no 
ar. Elas estão articuladas com um conjunto de ações e políticas de 
campanha direcionadas pela estratégia geral. 

Objetivos Estratégicos 

Evidentemente, o objetivo óbvio de qualquer candidato é ser 
eleito. Mas esse é o objetivo central, embora existam candidatos que 
se lançam numa eleição com o objetivo central de vencer na eleição 
seguinte. Nesse caso, o objetivo central é firmar sua imagem, verifi
car os pontos fortes e fracos de seu perfil e as áreas de mais fácil pe
netração de seu nome e de suas propostas, de modo a preparar sua 
estratégia para o próximo embate. 

Além do objetivo central devem ser estabelecidos objetivos se
cundários, relacionados com a obtenção de votos concentrados em 
determinadas áreas e dispersos em outras, com a conquista de certos 
aliados importantes e com o apoio das bases sociais e políticas. A 
definição desses objetivos é fundamental tanto para a ação política 
quanto para a estratégia da comunicação. Uma ação cega em relação 
aos objetivos estratégicos vai gerar uma propaganda cheia de vacila
ções e sem rumo, e é a certeza da derrota. 

Adversários, Base Social e Política, Aliados 

A determinação dos adversários numa campanha eleitoral é 
imprescindível para a conquista dos votos, isso tanto para candida
tos majoritários quanto para proporcionais. É a forma simbólica e 
negativa por meio da qual um candidato se identifica com seu elei-
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torado. Aproveita toda a carga de rejeição do eleitorado diante dos 
adversários para transformá-la em força favorável à sua própria can
didatura. Os exemplos de Collor e Fernando Henrique Cardoso são 
muito ilustrativos. Ambos foram anti-Lula, conseguindo potenciali
zar a seu favor a rejeição que o candidato petista sofre em pratica
meply todas as camadas sociais. 

.C:Já a base social e política está relacionada com o ambiente ou 
terreno em que o candidato vai procurar seu eleitorado. Todo candi
dato deve disputar uma parcela do eleitorado para capacitar-se à vi
tória. Essa parcela pode ser mais ampla ou mais restrita, mas de uma 
maneira ou de outra vai exigir a definição das classes do eleitorado 
que deve atingir com sua campanha, conforme examinamos ante
riormente. 

Essa definição tem papel decisivo na adequação do perfil do 
candidato, na estratégia de comunicação, na determinação dos alia
dos e das propostas políticas a apresentar. Se o candidato vai dispu
tar preferencialmente os votos dos descamisados, ele não pode se 
apresentar como um "almofadinha", "nem falar difícil", nem apre
sentar como seus principais aliados os empresários da Fiesp. Se ele, 
entretanto, vai brigar pelo voto das classes médias, ele tem que se 
apresentar dentro dos padrões aceitos por essas classes e não pelos 
descamisados. Nesses casos, as propagandas de cada um serão com
pletamente diferentes. 

Quanto aos aliados, eles são necessários tanto para ampliar o 
poder da campanha quanto para atacar os adversários pelos mais di
ferentes flancos. As alianças nem sempre são explícitas ou formais. 
Se dois candidatos possuem um adversário comum, eles podem uti
lizar argumentos idênticos em sua propaganda contra esse adversá
rio, sem que para isso precise haver um acordo escrito. Por outro 
lado, se vários candidatos possuírem pontos programáticos conver
gentes, eles podem realizar uma propaganda unificada, apoi�ndo-se 
mutuamente, o que é mais viável quando os candidatos disputam 

.· .. �· . ·. ·- . 

cargos de níveis diferentes. 
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De qualquer maneira, um candidato sem aliados dificilmente 
terá sucesso. Candidatos a vereador precisam estar coligados com 
alguma candidatura a prefeito, e vice-versa, e buscar aliados que 
não sejam candidatos, mas tenham influência na opinião pública. 
Isso é verdade para qualquer outro tipo de candidato e deve se refle
tir na propaganda. Embora não exista transferência automática de 
votos, a propaganda do apoio de um político ou de um formador de 
opinião a um candidato abre novos apoios e, quase certamente, re
presenta votos a mais. 

Programa ou Propostas 

É a parte positiva ou afirmativa do candidato. Através de pro
postas ou de um programa (conjunto de propostas), o candidato arti
cula sua perspectiva de ação futura com as expectativas e demandas 
do eleitorado. Quando o candidato tem uma história de ação a favor 
de tais expectativas e demandas, ele possui um handicap em relação 
aos demais candidatos. Suas promessas não aparecem, então, como 
promessas, mas como continuidade de sua ação em novo patamar. A 
propaganda, nesses casos, tem condições maiores de obter resulta

dos positivos. 
A forma como os programas ou propostas são apresentados va

ria muito. Há candidatos que apresentam plataformas com diversos 
pontos a serem defendidos. Há outros que reúnem tudo isso num 
slogan ou num símbolo, às vezes com muita felicidade e força. Jus
celino Kubitschek, na campanha de 1955, sintetizou seu programa 
no slogan "50 anos em 5 ". Jânio Quadros, quando foi candidato a 
presidente, em 1960, cunhou o símbolo da vassoura, para exprimir 
todo seu programa de combate à corrupção e de moralização dos 
costumes. Tancredo Neves apresentou o programa da Nova Repúbli

ca. Fernando Collor voltou a sintetizar as propostas de campanha 
nos slogans de combate aos "marajás". Fernando Henrique Cardoso 

�-

� 

��=
.;._..,. 
.�--. 

.'. '-·-·· 
··---�

� 

·-·

.-.

·---�

.::e,.

.1:.4

•1�
.:. 

• ,,e.
�� 

• .,.

�---�4 

.... 

......... ..= ... !' 

��� 

._: ..• 

.. .

�· 

·-�

e-•·..=t, 

e-e 

!{• 
et_. 
e�• 

e-�-••

e.:::..• 
1/à. -:a 

PLANEJAR PARA VENCER 49 

sintetizou seu programa nas prioridades indicadas pelos cinco dedos 
da mão, tendo como base a estabilização do Plano R�al. 

Como se vê, definidas as propostas pela estratégia política, 
cabe à comunicação transformá-las em mensagens ou símbolos que 
toquem fundo no imaginário do eleitorado. 

Perfil do Candidato 

Todo candidato tem um perfil próprio, relacionado com sua 
origem e posição social, com sua adesão ideológica e política, com 
sua ação pública no município e/ou estado e com a imagem pública 
que formou com base em tudo isso. O ideal é que esse perfil seja 
mantido durante a campanha, dando autenticidade ao candidato . 
Nem sempre, porém, isso ocorre. Há aspectos nesse perfil que o tor
nam antipático a uma parte do eleitorado, que criam rejeição a seu 
nome e que necessitam de uma nova modelagem para superar essas 
dificuldades. 

O tratamento desses problemas é, em primeiro lugar, um as
sunto político, da estratégia eleitoral. É esta que vai definir se vale a 
pena manter a autenticidade e enfrentar a rejeição ou se é preferível 
maquiar um pouco o perfil do candidato e comer a rejeição pelas 
bordas. Definido isto, é ainda a estratégia política que vai estabele
cer as linhas de ação política para realizar o que foi definido. A co
municação e a propaganda, por seu turno, com base nas definições 
da estratégia política, vão apresentar ao eleitorado o perfil do candi
dato, autenticado ou maquiado, através dos diferentes meios com 
que conta. 

TÁTICAS 

Táticas são as orientações ou ações que procuram resolver os 
problemas postos por conjunturas específicas. São, digamos assim, 
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· as escaramuças e combates que ocorrem durante a guerra que é a

campanha eleitoral. Enquanto a estratégia cuida do conjunto da

campanha, as táticas cuidam de cada evento ou acontecimento den

tro da campanha, seja em termos políticos ou de comunicação e pro

paganda, seja em termos organizacionais.

A Tática como Elemento da Estratégia 

As táticas devem subordinar-se à estratégia, devem contribuir 

para a implementação da estratégia, e não o contrário. Isso significa 

que pode acontecer o absurdo de se conseguir uma grande vitória tá

tica que, em lugar de ajudar a vitória estratégica, leve à sua derrota. 

Um dos casos históricos mais famosos de uma situação desse 

tipo é a do general do Império Romano chamado Pirro, que conse

guiu vencer seus adversários numa batalha importante. Essa vitória, 

porém, custou-lhe baixas tão grandes, inclusive em suas reservas, 

que representou sua derrota na guerra. "Vitórias de Pirro" são as vi

tórias táticas que levam à derrota estratégica. 

Os exemplos de candidatos que conseguem vitórias na publica

ção das pesquisas de intenção de votos e perdem nas urnas poderiam 
ser comparados a essas vitórias de Pirro. A propaganda de Fernando 

Henrique Cardoso, anunciando vitória sentado na cadeira de prefei

to, em São Paulo, na campanha de 1984, foi desgastante e ajudou na 

sua derrota para Jânio. A vitória anunciada foi uma vitória de Pirro, 

também. 

Em virtude disso, as táticas, sejam políticas, sejam de propa

ganda, devem preocupar-se sempre em modificar ou manter a corre

lação de forças políticas a favor de quem as adotou, isso é, se 

estamos em desvantagem, adotamos uma série de ações que nos per

mitam ficar em vantagem para obter o sucesso na etapa decisiva da 

campanha. Se estamos em vantagem, procuramos consolidar ou am

pliar essa correlação de forças. A medida do sucesso ou insucesso 
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tático é justamente o fato de a correlação de forças ter melhorado a 

nosso favor ou a favor do adversário. 

Nunca é demais citar o exemplo ilustrativo da campanha presi

dencial de 1994. Até junho Lula levava uma nítida vantagem na pre

ferência eleitoral, enquanto Fernando Henrique mal aparecia nas 

pesquisas. Dentro de sua estratégia para vencer as eleições, uma das 

táticas essenciais de Fernando Henrique relacionou-se com as medi

das para estabilizar a economia, fazendo os índices inflacionários 

baixarem sensivelmente. Essa tática foi essencial para a mudança na 

correlação de forças entre os dois candidatos, mostrando-se extre

mamente eficaz. 

Mas Fernando Henrique Cardoso utilizou ainda táticas comple

mentares bastante eficazes. Adotou, por exemplo, como suas diver

sas das propostas da oposição, o que causou muita confusão nas 

fileiras que apoiavam Lula. Fernando Henrique Cardoso apresenta

va-se, primeiro, corno um candidato das mesmas forças sociais e po

líticas que apoiavam Lula e com propostas de reformas idênticas. 

Porém, em segundo lugar, sua propaganda apresentava-o como me

lhor, mais preparado, com mais trânsito nas diversas forças políticas, 

menos radical e com mais condições para realizar seus compromis

sos de campanha. Foi uma tática eficiente. Serviu para consolidar e 

ampliar a nova correlação de forças favorável a Fernando Henrique. 

Definição dos Problemas Táticos 

Por essas e por outras é preciso, a todo momento, definir os 

problemas táticos que envolvem a campanha, problemas que surgem 

com a evolução da conjuntura. No acompanhamento da conjuntura é 

essencial um contínuo levantamento dos novos problemas, a adoção 

de linhas de ação para enfrentá-los, a verificação dos resultados des

sas ações sobre a conjuntura e, outra vez, o levantamento de novos 

problemas, repetindo-se o ciclo anterior numa espiral que só termina 

depois de apurado o último voto. 
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Esses problemas podem ser dos mais diferentes tipos. Podem, 
por exemplo, ser causados pela criação de fatos políticos diretamen
te positivos, como os das caravanas de Lula pelo interior do Brasil, 
da criação do Real por Fernando Henrique, ou da utilização do sen
timento religioso por Francisco Rossi. Em casos como esses, os ad
versários devem criar táticas que neutralizem os efeitos negativos 
desses fatos sobre suas campanhas e, ao mesmo tempo, gerar fatos 
ou situações positivas para si. 

A criação de fatos políticos negativos para sua própria campa
nha é outro problema tático sério. Declarações infelizes, como a de 
Maluf sobre o estupro, ou a de Lula sobre a sub-raça nordestina, ou 
a de Fernando Henrique sobre a maconha ou a crença em Deus, são 
exemplos já clássicos desse tipo. Em geral, a tática do adversário 
consiste em amplificar o fato político negativo por meio da propaganda 
e da comunicação, colocar quem o criou em posição politicamente de
fensiva ou imobilista e explorar ao máximo as possibilidades para me
lhorar a correlação de forças a seu favor.·· 

Mas numa campanha podem ocorrer problemas táticos de dife
rentes tipos. Slogans pouco eficientes, materiais de propaganda mal
feitos, discursos mal articulados, má utilização dos apoiadores e 
inúmeros outros problemas idênticos, ocorridos tanto na campanha 
de um candidato quanto na de seus adversários, representam material 
de trabalho para as táticas políticas e de comunicação. Isso demanda 
um rastreamento constante dos problemas existentes, uma contínua 
adoção de medidas e linhas de ação, e assim sucessivamente. 

Formas de Ação 

A abordagem de um problema tático inclui as formas de como 
enfrentá-lo. Em outras palavras, por exemplo, diante de urna denún
cia do adversário não basta programar um pronunciamento pela TV, 
uma coletiva de imprensa, uma edição especial do jornal da campa-
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;t�[l-'Jc,nvocação de um comício e outras ações mais ou menos 
pt��isív'eis. É necessária a adoção de uma metodologia adequada 
·p:�H: economizar esforços e aumentar a eficiência.

_ , No exemplo da denúncia, citado anteriormente, é preciso, em
primeiro lugar, avaliar a natureza, o objetivo e a repercussão da de
núncia. :Pode ser uma denúncia fraca, sem consistência, cujo objeti
vo seja desviar atenção e forças. Ou, ao contrário, pode ser uma
ação hem fundamentada, que pode ter grande repercussão e causar 
estragrls consideráveis à estrutura da campanha. Somente por meio 
de úmâ ànálise política adequada do problema tático surgido pode
se ;àdotár a tática correspondente de resposta. 

Ainda tomando como base o exemplo da denúncia, se a avalia
çãó po1ítica comprovar sua fraqueza ou sua inconsistência, uma das 
fÓrmas da tática adotada para enfrentá-la pode consistir, eventual
mêrifo, em ignorar a denúncia, particularmente se não houver perigo 
de mudança na correlação de forças. 

Mas, se a avaliação indicar uma situação de gravidade, a tática 
pode exigir uma resposta muito mais incisiva. Essa resposta pode 
in�lúi� ações dos mais variados tipos, cujas formas devem ser trata
das adequadamente para surtir o efeito desejado. As ações de propa-

� ' ; 

ganda, como pronunciamento na TV, coletiva de imprensa, edição 
do jornal de campanha, comício e outras devem ser articuladas a 
ações jurídicas e políticas diferenciadas, todas elas planejadas em 
detalhe para evitar mudanças na correlação de forças ou modificá-la 

. a favor do denunciado. 

Formas de Organização

As constantes mudanças nas táticas, e nas ações que elas exi
gem, introduzem modificações também nas formas de organização 
adotadas pela estrutura da campanha, inclusive na estrutura da propa
ganda. Às vezes é preciso criar grupos volantes para distribuir m::itP-ri::il 



vUMU A\jAHHAR SEU ELEITOR 

de: propáganda; ou utilizar carros de som em situações não previstas 
anteriormente; ou formar grupos de trabalho para agilizar a propa
ganda no interior, e assim por diante, ou seja, a cada ação programada 
pela tática é necessário encontrar as melhores formas de organização 
para executá-la. É preciso reorganizar os recursos humanos e materiais 
existentes, principalmente quando são escassos. Em alguns casos, in
clusive, para garantir a flexibilidade exigida pelas constantes mudanças 
nas conjunturas e nas táticas, é necessário aumentar a estrutura organi
zacional, apesar das dificuldades. Quando esse processo de organiza
ção ou reorganização das forças da campanha não acontece no tempo e 
no momento certos, as ações táticas programadas, mesmo que sejam 
acertadas, se perdem completamente. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico é uma ação precursora de todas as 
demais ações que envolvem a campanha, sejam ações políticas, de 
comunicação e propaganda ou de organização. Por um lado, ele pro
cura reunir todos os possíveis elementos que vão compor as ações 
futuras e organizá-los de uma forma articulada. Por outro lado, ele 
desencadeia as ações da campanha e procura ordená-las. 

Justificativa e Possibilidades do Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico é necessário para estabelecer as 
prioridades e o encadeamento das ações no tempo e no espaço da 
campanha. Ele permite, partindo das condições reais existentes em 
termos de adversários, base social e política, aliados e recursos ma
teriais e humanos, estabelecer as necessidades políticas, de comuni-

•,.,, ..• ,.:i;-.'->,., ... .:..:•,f''.-.• .. 
t·;·(-.l'f'Vi .. '.X·; 
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> &Íil():b propaganda e de organização para alc;mçar os objetivos tra
. çáªdi .. ·Nesse sentido, ele canaliza de forma ordenada as ações para
; süp��: essas necessidades indispensáveis à disputa .

. �{:):O.planejamento não é, pois, uma camisa de força. Ao contrá-
v1 ·o1:,.,_·_�J,;- ·;.-_ 1 

rfoft ele que pode nos permitir, desde que corresponda às oportuni-
d:iâifh problemas concretos existentes, uma crescente liberdade de
âçiâ' diante das condições e dos adversários. Se conseguimos defi
Wt, cfü antemão, as diversas fases da campanha, º que deve ser reali
zàctd em cada fase, o momento que se deve ter materiais impressos,
bú eis programas de TV, e assim por diante, o processo operacional 
tbma-se mais simples e mais eficiente. 

r, Entretanto, o planejamento não substitui a ação nem resolve os 
, ... ,·: .,., .-prôblêhlas. Somente aponta o que deve ser realizado, quando e por 
quefo. A realização prática e a solução dos problemas que surgem 

; ho. processo de concretização das ações são questões do gerencia-
· ... · hiertto 'ou da coordenação operacional.

O Que Planejar Estrategicamente 

O planejamento estratégico organiza os problemas ou questões 
estratégicas e aponta o encadeamento lógico de sua solução. Ele é, 
portànto, um aspecto importante da coordenação geral, da coordena
ção da comunicação e da coordenação operativa da campanha. Sua 
natureza já aponta que ele deve vir antes das demais ações, que deve 
d;firiir os problemas estratégicos antes dos demais, e que as pesqui
sas e seu planejamento precedem diversas outras definições das pró
prias estratégias política e de comunicação. 

Dessa forma, o planejamento estratégico estabelece: 

a. os planos de pesquisas: para definir o ambiente eleitoral com que
defrontamos e as nossas próprias condições;

b. o processo de definição da estratégia política: objetivos, adver
sários, base social e política, aliados, propostas, perfil do can
didato, etc.;
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e. o processo de definição da estratégia de comunicação: identidade, imagem, conceito, marca e ações de comunicação (propaganda, mídia, etc.); 
d. o plano operacional.

O plano operacional deve incluir:

a. o conjunto das atividades ou ações necessárias para implementaras estratégias política e de comunicação; 
b. os recursos humanos (incluindo funções e estrutura organizacio-nal, com organograma); 
e. os recursos materiais ( instalações, equipamentos, materiais diversos);d. os recursos financeiros (para investimento e manutenção);e. o cronograma ou prazos de execução das ações; f as responsabilidades pessoais quanto às ações programadas.

Como Planejar 

Existem inúmeros instrumentos e métodos de planejamento,bem fundamentados e direcionados para as mais diversas áreas da.atividade humana. Todos eles possuem alguns eixos comuns quelhes dão suporte: 

a. análise do problema ( conhecimento da realidade existente e daspossíveis conseqüências da ação humana sobre ela); 
b. estudo das diversas hipóteses possíveis para agir sobre a realidade com vi�tas a alcançar os objetivos desejados. Existem, pore�emplo, �1versas opções para a confecção de um cartaz. É preciso exammar as mais viáveis; 
e. escolher as hipóteses mais adequadas ou tomar as decisões sobre o caminho a seguir. No exemplo do cartaz é preciso escolher 0 que melhor transmite a mensagem que se pretende.d. ordenar o encadéamento das hipóteses mais adequadas de modoa resolver, primeiro, sempre o que já encaminha a solução do

-·
. 

" 

, 

,�:� 
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passo seguinte ( em outras palavras, devem-se tirar as penas para 
cozinhar mais facilmente o pato). Por exemplo, não é adequado, 
a não ser emergencialmente, traçar a estratégia de comunicação 
antes da estratégia política. Seria o mesmo que cozinhar o pato 
com as penas. 

.PUotagem e Ajustes 

Nenhum planejamento é perfeito. É sempre possível encontrar 
algum defeito no melhor deles, seja porque é difícil captar o ambien
te em toda a sua extensão, seja porque esse ambiente, em particular o 
de uma campanha eleitoral, muda constantemente, colocando em xe
que um ou outro aspecto do plano. Isso exige uma permanente pilo
tagem ou gerenciamento do planejamento, avaliando sua execução e 
tomando decisões quanto a ajustes nas partes defeituosas. 

Haverá sempre uma tensão entre o planejamento e a execução. 
É comum que os planejadores culpem os executores pelas divergên

.. cias entre as previsões do plano e o que se consegue de fato. Por ou
tro lado, os executores podem achar que o plano é que está errado e 
exige ações que não podem ser realizadas. Na prática pode ocorrer 
tanto uma como outra coisa. 

O importante é que a avaliação indique corretamente se o pro
blema está no planejamento ou na execução, o que só é possível 
através do acompanhamento eficaz da conjuntura. E que, definidas . 
as causas do desvio entre o planejado e o realizado, sejam adotados 
os ajustes necessãrios sem perda de tempo. 
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6. COMO PREPARAR SEU CANDIDATO

Max Alvim 



11 1 ___ -LC.IIUH 

possível identificada às expectativas do eleitorado. A dosagem certa 
de cada item que compõe a construção da imagem de um candidato 
é o principal trabalho de quem visa a eleição. E comunicação é o 
princípio básico dessa dosagem. 

ASSESSORIA COMO RETAGUARDA 

Quem hoje em dia, nos mais diversos ramos e atividades, não 
precisa de assessoria? Eficiência e aprofundamento caminham juntos. 
Aconselhamento e acompanhamento profissional são estratégicos em 
qualquer área - na política não é diferente. Por melhor que seja o can
didato, ele sempre precisará da retaguarda de uma boa assessoria. Pre
cisará de uma equipe composta por profissionais especializados em 
valorizar, divulgar, cuidar e manter a imagem do candidato. 

Eis aqui, provavelmente, o maior problema desses profissio
nais, sejam assessores de campanha, publicitários ou criadores e 
realizadores nos diversos ramos de comunicação: toda pessoa _ in
cluindo boa parte dos candidatos - pensa ter a "sua" grande fórmula 
para se comunicar. 

Na c_ampanha eleitoral esse quadro não muda muito e atrapalha
bastante. E comum a pouca ou nenhuma descentralização entre candi
dato e assessoria; o que de certa forma é fácil de compreender, afinal é 
a imagem "dele", do candidato, que está em jogo, e não é fácil delegar 
algo tão pessoal e tão determinante na personalidade de cada um. 

Mas esse fato tão natural e freqüente é determinante na hora de 
se trabalhar a imagem de um candidato. 

O primeiro passo para quem se propõe ao uso da comunicação 
de massa numa eleição é cercar-se de profissionais. O segundo, é

delegar-lhes poder, é acreditar neles. É cobrar-lhes a responsabilida
de pela qual estão sendo devidamente pagos. 

Ness� sentido, a valorização do trabalho especializado é tão im
portante quanto o próprio prestígio do candidato. No nosso mundo, a 
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cada dia, a especialização ganha mais espaço, e o grupo dos "faz. 
tudo" vai desaparecendo na proporção dos seus parcos resultados. 

Mas cercar-se de profissionais é trabalho para profissionais. É 
para isso que existem os coordenadores de campanha. E é por isso 
·qu'e;s�. "perde" tanto tempo na construção de uma estratégia de cam
panha .. É a partir daí que aparecem as necessidades. Por exemplo: de 
que: adianta um candidato contratar uma produtora de VT e um dire
tor dt cena para realizar seu programa no Horário Eleitoral Gratuito 
e não lhes delegar poder para corrigi-lo quanto à interpretação, pos
tura, linguagem verbal, etc.? Ou se não permitir correções fonoau
diológicas na sua dicção, pronúncia ou respiração? Ou, por outro 
lado, desprezar a importância de uma editoração de texto nos seus 
pronunciamentos, muitas vezes longos e prolixos? 

Todas essas, e tantas outras, são áreas especializadas, que não 
devem ser desprezadas a custo de falsas economias ou compreensí
veis inseguranças. O coordenador de campanha compreende a im
portância dessa valorização e, portanto, deve ser muito bem 
escolhido, pois dele partirá a escolha de cada profissional que for
mará todo o grupo. 

Não pretendemos transformar candidatos em atores, apenas 
prepará-los para o uso do veículo de comunicação, e esse trabalho é
bem mais complicado do que parece. Cabe ao candidato essa com
preensão e às assessorias a orientação. 

AÇÕES PARA ORIENTAÇÃO DO CANDIDATO 

Acompanhamento da Imprensa 

. Na história de nossa política é muito recente a utilização siste
mâtica e -científica de meios de comunicação de massa em eleições. 
Talye� por esse motivo não se tenha dado o devido respeito às rela-' 
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ções entre os candidatos, ou futuros candidatos, e a imprensa. Geral� 
mente, o que ocorre é a superexposição do candidato nos meses an
teriores à eleição - isso no caso dos candidatos majoritários, pois os 
proporcionais muitas vezes nem conseguem espaço na imprensa 
nessa ocasião. Esse desequilíbrio de relação facilita e intensifica 
uma série de problemas. Entre eles vamos destacar a ignorância da 
imprensa em relação ao candidato (sua história, popularidade, 
idéias, projetos, realizações, etc.), o pequeno ou nenhum contato en
tre os jornalistas e o candidato ( o que cria uma dificuldade de comu
nicação e distribuição de material sobre o candidato), e a inabilidade, 
seja por falta de experiência ou por pouca exposição, do candidato 
em conduzir suas entrevistas. 

As assessorias têm percebido esse desequilíbrio e a cada dia 
notamos com mais freqüência a exposição na imprensa de políticos 
na defesa de causas e de interesses de seus eleitores. Quanto maior a 
exposição coordenada e estratégica do candidato nos jornais, telejor
nais e imprensa radiofônica menor será o esforço para divulgar e 
formatar sua imagem na eleição. Até porque sabemos ser a imprensa 
a fonte de comunicação com maior credibilidade junto à população 
brasileira. 

Nesse sentido, a assessoria tem papel fundamental na interme
diação das relações entre candidato e imprensa. É ela que divulga o 
candidato, munindo de pautas as redações da imprensa eletrônica e 
escrita. Seja na véspera da eleição ou no decorrer da carreira políti
ca de um candidato é essa assessoria que permitirá uma divulgação 
estratégica de seus atos e idéias. 

Mas não será sozinha que a assessoria despertará o interesse da 
imprensa. Sem dúvida o carisma pessoal e a capacidade de realiza
ção e defesa de idéias e projetos do candidato representam o maior 
chamariz de matérias. Por outro lado, a habilidade do candidato em 
tratar a imprensa conta muito. Assim como no meio empresarial, as 
relações com a imprensa devem ser as mais cordiais possíveis. Nun-
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�a _re,cusar uma entrevista é uma boa dica. Estar preparado para ela é 
imprescindível. 

Acc.l½pá�harnento do Candidato (Assessor Carrapato) 
·�'I, ,;, , :. . . 

... '.\''. ' -�**t e��revistá, num comício ou debate um enorme número ·., �,\,;,�'."·· �.f!�{.�l,!!f'1°}';c··
· · 

. ,rl.e.,'\�,7f.�!�
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W:�ntos, situações e interferências ocorre à revelia dos

. 
g

I�
g�

,l�;r,�ec
�
rregados do candidato. Atento à coerência de suas

-!�f}ª!!i.L'2�
�1pulação estratégica de perguntas e respostas, ao ânimo

�1!����!.e.d�- platéia de um "show-mício", o candidato perde, mui
tás ye�é,s;btitros dados não menos importantes. 

:·i•·· Ne��ás horas a presença do "assessor carrapato" é muito im
P,�(���!ê\13Ie não,s6 acompanha o candidato, dando-lhe suporte ope
!���?e�t.}\}ogístico, como analisa, estuda, observa o universo que 
�.
�
,�:.Í,�i}t

�andídato. É por sua participação que acontecem muitos 
ctos êHHtâtos entre lideranças políticas em momentos e circunstân-
���i;:!���:.s,:_':�tt's de grande valia à campanha. Seria desnecessário 
��

�
:
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f1gura desse assessor representa ainda muito da seguran
ça ps1colôg1ca do próprio candidato .. 
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�, � preciso dizer que o assessor do qual falamos é O de
. p�rf1�,

;
!A�,ª_1,, mutto longe da realidade da política do nosso país. Co

. �\lili�ri��;-,���mitramos assessores desqualificados, mais seguranças 
. 9º. ��C, 'ô�.servadores estratégicos. De modo geral, até pelas caracte
l"Ís.t.ic�� .�â profissão, o político acaba rodeado de bajuladores que 
pe.�A�;]9nge r<,presentam com eficiência as funções de um verda-
. deifoãs�éssor.. 

. f� ,:·.;.,, . : .· . . 

: e' ,;�â�, �m candidato p_roporcionalt por exemplo, as dificuldades 
�xp.res�ftria campanha, de ordem financeira, organizacional, parti
dária; .êt��_;- geralmente tomam utópicas as recomendações de qualifi
cação· obs'érvadas anteriormente. Nesse caso, o melhor é cercar-se o 
mínimo possível de bajuladores carrapatos e assumir junto ao asses
sor niâis próximo a responsabilidade e atenção dessa função. 
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· Preparação para Comícios

O comício é parte tradicional das campanhas eleitorais. É a prá
tica política mais bem adaptada culturalmente à história do nosso 
povo. Desde muito cedo com cara de show (sempre foi acompanhado 
de um clima de festa, música e fartura), o comício trabalha com duas,
potencialidades que se completam - a capacidade oratória do candi
dato e a necessidade de identificação coletiva do eleitor. O nosso 
anedotário popular sempre esteve recheado de casos e piadas am
bientadas em comícios, e não por acaso, pois é nos bastidores de seus 
palcos que percebemos a trama e a habilidade de muitos de nossos 
políticos. Mas, se no passado o talento pessoal do candidato somado 
ao clientelismo pago do eleitor garantiam a eleição, hoje as coisas es
tão mudando. Nas capitais, principalmente, os grandes "show-mí

cios" levam somas significativas da população, freqüentemente 
heterogêneas, e a habilidade oratória do político deve ser otimizada 
tendo em vista o conjunto estratégico da campanha. As linhas gerais 
do discurso do candidato deverão ser estudadas em conjunto com a 
assessoria, com cuidado. A conjuntura da campanha e do momento 
político determinará o encaminhamento conceitua! do discurso, e isso 
não deve ser relegado à intuição do candidato. Dos nomes de cada li
derança que dividirá o palanque com o candidato até a identificação 
de seus discursos e expectativa de seus eleitores, a assessoria procu
rará absorver e manipular todas as oportunidades de votos possíveis. 

Preparação para Debates 

O candidato, enquanto o debate estiver no ar, está sozinho. Daí 
a necessidade de planejar bem qual será a sua postura e conduta nes.
se momento. Um bom caminho é ensaiar as possibilidades de per
guntas e denúncias que eventualmente aparecerão. 

Não subestime a inteligência dos outros candidatos, de suas as
sessorias ou dos entrevistadores. Se existe a pergunta e não se tem 
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uma resposta satisfatória, encontre�a. Não conte com esquecimen
tos, desinformação alheia ou qualquer tipo de facilidade. Num deba
te o ambiente é tenso e seco. Portanto, quanto mais seguro estiver o 
candidato, melhor. 

Nos intervalos cabe às assessorias corrigir desvios estratégicos 
e orientar o candidato sobre as potencialidades e fraquezas demons
tradas durante o debate. Nessa hora um bom conselho é procurar, 
por mais duras que sejam as críticas, tranqüilizar o candidato. No 
debate, o candidato estará pondo em prova todos os conceitos apren
didos e exercidos no ambiente de suas produtoras e nas gravações 
de seus programas eleitorais. É bom revê-los antes e preparar-se o 
máximo possível. Postura, olho na lente, dicção, desenvolvimento 
de raciocínio, sensibilidade na interpretação, segurança, autocontro
le, fluência, intimidade com os jornalistas do debate, todos os itens 
serão aliados ou pontos contrários durante o debate. 

Seja como for, o debate é um exercício de retórica e portanto 
um talento pessoal do próprio candidato. O que podemos fazer é 
despertar esse talento, ou, caso não exista, maquiar certas deficiên
cias. Assim como na editoração de textos, o que deve ser feito é a 
adequação da condução do raciocínio do candidato ao seu real po
tencial de eloqüência. Não adianta um raciocínio brilhante se não 
houver um candidato capaz de defendê-lo. Nesse caso, melhor pre
parar o candidato para defesas mais simples. Por outro lado, um 
candidato eloqüente não lidera um debate só com palavras, precisa 
de sua assessoria, precisa de informação e de conteúdo programáti
co, e apesar de tudo isso ainda precisa de carisma; afinal, parece que 
só quem tem, chega lá! 

Preparação para Entrevistas 

Na produtora o controle dos problemas e imprevistos é pratfo� 
mente total, principalmente se comparado às situações por que·passa 
o candidato em entrevistas ou debates com outros candidatos. Nes-
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sas horas o talento pessoal do candidato prevalece. Mas também
aqui, algumas dicas podem ajudar. 

Quando numa entrevista de televisão, o candidato deve procurar
olhar para a lente o máximo possível - lembre-se que está falando di
retamente com o elei_tor. É importante que o faça de forma natural, e
para tanto um bom .método é intercalar olhares com o repórter e a câ
mera. Sempre que o fizer, o candidato deve manter o seu olhar na medida da conclusão de suas frases e raciocínios, evitando um "pin
gue-pongue" entre câmera e repórter - tudo muito natural. 

Acontece de ele ser rodeado por muitos repórteres e, conse
qüentemente, muitas câmeras. Nesse caso, o importante é procurar
interagir com todas as câmeras. Mas comó? Se um repórter da emis
sora X faz uma pergunta, responda primeiro para a lente de sua
emissora, mas não deixe de olhar, mesmo que rapidamente, para as 
lentes das outras TVs. Quanto mais o candidato permanecer olhando para as lentes, maior será sua relação com o eleitor - é bom apren
der a desfrutá-la. 

Na TV o candidato jamais deverá esquecer sua característica
principal - a velocidade. A objetividade nas respostas é comumente
a melhor garantia de que irão para o ar. 

Numa reportagem de rádio o candidato deve se lembrar que o
veículo é sonoro, despojado do realismo das imagens da TV. Explo
rar a interpretação de cada frase fica mais importante. Narrar cadacena do seu raciocínio é decisivo - o rádio desperta nas pessoas a
capacidade criativa de imaginar. 

Na matéria de jornal o contato entre eleitor e candidato se es�a
belece através do conteúdo de suas idéias. Portanto, ao receber um
repórter ,de jornal ou revista impressa, o candidato deve levar em
considetação essa característica do veículo. Ao contrário da objeti
vidade pretendida numa entrevista de TV, na matéria impressa o que
vale é a riqueza de informação e a profundidade do conteúdo. O que
não quer dizer que necessariamente deva ser um tratado de filosofia.
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Outra boa dica é procurar manter um bom relacionamento com
os repórteres. Mesmo em desagrado o candidato deve tentar conquis
tá-los. Bom humor é um grande caminho. Respeito profissional é ou
tro. Carinho no tratamento do jornalista e sua equipe é excelente. 

Outro ponto importante para o candidato é procurar estar à frente da notícia. A assessoria tem aí um papel essencial - o de in
formar ao candidato não só o andamento da campanha, mas sua ten
dência. Acordos políticos, situações especiais, escândalos, mudanças
no macroinodelo internacional, tudo deve ser do conhecimento do
candidato. Seu plano de governo é outra informação muito impor
tante e deve estar sempre na ponta da língua - é o mínimo que se es
pera do candidato. É a partir dele que se conduzem as respostas e se
impõe uma tendência política;

Preparaçâô para Visitas Setorizadas 

Nüfuâ campanha o contato entre candidato e eleitor se estabele
ce dê muitas formas - umas mais superficiais e outras mais diretas.
Nattiraiménte é nas suas bases eleitorais que o candidato irá buscar o
gr�ssd àJ; seus voto·s, más acontece de certas visitas setorizadas se
rem riecéssárias. Se a campanha tende a consolidar novas posiçõesentr� Ôs ííÍetalúrgicos, por exemplo, o candidato necessariamente vi
sitará umâ de suas assembléias ou promoverá um comício na portade uma tJU mais fábricas. Nessas horas, seu conhecimento sobre a
conjuntura daquele grupo, anseios, plataformas políticas, reivindica
ções, e �obre a imagem que tem em relação a ele, candidato, deverá
ser O trtâis tompleto possível. Acontece de muitas vezes o candidato
ser parte do grupo que o recebe, estando portanto plenamente capaci
tado p�ra âespertar interesse e identidade com aquele eleitor. Mas
acontece, também de não haver ligação nenhuma entre os que rece
bem e aquele que visita. A assessoria precisará muni-lo de informa
ções sobre o novo grupo - o que não significa dizer que o candidato
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deva ser sobrecarregado de relatórios ou estudos sobre o perfil des
ses eleitores. Na campanha o tempo é curto e a atenção do candidato 
está voltada ao dia-a-dia e ao seu principal papel: fazer política. A 
assessoria "mastiga" as informações para o candidato e este as rece
be com objetividade. 

O ESTILO DO CANDIDATO 

Entramos agora no espaço designativo do atributo do candida
to: o que ele é, o que queremos que ele seja e como o eleitor quer 
vê-lo. Sim, porque o eleitor também idealiza um candidato, espera 
que se identifique com seus sonhos e crenças. 

Um candidato por si já traz uma história política, e mais, um 
perfil psicológico, um modo de atuação, um conjunto que diz respei
to ao seu caráter, ideologia, formação socioeducacional, etc. Por 
mais flexíveis que um candidato e seu partido sejam, suas caracte
rísticas básicas não mudarão. Aliás, melhor assim. Afinal, são essas 
características que comumente qualificam o candidato como repre
sentante de um dado grupo social. Mudá-las seria quebrar o elo invi
sível que o une ao seu eleitor. Mas a carreira de um político não se 
restringe à liderança de uma comunidade de bairro. Ela cresce e o 
político, com ela. Muitas vezes o que era dito antes revertia em vo
tos, mas hoje traduz fracasso. Assim como a carreira, o conjunto so
cial também muda e passa a valorizar novos dogmas. 

É pela ocasião do planejamento da campanha que começamos 
a avaliar o perfil do candidato e os objetivos de seu partido. Nesse 
momento precisamos ter a frieza de entender como o candidato real
mente é, e por outro lado, como o partido pretende se envolver e en-. 
volver a campanha. Para o estrategista de marketing político, o 
candidato é um produto, assim como o seu partido, que pode ser óti
mo, bom, ruim, péssimo, maltrabalhado, ou um misto de todas essas 
coisas. É preciso encontrar o que há de melhor �o candidato e no 
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partido e valorizar sua aplicação. Mas é também importante saber 
trabalhar com deficiências. Negá-las não é a solução. 

Na construção da estratégia da campanha esses fatores estarão 
sendo levados em consideração. É sobre a identidade do candidato 
que reforçaremos sua imagem. Mas é também sobre a imagem de 
seu partido que saberemos a melhor estratégia de comunicação. Um 
partido desgastado na sua imagem poderá prejudicar o candidato, 
caso a estratégia não leve em conta esse desgaste. Por outro lado, 
nenhuma estratégia estará completa se polarizada no plano do que 
se tem para oferecer. É necessário avaliar o que se quer consumir. 
Como dissemos, o eleitor é participante no processo de idealização 
do candidato. A cada época suas necessidades,' angústias, sua fé no 
hoje e no amanhã mudam, e com elas a sua projeção de político e 
partido ideal. 

No cruzamento destes dados - idehtidade do candidato, pro
posta de campanha/partido, e idealização/necessidade do eleitor - se 
oria o formato da campanha. 

ESTILO E NATUREZA DO DISCURSO 

Por trás de qualquer discurso existe uma metodologia. Infeliz
mente algumas mal construídas. De qualquer forma, para tocarmos 
no discurso, precisamos pensar a metodologia. Quando há um dis
curso, sempre há também uma ideologia e um conteúdo filosófico. 
São esses elementos que metodificamos no discurso. No caso do 
candidato, o que especialmente deveríamos observar? O conteúdo e 
a ideologia do discurso do candidato são normalmente imaculados -
possuem tradição e coerência com seu passado e o do partido -, sal
vo as exceções dos candidatos fabricados no casuísmo dos "labora.
tórios" eleitoreiros. Então, nos sobra pensar a metodologia, e a hl:!S� 
para esse pensamento na campanha eleitoral é a adequação .do .dis-
cursoao e\eitor. 
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São dois os discursos, e conseqüentemente metodologias·, que 
atendem ao marketing político: o discurso geral e o segmentado. 
Ambos possuem função e aplicação determinada. Se aplicados de 
forma indiscriminada prejudicarão o candidato. 

O discurso geral é uma metodologia de raciocínio que procura 
dar a todos acesso ao pensamento do candidato. É o discurso de 
massa muito aplicado nos meio de comunicação de massa. O dis
curso �egmentado já visa outro objetivo: a comunicação aplicada in
loco visando um ·dado segmento eleitoral. 

'Hoje em dia, com a tendência da comunicação mundial, a aplica
ção do discurso segmentado vai ficando cada vez maior. As própr�as 
mudanças tecnológicas e a implantação de sistemas segmentados e m
terativos justificam uma comunicação mais individualizada, específica. 
O homem atual espera ser tratado como indivíduo, respeitado na sua 
identidade, e não como um número na massa da humanidade. 

Isso se aplica na campanha eleitoral. O candidato que possui 
um discurso único a qualquer público restringe sua comunicação aos 
poucos segmentos identificados à natureza desse discur�o

.
' Por outro 

lado se esse candidato aplica uma construção metodologica contex
tual{zada ao eleitor-alvo para quem irá falar, o discurso, apesar de 
coerente com a ideologia principal, ganha a perspectiva da comuni
cação. Em semiótica, aprendemos que a comunicação só acontece 
quando aigo em comum existe entre o emissor e o re�eptor da men
sagem. Traduzindo, é preciso que o discurso do candidato tenha em 
sua linguagem e conteúdo algo em comum com o �ocabulário _e o
pensamento do eleitor. Só a partir daí será estabelecida a com�mca
ção. E só através da comunicação é possível a mudança ou nao do 
comportamento do eleitor, visando seu voto. 

. . Tudo isso, é preciso deixar claro, não quer dizer que o discurso 
geral deva ser abolido. Como, por exemplo,

_ 
ter u� discurso seg

mentado numa entrevista coletiva? Qual sera o eleitor-alvo numa 
ocasião dessa? Obviamente, o discurso geral é o mais indicado. O 
candidato deverá apenas estar atento às condições de cada caso e re- �!.:.··· ...··.<� •. 
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quer�r e discutir, junto à sua assessoria, a estratégia de sua comunicação. 

O CANDIDATO E A EXPRESSÃO VERBAL 

Chegou a hora de pensarmos no discurso do candidato na campa
nha e no horário eleitoral. Como já observamos anteriormente, cada 
veículo pede uma linguagem adequada às suas características. Um 
mesmo discurso político dito numa televisão e num palanque deve pos
suir formatos diferentes, apesar de manter uma coerência conceituai. 

Na televisão o candidato conta principalmente com a imagem e 
deve saber explorá-la. Diferente da vida, a TV vê um mesmo objeto 
por vários ângulos e isso, por si, demonstra a riqueza de· sua aborda
gem e poder de sedução. 

Na TV, o candidato terá um discurso íntimo, olhando no olho 
do eleitor, num diálogo mudo por uma das partes. Nela, o candidato 
não grita, a não ser em casos raros em que pretende causar um pro
fundo impacto emocional. Deve procurar mostrar suas idéias pelas 
imagens - as palavras na TV são um fio condutor que une o espaço 
do virtual, como se dessem legendas a uma realidade fabricada. E 
quando falar, o candidato deverá estabelecer contato com o eleitor. 
Para isso, seu discurso precisa ser claro, objetivo, direto. Não cabe 
nesse suporte o espaço para divagações. Aquilo que costumamos ver 
nas campanhas, principalmente entre os proporcionais, em que candi
datos defendem suas ideologias em discursos herméticos, carregados 

, de citações, numa espécie de catequese dogmática, muitas vezes ana
crônica, ou, no melhor dos casos, numa linguagem verbal sofista, na 
TV não acrescenta nada à comunicação entre ele e seu eleitor. Nesse 
suporte a ideologia e a doutrinação são passadas pelo conjunto, pelo 
escopo da linguagem videográfica. Ao candidato cabe o discurso co
loquial, numa demonstração de identidade com o dia-a-dia de todos 
nós, e, principalmente, a clareza e firmeza na defesa de suas propostas. 
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No rádio as coisas mudam um pouco. O candidato deixa de ser 
aip.parado pelo poder da imagem - precisa ser convincente. 

A melhor maneira de entender a linguagem do rádio é pensar 
na forma lúdica com que nossas mães nos contavam histórias. To
dos nós em algum tempo de nossas vidas ouvimos ou contamos h1s
tórias. A forma delas varia, mas em comum possuem uma forte 
evocação à narração. São ricas em detalhes e geralmente o contador 
descreve os lugares e ambientes por onde passam os personagens, 
assim como narra, um a um, o caráter psicológico deles. 

Na campanha no rádio, o candidato deve levar isso em conta. 
Quando estiver na defesa de uma de suas propostas, ou no confronto 
com as idéias, posturas ou história de outro candidato, deve fazê-lo 
de forma narrativa, proporcionando ao eleitor a possibilidade de 
imaginar aquilo que é dito. Logicamente, isso não quer dizer que o 
candidato deva tratar seu eleitor como uma criança e suas "histó
rias" sejam parábolas infantis. A idéia é fazer o eleitor pensar sobre 
o que se diz, e a forma é conduzindo-o à visualização do discurso.

Outro fato importante na linguagem do rádio é ser ele ainda 
um meio de comunicação muito utilizado em nosso país. E mais, um 
meio portátil, que caminha com o eleitor. O lavrador, o "bóia-fria", 
o motorista de táxi, o entregador, o ambulante, enfim, o brasileiro
em geral anda com o seu radinho de pilha - culturalmente acostu
mou-se a mantê-lo ao seu lado. Portanto, na hora de falar com esse
eleitor pelo rádio, lembre-se de que o candidato está sendo ouvido
ao "pé do ouvido" - isso merece a intimidade de um grande amigo.

No palanque o candidato ganha a perspectiva do teatro. Como 
a distância entre ele e o público é grande, precisa trabalhar com a 
linguagem corporal. Gestos fortes, largos, acolhedores, são bem
vindos. Veemência no discurso e uso estratégico das frases de efeitb 
são boas ferramentas para a condução das emoções das massas. Por 
outro lado, precisa manter alguma proximidade com esse eleitor. 
Uma boa idéia· é trazê-lo ao palanque. Pelo processo de identifica� 
ção, ao levar um, o candidato, simbolicamente, leva todos. Comô 
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dissemos, no palanque o universo é teatral, absorvendo esse concei
to fica mais fácil vencer a timidez, quando ela existe, e mais eficien� 
te a comunicação quando é talento do candidato a oratória. 

O CANDIDATO E A IMAGEM NA TV 

Assim como a tela na pintura, o papel na fotografia, a película 
ótica no cinema, o vídeo é o suporte da televisão. 

É dentro daquele quadradinho, daquele universo eletrônico que 
construímos a visão videográfica. Essa é a premissa principal a ser 
observada ao se trabalhar com o vídeo. Vídeo é suporte e precisa ser 
tratado tecnicamente. 

Na pintura, por exemplo, o artista passa por uma série de pro
cedimentos até que a obra esteja concluída. A começar pelo trata
mento da tela, as bases de tintas, a distribuição de formas e pesos no 
guadro, o uso elaborado da cor, e assim por diante. 

O primeiro passo na construção da imagem videográfica é sem 
dúvida a decisão do que se quer dela. Antes mesmo de entrarmos 
em um estúdio, ainda na elaboração da estratégia de campanha, a 
equipe de assessores do candidato se preocupará com o planejamen
to visual não só da campanha de televisão, mas em impressos, out

doors, fotos, etc. 
A preferência é que tudo esteja devidamente "lincado" - ligado 

- de forma a lembrar e reforçar o conjunto da mídia. A partir daí co
meça realmente o trabalho de estúdio, e com ele um roteiro de pro
dução passa a ser observ_ado.

Antes mesmo de se preocupar com cenário, figurino, visual, 
nasce uma questão fundamental para a realização dos programas. 
eleitorais: a escolha do equipamento de captação e edição. 

Existe no Brasil uma grande quantidade de bitolas, máquinas, 
câmeras, sistemas, e a escolha do equipamento determinará as: pos·si� 
bilidades de realização e de linguagens. 
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Por exemplo: no interior ainda é comum o uso de câmeras VHS 
na captação de imagens de candidatos proporcionais. Como sabe
mos, o uso de VHS é restrito às aplicações caseiras, amadoras, e sua 
qualidade tanto na captação quanto de reprodução é lamentável. 

Como esperar, nesse caso, que cenário, figurino, maquiagem, 
fotografia e tantos outros recursos consigam esconder uma deficiên
cia técnica? 

Vamos a algumas dicas: existem hoje basicamente seis tipos de 
equipamentos disponíveis no mercado profissional - Super-VHS, 
HI-8, U-Matic, BETACAM, VPR (uma polegada) e o Digital, que tan
to pode ser BETACAM como D-1 ou D-2. 

A escolha de um ou vários desses equipamentos - no caso de 
ilhas de edição híbridas - determinará o uso dos outros recursos vi
deográficos da campanha. As câmeras, por exemplo, variam na sua 
sensibilidade de captação e definição, o que na prática interfere no 
uso da iluminação. 

Não é nosso objetivo, neste trabalho, desvendar as inúmeras 
variantes técnicas na composição de equipamentos, isso deverá estar 
a cargo de especialistas. Estaremos mais preocupados em demons
trar um modo/modelo de fazer, sendo necessárias adaptações especí
ficas para cada caso e equipamento. 

O Estúdio 

A escolha do estúdio também determina certos limites. O espa
ço irá condicionar todo o projeto cenográfico; a acústica permitirá 
uma boa ou má qualidade sonora; o parque de iluminação é que dará 
oportunidade para a composição fotográfica das cenas, cenários e 
climas a serem desenvolvidos. Tudo isso implicará de uma forma 
positiva ou não no resultado final. 

· No Brasil,· ainda hoje, mesmo nas capitais, a escolha dos estú
di6s é. pouco profissional. Em geral um espaço só porque é grandeJá 
p�ssui qualificação suficiente para tornar-se um estúdio. No entanto, 
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é tio dià�â-dia das gravações que os problemas irão aparecer. Um es
tádio bem-montado representa inúmeras vantagens no custo e quali-
· dade da campanha na televisão. o ar-condicionado, por exemplo,
muitas vezes esquecido, determinará muito da imagem cansada ou
descansada do candidato na TV - debaixo de uma carga de luz signi
ficativa, sem ar-condicionado, o candidato "derrete", sua muito, e
parece sujo e cansado.

O Cenário

Este deverá seguir os padrões visuais do restante da campanha, 
formando uma unidade com ela. Mas o vídeo tem seus macetes, e 
dependendo do equipamento, das formas dos logotipos de campa
nha, cores, texturas, algumas modificações serão necessárias. Geral
mente o cenário procura ser sutil e em tons leves, mas dependendo 
do objetivo da campanha pode se transformar err:i ambiente pesado, 
com tons fortes e quentes, ou mesmo numa escuridão total. Tudo 
depende do que se quer. O mais importante é saber que é o cenário 
que contextualiza a cena, que a ambienta. E isso é muito sério quan
do na identificação entre eleitor e candidato. Por exemplo: se o can
didato lista suas propostas para a agricultura, deverá aparecer num 
ambiente cenográfico que lembre o universo do campo, da alimenta
ção, ou de outros signos desse contexto. Seria muito estranho vê-lo 
num ambiente de hospital, entre outros. 

O Figurino 

O figurino não foge à regra. Deve estar subordinado à estraté
gia. Um candidato operário com representação na massa trabalhado
ra certamente não estará de terno e gravata num ambiente de 
biblioteca. Isso o prejudicaria severamente. O mesmo acontecendo a 
um candidato conservador, se usando camisetas estampadas, cores 
berrantes ou mesmo roupas destoantes e com tons fortes. Seu eleito-



rado ficaria desapontado e ressentido com seu desrespeito. O ideal é 
a roupa "parecer" com o candidato e, principalmente, o candidato se 
sentir bem na roupa. Isso em geral expressa a coerência entre o can
didato e seu eleitor-alvo. Talvez a regra geral para o traje seja o cui
dado para que esteja sempre limpo, passado e bem assentado no 
corpo do candidato. 

A Maquiagem e o Cabelo 

A maquiagem é feita basicamente para disfarçar defeitos fa
ciais e uniformizar os tons da pele. Mas maquiar é uma arte e nem 
sempre o que poderia servir como complemento alcança seu objeti
vo. É comum um mau profissional exagerar na dose e ridicularizar a 
imagem do candidato, ou, por outro lado, reforçar traços em detri
mento da personalidade do candidato, o que significa um grave erro 
estratégico. Há candidatos "imaquiáveis": os muito negros, por 
exemplo, ou os excessivamente corados de sol, ou mesmo os alérgi
cos. Nesses casos a solução é apenas um papel absorvente e a cons
tante atenção para retirar o suor e a gordura da pele, que no vídeo 
formam um brilho indesejado. Mas lembre-se, tudo depende do que 
se quer; se o candidato está numa obra de construção civil e quer de
monstrar seu esforço e relação com os trabalhadores, o suor é bem
vindo, pois revela-se simbólico - e isso é o mais importante. 

O cabelo segue a referência da maquiagem. Deve acompanhar 
e valorizar a personalidade do candidato. Aos calvos uma lembran
ça: procurem minimizar o uso de contraluzes - aquela luz que se co
loca nas costas do candidato para valorizar seu contorno e criar a 
ilusão de profundidade -; elas reforçam a calvície, chamando a aten
ção do eleitor sobre ela. 
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O Candidato no Cenário 

Isso varia muito de cenário para cenário. Mas certos princípios 
são geralmente seguidos. Um deles é afastar o candidato da parede 
ou janela. O objetivo é evitar sombras, limpando a imagem e pro
porcionando maior profundidade de campo, dando maior força e na
turalidade à cena. Outra dica é evitar que o candidato fique de pé, 
sem suportes como cadeiras, bancadas, mesas ou outros elementos . 
Por mais desinibido que o candidato seja, ele não é um ator, e sua 
noção de uso de espaço e de corpo é muito limitada. Procure. ajudá
lo com apoios - o eleitor não percebe e ele se sente melhor. Mais 
uma dica é estar atento à postura do candidato em cena. É comum 
vê-los "enterrados" na cadeira, ou apoiados de forma torta e errada 
nas bancadas, quase "caindo" do quadro. Candidatos com gravatas 
tortas, camisas desajeitadas, cenários sujos - tudo isso compromete 
a imagem. 

O Enquadramento 

Chegamos agora ao quadro propriamente dit�, e esse é feito 
pelo enquadramento da câmera. 

Há uma máxima da fotografia que diz que a diferença entre a 
pintura e a fotografia é que o pintor pensa naquilo que irá colocar no 
quadro, e o fotógrafo, naquilo que tirará do quadro. 

Ao enquadrar, o operador de câmera valoriza um dado aspecto 
da cena, e essa escolha é muito importante para o que se pretende 
comunicar. A escolha do quadro é determinada por uma série de fa
tores. O primeiro deles é o peso dos elementos no enquadramento. 
Por exemplo: se você tem dois candidatos em cena, ambos sentados 
em estofados, eles dialogam e surge a necessidade de mostrá-los 
juntos, afinal são companheiros de chapa, é preciso enquadrá-los 
num plano geral. Mas consideremos a noção de peso: se você,··ª? 

---------
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enquadrar, limita-os pela cintura, estando num plano geral, logo terá 
um enorme espaço no alto do vídeo, desequilibrando o enquadra
mento. Ao não centralizá-los no quadro, criou-se um peso excessivo 
na base do vídeo e um espaço desnecessário no alto. 

Assim, seja qual for o plano adotado, um conjunto de pesos 
equilibra ou não um dado enquadramento - as cores do fundo, a po
sição do logotipo, a iluminação, etc. Logicamente, não será o candi
dato a observar todos esses detalhes, mas principalmente aos 
assessores de candidatos proporcionais caberá, na corrida das grava
ções, permanecerem atentos ao trabalho, às vezes apressado, dos di
retores das gravações. 

O Uso da Lente 

Como é bastante difundido, as câmeras modernas possuem 
zoom - uma lente que aproxima ou afasta o objeto enfocado. O que é
preciso observar é que uma câmera muito próxima do candidato esta
rá provavelmente com a zoom total ou parcialmente aberta, e isso im
plica um fenômeno ótico que cria uma distorção de perspectiva - é a 
chamada grande-angular. As mãos do candidato, por exemplo, sobre 
uma bancada, se tornam desproporcionais em relação ao seu rosto, 
formando um quadro desfigurado e inverossímil. Por outro lado, se a 
câmera se afasta demasiadamente surge a necessidade de fechar a 
zoom. Assim a lente usada será uma teleobjetiva. As teleobjetivas 
criam um efeito natural no fundo, que é o desfoque. Desse modo o 
candidato perde o cenário e "salta" para o primeiro plano. Tanto num 
caso como no outro, o uso desses recursos pode ser intencional, o im
portante é estar atento e manter o controle daquilo que se faz. 

Posicionamento da Câmera 

Outro problema comum de enquadramento é a altura da câme
ra em relação ao candidato. Se a câmera está abaixo da linha dos 
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olhos do candidato, ele estará olhando o eleitor de alto para baixo, 
demonstrando certa superioridade em relação a este. Se a câmera 
está acima da linha dos olhos, o candidato estará olhando de baixo 
para cima, num sinal de inferioridade - isto conceitualmente, é cla
ro. Mas, de qualquer forma, o simbólico prevalece, e em condições 
normais o ideal é que a câmera esteja na altura dos olhos do candi
dato - de igual para igual. 

O Plano 

Conceituou-se que o plano em close é aquele que detalha o 
rosto ( do candidato, no nosso caso); o plano americano é o quadro 
que compõe acima da cabeça até o terceiro botão de cima para baixo 
na camisa; plano médio é o que enquadra da cintura até acima da ca
beça; e plano geral, aquele que mostra o corpo todo. 

Cada um desses planos revela uma proximidade com o candi
dato, e o uso desse recurso é fundamental para a pontuação da co
municação pretendida. Textos mais emocionais pedem normalmente 
um plano em close. O eleitor vê os olhos do candidato e este quase 
invade a sala do espectador. Textos dissertativos, ideológicos, geral
mente pedem planos americanos ou médios - um padrão muito visto 
em nossos telejornais. Inícios de cena que merecem contextualiza
ção ambiental pedem um plano geral, de forma a mostrar onde o 
candidato está. É jogando com essas possibilidades, no corte da câ
mera ou na edição, que vai se pontuando o ritmo do programa e tra
balhando sua audiência. 

A Fotografia 

Outro fator decisivo: a fotografia de cena - a luz. 
Luz é clima. Ela determina o tipo de ambiente, sua temperatu

ra, seu espaço-tempo, sua leveza ou peso, seu caráter. Com luz 



· pode-se fazer quase tudo, até mesmo um cenário. A luz revela for
mas ou as esconde, reforça uma expressão ou a destrói. Para quem
faz televisão, entender a importância dessa técnica é imprescindível.
A imagem do candidato depende muito da luz, e nesse caso é ainda
mais difícil impor regras.

Normalmente a luz do candidato é soft - rebatida ou difun�ida, 
depende. O fundo é iluminado de forma a destacar o candidato e a 
climatizar o ambiente de forma aconchegante. Mas tudo isso depen
de do objetivo, depende do tipo do candidato e depende do equipa
mento que se tem para usar. O importante é no planejamento da 
campanha não desprezar a necessidade de um bom parque de ilumina
ção e um diretor de fotografia. A boa imagem do candidato no vídeo 
depende muito do equipamento e da sensibilidade e profissionalismo 
desse diretor. 

Interpretação 

Como vimos até aqui, um conjunto de técnicas e recursos é ne
cessário para um boa reprodução visual do candidato. Chegamos 
agora ao outro lado da câmera. O lado de quem olha para a lente. 

Não é preciso reforçar a dificuldade de se posicionar com tran
qüilidade diante de uma câmera. Todos nós em algum momento de 
nossas vidas estivemos sob o olhar indiscreto e constrangedor de al
gumas dessas máquinas, mesmo que apenas das fotográficas. 

A lente representa simbolicamente o olhar crítico, e ao encará
la o que fica em jogo é a nossa segurança em relação à nossa auto
imagem. Com tempo e treino, nos abstraímos desse jogo e. quase 
que mecanicamente usamos a lente a nosso favor. Mas até chegar 
nesse ponto é preciso paciência e o máximo de orientação profissio
nal possível. 

Vamos tentar dar aqui algumas dicas para um bom posiciona-
mento diante das câmeras: dominar o uso do quadro e do enquadra-
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menta é provavelmente a maior dificuldade de quem começa a con
viver com câmeras. Em nossas vidas o olhar não possui limite·s de 
enquadramento. Vemos o todo e as partes simultaneamente. Por 
isso, mesmo quando conversamos, discursamos, explicamos, o uso 
do nosso corpo é indiscriminado. Mas no vídeo não é bem assim. Se 
o candidato está em close e se mexe muito, sua cabeça vai sair e en
trar no quadro o tempo todo. Isso prejudica a atenção do eleitor e
faz com que a cena perca seu impacto. De outra forma, se o candi
dato está em plano americano e gesticula muito, suas mãos serão
"cortadas" pelo enquadramento e mais uma vez o prejuízo é seu. Há
ainda situações invertidas. O candidato está enquadrado num plano
geral com seu corpo todo no vídeo; se ele se comporta com a estati
cidade de quem está num close, parecerá uma estátua viva em cena.
Nesse caso, talvez fosse necessário uma caminhada, o gestual dos
braços ou outra marcação qualquer.

Para observar e corrigir esses erros nada melhor que a presença 
do diretor de cena - um profissional especializado nisso. O diretor 
não só se preocupa com o uso do quadro, mas com a interpretação do 
candidato. Vamos a mais alguns problemas comuns. • · 

O candidato não é um ator e por conseqüência não tem a obri
gação de falar perfeitamente. Há candidatos que falam "pra dentro", 
quase sussurrando; outros não pronunciam corretamente as pala
vras; há aqueles que inclusive mal sabem ler. A má dicção é um 
problema fonoaudiológico sério e só pode ser corrigido com o tem
po e com aj,uda especializada. O que fazemos nas emergências é en
saiar bem as pronúncias, dar dicas de pontos para a respiração e 
principalmente favorecer o candidato com textos sonoros, construí
dos especialmente para seu estilo e natureza! 

Nesse sentido o editor de texto é um elemento-chave na cam
panha. Televisão tem um "time" certo, que inclui tanto condução de 
leitura como o uso correto do tempo do candidato. É muito comum 
em gravações para programas eleitorais haver candidatos proporcio
nais com duas ou três laudas de texto para um espaço de quinze ou 
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trinta segundos no programa. Nessas horas vê-se uma correria ab

surda para cortar texto e uma revolta dos candidatos por não pode

rem manifestar tudo o que queriam no texto original. Outro 

problema é que mesmo estando com o texto no tempo o candidato 

muHas vezes compõe uma comunicação inadequada ao veículo. 

Textos carregados de expressões difíceis, ou com uma construção 

lingüística mais coerente com uma mídia impressa. 

O texto na TV também não pode simplesmente ser lido. O can

didato precisa olhar para a lente, se desvia seu olhar perde o olhar 

do eleitor e aparenta certa insegurança. Para que isso não aconteça, 

os estúdios de gravação possuem um equipamento que permite ao 

candidato ler olhando para a lente. Esse equipamento chama-se 

"tele-prompter". Basicamente é um aparelho de TV colocado abaixo 

da lente com a tela virada· para cima. Na frente da lente uma chapa 

de vidro especial, colocada em um ângulo de 45 graus, reflete a ima

gem dessa tela. Nela aparece to.do o texto a ser lido pelo candidato. 

Com esse equipamento basta olhar na direção da lente e ler o texto 

que vai passando. Mas, mesmo sendo um recurso fácil e simples de 

ser usado, erros comuns são cometidos. Um deles é o candidato fi

car muito perto da câmera. Assim, percebe-se seus olhos caminhan

do na tela, lendo o texto. Isso compromete sua credibilidade. Outro 

erro é o candidato abaixar o queixo e olhar mais para baixo, como 

que procurando ler o texto. Novamente fica claro o que era para pas

sar despercebido. Outro recurso para a leitura diante das câmeras é a 

velha mas ainda eficiente "dalha". Basicamente, a dalha é uma folha 

de papel cartolina ou papelão em que se escreve o texto com caneta 

piloto. O problema da dalha é que ou a colocamos acima da lente da 

câmera ou abaixo dela. Isso pode implicar um olhar baixo ou alto do 

candidato. Ele perde todo o potencial do olhar direto, para o eleitor. 

Uma boa dica é afastar a câmera o máximo possível. Assim, dimi

nui-se o ângulo de visão do candidato e cria-se a ilusão de que está 

olhando para a lente. 
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O Áudio 

A captação do som da voz do candidato é importantíssima. No

vamente a escolha do equipamento determinará os resultados. Mas 

também aqui, a presença de profissionais é fundamental. Geralmen

te o microfone mais usado em campanha de TV é o microfone de la

pela - aquele que colocamos logo abaixo do pescoço, no paletó, na 

gravata, ou na camisa. O problema mais freqüente no uso do micro

fone de lapela está ligado à condição acústica do estúdio. Por sua 

captação ser muito abrangente, se o estúdio não possuir uma acústi

ca adequada, o microfone irá registrar um som com grande presença 

de ruídos, tendendo a níveis médios. 

Se, por outro lado, há muito barulho ao redor do candidato, o 

microfone de lapela irá abafar muito sua voz. O mais importante é 

compreender que não adianta uma boa imagem se o som é compro

metedor, afinal a TV é um suporte audiovisual. E lembre-se, o me

lhor som direto é o que passa despercebido. 

Noções de Finalização 

O uso de efeitos no vídeo consolidou-se desde o aparecimento

do vídeo-tape, e a cada dia determina ainda mais a linguagem na te-

levisão. 

A definição do que é, ou não, efeito é um pouco abrangente.

Em tese qualquer manipulação da imagem e de sua trilha sonora,

·seja através de edição, sobreposição, distorção, redução ou amplia-

ção, caracteriza-se como efeito.
Em primeiro lugar é preciso entender que a edição é sem dúvi-

da o recurso mais empregado numa eleição. Na edição a ideologia é 

mais bem controlada. Montam-se discursos, manifestam-se tendên

cias, subvertem-se ordens, recuperam-se gravações que pareciam 



perdidas, desenterram-se mortos ou matam-se alguns vivos, enfim, a 
edição é arma do conceito. Seu primeiro princípio é a "decupagem". 

DECUPAGEM 

Não existe edição sem cortes. Quanto maior o seu número, 
mais rápida fica a edição; quanto menor, mais lenta ela se torna. A 
aceleração ou não da edição determina o andamento do programa. 
Um programa com edição muito lenta corre o risco de tornar-se te
dioso; com edição muito rápida pode ser incompreensível e poluído. 
É preciso saber medir o momento da aceleração e o da desacelera
ção e esta alquimia é responsável por boa parte do sucesso do pro
grama. 

BANCO DE IMAGENS 

Outro fator importante que auxilia a edição é a riqueza de ima

gens. Quanto maior o banco de imagens, mais informativa e atraente 
fica a edição. A imagem fala mais que as palavras, seu sentido é 
universal e deve ser privilegiada na edição. 

EFEITOS ESPECIAIS 

Os efeitos especiais são, sem dúvida, recursos importantes na 
edição de programas. São inúmeros e vão desde os efeitos eletrôni
cos, manipulação de imagens, computação gráfica, até os efeitos so
noros. Geralmente o efeito bem utilizado é aquele que ou pontua a 
edição, como é o caso das vinhetas de passagem, ou lhe dá suporte -
são os efeitos background ou de fundo. É o caso, por exemplo, do 
croma-key - a sobreposição do candidato num fundo previamente 

gravado. 
Os maiores riscos no uso de efeito são o exagero e a inadequa

ção. Se ocorre o uso indiscriminado do efeito, o conteúdo do progra
ma fica prejudicado por sua forma e a linguagem sobrepuja o 
conceito. O programa fica parecendo uma "árvore de natal". Se 
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ocorre inadequação setorizada do seu uso, é comprometido, parcial
mente ou totalmente, o todo do programa. 

EFEITOS SONOROS 

Os efeitos sonoros são importantes numa campanha. As vinhe
tas sonoras somam especialmente no esforço de pontuação e dinâ
mica, dando mais ritmo ao programa. As trilhas sonoras são mais 
envolventes. A trilha é um grande recurso na condução da emoção. 
Sabendo usá-la, o editor valoriza o status do texto ou da imagem, e 
lhes atribui sentimento. Uma trilha adequada pode fazer mais por 
um candidato do que muitos textos, principalmente se ele tiver pro
blemas de interpretação. A trilha camufla imperfeições e seduz o 
mais acurado espírito crítico. O jingle deve ser, neste sentido, a tri
lha mais bem estudada na campanha, já que representa todo o senti

mento que se espera que o eleitor identifique no candidato. 
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. ou concorrentes em força e volume de campanha e de votos. A apa
'tência de caos e desorganização pode até se fazer presente, mas a 
realidade de cada campanha deve ser diferente. Ela tem que ser or
ganizada de tal forma que o candidato e seus materiais de propagan
da estejam sempre nos lugares certos nos momentos certos. Como 

fazer isso é o que veremos neste capítulo. 

PREPARAÇÃO 

Qualquer campanha começa, evidentemente, pela decisão dealguém candidatar-se a algum cargo eletivo. Esse pré-candidatoterá, de imediato, que avaliar suas possibilidades dentro do partido ou da legenda. Políticos que participaram em várias campanhas, outêm trânsito partidário fácil, não enfrentarão problemas sérios de legenda. Mas políticos novos devem tratar desse assunto com muitaatenção. 
Por outro lado, tanto os políticos antigos quanto os novos terãoque verificar seriamente suas possibilidades no ambiente político existente. Ou seja, entre o eleitorado. Há muitos exemplos de políticos antigos surpreendidos por votações baixas. Isso porque eles nãoverificaram, como deviam, suas verdadeiras possibilidades eleitorais, nem se prepararam adequadamente. Quem não lembra da votação do doutor Ulysses Guimarães para presidente, em 1989? Cada campanha é uma campanha diferente e exige uma preparação conveniente. Essa preparação, embora possa variar de candidato para candidato, abrange grosso modo as seguintes medidas:

a. constituição de um grupo embrionário de preparação da campanha, aí incluída a propaganda; 
b. medidas iniciais preparatórias;
e. elaboração da estratégia e de seus planos correspondentes.

97 

Grupo Embrionário

O primeiro passo recomendado aos pré-candidatos de todos ostipos é .a organização de um grupo embrionário, ou grupo precursor.�s�e gr�po deve ser formado para pensar e preparar a campanha.Sua função principal consiste em levantar as possibilidades eleitorais internas e externas do pré-candidato. Entre as possibilidades internas pode-se listar: ·
• Seu nome é bem aceito pelos diretórios do partido? Por quantos?• Que diretórios estão com disposição de indicar seu nome?• Que diretórios estão dispostos a votar nele na convenção? • Existe alguma liderança do partido que se sente prejudicada porsua candidatura? O que essa liderança pretende fazer? • Existem outras dificuldades à concretização da candidatura? • O pré-candidato possui recursos financeiros capazes de sustentaruma campanha? Ou possui apoiadores com disposição de contribuir? 

Dependendo do partido e do pré-candidato, essa lista pode sermaior ou menor. O grupo embrionário deve examiná-la e avaliar todas as informações possíveis sobre os problemas que seu candidatopode ser obrigado a enfrentar dentro do partido. Mas, além disso, existem as possibilidades externas, provavelmente mais complicadas. Como, por exemplo:
• O nome do candidato é conhecido pela população ou parte dela?Onde? 
• _ O candidato tem atividade social? Tem histórico de participaçãoem ações junto a comunidades? Em quais? De que tipo? É reconhecido pela população como ativista social? • �ual o seu perfil real? Ideológico, psicológico, político? Queimagem passa à população? Isso corresponde ao perfil desej.1ifüopelo eleitorado? · · 
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• A candidatura é para valer, isto é, para se eleger? Ou a candidatu
ra é para preparar condições para uma futura disputa? Se for para
eleger, quantos votos serão necessários?

• Qual seu eleitorado-alvo? Qual o perfil desse eleitorado?
A lista de questões, nesse caso, deve ser bem maior. De qual

quer maneira, são as respostas a essas perguntas que vão definir as 
medidas iniciais que o grupo deve adotar para: 
a. obter um mapa bastante completo de informações sobre o am

biente da campanha de seu candidato;
b. evitar surpresas internas negativas;
e. iniciar a divulgação da candidatura.

Medidas Iniciais 

O mais adequado é que a maior parte das perguntas relaciona
das com as possibilidades externas, isto é, referentes ao eleitorado, 
sejam respondidas por pesquisas de opinião. O grupo embrionário, 
dessa forma, dependendo dos recursos existentes ou potenciais, terá 
que entrar em contato com profissionais da área e discutir a contra
tação da pesquisa mais adequada à definição de tais possibilidades 
(ver o capítulo Pesquisa de hoje, voto de amanhã). A contratação da 
pesquisa, porém, não significa que o grupo deva ficar inativo até sua 
realização. Há uma lista de medidas, referentes tanto às possibilida
des internas quanto externas, que é necessário colocar em prática. 

Se há resistências internas ao nome do pré-candidato, por 
ex�mplo, é necessário saber de que tipo elas são e tomar as medidas 
para enfrentá-las. A comunicação e a propaganda já começam a agir, 
então, desde logo. Elas devem voltar-se para amolecer as resistências 
e conquistar aliados, com o objetivo de garantir a legenda. Isso terá 
que ser feito mesmo antes de estar ·traçada a estratégia eleitoral, já 
que a elaboração desta depende muito dos resultados da pesquisa. 
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Se Iião existem resistências sérias ao nome do pré-candidato, 
os esforços podem se concentrar então, imediata.mente, na difusão 
do seu nome. Toda a comunicação e propaganda, nessa fase, devem 
voltar-se para que as pessoas fiquem sabendo que "Fulano de tal" 
vai sair candidato. Ninguém vota em nome que não conhece. 

Por isso, a propaganda deve aproveitar criativamente todos os 
meios e formas possíveis para tornar conhecido o nome com que seu 
candidato vai concorrer. Sem esquecer, é claro, que existem limita
ções impostas pela legislação eleitoral ao uso de nomes e apelidos 
pelos candidatos. Não adianta nada gastar dinheiro, tinta e papel 
num nome ou apelido que será vetado pela Justiça Eleitoral no mo
mento da inscrição. 

Elaboração da Estratégia 

As atividades e medidas iniciais, reforçadas pelos resultados 
da pesquisa, darão ao grupo embrionário os elementos para a elabo
râção da estratégia da campanha. Isso, como se sabe, inclui: 
a. a estratégia político-eleitoral; 
b. a estratégia de comunicação (abrangendo a propaganda); 
e.. o planejamento estratégico;
d. o p1ahêJamento operacional; 
e. o .dimensionamento da estrutura organizacional.

:·ltLmiegá� � esse ponto, é quase· certo que o grupo embrionário 
. não podetã mais continuar atuando sem contar com profissionais espe
. ciaÜ:z:ad'ôs 'ém campanhas eleitorais/tanto na área política quanto na 

cotÜÜfiÍt'ãçâ.o'. O ideal seria que profissionais dessas áreas estivessem 
oriêiitliiidô a campanha desde o infoió da preparação. Ou, pelo menos, 
que terlliàm dado direção política à pesquisa. Mas se isso, por qualquer 
moti\to, riãÓ foi possível, é importante que, desse momento em diante, a 
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campanha seja profissionalizada, mesmo que o grupo seja a base 
para a montagem da estrutura organizacional da campanha. 

O uso de pesquisas científicas, a análise dessas pesquisas com 
os instrumentos da política, a utilização de meios de comunicação 
modernos e a necessidade também da política para orientar a comu
nicação estão impondo, cada vez mais, o emprego de especialistas, 
nas disputas eleitorais. Os candidatos que profissionalizam suas 
campanhas têm, assim, maiores condições de errar menos e levar 
vantagem sobre os que realizam campanhas eleitorais de forma 
amadorística. Profissionais elaboram com muito mais acerto estraté
gias e planos de campanha. 

A elaboração da estratégia político-eleitoral (ver o capítulo 
Planejar para vencer) trata da definição dos objetivos ou metas a al
cançar, dos adversários ou concorrentes a enfrentar, das bases so
ciais e políticas a conquistar, dos aliados aos quais juntar-se e das 
propostas a serem apresentadas ao eleitorado. 

A elaboração da estratégia de comunicação (ver o capítulo Co

municar para convencer) é delimitada pela estratégia política e trata 
da identidade, imagem, conceito, ações de comunicação e marca da 
campanha. Deve detalhar as ações da propaganda impressa e eletrô
nica, de mídia e da propaganda tradicional, sem esquecer de se en
quadrar na legislação sobre o assunto. 

O planejamento, tanto estratégico quanto operacional, trata da 
ordenação das ações político-eleitorais e de comunicação no espaço 
e no tempo eleitoral, de acordo com uma adequada utilização dos re
cursos humanos, financeiros e materiais. E permite visualizar mais 
claramente o dimensionamento da estrutura organizacional. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O LUGAR DA PROPAGANDA 

A estrutura organizacional depende de dois fatores básicos. O 
primeiro é o planejamento estratégico da campanha (poHtica �· de 
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comunicação). Esse planejamento, como se sabe (ver o capítulo Pla

nejar para vencer), deve determinar tudo que a campanha necessita 
para alcançar as metas estabelecidas. O segundo fator diz respeito 
aos meios ou recursos real e potencialmente existentes. O mais co-

. mum é que os meios existentes não consigam, pelo menos no come
ço, atender a todas as necessidades colocadas pela estratégia da 
campanha. Existe, então, urna certa divergência entre o planejamen� 
to estratégico e os meios existentes para executá-lo. 

Essa divergência vai se refletir no dimensionamento ou tama
nho da estrutura organizacional. Se levarmos em conta somente o 
primeiro fator, isto é, o planejamento estratégico, vamos criar uma 
estrutura organizacional de tamanho ideal, capaz de atender plena
mente às necessidades da estratégia. Entretanto, como os meios 
existentes não permitem criar essa estrutura ideal, corremos o peri
go de considerar que é impossível alcançar as metas estabelecidas 
pela estratégia. Cria-se um impasse. 

Diante dele, algumas campanhas reduzem seu planejamento 
estratégico aos limites de seus meios e· da estrutura organizacional 
que foi possível montar. Ao fazerem isso, jamais conseguem evoluir 
dessa estrutura possível, o que termina por manter reduzida a pró
pria dimensão da campanha, tornando muito difícil alcançar as me
tas estabelecidas. São campanhas que já começam perdendo. 

Outras campanhas, porém, mesmo com meios e estrutura orga
nizacional pequenos no início, mantêm metas e planejamento estra
tégico elevados. São obrigadas, então, a trabalhar no sentido de 
fazer a candidatura crescer e, com isso, alavancar maiores recursos. 
Com recursos maiores, expandem a estrutura organizacional, fazem 
a candidatura crescer ainda mais, alavancam novos recursos. voltam 
a expandir a estrutura organizacional, e assim sucessivamente. São 
campanhas que atuam realmente para vencer. 

Esses exemplos, porém, não explicam como resolver a di'ver.:
g§11

<
;i!l eµtre a estrutura organizacional ideal e a estrutura orgamza;i-,c 

cionalpossível. Qual delas deve ser dimensionada? E como, a 
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de uma estrutura possível, chegar a uma estrutura ideal, que atenda 
às necessidades da estratégia? 

Na maioria dos casos, as campanhas começam com a estrutura 
possível e realizam a campanha possível, limitada pela capacidade 
daquela estrutura. O problema consiste, então, em chegar à estrutura 
ideal que permita realizar a campanha determinada pelo planeja
mento estratégico. Para resolver esse problema pode-se trabalhar 
com três processos operacionais na montagem da estrutura organiza
cional: 

a. planeja-se ou dimensiona-se a estrutura ideal para cumprir o pla
nejamento estratégico;

b. dimensiona-se a estrutura possível, que pode ser concretizada
imediatamente com os meios existentes;

e. realiza-se, na prática, a evolução da estrutura possível no rumo
da estrutura ideal, de acordo com o crescimento da campanha, a
entrada de maiores recursos e as prioridades determinadas pelo
planejamento estratégico em cada momento.

Estrutura Ideal 

É aquela que teoricamente atende, organizacionalmente, a todas 
as necessidades do planejamento estratégico, tanto políticas quanto 
de comunicação. Em termos genéricos deve conter: 

a. uma coordenação geral;
b. coordenações de comunicação, finanças, agenda, operacional e

administrativa;
e. assessorias especiais do candidato e da coordenação geral.

A coordenação geral, à qual estão subordinadas as demais 
coordenações, deve possuir: 

a. uma secretaria;
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b'. uma assessoria de planejamento e acompanhamento de situações; 
e. uma assessoria de análise de conjuntura;
d. uma assessoria jurídica;
e. �o final da campanha, uma assessoria de fiscalização estatística;
f dependendo das necessidades, pode ser prevista a contratação de

consultores especiais. 

A coordenação de comunicação pode ter uma estrutura própria 
ou contratar uma empresa de comunicação para re·alizar toda a cria
ção e produção do material de propaganda. No caso de estrutura 
própria, ela pode comportar os seguintes setores: 

a. criação;
b. produção de propaganda impressa;
e. produção de TV;
d. produção de rádio;
e. mídia.

No caso de contratação de empresa especializada, a coordenação 
de comunicação deve possuir uma secretaria para contato e acompa
nhamento do trabalho da empresa. 

A coordenação de finanças deve ter os setores de: 

a. captação de recursos;
b. tesouraria;
e. contabilidade.

A coordenação da agenda faz a ponte entre o candidato e o 
conjunto da campanha e pode ter setores especializados, como gru
pos de planejamento, precursor e de ação, dependendo do volume e 
extensão da campanha. 

A coordenação operacional precisa ter setores que atendam 
fundamentalmente aos contatos com comitês de campanha e à pro
paganda tradicional: 

a. distribuição de material impresso;
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b. colocação de faixas e cartazes;
e. operação de carros de som;
d. preparação e realização de comícios e outras ações corpo-a-corpo.

No final da campanha esses setores devem ser transformados
em fiscais eleitorais e fiscais de apuração. 

A coordenação administrativa trata do funcionamento e manu
tenção da sede ou comitê da campanha, dos transportes e da segu
rança. O candidato, por sua vez, precisa ter secretário(s), segurança 
e assessoria de imprensa próprios. 

Essa estrutura ideal pode ter o seguinte organograma: 

Planejamento 

Conjuntura 

Jurídica 

Fiscaliza ão 

Coordenador de 
comunicação 

Cria ão 

Impressos 

TV 

Rádio 

Mídia 

Coordenador 1-------------1 Candidato
geral 

Coordenador de agenda 

Coordenador de 
finanças 

Captação 

Tesouraria 

Contabilidade 

Imprensa 

Segurança 

Secretário(s) 

Coordenador 
operacional 

Distribuição 

Comícios 

Fiscaliza ão 

Asses. --·---

Coordenador 
administrativo 

Comitês 

Segurança 

Transportes 
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Estrutura Possível 

É aquela que depende dos recursos existentes. Nesse caso, to
mando como parâmetro o mínimo indispensável, são fundamentais: 

a. a coordenação geral;
b. os setores de comunicação, operacional (incluindo a agenda) e

administrativo. 

O setor administrativo engloba finanças e todas as demais 
áreas restantes. O candidato terá que se valer diretamente dessa es
trutura, sem qualquer assessoria especial. 

O organograma dessa estrutura simples fica do seguinte modo: 

Coordenador geral 1----1 Candidato 

Comunicação Operacional Administrativo 

Os recursos humanos e materiais para cada setor vão variar de 
acordo com as possibilidades reais e com a adequação do planeja
mento estratégico aos recursos existentes. 

Evolução da Estrutura Possível à Estrutura Ideal 

Como já se disse, o mais apropriado é elaborar um planeja

JA�lltO. estratégico que seja adequado para alcançar as metas es,tab.e
lecidas. Entretanto, isso é como viajar numa estrada. Deve-se partir 
d(}, q1,l,il6rµetro zero, ou seja, das condições e recursos existen�s,: 
park alcançar" o quilômetro mil, ou dois mil, com condições e :r.eçnr
sôs cquese .deve obter ao longo da viagem e que, em linhas gerais, 
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devem estar previstos pelo planejamento estratégico. Em outras pa
lavras, é preciso saber onde conseguir combustível, onde fazer ma
nutenção, onde conseguir equipamentos e acessórios para atravessar 
trechos lamacentos, e assim por diante. 

Tratando-se de uma campanha eleitoral, parte-se com as condi
ções e com a estrutura organizacional possíveis para atender o início 
do planejamento estratégico, ou sua primeira fase. Mas esse mesmo 
planejamento já deve prever o crescimento da campanha e de sua 
estrutura organizacional, já que uma falta de previsão pode deixar a 
campanha sem rumo. Por isso, recomenda-se que haja uma previsão 
da estrutura ideal e do processo pelo qual a estrutura possível pode 
transformar-se em ideal. 

É adequado, inclusive, prevendo o processo de crescimento da 
campanha, estabelecer prazos para o encorpamento dos diferentes 
setores em função das prioridades e necessidades. Por exemplo, é 
preciso saber em que momento a campanha deve contar com uma 
coordenação de finanças, ou em que momento a coordenação de co
municação deve estar com todos os seus setores funcionando. Isso é 
verdade para todos os setores previstos da estrutura organizacional 
ideal. 

As campanhas que contam com um planejamento elástico, e pre
vêem o crescimento da estrutura organizacional com antecedência, 
conseguem aproveitar com vantagem o crescimento da campanha. 

Espaço da Comunicação na Estrutura 

A rigor, a comunicação atravessa praticamente todas as demais 
atividades da campanha e, portanto, interfere sobre todos os setores, 
o que a transforma numa das mais importantes colunas da estrutura
organizacional. Basta rever o organograma da estrutura organizacio
nal para visualizar isso. A coordenação operacional, por exemplo,
viabiliza a propaganda criada e produzida pela comunicação. O can-
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didata, por sua vez, é um importante veículo de comunicação de sua 
própria campanha. A coordenação geral, afinal de contas, canaliza a 
maior parte da política para uso na comunicação, e assim por diante. 

Além disso, a comunicação possui uma especialização e uma 
autonomia de criação e produção muito próprias, que a destacam na
turalmente no curso da ação eleitoral. Essa importância e autonomia 
da comunicação, assim como sua interferência sobre todos os de
mais setores da estrutura organizacional, têm gerado a impressão de 
que a comunicação é a verdadeira coordenação das campanhas elei
torais. 

Na verdade, porém, a comunicação é a responsável por trans
formar em símbolos e mensagens a política dos candidatos. Essa po
lítica, definida pela estratégia política, é que deve gerar a estratégia 
de comunicação, e não o contrário. Evidentemente, quando a políti
ca não é clara ou não corresponde às aspirações do eleitorado, não 
há comunicação que dê jeito. 

Por outro lado, se a estratégia política é acertada, mas a comu
nicação não consegue transformá-la em s{mbolos e mensagens que 
sensibilizem a mente e o coração dos eleitores, os resultados não se
rão positivos. Isso mostra o quanto a política e a comunicação de
vem andar juntas, tanto na estrutura organizacional quanto na ação 
prática. 

Nesse sentido é útil alertar, mais uma vez, para a importância 
das pesquisas (ver o capítulo Pesquisa de hoje, voto de amanhã). A 
comunicação, para corrigir possíveis defeitos em suas mensagens e 
meios, necessita do constante acompanhamento das pesquisas. En
tretanto, as pesquisas não podem ser direcionadas para a verificação 
exclusiva dos problemas de comunicação. Isso porque prováveis 
problemas de campanha podem estar não na comunicação, mas na 
poiítica. Portanto, tanto a orientação para as pesquisas quanto a aná-

. li_5.;e e a conclusão sobre elas devem estar mediadas pela estratégia
pÔÍítfoa, que fornece os elementos para os ajustes da comunicação. 
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Pode-se considerar como exemplo a decisão de Fernando Collor 

em utilizar Miriam Cordeiro contra o candidato Lula. Ela foi basea

da, em primeiro lugar, nas indicações das pesquisas que mostravam 

grande sensibilidade do eleitorado a acusações daquele tipo. Em se

gundo lugar, num conhecimento bastante aproximado da psicologia 

de Lula diante de problemas familiares. Esses indicadores aponta. 

vam com grande dose de acerto para dificuldades na campanha ad� 

versária em responder de forma cabal e com todos os meios à 

acusação. Foi, assim, uma decisão política que a comunicação vei-. 

culou no momento certo e na forma adequada, independentemente 

de qualquer juízo de valor ético que se faça. 

Outro exemplo no mesmo sentido foi a decisão de Fernando 

Henrique Cardoso em tomar o plano de estabilização da economia 

como o principal instrumento de sua campanha. As pesquisas indi

cavam o cansaço da população com anos e anos de inflação alta e 

sua expectativa prioritária na estabilidade econômica. Essa decisão 

e estratégia eminentemente políticas foram transformadas numa in

teligente estratégia de comunicação que utilizou ao máximo a marca 

Real e permitiu a Fernando Henrique Cardoso mudar a correlação 

de forças eleitorais e vencer ainda no primeiro turno. 

COORDENAÇÃO E SISTEMA DECISÓRIO 

Quanto mais uma campanha eleitoral avança no tempo, mais 

quer firmeza na coordenação e mais rapidez exige em seu sistema 

de decisões, qualquer que seja a estrutura organizacional montada e 

o estilo de trabalho estabelecido. ·.
" 

Em outras palavras, há candidatos que utilizam um estilo de

mocrático de fazer campanha. Seus apoiadores participam em gru

pos consultivos e/ou deliberativos, e sua estrutura organizacional 

está formada fundamentalmente por voluntários, que pretendem não 

só suar a camisa, mas também ser ouvidos sobre os rumos da cam-
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panha. No outro extremo, há candidatos que empregam o sistema 

mais comum de comando pessoal e de estrutura organizacional for

mada por contratados que, dispostos ou não a suar a camisa, estão 

ali para receber ordens. 

Em ambos os casos, ou em casos mistos, a rapidez nas deci

sões e. a firmeza da coordenação são fundamentais para o andamen

to da campanha. Por isso, é indispensável definir desde o começo: 

a. o tipo de coordenação da campanha;

b. a relação entre a coordenação e o candidato;

e. os sistemas decisórios a serem adotados e o espaço da comunica

ção nesses sistemas.

Tipos de Coordenação 

Evidentemente, os tipos de coordenação dependem em grande 

medida da estratégia e dos planejamentos estratégico e operacional. 

Mas eles dependem, ainda, do caráter e do estilo de trabalho e co

mando do coordenador escolhido, assim como do candidato. 

Não há grande mistério nesses problemas. Há candidatos extre

mamente· centralizadores, que interferem na coordenação da campa

nha a todo momento e querem estar a par de todas as minúcias e 

decisões de cada setor. Há outros que delegam a seu coordenador 

todos os poderes, delimitando o papel de cada um dos dois no pro� 

cesso eleitoral, e que só pretendem conhecer as grandes decisões e 

os problemas que realmente podem interferir no curso da campanha. 

Existem coordenadores que também centralizam tudo, como há 

os que delegam poderes aos coordenadores de área, cobrando os re

sultados e interferindo somente nos problemas que são importantes. 

Por outro lado, há campanhas em que os membros da coordenação 

possuem peso político e tendem a interferir mais ativamente no pro

cesso de comando, seja para o bem, seja para o mal. Existem, ainda, 

aquelas campanhas em que, além dos coordenadores com peso polí-
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tico, encontram-se engajadas lideranças partidárias ou políticos ami
gos· do candidato, que se sentem no direito de opinar e participar das 
decisões. 

É possível, desse modo, enumerar uma quantidade relativa
mente grande de tipos de coordenação de campanha, que dependem 
de muitos fatores. Entretanto, o importante é que tanto o candidato 
quanto o coordenador geral tenham uma visão clara do tipo de coor
denação que possuem. Com base nessa visão, eles devem estabele
cer como vai ser sua relação durante a campanha e definir como 
será o sistema de tomada de decisões. 

Relação entre Candidato e Coordenador 

Numa campanha; o ideal é que o candidato esteja em contato 
permanente com seus eleitores, tanto os que já estão conquistados 
quanto os potenciais, de forma direta e indireta. Sua agenda deve es
tar cheia de visitas a bairros, comunidades, conjuntos habitacionais, 
favelas, escolas, clubes, locais de trabalho. O fundamental é o corpo
a-corpo com a população. Tudo isso entremeado, o máximo possível, 
com entrevistas a TVs, rádios, jornais e revistas, e participação em 
comícios, carreatas e outras formas de propaganda tradicional. 

Um candidato não deve ter tempo, portanto, para preocupar
se com detalhes do funcionamento do comitê, ou se o cartaz ficou 
pronto, ou outras coisas desse tipo. A responsabilidade sobre tudo 
isso deve caber, em primeiro lugar, ao coordenador geral, embora 
o candidato deva manter-se informado sobre os problemas e não
possa ignorar ou deixar de participar das decisões fundamentais
da campanha.

Ele deve dar a última palavra sobre a estratégia política, mes
mo que não tenha cabido a ele sua elaboração. Ele deve dar aprova
ção final sobre os materiais criados pela comunicação e sobre as 
táticas políticas a ser adotadas em cada momento conjuntural. Po-
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rém, dada a palavra final do candidato sobre os assuntos em que 
deve participar, cabe ao coordenador tomar as providências para to
mar as medidas através da estrutura organizacional. O candidato 
deve ficar livre para dar prioridade aos seus contatos com a popula
ção e com os meios de comunicação. 

Nem sempre é possível acertar de início todos os detalhes des
sa divisão de trabalho e de responsabilidades entre o candidato e o 
coordenador. Entretanto, um acordo preliminar e ajustes constantes 
entre os dois a respeito desses problemas são fundamentais para o 
bom andamento da campanha. 

Sistema Decisório 

Não resta dúvida de que, em qualquer campanha, a decisão so
bre os problemas estratégicos e sobre os problemas táticos impor
tantes cabem ao candidato e/ou ao coordenador. Entretanto, há pelo 
menos duas ordens de problemas a ser levadas em conta nesse pro
cesso. A primeira diz respeito ao envolvimento de outras pessoas, 
formal ou informalmente, no sistema decisório de questões impor
tantes. A segunda diz respeito ao sistema decisório de problemas 
operacionais. 

No primeiro caso, é preciso colocar em funcionamento um sis
tema em que as pessoas sintam-se participantes do processo de deci
são. Elas devem ser envolvidas, de uma forma ou de outra, na 
discussão dos problemas estratégicos e/ou táticos enfrentados. Esse 
envolvimento pode incluir os demais coordenadores e outras pes
soas engajadas na campanha, até mesmo indiretamente. 

É importante, nessa sistemática, considerar os prazos para a to
mada das decisões. Levando em conta essa necessidade, é preciso 
organizar as consultas e/ou reuniões de forma ágil e flexível, de 
ácordo com a urgência requerida. Desse modo, não é necessária 
úiüâ t'eunião formal para chegar a uma definição, desde que um ra-
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z�áv�i·número de pessoas com peso na campanha seja devidamente 
consultado em tempo hábil. 

'Por exemplo, consideremos uma campanha em que se encon
tram envolvidos, além de quatro coordenadores de área, mais uns 
seis políticos de certa influência na campanh

.
a. Essas dez pesso�s,

mais O coordenador geral e o candidato, deveriam fazer parte do sis
tema decisório da campanha. No caso de denúncias graves contra 
um adversário, ou de mudanças radicais em alguns aspectos da es
tratégia política e na comunicação, todas essas pessoas dev�riam ser 
ouvidas, seja em reuniões formais, seja em contatos pessoais, para a 
tomada de decisões. 

No segundo caso, os coordenadores de setor ou responsáveis 
de grupo devem ter certa autonomia para adotar decisões práticas 
que não entrem em choque com as orientações gerais da campanha. 
Se eles puderem envolver os profissionais de suas áreas na tomada 
dessas decisões, com sugestões e palpites, melhor. De qualquer 
modo, a coordenação geral deve ser constantemente informada do 
andamento dessas decisões operacionais para não ser apanhada de 
surpresa. 

. Alguns analistas políticos supõem que é melhor ter mais gente
envolvida no processo de tomada de decisões, desde que esse pro
cesso seja rápido. A participação de um número maior de pessoas 
permite realizar com mais facilidade e mais ampl�mente as ações e
atividades decididas. Mas há analistas que consideram demorado 
demais ouvir um grande número de pessoas e sugerem o sistema 
oposto: poucas pessoas para tomar decisões e muita gente para r�ali
zá-las. Ambos os sistemas parecem hav,er gerado resultados sat1sfa-
tórios, em determinadas condições. '· 

Qualquer que seja o sistema decisório adotado, porém, ele 
deve ser esclarecido para todos os envolvidos de modo a não criar 
ressentimentos. Ressentimentos geram resistências passivas ou ati
vas dentro da campanha ou, o que é pior, deserções. Uma campanha 
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deve agregar pessoas e ter a capacidade de transformá�Tas,�m:aliiis{ 
tas entusiastas. O contrário é um mau caminho. 

A Comunicação no Sistema Decisório 

As decisões relacionadas com a comunicação, que envolyem 
uma constante troca de opiniões dentro do setor e uma relação muito 
viva com a coordenação geral e o candidato, devem ser tratadas de .. 
forma mais direta, ágil e cuidadosa do que as demais decisões. 

A comunicação envolve questões em que qualquer deslize . 
pode causar danos irreparáveis a uma campanha. Elas estão relacio
nadas sobretudo com os materiais elaborados para a propaganda ele
trônica, cujo impacto no eleitorado é imediato. Isso exige que todas 
as decisões das equipes de comunicação, principalmente aquelas re
lacionadas com os programas de TV e rádio, sejam submetidas à 
coordenação para aprovação antes. de serem produzidas. 

Essa exigência ·pode causar problemas para o envolvimento 
mais amplo de pessoas nas decisões quanto à comunicação. A rapi
dez com que as providências devem s�r adotadas nessa área restrin
ge naturalmente o ,círculo de pessoas •que podem ser consultadas. 
Assim, no caso de sistemas decis6rios mais amplos, é necessário 
que todos os envolvidos tomem consciência e aceitem as particulari
dades do funcionamento da comunicação. Uma comunicação "deva
gar, quase parando" seria um desas.tre. 

EXECUÇÃO E SISTEMA DE VERIFICAÇÃO EAVALIAÇÃO 

Faz parte do senso comum a idéia de que não basta adotar de
cisões para que as coisas se realizem. Após tomar uma decisão é ne
cessário todo um processo de medidas operativas para que aquela 
decisão se transforme numa realização prática. Do ponto de vista da 
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coordenação, isso significa que é indispensável contar com uma sis
temática de operacionalização das decisões e, além disso, com um 
sistema para verificar e avaliar a execução das decisões. 

Conexão entre Decisão e Execução 

Como vimos, as decisões podem ser adotadas em diferentes ní
veis da campanha. Algumas decisões são privativas do candidato e 
da coordenação geral. Outras são delegadas aos coordenadores de 
setores e outras, ainda; podem ser atribuídas a responsáveis de áreas 
ou assessores. 

No entanto, qualquer que seja o nível em que uma decisão tenha 
sido tomada, é fundamental definir com que meios (humanos, finan
ceiros e/ou materiais) poderá ser concretizada, quem vai executá-la 
(responsável isolado ou encadeamento de responsáveis) e em quanto 
tempo (prazo ou prazos) deve ser realizada. Ou seja, uma decisão 
que não indique as condições básicas em que deve ser implementada 
corre o perigo de tomar-se ineficiente, de não ser executada. 

Fornecidos os meios e apontados os prazos para a execução de 
uma decisão, essa execução passa a depender da ação prática ou 
operacional do responsável ou responsáveis, sejam eles coordenado
res ou profissionais escolhidos para as tarefas. Tomemos como 
exemplo a decisão de fazer um cartaz para difundir o nome e o rosto 
do candidato no prazo de uma semana. A responsabilidade inicial 
por sua implementação é do coordenador de comunicação. A ele 
cabe dar a tarefa ao pessoal de criação, orientando-os sobre o que se 
pretende com o cartaz. Com base no prazo geral estipulado para ter 
o cartaz pronto (uma semana), ele estabelece o prazo para a criação
(um ou três dias). Criado o cartaz e aprovado pelo sistema decisório,
sua produção passa a ser de responsabilidade do setor de produção
impressa, que já deve. ter verificado com antecedência preços e pra
zos de fotolitos e impressão.

�-. 
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Com o cartaz impresso, a responsabilidade por sua distribuição 
e fixação passa para a coordenação operacional, que organiza quem 
vai realizar essa tarefa, onde e em que prazo, fornecendo aos opera
dores transporte e material de colagem. Como se vê, uma decisão 
relativamente simples envolve muitas vezes diversas responsabilida
des, diferentes prazos parciais e vários tipos de meios para sua exe
cução. Ao adotar uma decisão é preciso levar tudo isso em conta. 

Na verdade, cada decisão demanda um planejamento operacional 
específico, que preveja de forma ordenada cada um dos passos a ser 
seguidos para chegar aos resultados esperados no prazo adequado. 

Métodos de Verificação e Avaliação 

Existem inúmeros métodos de verificação e acompanhamento 
da execução das decisões, desde os mais rudimentares aos mais so
fisticados. O importante, no entanto, é que o método seja eficiente e 
possa fornecer à coordenação, a qualquer momento, a situação práti
ca em que se encontra a execução de uma decisão. 

Se existe na estrutura organizacional uma assessoria de plane
jamento e acompanhamento, issofacilita uma verificação quase di
reta do andamento das ações decididas. Se essa assessoria não 
existe, o coordenador deve responsabilizar alguém para realizar essa 
missão, ou organizar-se de forma a que ele próprio a cumpra. Ele 
pode preparar planilhas de acompanhamento, realizar reuniões de 
verificação com os outros coordenadores ou empregar uma série de 
outras ações que possam lhe fornecer um mapa real da situação. 

Sem um mapa ou controle desse tipo, a coordenação corre o 
perigo de tomar a mesma decisão diversas vezes, sem vê-la executa
da. Por isso, a aplicação de algum método de cobrança ou verifica
ção, a ser observado por todos os responsáveis e coordenadores no 
processo de execução das decisões, é indispensável para que a cam
panha saia da conversa e se torne realidade. 
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Qualquer que seja o método adotado, ele inclui a verificação 
do seguinte: 

a. meios fornecidos para a execução;
b. qualidade de implementação do trabalho;
e. dificuldades enfrentadas no processo de realização prática;
d. medidas empregadas para resolver tais dificuldades;
e. capaçidade operacional dos responsáveis pelo trabalho;
f. cumprimento dos prazos estabelecidos ..

No entanto, a verificação acima restringe-se a comprovar se a 
decisão foi ou não executada, se as tarefas foram ou não realizadas. 
Do ponto de vista geral da campanha isso é muito importante, mas 
não basta. É necessário, além disso., avali�r os result1dos do traba
lho e se eles tiveram o efeito esperado ou alcançaram os objetivos 
desejados. Por exemplo, ao colocar faixas num bairro, não basta 
comprovar que elas foram colocadas. É preciso saber se a população 
local tomou conhecimento delas, se gravou em suas mentes a men
sagem da faixa, se fitou sensibilizada, se vai apoiar o candidato . 

.. · :, }:>ortanto, o sistema de avaliação dos resul adas do trabalho 
,.·: 

pode obrigar a campanha a realizar ações complementares. No caso 
citado acima seria recomendável realizar um programa de visitas às 
casas do bairro para entregar novos materiais e conversar com os 
moradores, i'fim de medir o efeito d,a 'colocação das faixas. Esses
sistemas de verificação e avaliação empurram, assim, a campanha 
continuamente para novas ações e permitem realizar os ajustes ne
cessários para melhorá-la. 





Manual de Pesquisas e Propaganda Eleitoral 

· INTRODUÇÃO :

Com base na Lei 9.504/97 é rtas R�soluções n�s 20.950 e 20.951, de 
13.12.Ç)l e 20�988, de 21:02.92; doT.S,E.; ressaltarernqs os��pectos mais 
importantes em matéria de pesquisas e propaganda e.leitoral� 

PESQUISAS ElEITORAIS (Resolução n. 0 20.950) 

.... 

As pesquisas eleitorais poderão ser divulgadas a qualquer tempo, inclusive no dia das 
eleições. Na divulgação dos resultados da pesquisa, obrigatoriamente, serão informados 
o período da realização da coleta de dados, as respectivas margens de erro e o nome de
quem a contratou e da entidade ou empresa que a realizou (art. 6° da Res.).

Nas pesquisas feitas mediante apresentação ao respondente da relação de candidatos, 
dela deverá constar o nome de todos aqueles que tenham solicitado o registro da 
candidatura (art. 11 da Res.). 

1- REGISTRO DAS INFORMAÇÕES NA JUSTIÇA ElEITORll lAn. 2• da ResJ:

Desde 1 º de janeiro de 2002, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião 
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, já estão obriga
das, para cada pesquisa, a registrar até cinco dias antes da divulgação, no T.S.E., quando 
se tratar de eleição presidencial, ou nos T.R.Es., sobre eleições federais e estadüais, as 
seguintes informações: 

I. o nome de quem contratou a pesquisa;

II. valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III.metodologia e período de realização da pesquisa;

IV. plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e margem de erro;

V. sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo, especificando o local da pesquisa, com indicação do município e dos
bairros em que realizada;

VI. questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII. nome de quem pagou pela realização do trabalho.

Os pedidos de registro deverão ser instruídos com o extrato do contrato social da empresa 
ou entidade, com a qualificação completa dos responsáveis legais, bem como com o ende
reço, o número de fax ou o correio eletrônico em que receberá notificações e comunicados 
da Justiça Eleitoral. 

O pedido de registro poderá ser encaminhado, quando possível por fax ou correio eletrônico, 
nos números de fax e os endereços eletrônicos que serão divulgados pelos Tribunais Eleito
rais. A não obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recepção não escusará o 
cumprimento dos prazos legais. 

.-... , 



2- DIREITOS DOS PARTIDOS E COUGAÇÕES:
· a) Imediatamente após o protocolo do pedido de registro da pesquisa, a Secretaria Judiciária

do Tribunal correspondente determinará a afixação do aviso, no local de costume, de 
aviso comunicando o registro das informações legais exigidas, colocando-as à disposição 
dos partidos políticos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre 
acesso pelo prazo de trinta dias (§ 1 ° do art. 4° da Res.). Após decorrido o prazo de 30 
dias, será desafixado o aviso e arquivados os respectivos documentos. 

b) Havendo impugnação, será autuada como Representação e distribuída no mesmo dia a
um relator. A Secretaria notificará imediatamente o representado, preferencialmente por
fax ou correio eletrônico, para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

c) Mediante requerimento ao T.R.E., (ou T.S.E., no caso de pesquisa sobre eleição presiden
cial), que deverá ser decidido em vinte e quatro horas, os partidos políticos poderão ter
acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados
das entidades que divulgarem pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os
referentes à identificação dos entrevistadores, e, por meio de escolha livre e aleatória de
planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados,
preservada a identidade dos respondentes (art. 7º da Res.).

d) Imediatamente após tornarem pública a pesquisa, as empresas e entidades men
cionadas no artigo anterior colocarão à disposição dos partidos ou coligações as informa
ções registradas na Justiça Eleitoral e outras que possam ser divulgadas, bem como
os resultados. Esses dados poderão ser fornecidos em meio magnético ou impresso
ou encaminhados por correio eletrônico, quando solicitados (§ 1 ° do art. 7º da
Res.).

3- PENALIDADES:
a) Divulgação de pesquisa sem o prévio registro de tais informações sujeita os responsáveis

a multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 (art. 8º da Res.).

b) Divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a
um aho e multa no valor de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00 (art. 9° da Res.).

c) A não entrega dos resultados, das informações registradas na Justiça Eleitoral e outras
que possam ser divulgadas, imediatamente tornarem pública a pesquisa, ou qualquer ato
que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos constitui
crime punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de R$ 10.641,00 a R$
21.282,00 (§. 2°, do art. 7° da Res.).

d) A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas
mencionadas no item "c" acima, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados
corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de
destaque, de acordo com o veículo usado (art. 3°, § 7° da Res.).

e) Pelos crimes acima definidos, podem ser responsabilizados penalmente os representantes
legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador (art. 10 da Res.).
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PROPAGANDA EM GERAl (Resolução n. 0 20.988) 
1- INÍCIO: Somente é permitida a partir de 06 de julho, exceto no período das convenções
(na quinzena anterior à escolha do/a candidato/a pelo partido), quando está autorizada a
denominada "propaganda intrapartidária", através de faixas e cartazes em local próximo à

convenção, com mensagem aos convencionais, vedado, porém, o uso de rádio, televisão,
outdoor e internet. Propaganda eleitoral fora do período permitido sujeita o responsável pela
divulgação e o beneficiário, se comprovado seu prévio conhecimento, à multa de R$ 21.282,00
a R$ 53.205,00 ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior (art. 3°, § 2º da
Res.). Recentemente, o TSE decidiu que "propaganda ostensiva, por meio de placas com
porte e quantidade consideráveis, de confecção requintada, de evidente elaboração gráfica
industrial, configura-se indício de notoriedade." Nesse entendimento, o TSE revogou a
Súmula 17, que estabelecia que "não é admissível a presunção de que o candidato, por ser
beneficiário de propaganda eleitoral irregular, tenha prévio conhecimento de sua veiculação".

2-GARANTIAS PARA RWIZAÇÃO DA PROPAGANDA:
• Ninguém pode perturbar, inutilizar ou alterar propaganda permitida por lei. Não devemos

nos inibir em fazer propaganda eleitoral. Devemos ser firmes em defender os direitos que
nos são assegurados. (art. 61 da Res.)

• A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser obje
to de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ( art. 62,
§ 2º a Res.).

• A propaganda deverá sempre mencionar a legenda partidária, PT. Na propaganda
majoritária da Coligação, deverá ser usada, obrigatoriamente, sob sua denomina
ção, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição
proporcional, o PT usará apenas sua legenda sob o nome da Coligação.

• Na propaganda dos/as candidatos/as a presidente da República, a governador/a de esta
do ou do Distrito Federal e a senadores, deverá constar, também, o nome do/a candida
to/a a vice-presidente, a vice-governador/a ou dos/as candidatos/as a suplente de sena
dor/a.

• A propaganda só poderá ser feita em língua nacional ( é crime eleitoral a realização de
propaganda em língua estrangeira), não devendo empregar meios publicitários destinados
a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais,
devendo a Justiça Eleitoral adotar medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a
propaganda realizada com infração ao disposto nessa norma (art. 8° da Res.).

• As autoridades administrativas federais, estaduais e municipais proporcionarão aos parti
dos e coligações, em igualdade de condições, as facilidades permitidas para a respectiva
propaganda (art. 80 da Res.).

• Aos partidos e coligações é assegurada a prioridade postal a partir de 07 de agosto
de 2002 para a remessa de material de propaganda de seus candidatos (art. 82 da
Res.).

• Nos três meses que antecedem o pleito (a partir de 06 de julho), independentemente do
critério de prioridade, os serviços telefônicos oficiais ou concedidos, farão instalar, nas
sedes dos diretórios devidamente registrados, telefones necessários, mediante requeri
mento do respectivo presidente e pagamento das taxas devidas (art. 256, § 1 ° do Código
Eleitoral).

• É lícita a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão por partido, coliga
ção ou candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuário ou se expresse no· porte
de bandeira ou flâmula ou pela utilização de adesivos em veículos ou objetos de que tenha
a posse (art. 66 da Res.).



3-ATOS D1 PROPAGANDA ElHTORll:

• A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral (passeatas com ou sem
carro de som;· mini-comícios ou similares) em recinto aberto não depende de licença da
polícia (art. 245, Cód., art. 10 da Res. e art. 5°, inc. XVI da Const. Fed.).

• Se for um ato de grandes proporções, que possa afetar o funcionamento do tráfego e
dos serviços públicos, o/a candidato/a, o partido ou a coligação deverá comunicar à
autoridade policial em, no mínimo, 24 horas antes de sua realização, a fim de que esta
tome as providências necessárias à garantia da realização do evento e ao funcionamento
do tráfego e serviços públicos que o evento possa afetar. (§ 1 ° do art.10 da Res.).

• Ninguém pode impedir a realização do evento. A comunicação é para reservar o local. ·
Impedir o exercício de propaganda é crime eleitoral (art. 332 do Código Eleitoral).

4- COMI CIOS:

• Podem ser realizados das,8:00 às 24 horas (art. 39, § 4° da Lei nº 9.504/97)
IÍI Os comícios poderão ser realizados em quaisquer locais devendo o/a candidato/a, o

partido ou a coligação promotora do ato encaminhar a devida comunicação à autoridade 
policial em, no mínimo, vinte quatros horas antes de sua realização, para que fique 
garantido, de acordo com a prioridade do aviso, o direito contra qualquer que no mesmo 
dia, hora e lugar, pretenda celebrar outro comício. E, ainda, para que a autoridade policial 
tome as providência necessárias à garantia da realização do comício, bem como o fun
cionamento do tráfego e dos serviços públicos afetados pelo evento. Alertamos os com
panheiros, que definidas as datas dos eventos, reservem os locais com antecedência. 

• Os tribunais regionais eleitorais poderão constituir Coordenação de Fiscalização de Propa
ganda Eleitoral para organizar, no estado, e exercer, nas capitais, o poder geral de polícia
em relação à propaganda eleitoral, bem como dispor sobre localização de comícios e
distribuição de outdoors. (art. 63 da Res.)

• A coordenação de fiscalização de propaganda eleitoral acima referida deverá adotar as
providências necessárias para coibir práticas ilegais, mas não poderá, de ofício, instaurar
procedimento para punir irregularidades na propaganda, devendo encaminhar notícia ao
Ministério Público. (art. 63, § 1 ° da Res.)

• O T.S.E. em resposta à consulta nº 773, firmou entendimento de que não há normas
legais que impeçam a presença de filiados a outros partidos ou da manifestação de
apoio a candidato de outra agremiação, devendo tal questão ser examinada, exclusiva
mente, por órgãos de disciplina e ética dos partidos.

limo. Sr. Dr. Delegado de .... (município) 
(deixar espaço) 
Comunicamos a V. Sa., nos termos do art. 39 da Lei nº 9.504/97 e art. 10 da Res. 20.988/02-T.S.E., que o 
PARTIDO. DOS TflABALHADORES-PT, realizará no próximo dia ...... das ...... às ...... horas, um ato de propa-
ganda para divulgar suas propostas, na Praça (ou Rua) .................................... . 
Aguarda-se de V.Sa. sejam adotadas as providências necessárias para garantir a realização do evento, o 
funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. 
No aguardo da confirmação da reserva do local e da data, 
Subscrevemo-nos, 
Atenciosamente, 
(local e data) 
(assina o presidente do Diretório do PT, da Coligação ou candidato) 

'1 
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5-PROPAGANDA PAGA NA IMPRENSA ESCRITA:

• Pode: É permitida a divulgação paga, na imprensa escrita, inclusive no dia das eleições, de
propaganda eleitoral no espaço máximo a ser utilizado por edição, para cada candidato,
de 1/8 de página de jornal padrão e de ¼ de página de revista ou tablóide. Ao jornal de
dimensão diversa do padrão e do tablóide aplica-se a mesma regra, de acordo com o tipo
a que mais se aproxime (art. 18 da Res.).

• Não Pode: Divulgar propaganda acima desses limites. Os responsáveis pelos veículos de
divulgação, bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados ficarão sujeitos
à multa de R$ 1.064,10 a R$ 10.641,00 ou o equivalente ao custo da divulgação da
propaganda paga, se este for maior, além de se caracterizar uso indevido de meio de
comunicação social, passível de representação nos termos do artigo 22 da Lei Comple
mentar n° 64/90.

• Não caracteriza propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável a candidato/a, a
partido político ou a coligação pela imprensa escrita, mas os abusos e os excessos, assim
como as demais formas de uso indevido do meio de comunicação, serão apurados nos
termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90 (art. 18, § 3º da Res.).

6-ALTO-FAlANHS:

• Pode: a partir de 06/07 (seis de julho) até à véspera das eleições, das 08 às 22
horas, instalar e fazer funcionar, alto-falantes ou amplificadores de voz, nas sedes e
dependências, assim como em seus veículos ou à sua disposição, em território nacional,
com observância da legislação comum (art. 11, II da Res.).

• Não Pode: é vedada a instalação e o uso dos alto-falantes ou amplificadores de som em
distância inferior a 200 metros (art. 11, § 1º da Res.):

a) das Sedes dos Executivos e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e res-
pectivas Prefeituras Municipais;

b) dos Tribunais Judiciais;
e) dos quartéis e outros estabelecimentos militares;
d) dos hospitais e casas de saúde;
e) das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento;

1- PANROAGENS:

• É permitida a distribuição de panfletos, volantes, folhetos ou outros impressos nas ruas do
Município, independentemente de licença, decretos, posturas municipais, sem necessidade
de qualquer licença municipal, de autoridade pública ou de autorização da Justiça Eleitoral,
inclusive nas portas das escolas. Nessas atividades podem ser montadas barracas portá
teis, como ponto de referência e venda de material. Barracas fixas, só com autorização
da Prefeitura local. Os impressos deverão ser editados sob a responsabilidade do partido,
da coligação ou do/a candidato/a (art. 14 da Res.).

• Ninguém poderá impedir a propaganda elE;itoral, nem utilizar, alterar ou perturbar os meios
lícitos nela empregados (art. 61 da Res.). E crime eleitoral impedir o exercício de propagan
da ou inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado (arts.
48 e 49 da Res.)

Cc , :_ :� '.,;,' • -õ-; 



8-PICHAÇÕES, CARTAZES E FAIXAS, INSCRIÇilES NAS FACHADAS DAS SEDES E COMRES:
• Pode: afixar livremente (faixas, placas, cartazes, pinturas, inscrições ou murais) em

bens particulares (residências, automóveis, terrenos e muros), desde que haja per
missão do detentor de sua posse, não sendo necessária a obtenção de licença municipal
ou de autorização da Justiça Eleitoral. (art. 13 da Res.).

• Permite-se a fixação de placas, estandartes, faixas e assemelhados nos postes de
iluminação pública (desde que não sejam suportes de semáforos) viadutos, passarelas e
pontes, desde que não lhes cause dane, dificulte ou impeça o seu uso e o bom andamen
to do tráfego. (art. 12, § 1 ° da Res.).

• Permite-se, ainda, a colocação de bo11ecos e de cartazes não fixos ao longo das vias
públicas, desde que não dificulte o bom andamento do trânsito (art. 12, § 3° da Res.).

• A veiculação de propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo ficará a crtté
rio das respectivas,-Mesas Diretoras (art. 12, § 5° da Res.). Nas fachadas das sedes do
Partido e dependências (Comitês do PT e dos candidatos), é assegurado o direito de
fazer inscrever, livremente e independentemente de licença da autoridade pública e do
pagamento de qualquer contribuição, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes
parecer (inc. I do art. 11 da Res.). Ou seja, o nome do Partido, da Coligação, de seus
candidatos, podem ser escritos em faixas, quadros, painéis, etc ..

• Não configura propaganda eleitoral o uso e a divulgação regulares do nome comercial
de empresa, ou grupo de empresas, no qual se inclui o nome pessoal de seu/sua dono/a,
ou presidente, desde que feitos habitualmente e não apenas no período que antece
de às eleições (art. 72 da Res.)

• Não pode: nas árvores e jardins localizados em áreas públicas, mesmo que não lhes
cause dano (art. 12, § 2° da Res.). Nos bens cujo uso dependa de cessão, permissão ou
concessão do Poder Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é
vedada a pichação e inscrição a tinta e a veiculação de propaganda (art. 12 da Res.).
Templos religiosos, igrejas, mesquitas, cinemas teatros, supermercados, lojas, clubes,
estádios de futebol, tapumes de obras prédios públicos são considerados bens de usos
comum, ainda que pertencentes a pa - iculares, sendo proibida, portanto, a veiculação de
propaganda.

• A pichação, inscrição ou a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto acima
sujeitam o responsável à restauração do bem e multa no valor de R$ 5.320,50 a
R$ 15.961,50 (art. 12, § 6° da Res.).

9- OUTDOORS, QUADROS OU PAINÉIS DE PUBLICIDADE OU OUTDOORS ELmONICOS:
• Considera-se outdoor os engenhos publicitários explorados comercialmente (art. 15, § 1 °

da Res.). A propaganda por meio de outdoor somente será permitida após realização do
sorteio, a ser efetuado pelo Juiz Eleitoral, no Município até 10/07/2002 (art. 15 da
Res.). Os Tribunais Regionais deverão publicar na imprensa oficial, até 08/07 /02, a
relação dos partidos e coligações que requereram registro de candidatos.

• No mínimo, 50% dos espaços existentes no município deverão ser reservados para
propaganda eleitoral, sendo que, 30% serão destinados aos partidos e coligações que
tenham candidato a Presidente; 30% àqueles com candidato/a a governador/a e a
senador/a e 40% aos partidos e coligações que tenham candidatos a deputado/a fede
ral, estadual ou distrital.

• Os locais destinados à propaganda eleitoral deverão ser divididos em grupos eqüitativos
de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos políticos
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e coligações concorrentes, cuja relação deverá ser entregue, ao Juiz Eleitoral, pelas 
empresas de publicidade até 25/06/02. 

• Atenção: Após o sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por
escrito, como usarão os outdoors que lhe foram atribuídos no sorteio, com especificação
de tempo e quantidade. Como se vê, o T.S.E., contrariando a Lei Eleitoral, que definiu que
os painéis sorteados ficarão à. disposição do Partido durante o período eleitoral decidindo a
cada renovação a quantidade e o período para sua utilização, resolveu modificar o texto
legal, impondo uma definição já no início da campanha. É preciso que o Partido defina
quantos e em que período serão utilizados os outdoors atribuídos no sorteio. Em caso de
dúvida, o Partido não deve dispensar sua utilização, já que se posteriormente tiver inte
resse� juridicamente terá maiores dificuldades em retomar os espaços que lhe foram
sorteados. Deve, assim, comunicar que utilizará os outdoors em todo o período, e quan
do for preciso, apresenta ofício desistindo de determinada quinzena ou período. As em
presas não podem fazer quaisquer outras exigências.

• Os que não forem utilizados deverão ser redistribuídos entre os demais concorrentes
interessados, fazendo-se novo sorteio, se necessário, dele não participando os
partidos e coligações que dispensaram sua utilização. (art. 15� § 9° da Res.).

• A distribuição interna do número de outdoors caberá a cada Partido ou Coliga
ção nos termos do art. 15, § 10, que estabelece: "Os partidos políticos e as coligações
distribuirão entre seus candidatos os espaços que lhes couberem."

• O preço para a veiculação da propaganda eleitora/ nos painéis não poderá ser superior ao
cobrado normalmente para a publicidade comercial. A cobrança indevida ou a violação do
disposto no art. 15 da Res., sujeita a empresa responsável, os partidos, coligações ou
candidatos, à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50 (§ 12 do art. 15 da Res.)

• Aplicam-se as mesmas regras acima para o efeito de propaganda em painéis eletrôni
cos, adotando-se, ainda, as seguintes providências:

a) as empresas deverão relacionar 0s horários disponíveis para a veiculação de propaganda
eleitoral em quantidade não inferior à metade do tempo respectivo de funcionamento
diário;

b) os horários com maior e menor impacto deverão ser divididos eqüitativamente, tantos
quantos forem os partidos e coligações concorrentes, para serem sorteados e utilizados
durante a propaganda eleitoral. (art. 16 da Res.)

• A colocação de placas ou cartazes em bens particulares em tamanho, características ou
quantidade que possa configurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico,
deverá ser apurado e punidos nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90 (art.
15, § 13 da Res.).

• No segundo turno não ocorrerá novo sorteio para distribuição de outdoors, cabendo aos
candidatos os que lhes foram destinados no 1 ° turno (art. 17 da Res.).

, 

10- INTERNET:

• É permitida a criação e inclusão de sítios na Internet para a veiculação de propaganda
eleitoral ('XV do art. 26 da Lei 9.504/97). Aplicam-se, no entanto, as vedações e penali
dades descritas no item 2 do Capítulo "Regras para rádio e televisão fora do horário
gratuito': abaixo enumeradas, aos sítios mantidos pelas empresas de comunicação soci
al na Internet e demais redes destinadas à prestação de serviços de telecomunicações
de valor adicionado, inclusive provedores da Internet.



• Os candidatos poderão manter sítio na Internet com a terminação can.br como mecanis
mo de propaganda eleitoral. O/a candidato/a interessado/a deverá providenciar o cadas
tro do respectivo domínio no órgão gestor da Internet Brasil, responsável pela distribuição
e pelo registro de domínios (www.registro.br) observando a seguinte especificação: http:/
/www.nomdocandidatonumerodocandidatouf.can.br, em que nome do/a candidato/a de
verá corresponder ao nome indicado no campo 42 do formulário de Autorização para
Registro daCandidatura éARC), número do/a candidato/a deverá corresponder ao núme
ro indicado no campo 6 do mesmo formulário e uf deverá corresponder à sigla da unidade
da Federação em que o/a candidato/a estiver concorrendo, sendo que os candidatos a
presidente da República utilizarão a sigla br (art. 70 da Res.).

• O registro do domínio somente poderá ser realizado após o efetivo requerimento do
registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral e será isento de taxa, ficando a cargo
do/a candidato/a as despesas com criação, hospedagem e manutenção do sítio. (art.
70, § 1 ° da Res.)

• Os domínios com a terminação can.br serão automaticamente cancelados após a vota
ção em primeiro turno, salvo os pertinentes a candidatos que estejam concorrendo em
segundo turno, que serão cancelados após essa votação. (art. 70, § 2º da Res.)

• Em páginas de provedores de serviços de acesso à Internet, não será admitido nenhum
tipo de propaganda eleitoral, em qualquer período. (art. 71 da Res.)

11-AÇÃO PARA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS: 
• O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação

penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral,
respondendo por este o ofensor, e solidariamente, o partido político deste, quando
responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de
qualquer modo contribuído para ele (art. 9º da Res.).

12-CONDIJA VEDADA AOS AGENnS PúBllCOS EM CAMPANHA ELEITORAi:

AJ CRIME lart 40 da lei 9.504/97 e art 42 da ResJ: 

• O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão do governo, empresa pública ou sociedade de
economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano,
com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no
valor de R$ 10.641,00 a R$ 21.282,00.

BJ AGEms PÚBLICOS: 
• Para efeitos legais, reputa-se agente público quem exerce, ainda que transitoriamente

ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou
entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 36, § 1 ° da Res.).

• Os candidatos à vice-presidente da República, o/a governador/a ou o/a vice-governador/
a de Estado ou do Distrito Federal em campanha eleitoral não poderão utilizar transporte
oficial, que, entretanto, poderá ser usado exclusivamente pelos servidores indispensáveis
a sua segurança e atendimento pessoal, sendo-lhes vedado desempenhar atividades
relacionadas com a campanha (art. 37, § 4º da Res.).

• Os candidatos à reeleição de governador/a e vice-governador/a de Estado e do Distrito
Federal poderão utilizar suas residências oficiais, com os serviços inerentes à sua utiliza-
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ção normal, para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria 
campanha, desde que não tenham caráter de ato público (art. 36, § 2º da Res.). 

· Poderão, ainda, permanecer na residência oficial, com o uso dos serviços inerentes à sua
utilização normal e eventual realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à
própria campanha, desde que não tenham caráter público (art. 36, § 3° da Res.). O
ocupante de residência oficial poderá, no seu interior, gravar mensagens para propaganda
eleitoral, desde que não se utilize de imagens externas do local ou que a ele se refira (art.
36, § 4º da Res.).

CJ PROIBIÇÕES: 
• São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tenden

tes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (art. 36,
inc. I a V da Res.):

I- ceder ou usar, em benefício de candidato/a, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção 
partidária; 

II- usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram; 

III- ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de 
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expedien
te normal, salvo se o/a servidor/a ou o/a empregado/a estiver licenciado/a; 

IV- fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato/a, partido político ou coliga
ção, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvenciona
dos pelo Poder Público; 

V- nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, 
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos 
três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno 
direito, ressalvadas: 

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de 
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Exe-
cutivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

• Nos três meses que antecedem o pleito (a partir de 06/07 /02), não podem:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos 

Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a execução ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emer
gência e de calamidade pública;

g 
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b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no merca
do, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 
salvo em caso de gráve e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela 
Justiça Eleitoral; 

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gra
tuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante
e característica das funções de governo;

d) contratar shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações
(art. 39 da Res.);

• art. 73, § 30 da Lei 9.504/97 e § 5º do art. 36 da Res. estabelecem que a vedação
contida no item "b" e "c': descritas acima, aplicam-se apenas aos agentes públicos das
esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição ( esfera estadual e
federal), portanto, a administração municipal poderá realizar publicidade institucional nes
se período.

• Atenção: Aos/as candidatos/as a cargos do Poder Executivo, e não portanto, somente
aos/as candidatos/as à reeleição, é proibido participar, nos três meses que precedem o
pleito, de inaugurações de obras públicas (art. 40 da Res.).

• Outras vedações:
a) realizar, em ano de eleição, antes dos três meses que antecedem as eleições, despe

sas com publicidade dos órgãos públicos, ou das respectivas entidades da administração
indireta, que excedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito
ou do último ano imediatamente anterior à eleição, prevalecendo o que for menor ( art.
36, inc. VII da Res.);

b) fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição,
a partir de 9 de abril de 2002 e até a posse dos eleitos (art. 36, inc. VIII da Res.);

c) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-
blicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não po
dendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos. (art. 37, § 1 ° da C.F./ art. 38 da Res.); A infração
deste dispositivo, configura abuso de autoridade, nos termos do art. 22 da Lei Com
plementar n° 64/90, ficando o/a responsável, se candidato/a, sujeito ao cancelamen
to do registro a sua candidatura (art. 38, parágrafo único da Res.).

DJ PENAUDADES: 

a) O descumprimento dos itens acima acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de R$ 5.320,50
a R$ 106.410,00, sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, ad
ministrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes; sem prejuízo das de
mais sanções, sendo o responsável pela transgressão o/a candidato/a ficará sujeito a
cassação do registro. O valor das multas será duplicado em caso de reincidência (§§ 7,
8° e 9º do art. 36 da Res.).

b) As condutas acima enumeradas caracterizam, ainda, atos de improbidade adminis
trativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 e sujeitam-se às disposi
ções daquele diploma legal, em especial as cominações do art. 12, inciso III.
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c) As sanções de que trata o item "a" acima, aplicam-se também aos partidos, coligações e
candidatos/as beneficiados/as pelas condutas ilegais dos agentes públicos.

d) Os/as candidatos/as a cargos do Poder Executivo que participarem, a partir de 1 o de
julho, de inaugurações de obras públicas ficam sujeitos à cassação do registro (art. 40,
parágrafo único da Res.).

13· PROIBIÇIO DE PROPAGANDA E ÚLTIMOS DIAS DE CAMPANHA: 
• Não será tolerada propaganda:

I- de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social
ou de preconceitos de raça ou de classe; 

II- que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra
as classes e instituições civis; 

III- de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
IV- de instigação a desobediência coletiva ao cumprimento de lei de ordem pública;
V- que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio

ou vantagem de qualquer natureza; 
VI- que perturbe o sossego público, com algazarras ou abuso de instrumento sonoros

ou vantagem de qualquer natureza; 
VII- por meio de impressos ou de objetos que pessoa inexperiente ou rústica possa

confundir com moeda. 
VIII- que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais

ou a outra qualquer restrição de direito. 
IX- que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades

que exerçam autoridade pública. 
X- que desrespeite os símbolos nacionais. (art. 7° da Res.).

• Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas
para impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto
acima (art. 8º da Res.).

• É proibida qualquer propaganda paga de candidato/a, Partido ou Coligação no rádio e
televisão, mesmo que seja para anunciar a realização de atos ou comícios eleitorais.

• A partir de 1 ° de julho de 2000 não serão veiculados os programas partidários previstos
na Lei 9.096/95 - Lei dos Partidos (art. 4º da Res.).

• A partir de zero hora do dia 04 de outubro (até meia-noite de 03/10), e até 24 horas
depois das eleições, fica vedada qualquer propaganda política mediante rádio, televisão,
inclusive a realização de debates. No 1 ° turno, o horário eleitoral gratuito encerra-se no
dia 03/10, e no 2º turno no dia 25 de outubro. Nesse mesmo período, não poderá,
ainda, ser realizada qualquer propaganda mediante comícios ou reuniões públicas (art. 3°
da Res.), comícios enceram-se às 24hs do dia 03 de outubro.

• É vedada, durante todo o dia da votação e em qualquer local público ou aberto ao
público, a aglomeração de pessoas portando os instrumentos de propaganda (bandeiras
ou flâmulas), de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de
veículos (art. 66, § 1 ° da Res.).

• No recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras, aos mesários e escrutinadores
é proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido
político ou coligação ou candidato/a (art. 66, § 2° da Res.).

• Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido, nas vestes utilizadas,
o nome ou a sigla do partido político ou coligação a que representa (art. 66, § 3º da Res.).

,.. 
- .. 
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14 � DO PODER DE POlÍCII:

• o poder de polícia sobre a propaganda será exercido exclusivamente pelos juízes
eleitorais, nos municípios, e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais
nas capitais e municípios com mais de uma zona eleitoral, sem prejuízo do direito de
representação a ser exercido pelo Ministério Público e pelos demais legitimados. (art. 62
da Res.)

• Na fiscalização da propaganda eleitoral, compete ao/à juiz/juíza eleitoral, no exercício do
poder polícia, tomar as providências necessárias para coibir práticas ilegais, comunican
do-as ao Ministério Público, mas não lhe é permitido instaurar procedimento de ofício
para a aplicação de sanções. (§ 1 ° do art. 62 da Res.)

• A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de
multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia. (§ 2º do art. 62 da
Res.)

• Para a procedência da representação e imposição de penalidade pecuniária por realiza
ção de propaganda irregular, é necessário que a representação seja instruída com
prova de sua autoria e do prévio conhecimento do beneficiário/ a, caso este/
esta não seja responsável pela propaganda. (art. 64 da Res.)

• O prévio conhecimento do/a candidato/a estará demonstrado se este/a, intimado/a
da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de vinte e quatro
horas, sua retirada ou regularização.

15 - DOS IMPEDIMENTOS DOS MAGISTRADOS E SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA 

• Ao/À juiz/juíza eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado/a
candidato/a é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o/a mesmo/
a candidato/a seja interessado/a (art. 74 da Res.).

• A exi$tência de conflito judicial entre magistrado/a e candidato/a que preceda à escolha
em convenção deve ser entendida como impedimento absoluto ao exercício da
judicatura eleitoral pelo juiz/juíza nele envolvido, como autor/a ou réu/ré. (art. 74, § 1 °
da Res.)

111 Se a iniciativa judicial superveniente à escolha em convenção é tomada pelo/a magistra
do/a, este/esta se torna, automaticamente, impedido/a de exercer funções eleito
rais. (art. 74, § 2º da Res.) 

• Se, posteriormente à escolha em convenção, candidato/a ajuíza ação contra juiz/juíza
que exerce função eleitoral, o seu afastamento dessa função somente pode decor
rer da declaração espontânea de suspeição ou do acolhimento de exceção
oportunamente ajuizada, ficando obstada a possibilidade da exclusão do/a magistra
do/a decorrer apenas de ato unilateral do/a candidato/a. (art. 74, § 3º da Res.)

• A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do
Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento (art. 75 da Res.).

• Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição,
não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais ou como juiz/juíza eleitoral o
cônjuge, o parente consangüíneo ou afim, até o segundo grau, de candidato/a a cargo
eletivo registrado na circunscrição (art. 76 da Res.).

• Não poderá servir como escrivão/ã eleitoral ou chefe de cartório, sob pena de demis
são, o membro de órgão de direção partidária, nem o/a candidato/a a cargo eletivo, seu
cônjuge e seu parente consangüíneo ou afim até o segundo grau (art. 77 da Res.).
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INSTRUÇÕES SOBRE O HORARIO ELEITORAL GRATUITO 
[Can. VI da Res.J 

1- EMISSOUS E PERIODO DO HORAIIIO GRATUITO NO RADIO E TElEVISÃO:

.. ..._.,._� . . . •:;e ,>. ·Y..:·· 

O horário eleitoral gratuito deverá ser transmitido, obrigatoriamente, por todas as emisso
ras que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob responsabilidade 
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Legislativas, da Câmara 

. Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais. (art. 67 da Res.). 
O período do horário eleitoral, no 1 ° turno, é de 45 dias, de 20 de agosto a 03 de 

outubro e 2º turno: a partir das 48 horas da divulgação dos resultados do 1 ° turno 
até 25 de outubro. Na veiculação da propaganda gratuita será considerado o horário de 
Brasília-DF. 

1° TURNO, EM BlOCO E EM REDE [art 22 da ResJ: 

A) NA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, às terças, quintas-fei
ras e sábados:

• NA TELEVISÃO, cinquenta minutos diários: das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55.
• NO RÁDIO, cinquenta minutos diários: das 7h às 7h25, das 12h às 12h25.

B) NA ELEIÇÃO PARA DEPUTADO/ A FEDERAL, às terças, quintas-feiras e sába
dos:

• NA TELEVISÃO, cinqüenta minutos diários: das Bh25 às 13h50 e das 20h55 às 21h20.
• NO RÁDIO, cinqüenta minutos diários: das 7h25 às 7h50, das 12h25 às 12h50.

C) NA ELEIÇÃO PARA GOVERNADOR A DE ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, às
segundas, quartas e sextas-feiras:

• NA TELEVISÃO, quarenta minutos diários: das 13h às 13h20 e das 20h30 às 20:S0h.
• NO RÁDIO, quarenta minutos diários: das 7h às 7h20, das 12h às 12h20.

D) NA ELEIÇÃO PARA DEPUTADO/A ESTADUAL E DEPUTADO/A DISTRITAL, às
segundas, quartas e sextas-feiras:

• NA TELEVISÃO, quarenta minutos diários: das 13h20 às 13h40 e das 20h50 às 21h10.
• NO RÁDIO, quarenta minutos diários: das 7h20 às 7h40 e das 12h20 às 12h40

E) NA ELEIÇÃO PARA SENADOR/ A, às segundas, quartas e sextas-feiras:

• NA TELEVISÃO, vinte minutos diários: das 13h40 às 13h50 e das 21h10 às 21h20.
• NO RÁDIO, vinte minutos diários: das 7h40 às 7h50 e das 12h40 às 12h50.

2- DIVISÃO DO TEMPO:

• O horário será dividido entre partidos e coligações com candidatos, desde que tenham
representação na Câmara dos Deputados (Res. 20.069, de 16/12/97), sendo 1/3 dividido



igualitariamente e 2/3 proporcionalmente a� número de seus r�s��ctivos re�resentantes
na Câmara dos Deputados ( a bancada existente na data de ImcI0 da legislatura que 
estiver em curso, ou seja, 1 º/02/99 - Res. 20.627, de 18/05/00), considerado, no caso 
de coligação, o resultado da soma do n. 0 de representantes de todos os partidos que a 
integram. 

• Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição, obtiverem
direito a parcela do horário eleitoral inferior a trinta segundos, será assegurado o
direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente (art. 26, § 6º da Res.).

• Para fins de divisão do tempo, não serão consideradas as frações de segundo, deven
do as sobras correspondentes ser adicionadas ao tempo destinado ao último partido ou
coligação a se apresentar para determinada eleição, a cada dia (§ 4º do art. 26 da Res.).

• As coligações serão sempre tratadas como um único partido(§ 5° do art. 26 da Res.).

• Por ocasião do plano de mídia, as emissoras de rádio e televisão e os representantes dos
partidos, cuidarão para compensar sobras e excessos, respeitando-se o horário de propa
ganda eleitoral gratuita (§ 7° do art. 26 da Res.).

• Se o/a candidato/a a presidente, a governador/a ou a senador/a deixar de concorrer, em
qualquer etapa do pleito, e não havendo substituição, far-se-á nova distribuição do
tempo entre os candidatos remanescentes (§ 3º do art. 26 da Res.).

3- INSERÇilES NO RÁDIO E NA TElEVISÃO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS Ub1. 29 da ResJ: Trinta minu
tos diários em inserções em múltiplos de 15 segundos, ou seja, de 15, 30, 45 ou 60
segundos, a critério de cada partido ou coligação e por eles assinadas obrigatoriamente,
devendo ser distribuídas proporcionalmente gO longo da programação. (§ 1 ° do art. 29 da
Res. e Res. 20.698/00)

• HORÁRIO: das 8h às 12h., das 12h às 18h, das 18h às 21h, e das 21h às 24h., levando
se em conta os blocos de audiência. (Art. 29, II da Res.)

• O tempo das inserções será dividido em partes iguais - seis minutos para cada cargo -
para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais,
bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for
o caso; (Art. 29, I da Res.)

• Na veiculação das inserções é vedada a utilização de gravações externas, monta
gens ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais,
e a veiculação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou
coligação. (Art. 29, III da Res.)

4- CÁlCUlO DA DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO: ( elaborado pelo assessor Moacir Casagrande).

O tempo (uma hora e quarenta minutos por dia - 50 minutos em cada período)
será dividido da seguinte forma: 

A) UM TERÇO, IGUALITARIAMENTE:

• Serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que lançarem candidato/
a(independente do número de partidos por coligação) e tenham representantes na
Câmara dos Deputados.

----
--·-----
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CÁLCULO DOS 1/3 DO TEMPO DIÁRIO: 
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B) DOIS TERÇOS, PROPORCIONALMENTE:

• Serão distribuídos conforme a representação de cada partido político na Câmara dos
Deputados no início da atual legislatura (não importa se um partido cresceu ou diminuiu a
bancada de 1º de fevereiro de 1999 até hoje), considerando, no caso de coligação, o
resultado da soma do número de representantes de todos os partidos políticos que a
integram. Esse tempo será proporcionalmente dividido. O PT em 1 °/02/00 tinha 59
deputados, que equivale a 11,5% dos 513 deputados (59/513), ou seja 11,5% do total
de tempo de TV.

CÁLCULO DOS 2/3 DO TEMPO DIÁRIO: 

Deps. % PRES/DEP.FED� GOVJDEP.EST. SENADOR 
Min. Seg. Min. Seg. Min. Seg. 

PFL 105 20,4678% 6 49 5 27 2 43 

PSDB 99 19,2982% 6 25 5 08 2 34 

PMDB 83 16,1793o/� 5 23 4 18 2 09 

PPB 60 11,6959% .3 53 3 07 1 33 

PT 59 11,5010% 3 50 3 04 1 32 

PTB 31 6,0429% 2 o 1 36 o 48 

PDT 25 4,8733% 1 37 1 17 o 38 

PSB 18 3,5088% 1 10 o 56 o 28 

PL 12 2,3392% o 46 o 37 o 18 

PCDO B 7 1,3645% o 27 o 21 o 10 

PPS 3 0,5848% o 11 o 09 o 04

PSD 3 · 0,5848% o 11 o 09 o 04

PMN 2 0,3899% o 07 o 06 o 03

PSC 2 0,3899% o 07 o 06 o 03

PRONA 1 0,1949% o 03 o 03 o 01 

PSL 1 0,1949% o 03 o 03 o 01

PST 1 0,1949% o 03 o 03 o 01

PV 1 0,1949% o 03 o 03 o 01·

TOTAL 513 100,0% 
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Minutos/dia SegJdia 2/3 1/3 
-·--

PRES. 50 3000 2000 1000 

GOV. 40 2400 1600 800 

SENADOR 20 1200 800 400 

DEP.FED. 50 3000 2000 1000 
. 

DEP.EST. 40 2400 1600 800 

Fonte: Moacir Casagrande - Liderança do PT - Câmara dos Depµtados 

5- ROIIARIO ElEITORAl NO SEGUNDO TURNO:

• Onde houver, serão vinte minutos diários, em dois períodos, divididos igualmente entre os
candidatos, e ainda, mais trinta minutos diários em inserções, sendo quinze minutos para
campanha de presidente da República e quinze minutos para campanha de governador/
a, se, após proclamados os resultados, não houver segundo turno para presidente da
República, o tempo será integralmente destinado à eleição de governador/a, onde hou:
ver(§ 3º do art. 27 da Res.) e será iniciado 48 horas após a proclamação dos resulta
dos do 1 ° turno e veiculado até a antevéspera da eleição, iniciando-se às sete e às doze
horas, no rádio; às treze e às vinte horas e trinta minutos, na televisão.

• O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos.

• No segundo turno, o filiado a um partido pode participar do programa de propaganda
eleitoral de candidato/a de agremiação distinta, desde que sua legenda não tenha mani
festado apoio a outro concorrente (art. 33, parágrafo único da Res.).

6- PIANO DE MÍDIA lArl 30 da Res.J:

• Com relação às inserções, a partir de 08 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral e os
tribunais regionais eleitorais convocarão os partidos ou coligações e os representantes das
emissoras de televisão para elaborarem o plano de mídia com base no tempo devido a
cada um deles, garantida a participação proporcional nos horários de maior e menor
audiência. (art. 30 da Res.).

7- SORRIO DA ORDEM DE VEICUIAÇÃO DO HOBARIO lArl 28 da Res.J:

• Até 18 de agosto de 2002, o Tribunal Superior Eleitoral e os T.R.Es efetuarão o sor
teio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação.

Iniciado o horário eleitoral, a cada dia que se seguir, o partido ou coligação que veicular por
último a propaganda na véspera, será o primeiro, apresentando-se os demais na ordem
do sorteio.

8- FITAS DOS PROGRAMAS (Arl 23 da Res.J:

A)MAPAS DE MÍDIA: Independentemente do prazo da entrega das fitas (item abaixo), o
T.S.E., atendendo pedido das emissoras, estabeleceu nova exigência aos partidos e coli
gações sobre a sistemática da entrega das gravações. Os partidos ou coligações deverão
apresentar mapas de mídia às emissoras, até às 14h da véspera da veiculação
do programa, e para as transmissões aos sábados, domingos e segundas-fei
ras, até às 14h da sexta-feira imediatamente anterior. Se a mesma fita do progra
ma for utilizada para dois ou mais dias ou períodos, devemos mencionar expressamente
tal fato no mapa de mídia, ou seja, devemos registrar sempre para qual período e horário

- -- -- -------
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aquela fita se destina. Fazer o mesmo no caso das inserções, incluindo, ainda, a ordem 
das mensagens no caso de serem diferentes (de 15, 30 ou sessenta segundos). No 
mapa de mídia, deverão estar expressos, necessariamente, os seguintes dados: 

I- nome do partido ou da coligação;

II- título ou número do filme a ser veiculado;

III-duração do filme;

IV- dias e faixas de veiculação;

V- nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos ou coligações para a entrega.

ATENÇÃO: As emissoras ficam eximidas de responsabilidade decorrente de transmissão de 
programa em desacordo com os mapas de mídia apresentados, na hipótese de não ser 
observado o prazo acima estabelecido. Não podemos, em nenhuma hipótese, deixar de 
observar o prazo acima. O mapa de mídia é exigido, inclusive, para as inserções, que serão 
veiculadas também aos sábados e domingos. O prazo de entrega do mapa de mídia 
nada tem a ver com o prazo de entrega das fitas. O mapa de mídia deve ser protocolado 
antes da entrega das fitas. Para não sermos surpreendidos, recomendamos que seja utiliza
do o modelo abaixo, durante todo o período de campanha. Para cada programa novo a 
ser veiculado, deve ser protocolado o mapa de mídia correspondente. As inserções não 
entram em rede, portanto, o partido deverá providenciar a entrega de cópia do mapa de 
mídia para cada uma das emissoras UHF ou VHF e para os canais por assinatura que 
operem no Estado. 



(Colocar local e data) 
À Emissora .... 
Nc: Responsável pela transmissão do horário eleitoral gratuito 

(deixar espaço) 
Pelo presente, nos termos do artigo 23 da Resolução n.º 20.988-T.S.E., apresentamos, abaixo, o mapa de 
mídia do horário eleitoral gratuito do Partido dos Trabalhadores-PT (ou da COLIGAÇÃO ... ), referente ao 
programa em bloco (em rede) e às inserções que serão veiculadas na ordem estabelecida por sorteio 
realizado na Justiça Eleitoral. 
Esclarecemos, desde já, que na hipótese de não ser protocolado novo mapa de mídia dentro do prazo 
estabelecido na Resolução supra mencionada, deverá ser considerado, para fins de cumprimento das 
exigências legais, o último mapa de mídia já arquivado nessa emissora, garantindo-se, assim, a veiculação 
do programa eleitoral gratuito do Requerente. 
Mapa de Mídia do Programa em Bloco 
1- nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação ... )
li- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamos seja colocado um número, que pode ser o

do dia da transmissão ou iniciando-se pelo número 1)

Ili- duração do filme (é o tempo total que nos foi reservado por lei, de acordo com a grade estabelecida

pela Justiça Eleitoral, que inclui as sobras) 

IV- dias e faixas de veiculação (colocar o dia da veiculação do programa em bloco e os períodos. Por

exemplo: se o programa 1 for veiculado somente no período noturno, ou se for nos dois períodos. Quando

veicularmos um programa diurno e outro noturno, deveremos especificar o número, o dia e o período de cada

transmissão).
V- nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos ou coligações para a entrega das fitas
(especificar nome(s) daquele(s) que irá(ão) entregar a(s) fita(s) do programa, com a(s) assinatura(s) 

correspondente(s). Recomendamos que seja indicado mais de um nome, que devem ser pessoas de extre

ma confiança do Partido). 

Mapa de Mídia das Inserções 
1- nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação ... )
li- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamos seja colocado um número, que pode ser o

do dia da transmissão ou iniciando-se pelo número 1)

Ili- duração do filme (colocar a duração de cada inserção, que poderá ser de até sessenta segundos)

IV- dias e faixas de veiculação (para cada inserção, colocar o dia da veiculação e a(s) faixa(s) de veiculação

(das Bh às 12h; das 12 às 18h, das 18 às 21h, das 21 às 24h, observada a grade e ordem estabelecida por

sorteio na Justiça Eleitoral. Por exemplo: se a inserção 1 for veiculada durante todos os períodos do mesmo

dia, ou especificar em qual período. Se tivermos mais de uma inserção no mesmo dia, colocar o número e a

faixa de horário correspondente.).

V- nome e assinatura de pessoa credenciada pelos partidos ou coligações para a entrega das fitas
(especificar nome(s) daquele(s) que irá(ão) entregar a(s) fita(s) do programa, com a(s) assinatura(s) 

correspondente(s). Recomendamos que seja indicado mais de um nome, que devem ser pessoas de extre

ma confiança do Partido). 

Solicitamos seja protocolada a cópia em anexo, indicando-se o nome do funcionário que recebeu o pre
sente, bem como a data e horário de recebimento, para os fins de direito. 

. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, 
i Atenciosamente, 

l 
FULANO DE TAL 
Representante do Partido ou da Coligação, especialmente designado para esse 

fi
m. 
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B) CLAQUETES:

• Em cada fita a ser encaminhada à emissora, o partido político, ou coligação, deverá ·
incluir a denominada claquete, na qual deverão constar as seguintes informações

I- nome do partido ou da Coligação: (Partido dos Trabalhadores ou Coligação ... )

II- título ou número do filme a ser veiculado: (recomendamos seja colocado um número,
que pode ser o do dia da transmissão ou iniciando-se pelo número 1) 

III- duração do filme (é o tempo total que nos foi reservado por lei, de acordo com a ·
grade estabelecida pelo Cartório Eleitoral, que incluí as sobras) 

IV- dias e faixas de veiculação (colocar o dia da veiculação do programa em bloco e os
períodos. Por exemplo: se o programa 1 for veiculado somente no período noturno, ou se 
for nos dois períodos. Quando veicularmos um programa diurno e outro noturno, deveremos 
especificar o número, o dia e o período de cada transmissão). 

ARNÇÃO: As informações constantes da claquete servirão para controle interno da emisso
ra, que não poderá ser veiculada ou computada no tempo reservado para o pro
grama eleitoral.( Art. 24 , § 3° da Res.) 

C) PRAZO DE ENTREGA DAS FITAS:

• As fitas dos programas eleitorais gratuitos deverão ser entregues, pelo partido ou coliga
ção, às emissoras responsáveis pela transmissão do programa ou das inserções, nos
horários abaixo indicados, sempre no local da geração, que deverá permanecer
aberto com pessoa responsável para recebimento das fitas (art. 24, § 2º da
Res.):

a) No caso dos programas em rede, com até 3 (três) horas de antecedência do início da
transmissão;

b) No caso das inserções de 15, 30 ou 60 segundos, sempre no local da geração das
mensagens, com até 12 (doze) horas do início da transmissão, ou· seja, como as
mensagens serão inseridas nas programações das emissoras, com início às 8:00, as fitas·
deverão ser entregues até às 20:00 hs. do dia anterior. A emissora geradora é obrigada
a permanecer aberta, designando sempre uma pessoa responsável para o recebimento
das fitas. (§ 2º do art. 24 da Res.)

ATENÇÃO: as inserções não entram em rede, portanto, o partido deverá providenciar a 
entrega de cópia da fita em cada uma das emissoras UHF ou VHF e os canais por assinatura 
que operem no Estado. 

D) PROCEDIMENTO PARA ENTREGA DAS FITAS:

Devem ser feitos ofícios, conforme modelo abaixo, com cópia, para que possamos ter a
prova da entrega no horário previsto. Se a mesma fita for utilizada para dois ou mais dias ou 
períodos, devemos mencionar expressamente tal fato no ofício, ou seja, devemos registrar 
sempre para qual período e horário aquela fita se destina, conforme o mapa de mídia já 
protocolado na emissora, no prazo previsto no item acima. Fazer o mesmo no caso das 
inserções, incluindo, ainda, no caso de serem diferentes (de 15, 30, 45 ou sessenta -segun
dos), a ordem das mensagens, para que a emissora se programe e para que não haja 
qualquer equívoco na transmissão. 

Devemos, ainda, nomear os representantes do partido ou da coligação, espe-

19 
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cialmente designados para a entrega das fitas, cujos nomes deverão constar do mapa 
de mídia. No ato da entrega da fita na emissora, o responsável pelo recebimento da fita 
não poderá fazer qualquer tipo de análise do conteúdo dos programas; a conferência 
restringe-se à qualidade da gravação e ao tempo de duração. Caso haja qualquer 
problema na gravação que impossibilite a transmissão do programa, devemos solicitar, atra
vés de ofício, a repetição do programa do dia anterior,. do contrário, perderemos o direito à 
transmissão do programa. 

(Colocar local e data) 
À Emissora .... 
Ale: Responsável pela transmissão do horário eleitoral gratuito 

( deixar espaço) 
Pelo presente, encaminhamos a fita magnética de gravação do programa eleitoral gratuito do Partido

dos Trabalhadores-PT (ou da Coligação .... ), nos termos do que dispõe§ 4º do artigo 24 da Resolução n.º
20.988-T.S.E., que deverá ser transmitida no horário eleitoral destinado aos programas em bloco do 
dia ..... , no período diurno e do dia ..... , no período noturno, conforme mapa de mídia já protocolado nessa 
emissora. (ou " ... destinado às inserções que serão veiculadas na ordem estabelecida por sorteio realizado

na Justiça Eleitoral, conforme mapa .... 'J. 
Solicitamos seja protocolada a cópia em anexo, indicando-se o nome do funcionário que recebeu o 
presente, bem como a data e horário de recebimento, para os fins de direito. 
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, 
Atenciosamente, 
FULANO DE TAL 
Representante do Partido ou da Coligação, especialmente designado para esse fim. 

9- PARTICIPAÇÃO DE NÃO CANDIDATOS:

• Dos programas gratuitos poderão participar, em apoio aos candidatos, qualquer cida
dão não filiado a outra agremiação partidária, vale dizer, quaisquer pessoas filiadas
aos partidos da coligação e não filiadas a partidos (atores, populares, imagens de mani
festações, etc.); sendo vedadas a participação de qualquer pessoa mediante remune
ração (art. 54, "caput" da Lei n° 9.504/97 e art. 33 da Res.). O T.S.E, ainda, em
resposta a consulta nº 773 , firmou entendimento proibindo que representantes de
partidos ou coligações, no tempo destinado a propaganda gratuita, manifestem apoio ou
peçam votos para candidatos filiados a outros partidos. No segundo turno da eleição
será permitida, nos programas eleitorais, a participação de filiados a outros partidos,
desde que aqueles partidos tenham formalizado seu apoio aos conco_rrentes junto a
Justiça Eleitoral. Uma vez formalizado o apoio pelo partido a determinado/a candida
to/a é vedada a participação de seus filiados nos programas eleitorais de outro/a
candidato/a. (art. 54, par. único da Lei nº 9.504/97).

10- OUTRAS EXIGÊNCIAS E VEDAÇÕES:

• Os programas de propaganda eleitoral gratuita deverão ser gravados e as gravações
deverão ser conservadas, no arquivo das emissoras, pelo prazo de vinte dias pelas
emissoras de até um kw e pelo prazo de trinta dias pelas demais e servirão como
prova dos abusos ou crimes porventura cometidos (art. 24, §§ 1 o e 50 da Res.).
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• Os partidos e coligações deverão constituir e nomear perante a Justiça Eleitoral, uma
Comissão PrDpaganda, especialmente designada para a distribuição do tempo do
horário eleitoral gratuito entre os candidatos registrados, majoritários e proporcionais.
(art. 35 da Res.)

• O/a candidato/a cujo registro esteja sub judice poderá efetuar todos os atos relativos à
sua campanha eleitoral, inclusive, utilizar o horário eleitoral gratuito para sua propaganda.
(art. 31 da Res.)

• Nos programas gratuitos não poderão ser transmitidos, ainda sob forma de entre
vistas jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta
popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que
haja manipulação de dados.

• É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos,(§
1 ° do art. 32 da Res.)

• Fica também vedada a utilização de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou
vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido político ou
coligação, ou ainda produzir ou veicular programa com esse efeito.

• TRUCAGEM: Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou
vídeo que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, ou que desvir
tue a realidade e beneficie ou prejudique qualquer candidato, partido ou coligação (§ 1 °
do art. 19 da Res.)

• MONTAGEM: Entende-se por montagem, toda e qualquer junção de registros de áudio
ou vídeo que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, ou desvirtue
a realidade e beneficie ou prejudique qualquer candidato, partido ou coligação (§ 2º do
art. 19 da Res.).

ATENÇÃO: É vedado aos partidos e coligações incluir no horário destinado aos candidatos 
proporcionais propaganda das candidaturas majoritárias, ou vice-versa. Esse dispositivo deve 
ser entendido somente com relação à utilização do tempo e à participação dos candidatos 
majoritários no horário reservado aos proporcionais ou vice-versa. É permitida a utilização, 
durante a exibição do programa dos proporcionais, de legendas, camisetas e acessóri
os com referência a candidatos majoritários, ou, ao fundo, cartazes ou fotografias 
desses candidatos. (§ 8º do art. 26 da Res.) 
• As regras ou restrições definidas na Lei Eleitoral aplicam-se também às emissoras de

televisão que operam em VHF ou UHF, aos canais de televisão por assinatura sob
a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assem
bléias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das Câmaras
Municipais (art. 67 da Res.).

• Aos canais de televisão por assinatura não compreendidos no item acima é vedada a
veiculação de qualquer propaganda eleitoral salvo a retransmissão integral do
horário eleitoral gratuito e a realização de debates (art. 67, parágrafo único, da
Res.).

• Será punida, na forma da lei, por veiculação de propaganda eleitoral a emissora
não autorizada a funcionar pelo poder competente (artigo 22, parágrafo único da
Res.).

• No período destinado à propaganda eleitoral gratuita, não prevalecerão quaisquer contra
tos ou ajustes firmados pelas empresas que possam burlar ou tornar inexeqüível qual
quer dispositivo da legislação eleitoral ou das instruções do T.S.E. (art. 251 do Código
Eleitoral.).



DIREITO DE RESPOSTA NO HORÁRIO ElEITORAl GRATUITO 
lart. 10 da Ras. 20.9511: 

1- PROCEDIMENTO:

• É assegurado o exercício do direito de resposta ao/a candidato/a, partido ou coliga
ção atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, injuriosa ou sabidamente inverídica, veiculada no horário gratuito.

• O ofendido ou seu representante legal (advogado, delegado do Partido ou coligação),
deverá apresentar o pedido dentro de vinte e quatro horas, contados a partir da
veiculação da ofensa.

• Os pedidos de resposta formulados por terceiros por ofensas veiculadas no horário
gratuito, serão examinados pela Justiça Eleitoral. Quando o terceiro se considerar atingido
por ofensa no curso da programação normal das emissoras de rádio e tv ou veiculada por

· órgão da imprensa escrita, deverá ser observado os procedimentos previstos na Lei de
imprensa junto a Justiça Comum. (art. 13 da Res.)

• Atenção para o prazo que é contado em horas.

2-DECISiO:

• Os pedidos deverão ser distribuídos igualitariamente a cada um dos juízes auxiliares,
observada a ordem de protocolo no respectivo Tribunal Eleitoral.

• A Secretaria Judiciária notificará imediatamente o ofensor para, querendo, exercer, em
24 horas, seu direito de defesa, após o que, também no prazo de 24 horas, deverá ser
proferida a decisão. Vale dizer, os pedidos de direito de resposta deverão ser julgados
em 72 horas da data da formulação do pedido (§ 2° do art. 11 da Res.).

• Se a ofensa for produzida nos últimos dias de programa eleitoral, em dia e hora que
inviabilizem sua reparação dentro dos razos estabelecidos nesta lei, a resposta será
divulgada ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, na forma que a Justiça Eleitoral
definir, em termos previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica (art. 12,
parágrafo único da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos prazos,
devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res. 20.951
(24 horas para contra-razões e 24 horas para decisão).

3-HMPO PARA RESPOSTA: 

• Deferido o pedido, o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a
ofensa, nunca inferior a um minuto.i. deduzido este do tempo reservado ao partido ou
coligação em cujo horário foi cometida a ofensa.

• Se o tempo reservado ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for inferior a
um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias
para a sua complementação (art. 12, inciso III, alínea "d" da Res.). Ou seja, caso
tenham sido utilizados 15 segundos para a ofensa, ainda assim, o tempo de resposta
será de 1 minuto.



· tt-PINAUDADES:

• A inobservância dos itens acima sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equi�
valente ao dobro do usado na prática do ilícito, no horário eleitoral gratuito
subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo, no mesmo período, exibir-se
a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral.
(art. 34, par. único da Res.).

• Para o caso de propaganda que degradar ou ridicularizar candidatos, a infração sujeitará
o infrator a perda do direito de veiculação horário eleitoral do dia seguinte ao da decisão
(§ 1 ° do art. 32 da Res.) . 

• Poderá a Justiça Eleitoral impedir, a requerimento do partido, coligação ou candidato, a
reapresentação da" propaganda, se ofensiva à honra de candidato, à moral ou os
bons costumes. (§ 2º do art. 32 da Res.)

• A reiteração de conduta que já tenha sido punida pela Justiça Eleitoral poderá ensejar
a suspensão temporária do programa. (§ 3° do art. 32 da Res.) Devemos tomar
muito cuidado com esta nova punição, aliás inexistente na Lei Eleitoral, isto porque a
regra introduzida pelo T.S.E. não determina o prazo da suspensão temporária, deixando
ª a critério do juiz auxiliar. 

• Para o caso de inclusão de propaganda majoritária no horário destinado aos proporcio
nais, ou vice-versa, a infração sujeitará o partido ou coligação à perda de tempo equi
valente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo/a can
didato/a beneficiado/a. (§ 9º do art. 26 da Res.).

12- PROIBIÇÃO DE CORTES OU CENSURA PRÉVIA:
• Em nenhum hipótese e sob nenhum pretexto serão admitidos os CORTES INSTAN

TÂNEOS ou qualquer tipo de CENSURA PRÉVIA aos programas eleitorais gratuitos (art.
32 da Res.).



4- COf1111)Di DA •ESPOSTA:
• A resposta deverá necessariamente dirigir-se aos fatos veiculados na ofensa.
• Se o ofendido for candidato, partido ou coligação tenha utilizado o tempo para resposta

sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do
respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de
igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de R$ 2.128,20
a R$ 5.320,50 (art. 12, III, "g': da Res.).

5- ENTREGA DA FITA COM A RESPOSTA:
• Deferido o pedido, a emissora geradora do programa eleitoral gratuito e o partido ou

coligação, deverão ser imediatamente notificados da decisão (pela Justiça Eleitoral),
na qual deverão estar indicados o horário para veiculação da resposta, quais os períodos,
diurno ou noturno, que deverá ser veiculada sempre ser no início do programa do
partido ou coligação (art. 12, inc. III, "e" da Res.).

• A fita em meio magnético contendo a resposta, deverá ser entregue à emissora
geradora pelo ofendido, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, e transmitida
no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa
(art. 12, III, "f" da Res.).

6- NOTIFICAÇÕES:
• Os pedidos de resposta, reclamações ou representações, bem como as notificações ou

intimações oriundas de reclamações, representações ou pedidos de resposta contra can
didatos, partidos ou coligações serão feitas, preferencialmente, por fax ou correio
eletrônico, dispensado o encaminhamento do original. Os tribunais eleitorais divulgarão
os números de fax e endereços eletrônicos para esse fim. (§§ 2°, 3° e 6º do inciso II do
art. 11 da Res.). Atenção: A não obtenção de linha ou defeitos de transmissão ou recep
ção não interrompem a contagem dos prazos e tampouco podem ser alegados como
razão para descumprimento destes.

• As decisões dos juízes auxiliares serão publicadas mediante afixação na Secretaria,
entre 10 e 19 h, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendo encaminhamento de
decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada, iniciando-se a
contagem do prazo a partir da hora da publicação e não da intimação via fax ou
correio eletrônico. (7º e 8º do art. 11 da Res.)

• Os advogados cadastrados nos cartórios como patronos de candidatos ou dos partidos e
das coligações serão notificados com a antecedência mínima de 24 horas do vencimento
do prazo, ainda que por fax ou correio eletrônico (§ 3° do art. Sº da Res.).
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); REGRAS PARA RADIO E TElEVISÃO FORA DO 
HORARIO ElEITORAl GRATUITO IRES. 20988 - Cap. VJ 

1-TRATAMENTO EQUANIME:
• As emissoras devem garantir tratamento equânime entre os candidatos. Sabemos que

emissoras dão destaque para alguns candidatos .. Não devemos permitir que a pretexto
da informação jornalística, seja feita propaganda aberta de seus candidatos preferidos e
contra seus adversários.

• Precisamos acompanhar as programações das emissoras e impedir qualquer tipo de
propaganda eleitoral pelo rádio e televisão fora do horário gratuito.

• Informação jornalística e liberdade de pensamento não podem ser confundidas com
propaganda eleitoral. Se uma emissora fizer programações, convidando sempre um mes
mo/a candidato/a, ou se em seus programas forem feitas transmissões que se caracte
rizam como propaganda eleitoral, o Partido deverá tomar as providências jurídicas para
fazer cessar esse tipo de programação. A seguir, citamos os artigos da Resolução que
tratam sobre essa matéria.

2- PROIBIÇÕES As EMISSORAS DE RÁDIO E TElEVISÃO:
A partir de 1 ° de julho de 2002, é vedado às emissoras, em sua programação 
normal e noticiário (art. 19 da Res.): 

• transmitir, ainda que em forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesqui
sa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível a
identificação do entrevistado ou manipulação de dados;

• utilizar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, ou produzir ou veicular
programa, que degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação ou produzir ou
veícular programa com esse efeito;

a veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candida
to, partido ou coligação, ou seus órgãos ou representantes; 

a dar tratamento privilegiado a candidato, partidos ou coligações; 

11 veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa que faça 
alusão ou crítica a candidato, partido político ou coligação, mesmo que de forma dissimu
lada, exceto programas jornalísticos ou debates políticos; 

11 divulgar nome de programa que se refira a candidato/aescolhido em convenção, ainda 
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do/a candidato/a ou com 
variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do/a 
candidato/a, fica proibido a sua divulgação, sob pena de cancelamento do res
pectivo registro. 

A partir de 1 ° de agosto, é vedado, ainda, às emissoras, transmitir programa apre
sentado ou comentado por candidato escolhido em convenção (art. 20 da Res.). Ou 
seja, se o programa da emissora leva o nome do/a candidato/a, a emissora poderá até 
continuar com o programa, desde que modifique o nome, ficando expressamente proibida a 
apresentação ou comentários pelo/a candidato/a, ou ainda, a menção de seu nome durante 
a programação. 
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• -rdiâ prdibições ê penalidades abaixo especificadas, aplicam-se, também, aos sítios manti
dos pelas empresas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à
prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionqdo, inclusive provedores da
Internet (§ 2° do art. 20 da Res.).

PENAUDADE: 

• A inobservância de qualquer dos ltens acima, sujeitará o responsável pela empresa às
penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitoral e ao pagamento de multa de R$
21.282,00 a R$ 106.410,00, duplicada em caso de reincidência (§ 1 ° do art. 20
da Res.).

• A emissora poderá, ainda, sofrer a punição de suspensão, por vinte quatro horas, de
sua program"_ção normal. A reincidência implica a duplicação da penalidade. No
período de suspensão, a emissora transmitirá a cada quinze minutos a informação de que
se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral (art. 69 e § 1 ° da Res.). A cada
reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado ( § 2° do a,:t. 69 da Res.).

• Recebida a reclamação sobre o descumprimento das disposições da Lei Eleitoral ou das
instruções do T.S.E. (em especial as Resoluções 20.951 e 20.988), a Justiça Eleitoral
notificará a emissora reclamada para, querendo, apresentar razões de defesa no prazo
improrrogável de 48 horas (art. 5, § 1° da Res. 20.951)

4- DEBAnS lArt. 21 da Res. 20.9881:

• Assegura-se a participação em debates somente aos candidatos de partidos com repre
sentação na Câmara dos Deputados e facultada aos demais.

• A lei admite a realização de debate sem a presença de candiâato de algum partido, desde
que a emissora responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de
72 horas de sua realização (§ 1 ° do art. 21 da Res.).

• Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela
emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser feita mediante sorteio, salvo
se for- celebrado acordo diverso entre os partidos interessados, ou seja, entre aqueles
que aceitaram o convite.

A- CANDIDATOS MAJORITÁRIOS: É assegurada a participação de TODOS os Partidos e
Coligações que tenham candicfatos registrados (art. 21, inc. Ida Res.). A apresentação dos
debates poderá ser feita:
• em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo;
• em grupos, estando presentes, no mínimo, três candidatos;

B- CANDIDATOS PROPORCIONAIS:

• É assegurada a participação de TODOS OS PARTIDOS que tenham candidatos registrados
e devem ser organizados de modo a assegurar a presença de número equivalente de
candidatos de todos os partidos concorrentes ao pleito, podendo desdobrar-se em
mais de um dia. (art. 21, inc. II da Res.).

• É vedada a presença de um mesmo/a candidato/a a eleição proporcional em mais de um
debate na mesma emissora (§ 2° do art. 21 da Res.).

PENAI.IDADE: 

• O descumprimento das regras referentes aos debates sujeita a empresa infratora à
suspensão, por 24 horas, da programação normal e à transmissão a cada 15 minutos
da informação de que se encontra fora do ar por ter desobedecido à lei eleitoral. Em cada
reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado (§ 3º do art. 21 da Res.).
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DIREITO DE RESPOSTA NO RADIO E TEIEVISIO 
FORA DO HORARIO GRATUITO (Res. 20.9511: 

• Fica assegurado o exercício do direito de resposta, a partir da escolha dos candidatos
em Convenção, ao partido, coligação ou candidato atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social (art.10
da Res.).

• O ofendido, ou seu representante legal, poderá formular pedido para o exercício de direito
de resposta, dentro de quarenta e oito horas da veiculação do programa, dirigido
ao Juiz Auxiliar, devendo a decisão ser pro/atada no prazo máximo de setenta e duas
horas da data da formulação do pedido (art. 12, inc. II, "a" da Res.).

• À vista do pedido, o Juiz Auxiliar deverá notificar imediatamente o responsável pela
emissora que realizou o programa, para que preserve, sob as penas do artigo 347 do
Código Eleitoral, a gravação, que será devolvida após a decisão e querendo, sua defesa
escrita, no prazo de vinte e quatro horas (art. 11, § 2° e art. 12, inc. II, "b" da Res.).

• O responsável pela emissora, ao ser notificado pelo órgão competente da Justiça Eleitoral
ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de
resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo (art. 12, II, "c" da
Res.).

• Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão; o ofendido
utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa, nunca inferior a um
minuto. Atenção para o prazo da resposta, que deve ser veiculada em até 48 horas.
Aconselhamos que a entrega da fita, na emissora, seja feita até 36 horas da intimação
da decisão (art. 12, II, "d" da Res.).

• Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos, a resposta será divulgada na forma que o juiz de propaganda definir, em
termos previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica, mesmo sendo nas
quarenta e oito horas anteriores ao pleito (art. 12, parágrafo único da Res.).

• É preciso que o partido se organize, com rádio e TV escuta e sejam anotadas com
precisão as frases ofensivas do programa, que deverão acompanhar o pedido, bem
como, o horário de veiculação e o nome do programa. Só teremos 48 horas, contados
da veiculação da ofensai para ingressarmos com o pedido de direito de resposta.

• O prazo é contado em horas e devemos ficar atentos para não perdermos esse direito,
muito valioso no processo eleitoral.

• Se constatarmos que um determinado programa está reiteradamente fazendo ofensas
ao Partido e aos nossos candidatos, devemos gravar tais programações, para que pos
samos ter elementos precisos para ingressarmos com as medidas jurídicas cabíveis,
apresentando, inclusive, pedido de suspensão da emissora.

• NOTIFICAÇÕES: Os pedidos de resposta, reclamações ou representações, bem como
as notificações ou intimações oriundas de reclamações, representações ou pedidos de
resposta contra candidatos, partidos ou coligações serão feitas, preferencialmente,
por fax ou correio eletrônico, dispensado o encaminhamento do original. Os tribunais
eleitorais divulgarão os números de fax e endereços eletrônicos para esse fim (§§ 2°, 30
e 6º do inciso II do art. 11 da Res.). Atenção: A não obtenção de linha ou defeitos de
transmissão ou recepção não interrompem a contagem dos prazos e tampouco
podem ser alegados como razão para descumprimento destes.
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• As decisões dos juízes auxiliares serão publicadas mediante afixação na Secretaria,
entre 10 e 19 h, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendo encaminhamento de
decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada, iniciando-se a
contagem do prazo a partir da hora da publicação e não da intimação via fax ou
correio eletrônico. (7º e 8° do art. 11 da Res.)

• Os advogados cadastrados nos cartórios como patronos de candidatos ou dos partidos e
das coligações serão notificados com a antecedência mínima de 24 horas do vencimento
do prazo, ainda que por fax ou correio eletrônico (§ 3º do art. 5º da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumprimento dos pra
zos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res.
20.951 (24 para contra-razões e 24 horas para decisão).

DIREITO DE RESPOSTA NA IMPRENSA ESCRITA 

• É assegurado o direito de resposta, a partir da escolha do/a candidato/a em con
venção, ao partido, coligação ou candidato atingido, ainda que de forma indire
ta, por conceito, imagem ou por afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa ou
sabidamente inverídica publicada em veículo de imprensa (art. 10 da Res.).

• Ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o exercício do direito de resposta
ao Juiz Eleitoral da Comarca, dentro de setenta e duas horas a contar das 19 horas
da data da constante na capa da publicação, instruindo o P,edido com um exemplar
da publicação e o texto para a resposta (art. 12, inc. , "a" da Res.).

• A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em quarenta e
oito horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de três dias a contar da
data da formulação do pedido.

• Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local,
página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até
quarenta e oito horas após a decisão, ou por solicitação do ofendido, no mesmo dia
da semana em que foi divulgada a ofensa, ainda que fora desse prazo, ou tendo sido a
ofensa publicada em veículo com periodicidade de circulação maior que quarenta e oito
horas, na primeira vez em que circular.

• Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilize sua reparação dentro dos prazos
estabelecidos acima, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta
(art. 12, inc. I, "e" da Res.).

• Não sendo o pedido julgado nos prazos acima descritos, poderá ser dirigido ao órgão
superior, juntando-se cópias autênticas onde se comprove o descumpri.menta dos pra
zos, devendo o julgamento ocorrer de acordo com o rito definido no artigo 16 da Res.
20.951 (24 horas para contra-razões e 24 horas para decisão).

• PUBLICAÇÃO DA RESPOSTA: O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimen
to da decisão, bem como a regular distribuição dos exemplares, quantidade impressa,
raio de abrangência na distribuição e publicidade realizada. (art. 12, inc. I, "f" da Res.)

• Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 do Código Eleitoral (crime de desobediência),
o não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta
sujeitará o infrator ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, duplicado em
caso de reincidência.
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· DOS RECURSOS SOBRE O EXERCICIO DO DIREITO DE RESPOSTA

Este procedimento é aplicável para todos os pedidos de direito de resposta, ou seja, 
dentro do horário eleitoral gratuito, durante a programação normal das emissoras de rádio e 
tv e na imprensa escrita. 

• Contra a decisão dos juízes auxiliares cabe agravo ao Pleno do Tribunal, em 24 horas da
data de sua publicação em secretaria, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões
em igual prazo, a contar da sua notificação (art. 14 da Res.).

• O agravo deverá ser levado a julgamento pelo Plenário do Tribunal e terá como relator o
próprio juiz auxiliar prolator da decisão monocrática, que substituirá, no Plenário, membro
da mesma representação, observada a ordem de antiguidade, devendo ser julgado no
prazo de 24 horas, a contar da conclusão dos autos, independentemente de pauta.
Caso o Tribunal não se reúna neste prazo, o agravo deverá ser julgado na primeira
sessão subseqüente (§§ 1 ° e 2º do art. 14 da Res.).

• Na hipótese do agravo não ser julgado nos prazos acima indicados, deverá ser incluído
em pauta, que deverá ser publicada mediante afixação na Secretaria, com prazo mínimo
de 24 horas (§ 3º do art. 14 da Res.).

• Será assegurado aos advogados das partes o uso da tribuna pelo prazo máximo de dez
minutos, para sustentação oral de suas razões (§ 4° do art. 14 da Res.).

• Após o voto do relator, confirmando ou não a decisão agravada, serão colhidos os votos
dos demais membros da Corte. Os acórdãos serão publicados em sessão, iniciando-se
a contagem do prazo de 24 horas para a interposição de recurso especial ao T.S.E.
(art. 15 da Res.).

• Interposto o recurso especial, o recorrido será imediatamente notificado para apresentar
sua resposta, no prazo de vinte e quatro horas (§ 1 ° do art. 15 da Res.).

• Decorrido o prazo de 24 horas, oferecidas ou não as contra-razões, os autos serão
remetidos ao T.S.E, inclusive por portador, caso necessário, dispensado o juízo de
admissibilidade (§ 2º do art. 15 da Res.).

• A inobservância injustificada desses prazos, sujeita a autoridade judiciária às penas pre
vistas no artigo 345 do Código Eleitoral - crime eleitoral (§ 4º do art. 15 da Res.).

• NO CASO DE SER PROVIDO O RECURSO, será o tempo restituído. Para a entrega da
fita será observado o mesmo procedimento descrito no item "DIREITO DE RESPOSTA
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO", acima, (§ 3º ao art. 15 da Res.). Existe uma regra
no direito eleitoral estabelecendo que os recursos não tem efeito suspensivo, vale dizer,
deferido o pedido, mesmo em caso de recurso da emissora, o exercício do direito de
resposta pode ser exercido (a não ser que o Tribunal suspenda a decisão do Juiz até o
julgamento do recurso). Nesse sentido, aconselhamos, no caso de deferimento do direito
de resposta, seja a fita da resposta apresentada logo após a decisão do Tribunal.

5- PENAllDADE:

Sem prejuízo do crime tipificado no art. 347 do Código Eleitoral (crime de desobediênc.ia), o 
não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará 
o infrator ao pagamento de multa de R$ 5.320,50 a 15.961,50, duplicado em caso de
reincidência da conduta (§ 5° do art. 15 da Res.).



CRIMES ElEITORAIS 

No dia da eleições l§ 5ª do anigo 39 da lei 9.504/97 e an. 41 da Res. 20.9881

a) 0 uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata;

b) a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou
a prática de aliciamento, coação ou manifestações tendentes a-influir na vontade do
eleitor.

• Penalidade: A infração do disposto nos itens acima, constitui crime eleitoral, punível
com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços a
comunidade pelo mesmo período, e multa no valos:- de R$5.32O,5O a R$ 15.961,50.

• Não é crime eleitoral a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão
por partido político, coligação ou candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuá
rio ou se expresse no porte de ·bandeira ou flâmula ou pela utilização de adesivos em
veículos ou objetos de que tenha posse (art. 66 da Res.).

"" 

Outros crimes eleitoraislans. 42 a 54 da ResJ: 

• uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhan
tes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia
mista. Pena: detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 10.641,00 a R$
21.282,00.

• divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou candidatos 
e capazes de exercerem influência perante o eleitorado. Pena: detenção de dois meses a
um ano ou pagamento de cento e vinte a cento e cinqüenta dias-multa. A pena é
agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.

• caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe
falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de seis meses a dois anos e
pagamento de dez a quarenta dias-multa, Nas mesmas penas incorre quem, sabendo
falsa a imputação, a propala ou divulga. A prova da verdade do fatc:Hmputado exclui o.
crime, mas não é admitida: I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; II - se o fato é imputado ao
Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro; III - se do crime imputado,
embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível.

• difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe
fato ofensivo a sua reputação. Pena: detenção de três meses a um ano e pagamento de
cinco a trinta dias-multa. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é
funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

• injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro. Pena: detenção até seis meses ou pagàmento de trinta a
sessenta dias-multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - se o ofendido, de forma
reprovável, provocou diretamente a injúria; II - no caso de retorsão imediata que consis
ta em outra injúria. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua
natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, a pena será de detenção de
três meses a um ano e pagamento de cinco a vinte dias-multa, além das penas corres
pondentes à violência prevista no Código Penal.

• As penas cominadas nos três últimos itens acima, aumentam-se de um terço, se qual
quer dos crimes é cometido: I - contra o presidente da República ou chefe de governo
estrangeiro; II - contra funcionário público, em razão de suas funções; III - na presença
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de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. 

• inutilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado. Pena: de
tenção de até seis meses ou pagamento de noventa a cento e vinte dias-multa.

• impedir o exercício de propaganda. Pena: detenção de até seis meses e pagamento de
trinta a sessenta dias-multa.

• utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios
para propaganda ou aliciamento de eleitores. Pena: detenção de seis meses a um ano e
cassação do registro se o responsável for candidato.

• fazer propaganda, qualquer que seja a sua forma, em língua estrangeira. Pena: deten
ção de três a seis meses e pagamento de trinta a sessenta dias-multa. Além da pena
cominada, a infração ao presente artigo importa a apreensão e perda do material utilizado
na propaganda.

• participar o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos de
atividades partidárias, inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou
abertos. Pena: detenção de até seis meses e pagamento de noventa a cento e vinte
dias-multa. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televi
são que autorizar transmissões de que participem os mencionados nesta regra, bem
como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos.

• funcionário postal não assegurar a prioridade prevista no art. 239 do Código Eleitoral.
Pena: pagamento de trinta a sessenta dias-multa.

• o serviço de qualquer repartição federal, estadual ou municipal, autarquia, fundação
estadual, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo Poder
Público, ou que realize contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependên
cias, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou coligação. Pena: detenção até
seis meses e pagamento de trinta a sessenta dias-multa (art. 81 da Res.). Este impedi
mento será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça
Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator, mediante
representação fundamentada de autoridade pública, de representante partidário ou de
qualquer eleitor ( art. 81, parágrafo único)

• Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos arts. 43 a 46 e 48 e 51
da- Res., deve o/a juiz/juíza verificar, de acordo com seu livre convencimento, se o
diretório local do partido político, por qualquer dos seus membros, concorreu para a·
prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Nesse caso, imporá o/a juiz/
juíza pena de suspensão de sua atividade eleitoral pelo prazo de seis a doze meses,
agravada até o dobro nas reincidências (art. 52 parágrafo único da Res.).

• Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta Resolução aplicam-se em
dobro.

Procedimento: 

• Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal prevista na legislação eleitoral
deverá comunicá-la ao Juiz da Zona Eleitoral onde a mesma se verificou (art. 57 da Res.).

• Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assi
nado pelo apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério
Público local, que procederá na forma do Código Eleitoral.

• Se o Ministério Público julgar necessários maiores. esclarecimentos e documentos comple
mentares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quais
quer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.

• Respondem penalmente pelos partidos políticos e pelas coligações os seus representan
tes legais (art. 58 da Res.).
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RECLAMAÇIES E REPRESENTAÇÕES EM GERAL (RES. 20.9511 
• As reclamações, as reprsentações e os recursos sobre matéria disciplinada nas instruções

são consideradas de natureza urgente, devendo preferir aos demais. Os feitos eleito
rais, no período entre 5 de julho e 1 ° de novembro de 2002, terão prioridade para a
participação do Ministério Público e dos juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalva
dos os processos de hábeas corpus e de mandado de segurança.

• As reclamações e representações relativas ao descumprimento da Lei Eleitoral, salvo os
procedimentos específicos de direito de resposta, podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público (art. 3° da Res.).

• As reclamações e representações deverão ser dirigidas aos Juízes Auxiliares dos tribunais
regionais, mas eleições federais, estaduais e distritais e ao T.S.E., na eleição presidencial,
que serão designados pelos tribunais eleitorais entre os seus ministros e juízes substitu
tos. Deverão ser distribuídas igualitariamente a cada um dos juízes auxiliares, observada
a ordem de protocolo no respectivo Tribunal Eleitoral. As reclamações ou representações
deverão relatar os fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. .:

• As petições ou recursos relativos às reclamações ou representações serão admitidos via
fax ou correio eletrônico, quando possível, dispensado o encaminhamento do
original, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a cópia do documento recebido,
que permanecerá nos autos (art 4º e § 1º da Res.).

• A não-obtenção de linha ou defeituosa na transmissão ou recepção não se constitui
motivo para descumprimento dos prazos legais.

• Os tribunais eleitorais divulgarão os números de fax e endereços eletrônicos que poderão
ser utilizados para o recebimento de representações ou recursos.

• Recebida a reclamação ou representação, a Secretaria notificará imediatamente o recla
mado ou representado, preferencialmente por fax ou correio eletrônico, para, querendo,
apresentar defesa em 48 horas.

• Quando o reclamado ou representado for candidato, partido político ou coligação, as
notificações serão feitas preferencialmente por fax ou correio eletrônico, no en-
dereço informado por ocasião do pedido de registro.

• Os advogados cadastrados nas Secretarias dos tribunais como patronos de candidatos
ou dos partidos e das coligações serão notificados para o feito, com a antecedência
mínima de 24 horas do vencimento do prazo previsto acima, ainda que por fax ou correio
eletrônico (art. s0, § 3º da Res.).

• Os advogados poderão pedir o arquivamento de procuração na Secretaria dos tribu
nais, tornando dispensável a juntada de mandato em cada processo relativo às eleições
de 2002.

• O relator poderá encaminhar o feito ao Ministério Público e, na hipótese de não haver
pronunciamento em 24 horas, requisitá-lo para proferir a decisão em- 24 horas (arts.
6º e 7° da Res.).

• As decisões monocráticas serão publicadas mediante afixação na Secretaria, entre 10 e
19h de cada dia, devendo o fato ser certificado nos autos. Havendo encaminhamento
de decisão às partes, dela deverão constar o dia e a hora em foi publicada.

• Contra a decisão do juízes auxiliares caberá agravo, no prazo de 24 horas da data de
sua publicação em Secretaria, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual
prazo, a contar da sua notificação (art. 8° da Res.).

• O agravo deverá ser levado a julgamento pelo Plenário do Tribunal e terá como relator o
próprio juiz auxiliar prolator da decisão monocrática, que substituirá, no Plenário, membro
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da mesma representação, observada a ordem de antiguidade, devendo ser julgado no 
prazo de 48 horas, a contar da conclusão dos autos, independentemente de pauta. 
Caso o Tribunal não se reúna neste prazo, o agravo deverá ser julgado na primeira 
sessão subseqüente (§§ l O e 2º do art. 8 da Res.). 

• Na hipótese do agravo não ser julgado nos prazos acima indicados, deverá ser incluído
em pauta, que deverá ser publicada mediante afixação na Secretaria, com prazo mínimo
de 24 horas (§ 3º do art. 8º da Res.).

• Será assegurado aos advogados das partes o uso da tribuna pelo prazo máximo de dez
minutos, para sustentação oral de suas razões (§ 4º do art. 8 da Res.).

• Após o voto do relator, confirmando ou não a decisão agravada, serão colhidos os votos
· dos demais membros da Corte. Os acórdãos serão publicados em sessão, iniciando-se

a contagem do prazo de três dias para a interposição de recurso especial ao T.S.E.(Art.
9º da Res.).

• Interposto o recurso especial, os autos serão conclusos ao presidente do Tribunal que, no
prazo de vinte e quatro horas, proferirá decisão fundamentada, admitindo ou não
recurso (§ 1 ° do art. 9º da Res.).

• Admitido o recurso especial, será assegurado ao recorrido o oferecimento de contra
razões, no prazo de três dias, contados da intimação, por publicação na Secretaria.
Decorrido o prazo de três dias, oferecidas ou não as contra-razões, os autos serão
remetidos ao T.S.E, inclusive por portador, caso necessário (§§ 2° e 3º do art. 9º da 
Res.).

• Não admitido o recurso especial, caberá agravo de instrumento para o T.S. E., no
prazo de três dias, contados da publicação do despacho na Secretaria. Formado o
instrumento com as peças indicadas no §1º do art. 544 do CPC e com certidão da
publicação do acórdão recorrido, será intimado o agravado para oferecer resposta ao
agravo e ao recurso especial, no prazo de três dias, contados da publicação na Secreta
ria (§§ 4º e 5º do art. 9º da Res.).

• No T.S.E., provido o agravo, o recurso especial será julgado de imediato (§ 6° do art. 9°).

• As reclamações, representações e recursos sobre o processo eleitoral são considerados
de natureza urgente, devendo seu julgamento preferir aos demais Os prazos relativos
às reclamações ou representações e aos pedidos de resposta são contínuos e peremptó
rios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados entre 5 de julho de
2002 e a proclamação dos eleitos, inclusive em segundo turno, se houver.

DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS: 

Não sendo o feito julgado nos prazos fixados acima, o pedido pode ser dirigido ao órgão 
superior, devendo a decisão ocorrer de acordo o rito definido acima (§ 10 do art. 96 da Lei 
9.504/97). 

Poderá, ainda, o/a candidato/a, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional 
Eleitoral contra o Juiz Eleitoral e, ao Tribunal Superior Eleitoral contra aos TREs, pelo 
descumprimento das disposições da Lei Eleitoral e das instruções do TSE, ou que der causa 
ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais; nesta caso, ouvido 
o representado em 24 horas, o Tribunal ordenará a observância do procedimento que
explicitar, sob pena de incorrer o Juiz em desobediência (art. 78 da Res.).

33 
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LEI 9840, de 28/09/99, sobre CORRUPÇÃO ELEITORAL 
lAn.&o da ResJ 

A lei 9.840 introduziu dispositivo na Lei Eleltonl 9.504/97, com a seguinte redação: 

''Art41-A - Ressalvado o disposto no art 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio/ 
vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor; com o fim 
de obter-lhe o voto/ bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza/ inclusive emprego ou 
função pública/ desde o registro da candidatura até o dia da eleição/ inclusive/ sob pena de 
multa de R$1.06�10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) a 53.205,00 ( 
cinqüenta e três mil duzentos e cinco reaisJ e cassação do registro ou do diploma/ 
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64/90. 'r art 
60 da Res.). 

• A compra de votos era considerada apenas crime eleitoral pelo Código Eleitoral. A Lei
9.840 introduziu a_ cassação do registro do/a candidato/a qu registro do diploma como
punição, sem prejuízo da penalidade prevista no Código.

·. 

• Foi feita a ressalva do disposto no art. 26 e seus incisos, ou seja, podem os candidatos
efetuar os atos ali previstos sem que sejam considerados infração à Lei Eleitoral, como
por exemplo, brindes de campanha (camisetas, chaveiros, etc.).

• A Lei n.0 9.840 modificou, ainda, o§ 5° do artigo 73 da Lei Eleitoral, que passou a vigorar
com a seguinte redação:

"Arl73_ 

§ 5º - Nos casos de descumprimento dos incisos I, II, III, IV e VI do capuC sem prejuízo
do disposto no parágrafo anterior, o candidato beneficiado/ agente público ou não/ ficará
sujeito à cassação do registro ou do diploma."

• Os incisos I, II, III, IV e VI do artigo 73 estabelecem:

''Att. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou ·não/ as seguintes condutas 
tendentes a afetar a igualdade de opottunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

I - ceder ou usar, em benefício de candidato/ pattido político ou coligação/ bens móveis
ou imóveis pettencentes à administração direta ou indireta da União/ dos Estados, do Distrito 
Federal dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de Convenção partidária;. 

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, 
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos 
que integram;. 

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal 
estadual ou municipal do Poder Executivo/ ou usar de setlB serviços/ para comitês de 
campanha eleitoral de candidato/ pattido político ou coligação/ durante o horário de expedien
te normal salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;. 

IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato/ pattido político ou coliga
ção/ de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvenciona
dos pelo Poder Público;. 

VI- nos três meses que antecedem o pleito:.

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
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Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos 
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em 
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emer
gência e de calamidade pública;. 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no merca
do, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;.

c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;.

ATENÇÃO: A penalidade que era prevista no artigo 73 da Lei Eleitoral foi ampliada, tendo sido 
incluída a cassação do registro do/a candidato/a, que poderá ser decretada pelo Juiz Auxiliar 
através de mera representação com base na Lei n. 0 9.504/97. Ressaltamos o inciso II do 
artigo 73, para que nossos parlamentares fiquem atentos quanto à proibição de utilização de 
materiais e serviços das Casas Legislativas. 
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Propaganda eleitoral X Promoção pessoal 

O TSE em resposta à consulta nº 794, de 24/05/02, fixou os parâmetros entre 
propaganda eleitoral e promoção pessoal. 

Entende-se por ato de propaganda eleitoral aquele que leva ao conhecimento geral, 
ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a 
ação política que o candidato pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o 
postulante é o mais apto para o exercício de determinado cargo público. A propaganda 
realizada sem tais características, configura-se mera promoção pessoal, podendo, entre
tanto, em determinadas circunstâncias configurar abuso poder econômico. 

A partir deste entendimento: 

!proibida:

• A colocação de cartazes contendo foto do pretenso candidato e o cargo que ocupa,
nos vidros traseiros de ônibus, para divulgação de livro, programa de rádio ou de televi
são, em razão da inexistência de relação entre o produto objeto da publicidade e a
menção do cargo que ocupa o postulante.

• Além disso, o artigo 37 da Lei 9.504/97, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em
bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do Poder Público, o que é o caso dos
ônibus e táxis, que são bens de uso comum. Esta proibição se aplica tanto na parte
externa, quanto no interior dos veículos.

l pennltida:

• A veiculação de mensagens de felicitação ocasionais (Natal, Ano Novo, Dia Internacional
da Mulher, Aniversário do Município, etc.), antes de 06 de julho, desde que não haja
qualquer menção à eleição ou à plataforma política do possível candidato. Embora seja
permitida a conduta, é importante ressaltar que, a depender das dimensões, intensida
de e quantidade da propaganda aliadas aos meios de comunicação em que é veiculada,
tal ato poderá configurar abuso de poder econômico, sujeitando o beneficiário a cassa
ção do registro ou do mandato.

- - - -- ---------
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O ORÇAMENTO 

É nesta fase que a campanha começa a tomar 
caracterlsticas mais práticas, ultrapassando a fase 
do planejamento. Um orçamento bem feito é a 
garantia de que a campanha não irá parar por 
falta de recursos financeiros, já que é muito co
mum subdimensionar os custos e ter desagra
dáveis s.wpresas quando se aproxima o final de 
uma campanha, como falta de material e impres
sos ou recursos para fazê-los. É imperdoável 
parar uma campanha simplesmente porque não 
se tem mais material para a militância trabalhar. 

O orçamento deve sempre priorizar os últi
mos meses de campanha, pois é aí que as pes
soas estão mais envolvidas no processo elei
toral e com maior tendência a se decidir sobre 
determinado candidato Portanto, o volume de 
materiais necessários é maior. 

A elaboração de um orçamento exige mi
núcia, tem que ser o mais completa po�sível, 
procurar cobrir todas as brechas e deve ser feita 
l,evando-se em conta as necessidades levanta
das pelo planejamento com relação à quanti
dade de áreas e eleitores a atingir. 

Um bom orçamento deve, primeiramente, le
vantar a quantidade de materiais necessários a cur
to, médio e longo prazo, para adequá-lo ao volu
me de recursos arrecadados durante a campanha. 

Em segundo lugar, deve pesquisar máximo 
de fornecedores para cada tipo de material, pois 
sabemos que a diferença de preço entre um for
necedor e outro pode ser muito grande. Uma 
fonte para descobrir fornecedores são as Pági
. nas Amarelas das listas telefônicas, bem como 
a consulta a pessoas experientes em campanhas 
ou nas áreas específicas ( departamentos de im
prensa, jornalistas, publicitários etc.) 

O último item para confeccionarmos um bom 
orçamento é o levantamento de custos junto aos 

fornecedores listados. No final deste capítulo 
damos um exemplo de ficha de orçamento. 

ITENS DE UM ORÇAMENTO 
Um orçamento deve tentar esgotar todos os 

custos diretos e indiretos de uma campanha. 
A seguir relacionamos os gastos mais comuns 
em uma campanha: 

I -Veículos: gastos com compra ou aluguel, 
gasolina, manutenção, instalação de som, de
coração (pintura); 

2- Serviços especializados: jornalista, fotó
grafo, arte-finalização, locutores para rádio e/ 
ou comícios. Uma dica: procure identificar, 
entre as pessoas próximas, as que desenvol
vem este tipo de trabalho, pois você consegui
rá baratear o custo da campanha; 

3- Despesas Operacionais: palanques,
shows, som, decoração, barracas; 

4- Materiais de campanha: gastos com im
� pressas, faixas, cartazes, adesivos; 

5- Brindes: camisetas, chaveiros, bonés,
· porta-títulos, canetas;

6- Mala direta: etiquetas, envelopes,
postagem etc;

7-Comitê: aluguel, água, luz, telefone, alu
guel de telefone, móveis, utensílios, material
de escritório, limpeza, conservação.

Dica 

Nunca fique "nas mãos" de um único forne
cedor, pois, por vários motivos, ele pode não 
cumprir os prazos necessários.Se houver con
dições, forme um estoque prévio de materiais e 
matéria-primas (papel, camisetas, bonés etc). 
Isto barateia muito os gastos numa campanha, 
que tendem a ter uma elevação grande de pre
ço no decorrer da campanha eleitoral. 

Sugestão de modelo para levantar orçamento 

Jornal oficio 21sx315111111 . 2.X:1 I0.000 Grá�ca A-preço: X Gráfica c-pr� z 

r-otolito iõem 3 Gráfica A-preço: a Gráfica B-preço: b Gráfica e-preço: e 

Arte-final 1 Estúõio A - pr� ( Estúõio B - preço: J Estúõio e - preço: I, 

Fotowafias roox15omm PB 1 . Fotó9raf o A - preço: m Fotógrafo B - preço: e Fotõgraf o e - preço: o 

camiseta P.M.G. 3-000 Loja A-preço X Loja B -preço � Loja e -preço z 

Arte 200XIOO l Fornec. A-preço: a Fornec. B-preço: 11 Fornec. e-preço: v 



17) Quanto eu tenho para gastar e quais ós
meus recursos humanos disponíveis ? 

Nas campanhas petistas esse tem sido um dos 
temas mais espinhosos. Seja como for, um plane
jamento de gasto e arrecadação é fundamental. 

O trabalho cooperativado (compra de papel, 
camisetas, carro-de-som etc. ) entre candidatos 
é muito valioso. Apesar da dificuldade de pô-lo 
em prática pelo conflito de interesses, sugeri
mos que os candidatos petistas tentem fazê-lo. 

18) Quanto me falta arrecadar?
A partir dos recursos disponíveis ou previs

tos, temos que determinar quanto falta. 
19) Como e onde conseguir ?
Não adianta querer fugir desse tema. Cam

panha (mesmo a pelista, que tem custo muito 
mais baixo que as dos adversários) se faz com 
dinheiro. Um esforço sincero, otimista e criati
vo de arrecadação de recursos é fundamental. 

20) Quanto tempo eu levarei para arreca
dar esse valor? 

O pré-candidato precisa ter uma previsão de 

c) deve ser simples, direto, objetivo e pontu
al, fornecendo ao apoiador argumentos na hora 
de pedir votos e uma visão do que se pretende 
com.º mandato em relação ao eleitor, a suas 
aspirações ou convicções; 

d) a esquerda tem uma tendência a deificar
programas. No entanto, por mais que eles se
jam importantes, não ganham eleições sozi
nhos; Como dizia um velho revolucionário rus
so, podemos escrever um programa a cada meia 
hora, inas pô-lo em prática é que são elas. 

23) Qual o melhor símbolo e slogan para a
minha campanha? 

Os componentes ideológicos, políticos, da 
campanha devem ter um logotipo e slogan que 
os resuma e simboJize. Trataremos disso quan
do analisarmos a propaganda e a comunicação 
na campanha (pág.38). 

24) Qual o melhor visual para minha cam-
panha? 

Também será analisada à pág. 38. 
25) Que outros serviços serão necessários ?

quanto tempo levará para 
arrecadar o dinheiro para 
sua campanha. Previsões 
erradas podem causar es
trangulamento da campa
nha pela falta .de material 
impresso, combustível etc. 

Ter uma visão sempre 

atualizada do que 

está acontecendo 

Além de comunicação, a 
campanha envolve uma infra
estrutura grande, como carro, 
carro-de-som, material para 
comícios, comitê etc. Esses 
serviços precisam estar orça
dos e previstos. 

21) Quais são as minhas
chances? 

Feito todo esse levanta
mento, o candid!}tO terá con
dições de responder às ques

26) Como consolidar os 
apoios? 

na nossa campanha, 
na do partido e na 

dos concorrentes Aqui, o pré-candidato de
terminará quais as ações ne
cessárias para garantir os 

apoios potenciais e quando deve executá-las. 

é fundamental. 

tões capitais: tenho potencial de voto suficiente 
para me eleger? Se tenho, terei apoiadores e con
dições materiais para fazer a campanha ? A res
posta a essas questões deve ser sincera e, na me
dida do possível, racional, sem ilusões. Em cam
panha não existem mágicas. Não há, pelo me
nos para nós, do PT, votos fantasmas. Uma elei
ção pode ser perdida durante a campanha, mas 
só será ganha se a história do candidato a tiver 
construido nos anos anteriores. 

22) Quais os temas que deverão constar do
meu programa ? 

O programa dever responder a alguns itens: 
a) tem que ser condizente com o mandato

almejado. Não adianta prometer que vai influir 
na política estadual de meio ambiente se o man
dato pretendido é de vereador; 

b) deve referir-se às aspirações, realidades e
necessidades das principais correntes de apoio 
da candidatura. Não pode, porém, ser "fecha
do", excessivamente restritivo a ponto de difi
cultar novas adesões; 

27) Como adaptar a minha estratégia aos
meus apoiadores? 

A. campanha não é feita apenas como nós
gostaríamos, mas, também, como os apoiadores 
julgam que deve ser feita. Esse casamento é 
deJicado e deve ser bem pesado pelo pré-can
didato. Embora não seja boa política contrariar 
apoiadores, em alguns momentos talvez seja 
necessário fazê-lo, para não comprometer a li
nha geral da campanha. 

28) Quando e onde devo estar presente?
Esta questão está ligada à anterior. As ações

de campanha devem obedecer a um cronograma 
que, embora necessite ser flexível, não pode 
ser modificado a todo instante, sob pena de se 
desfigurar o plano traçado. 

29) Quais os outros meios de atingir os
eleitores? 

Aqui, deveremos considerar outros meios e 
eventos que embora não sejam produzidos pela 
campanha, podem ser utilizados por ela. Ob- 2]
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servar o calendário de feriados e os fatos polí
ticos, econômicos, sociais e culturais que acon-
tecem sim.ultaneamente à campanha é um bom 
caminho. Em 1994, a parabólica do Ricupero 
levou o PT a programar atividades e materiais 
de campanha relacionados com o fato. A inici
ativa parecia correta, porém esbarrou na total 
indiferença do eleitor,. satisfeito com o Plano 
Real. Como disse um analista político dojor
nal 110' Estado de São Paulo" à época, o eleitor 
estava propenso a achar que se o Real desse 
certo o mérito seria do Fernando Henrique, e 
se desse errado, a culpa seria do Lula. Fica, 
assim, a ressalva: a campanha deve usar de for
ma lúcida os eventos conjunturais, mas não 
pode ser desfigurada em função deles. 

30) Como controlar o fluxo de arrecadação
e despesas da campanha? 

· · · 

Procedimentos básicos de contabilidade, 
como um registro de fluxo de caixa, é funda
mental. Os recursos, que no nosso caso já são 
poucos, tendem a evaporar. Por isso, devem ser 
controlados com rigidez suficiente para que se
jam utilizados da forma mais criativa possível, 
mas que. não estrangule a campanha. 

31) Como controlar, selecionar, coordenar e
utilizar bem as informações que chegam du-
rante a campanha? 

A campanha tem uma história viva, que vai 
se modificando na medida em que interagem 
os diversos candidatos. Ter uma visão sempre 
atualizada do que está acontecendo na nossa 
campanha, na do partido e na dos concorrentes 

- é fundamental. Para isso, é necessária a cria
ção de uma rede de fontes que permitam ao
candidato e seus apoiadores, mergulhados na
campanha, não se alienar das demais campa
nhas e do meio.

@ 
32) Quais as quàlificações necessárias para

quem fará a campanha? 
Este item está desenvolvido no capítulo que 

trata do organograma. Fica, no entanto. a ob
servação geral: além da disposição de militân
cia do candidato e seus apoiadores, é necessá
rio um número mínimo de pessoas com 
capacitações técnicas, como jomalistá, publi
citário, letrista, operador de som etc. Quanto 
mais pudennos agregar à nossa campanha apoi
adores com esse perfil, mais estaremos barate
ando ou eliminando custos. 

33) Como orientar e treinar o pessoal?
É comum nas campanhas do PT a aproxi

mação de apoiadores na reta final. Essas pes
soas e seu enorme potencial de trabalho ten
dem a ser minimizados pela inexperiência de 
como fazer campanha ou péfa inibição. Um trei
namento básico e a elaboração de orientações 
para a campanha, um folheto do tipo "como 
conquistai votos" ou "cc,mo ajudar na campa
nha'' são iniciativas que dão resultado. 

O mesmo vale para os militantes de pri
meira hora. 

34) Como e quando reformular as estratégi
as .por nós adotadas na campanha? 

Uma campanha se desenvolve num crescen
do, uma espiral que deve ter o seu auge próxi
mo à data da eleição. O seu bom desempenho 
é observável quando um evento vai gerando 
outros, atraindo mais pessoas e a agenda do 
candidato está sempre lotada de compromis
sos consistentes. 

A candidatura que não perder de vista o 
desenvolvimento.da sua campanha e dos con
correntes e que estiver atenta à conjuntura, 
não terá dificuldades de diagnosticar quando 
o seu trabalho vai bem ou não.

rimeiro 
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"Sd você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se 
conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem 
o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas."
Sun Tzu

APRESENTAÇÃO 
Em campanha eleitoral não há lugar para o improviso. Especialmente nas campanhas do PT, que não 
contam com o poder de grandes somas em dinheiro nem com a simpatia da grande imprensa, é preciso 
muito senso profissional, disciplina e compromisso político. 
Organizamos este caderno com o objetivo de auxiliar a racionalização de nossos esforços e recursos 
em campanhas eleitorais, sem a pretensão de esgotar o assunto. Aqui estão dicas e sugestões capazes 
de nos ajudar a construir, com os recursos humanos e materiais disponíveis, candidaturas e mandatos 
comprometidos com o Projeto Petista. 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 
Para lembrar: 
ANÁLISE: Significa "decompor em partes", portanto, da análise podemos dizer que envolve dissecar 
todos os elementos que compõem determinado processo social para termos o reconhecimento do 
terreno em que vamos atuar e formular as melhores ações a serem desenvolvidas. 
ESTRUTURA: A estrutura é reconhecida pela formação econômica, política e social, por longo espaço 
de tempo, numa determinada sociedade. Define-se por seu caráter permanente e por ter movimento 
lento de mudança. 
CONJUNTURA: É uma situação onde determinamos acontecimentos ocorrem em certo espaço de 
tempo, sob certas circunstâncias ligadas entre si. A conjuntura é dinâmica e tem caráter transitório. 
TÁTICA: É a forma de intervir na realidade. A tática deve ser a ponte entre a conjuntura analisada e a 
estratégia definida. 
ESTRATÉGIA: É a política global para alcançar o objetivo estratégico e obter sua manutenção. 
Dica: No caso do PT, o socialismo é o objetivo estratégico. 
DICA: Não há uma análise neutra. Todo aquele que se ocupa de realizá-la está dentro da própria 
conjuntura ( e claro, na estrutura) mas, nara que o resultado de nossa análise conjuntural seja 
satisfatório é preciso sermos críticos, sem mascarar os elementos encontrados. O exercício da análise 
de conjuntura deve ser objetivo. Lembre-se sempre que não se trata um panfleto e sim um instrumento 
para a ação política e deve ser o mais ·fiel possív:el para que o resultado seja o desejado. 

Construindo a Análise de conjuntura: 
1 Defina o Objeto de Análise: 
Escolha local (território/ sociedade em questão) e tempo (período a ser analisado). 
Ex.: Nosso objeto da análise conjuntural é o Brasil em 1999. 

2 Informe-se: 
Colher todo o tipo de informação sobre o objeto de análise é indispensável. 

3.Escolha a sua Forma de Visualização da Sociedade:
Existem muitas metodologias para análise conjuntural, mas o importante mesmo é que, seja qual for o
método utilizado, a visualização seja completa e objetiva.
SUGESTÕES:
- Visualizar sobre um grande pano de fundo (por exemplo o capitalismo) a movimentação social
identificando qual o papel de cada força envolvida (como em um grande teatro, os atores) o "enredo"
oferecido pelas relações e contradições estabelecidas entre e sobre cada uma e todas elas, pode ser um
bom exercício para a análise proposta.
- Um campo de batalhas também é uma visualização bastante utilizada: Quem faz parte dos exércitos?,
Qual o campo de batalhas? Quais os movimentos? Quais as posições? Quem são os aliados? Quem são
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� os inimigos? Quem está excluído dos grupos organizados? Qual a forma de organização dos exércitos? 
Qual o nível de organização dos exércitos? 

4. Elaborar a Tática para Transformar a Conjuntura.
POLÍTICA DE ALIANÇAS
A análise competente da conjuntura é um passo importante para que se perceba, de pronto, que a
dimensão da política de alianças ultrapassa a política de coligações partidárias.
O panorama fiel realizado sobre os cenários políticos e as forças que sobre eles atuam colocam para
muito além das siglas partidárias as nossas alianças rumo à consolidação do projeto dos trabalhadores.
O termo Política de Alianças, portanto, atua sobre todas as nossas prováveis relações de construção:
No sentido de atingir os objetivos designados pela candidatura,
Na caracterização de nossa atuação,
Na governabilidade e em nossas identidade fora da esfera partidária.
Enquanto coligação compreende apenas siglas, as alianças envolvem movimentos, segmentos sociais,
categorias e também os Partidos Políticos. Alianças não têm prazo de validade, duram o tempo dos
compromissos firmados e podem não envolver como objetivo imediato uma eleição.
Em se tratando de eleições, precisamos considerar alianças e coligações observando seu peso na
consecução dos objetivos da candidatura e suas possibilidades de garantir a governabilidade necessária
ao mandato.

DICA : Uma Política de Alianças partindo de uma boa análise conjuntural e de uma boa "amarração" 
política é garantia de um resultado satisfatório no que toca ao acúmulo de forças que esta pode 
oferecer. 
Já a política para coligações partidárias além de levar em conta todos os aspectos, objetivos e 
amarrações observados para a política de alianças sociais, deve ser cuidadosa no sentido de assimilar 
que existem questões imediatas relativas à eleição e ao mandato que devem ser devidamente 
trabalhadas para não acarretarem prejuízos à construção da candidatura e conseqüentemente do 
mandato. 

ATENÇÃO: 
Quando tratamos de Política de Alianças e de sua utilização tática desvinculando-a da elaboração 
estratégica, ou vice-versa, podemos incorrer em dois erros fatais: 
-Taticismo: (conhecido também por aliancismo) que consiste na supervalorização dos acordos táticos
sem considerar seu papel estratégico.
-Dogmatismo: (Doutrinarismo) que ignora os passos concretos (táticos) que constróem a estratégia e
assume para o nosso grupo ou linha de pensamento a única expressão da "verdade" sem que esta
interaja com os outros atores sociais.

OS OBJETIVOS DA CANDIDA TORA 
Nem toda candidatura é "pra vencer". Os objetivos de uma campanha vão desde manter determinada 
liderança em evidência, passando por testar o cacife do candidato, até vencer e construir um mandato, 
além de ser um bom modo de divulgar posições políticas e angariar simpatias ao partido. 
Quando a finalidade da candidatura é chegar à vitória, faz-se necessário avaliar de forma sincera e 
destemida as reais possibilidades de atingir-se a meta, evitando sobressaltos e frustrações. 
Listamos algumas Perguntas capazes de auxiliar o posicionamento do candidato e seu grupo de 
apoio, no planejamento da campanha: 
1- Qual é a meta?
Aqui, devemos responder o que se pretende com a candidatura - Pretende-se eleger? - Pretende-se
projetar o candidato para eleições futuras? - Pretende-se fortalecer um projeto político? - Muitas vezes
a meta abrange todas as alternativas propostas.
2- Como atingi-la?
Aqui, a pergunta é: - de quantos votos precisamos para eleger? Partindo da história eleitoral do
candidato, do partido e dos adversários na cidade, podemos estimar a quantidade de votos necessários



. • ,à co�quista do mandato. É importante lembrarmos que o desempenho a ser levado em conta não é 
apenas o do candidato, mas dos outros candidatos do partido ou coligação. 
3- Qual o potencial de votos do pré- candidato?
A partir da história de militância e dos prováveis apoios que terá o candidato, deve-se mapear os 
segmentos regionais e de interesse nos quais tem-se chance de obter votos. 
O mapeamento deve considerar as áreas geográficas de atuação (bairros, distritos, ... ) os segmentos 
sociais e os grupos da sociedade civil organizada que tendem a apoiá-lo ou onde imagina-se conseguir 
apoio. Este mapeamento é vital, pois determina se o pré-candidato terá, ou não, chances na campanha. 

DICA: É bom que se faça este mapeamento e as projeções de forma realista. Devemos ter cuidado 
com as ilusões. O universo de amigos e conhecidos é maior do que aqueles que efetivamente dedicam 
seu voto, aliás, é comum prometer voto a mais de um conhecido. Usamos como praxe multiplicar por 3 
vezes o número de votos necessários para a eleição. (Exemplo: Se a necessidade é de 500 votos para 
elegermos um vereador, em determinado município, precisa-se mapear 1500 votos atingíveis.) 

4- Quantos votos potenciais já dispomos?
A resposta é obtida pelo mapeamento referido acima. 
5- Onde estão?
Resposta também localizável no mapeamento. 
6- Quantos votos nos faltam?
Realizado o mapeamento, se o resultado de votos atingíveis for inferior ao necessário para a eleição, 
deve-se calcular os que faltam. 
7- Onde temos chance de buscá-los?
Aqui, deve-se mapear os locais e segmentos onde podemos buscar os votos que nos faltam. ( bairros, 
distritos, categorias, movimentos específicos ... ) 
8- Quem são nossos concorrentes?
Este levantamento é necessário para sabermos quem são os candidatos ( dos outros partidos ou do PT) 
que estarão disputando os mesmos votos que nós. 

IMPORTANTE: Quando o concorrente detectado pela pergunta acima for um candidato do PT é 
preciso agir com companheirismo e respeito, no sentido de fortalecer a opção pelo PT e, se for o caso, 
pelo outro candidato. 

9- Qual a situação deles em relação ao eleitorado?
A resposta a esta pergunta nos fornece um mapa capaz de nos dar condições de avaliar: - Quem tem 
chances? - Quem está em vantagem? - Como poderemos diminuir nossas desvantagens? 
10- Qual a situação do PT no município? E a dos outros partidos?
Aqui, tentaremos prever a composição da próxima legislatura ( - Quantas cadeiras o PT ocupará? -
Quantas cadeiras para os outros partidos?) 
DICA : Nesta questão é útil analisar-se os desempenhos anteriores do PT e dos outros partidos, como 
ponto de partida. 
11- Quem poderia ser nosso aliado?
Nesta pergunta devemos mapear o universo de atuação de nossos apoiadores. 
DICA 1 : O mapa deve indicar a influência de cada apoiador nos segmentos em que atua. Lembrando 
sempre que a participação do apoiador não significa necessariamente influência sobre em determinado 
segmento. 
DICA 2 : É preciso ter claro que a margem de transferência de votos não é significativa, estima-se em 
apenas 5%. Porém, os apoiadores, caso sejam mesmo influentes, podem abrir passagem ao seus 
candidatos em seus meios de atuação. 
12-Como manter nossos votos e conseguir os que faltam?
Esta resposta indica a estratégia da campanha: - O que é necessário fazer para, no tempo disponível, 
com o universo de votos em potencial à disposição, com os recursos humanos e materiais disponíveis, 
atingir a meta estabelecida para a eleição do nosso candidato. 



. · -DICÂ. : A elaboração da estratégia de campanha conta com quatro aspectos a serem levados em 
consideração: 

::::::> A ESCOLHA DA ÁREA GEOGRÁFICA: deve-se definir onde nossos concentrar esforços, aliás, é 
bom lembrar que campanhas com poucos recursos devem optar pela concentração dos esforços. 

::::::> A DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO ELEITORAL: devemos definir os critérios de atuação na 
campanha. ( ideológico: situação / oposição; direita / esquerda. pragmático: o que faremos quando 
eleitos, personalistas/ carismáticos: enfoque nas atitudes do candidato.) 

::::::> O TOM DA CAMPANHA: deve-se definir a atuação do candidato em relação aos outros 
candidatos. (polêmico, neutro, ponderado ... ) 

::::::> ESCOLHA DOS TEMAS: Esta é uma decisão importantíssima. Os temas escolhidos devem ser 
tratados pelo candidato com clareza e objetividade. As vezes, é mais importante a forma da abordagem 
dos temas ( passar credibilidade, ser acessível) que dar um "show" incompreensível ao público. 

PLANEJANDO O ORÇAMENTO 
1- Quanto custará atingir a meta?
Aqui, tentaremos prever os gastos necessários a uma campanha. O orçamento deve tentar esgotar todos 
os custos diretos e indiretos de campanha. Quanto mais completo o orçamento, mais segurança 
teremos que a falta de recursos não paralisará nosso trabalho. 
DICA : a falta de recursos no final da campanha (que deve ser o ponto alto) pode comprometer o 
sucesso da candidatura. 

ITENS MAIS COMUNS DE UM ORÇAMENTO DE CAMPANHA: 
Veículos: gastos com compra ou locação de veículos, combustíveis, manutenção, instalação de som, 
pintura, decoração ... 
Serviços especializados: fotógrafos, jornalistas, arte-finalistas, locutores ... 
DICA: Deve-se procurar entre os apoiadores pessoas que sejam profissionais especializados, isto pode 
baratear bastante a campanha. 
Materiais de campanha: impressos, faixas, adesivos, cartazes, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, 
porta-títulos, pastas ... 
Instalações e utensílios para o comitê: aluguel, telefone, taxas, móveis e utensílios, materiais de 
escritório, limpeza e conservação. 
Despesas operacionais: palanques, shows, som, barracas ... 

2- Quanto já temos para gastar?
Aqui, para nós do PT, responde-se uma das mais dificeis questões. É bom lembrar que nossa 
criatividade e solidariedade são bons instrumentos para vencer a barreira da falta de recursos. 
3- Quanto nos falta?

A partir da previsão do orçamento e da resposta à pergunta anterior, define-se o quanto falta arrecadar. 
4- Como e onde vamos conseguir este valor?
Mesmo nossas campanhas que são menos caras que as dos adversários necessitam de dinheiro, mais 
uma vez a criatividade é a palavra-chave da campanha. 
5- Quanto tempo levarei para arrecadar este valor?
É preciso prever um prazo de tempo para efetuar a arrecadação do valor necessário. 

IMPORTANTE: Previsões mal feitas podem estrangular a campanha e deixá-la prejudicada por falta 
de recursos. 
6- Quais as minhas chances?



. '" . 

"Os grupos de presção tendem a ser multiplicar. Portanto, 
procure se identij car com eles, ou obter sua confiança." 

· 'Ao rejeitar idéias te alguém, deixe claro que está rejeitanto apenas 
a idéia, não a pes_coa." 

"Parta do princfpit de que todas as críticas são construtivas." 

''Procure ver em ceda chamada t�lefônica uma oportunidade, não uma 
ameaça.'' 

''Tato político é convencer o eleitor de que ele é mais importante que nós.'' 

· 'Planeje sempre com antecedência. Assim as circunstâncias se adaptarão
aos planos.''
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Planejamento 

· 'Para fazer wn planejamento co,?fzável. é
preferfvel ser pessimista que otimista.''

O planejamento é a preparação para qualquer empreendimento que, 
por meio de estudos e etapas técnicas, visa alcançar a melhor fonna para o 
desenvolvimento de uma ação e a consecução do seu objetivo definido. O 
planejamento decorre da necessidade de ação, donde podemos defini-lo co
mo a decisão antecipada da ação. A partir de problemas a serem resolvidos, 
fazem-se levantamentos e análises, iniciando um planejamento para implan
tar uma estratégia de ação. Assim, deve haver uma ligação estreita entre pla
nejamento e estratégia de campanha. 

Pode-se subdividir o planejamento em sete etapas, a partir da suposi
ção de que a meta já está claramente definida. 

AVALIAÇÃO 
•• 

Nesta tase laz-se o levantamento de todos os dados possíveis que s.ir
vam para compor um quadro da situação atual, a partir da qual se pretende 
lazer a previsão. 

.PREVISÃO 

A principal característica desta fase é a lormulação de l11pdeses por 



.- -

meio das quaís se proyda a situação para um período futuro, acrescentando e 
suprimindo elemento� ,10 sentido de procurar antever problemas, prováveis 
barreiras e situações p,:'.visíveis em decorrência de diversas possibilidades de 
ação no andamento de 0;ua campanha. 

BUSCA DE SOLUÇÕES 

Aqui, equacionam-se os problemas e as barreiras que se obtiveram por 
meio da previsão e rrncura-se encontrar as soluções. Estas soluções consti
tuem-se na base para ,: deternúnação das estratégias de ação. 

ORÇAMENTO 

Esta etapa, a partir do conhecimento proporcionado pelas anteriores, 
detennina quais os materiais a'serem empregados na campanha, bem como os 
serviços que se farão necessários para permitir sua realização, sem proble
mas ou imprevistos. Jnclui os brindes, faixas, cartazes, adesivos, custos de 
montagem dos comités, custos de apoio às campanhas dos candidatos alia
dos, contratação de cabos eleitorais, custos de assessoria de imprensa. via
gens, criação de súnbolos, slogans e peças promocionais, além de outros 
ítens e custos correspondentes que darão consistência à campanha. 

ADEQUAÇÃO DOS MEIOS E RECURSOS 

O orçamento correspondente ao levantamento dos custos que seriam 
necessários para a realização da campanha ideal é outro dado importante. A 
somatória de todos os ítens vai dar a você condições de avaliar o montante 
de recursos financeiros e humanos que terá que levantar para que seja possí
vel a contratação total ou parcial do orçamento. Nesta fase, faça um balanço 
de todos os recursos disponíveis e realizáveis a curto , médio e longo prazos 
para determinar sua real possibilidade de fazer !rente aos gastos orçados. 
Leve em conta as contribuições de terceiros. doações e tudo que possa repre
sentar entrada de bens e recursos, adequando o orçamento às suas possibili-
dades. 

PROGRAMAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E RECEBIMENTOS 

Uma vez determinada a receita que você dispõe para executar a sua 
campanha e elaborado o cronograma de entrada de recursos, o passo a ser 
68 

dado é a programação dos fornecimentos de materiais e servi-:os necessári()·;. 
a fim de que as entradas e saídas coincidam, evitando os e;trangulamenrn'; 
decorrentes de uma programação falha, bem como elimmandc o risco de não 
encontrar material ou serviços desejados, no tempo certo. 

DIVIDIR O PLANO DE AÇÃO EM ETAPAS 

Esta ação é necessária, pois o planejamento de uma campanha em ano 
eleitoral é, por excelência, um planejamento a médio prazo, e o ob jc ti vu 
também só é atingido a médio prazo, ou seja, com a realização das eleições e 
a apuração dos votos recebidos. Como um planejamento é programado pm 
meio da fonnulação de hipóteses baseadas em probabilidades, é importantís
simo que se determine um meio de testar estas hipóteses. cuja confirmat;iic· 
ou negação determinará um novo rumo à campanha, ou a sua seqüência Jté ;, 
próxima etapa, e assim por diante. Para que se divida um pbno de ação em 
etapas distintas, é necessário que se faça o desdobramento de objetivo origí 
na! em vários objetivos periféricos ou parciais, atingfveis � mcn-suráveis ;m 
diferentes espaços de tempo_ 

Exemplos de objetivos periféricos: 

s Conquistar 'x · votos na região 'h'. 
e Manter sua pretensão no segmento 'tal' do eleitorado. 
� Diminuir a influência do candidato 'y'. 

Esta divisão permite a reavaliação de sua estratégia a partir da revisãP 
das etapas, aumentando significativamente o potencial e a possibilidade dt· 
êxito de sua campanha. 

COMO PLANEJAR 

Nesta parte, procuramos encontrar uma fórmula que permita a qual
quer candidato fazer um planejamento eficiente para a sua campanha. 

Inicialmente, responda a duas perguntas básicas: 

Qual é a sua meta? 
Como atingi-la? 



,. 
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Para responder a estas duas questões é necessário que se encontrem 
diversas respostas a outras questões colocadas a partir delas. O primeiro 
grupo de questões serve para que se determine a meta com precisão e inclui 
perguntas como estas: 

Qual é o mandato pretendido? 
Qual t! a condição (número de votos) necessária para que isso ocorra? 

Supondo-se que as respostas a estas perguntas sejam que o mandato 
pretendido é a Assembléia Legislativa ou a Câmara Federal e que o número 
de votos necessários é 40.000, já se tem estabelecida,ª meta principal.

As perguntas que se seguem são formuladas como se fosse você que as 
fizesse e as respostas consistem na execução de um planejamento global de

sua campanha. ....� .. -L.. 
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l - Qual é o potencial de votos em cada bairro, cidade, município,
região ou estado onde concorro? 

R - V ocê pode obter esta informação encomendando pesquisas e 
aliando o resultado destas àquelas já realizadas por seu p tido, 
por outros candidatos ou órgãos de pesquisa. Também pode ana
lisar dados fornecidos pelo TRE e pelos censos do IBGE. 

2 - Quantos votos eu já tenho? (meu potencial) 

R - A obtenção da resposta é feita a pai.-tir de uma análise realista e 
pessimista que você possa fazer � estimar sobre o seu eleitorado 
cativo. 

3 - Onde estão? (onde estão e quem são meus eleitores?) 

R - Aqui, você tem que estimar ou pesquisar qual é a sua penetração 
territorial e em quais seg�entos da população estão seus eleito
res. 

4 - Quantos votos me faltam? 

R - Basta que você subtraia o número de votos que acha dispor do 
número necessário para eleger-se. 

5 - Qual a margem de segurança necessária para assegurar a minha
eleição? 

R - Geralmente, detennina-se esta margem de segurança multiplican
do o número de votos que precisa por quatro. 

6 - Onde tenho·mais chance de ir buscá-lo? 

R - A resposta pode ser obtida aplicando-se o princípio da semelhan
ça ou similaridade, determinando como leitori!s potenciais aque
les que guardam maior semelhança com os obtidos na pergunta 
três, pois é mais fácil expandir sua influência a partir Jos seg
mentos de população e territórios onde tenha a sua presença con
solidada. 

7 - Quais são meus concorrentes? 

R - É o levantamento de quais são os candidatos que disputam com 
você os mesmos votos, tanto de seu próprio pa.rtido como dcs 
demais. 

8 - Qual é a situação deles em relação ao eleitorado? 

R - Você deve saber, por meio dos instrumentos citados na resposta 
número um, qual a penetração, por região ou segmento popula
cional, de seus concorrentes, para saber quais são os seus pontos 
fortes e fracos e onde são mais vulneráveis. 

9 - Qual a situação do meu partido e a dos outros partidos? 

R - Os motivos e interesses são os mesmos da resposta anterior, só 
que, por meio de candidatos; procura-se obter inf onnações sobre 
os partidos. 

1 O - Quem poderiam ser meus aliados? 
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R - Analise outros candidatos do seu pa;:iido a mandatos não-confli
tantes. 

11 - Onde eles atumn e qual a sua sitt1açâo? 

R ::--;_sta resposta é decisiva e importante para você, pois vai permi
tir-lhe estudar qt.:ais os aliados mais importantes, evitando alian
ças duvidosas e pouco vantajosas em termos de retorno. Pemute, 
t1mbtm, que você ,unpüe seu universo eleitoral e abranja muitas 
regiões que lhe era.rn inacessíveis. 

12 - Quantos votos esta 21.iança poderia me tr;,.�nsf erir? 

R Esta questão vai complet.�r as àuas anteriores, pois nunca um 
r.andicb.to que disp0ntrn de um potencial alto de votos vai lransi'e
ri--los integralmentê ao seu aliado, pois tal fato independe de sua 
vontade ou fidelidade à aliança. 

13 - Qual é a melhor maneira de manter meus votos e conseguir os 
votos que me faltam? 

R - Aqui começa a elHboração das estratégias de ação, onde você vai 
detenninar quais são seus inimigos mais fortes e onde estão ioca
iizEdos, a fim àe àefcnder o seu r<;:duto eleitoral e consolidar a 
sua posição e, a partir daí, procurar ampliar a faixa de seu eleito

rado .. 2 bom frisar a importância desta consolidação, pois é erro 
cornum o candidato preocupar-se demais em conseguir novos 
eleitores, esquecendo-se de proteger as posições conquistadas. 

14 - Quando e onde você deve estar presente? 

R - Responde-se a esta questão por meio da elaboração de um rotei
ro--calendário e um cronograma de atuação durante a campanha, 
onde se inclui a realização dos comícios e pronunciamentos, pro
gramando-se festas, concursos e eventos. 

Depois de responder a estas perguntas, você deve, ainda, manter uma 
margem de segurança no planejamento da campanha. Desta forma, poderá 
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.. 1 55 jé? 
Vai ser mais difícil em 2004, apesar das aparências 7 

· Há um grande assédio ao PT nos municípios, em busca de alianças e de filiação para
candidaturas no próximo ano, e há, também, na mesma direção, uma pressão
considerável de dirigentes petistas ansiosos por ganhar a qualquer preço. Esse
movimento convergente - em todo o país? - deverá resultar em uma diluição do partido
em escala nacional, através de filiações de futuros candidatos, alianças com todos os
partidos, o dobro do número de candidaturas majoritárias e o triplo de proporcionais, em
relação a 2000. Se a qualidade do que temos hoje é sofrível do ponto de vista político e
ideológico, que dirá em novembro de 2004!
Tanto interesse pelo PT deriva do fato de que a votação em Lula, em 2002, nos
municípios, pode ser repetida ou aproximar-se muito - atingindo pelo menos a votação
dos candidatos(as) ao governo e Senado. Isso significa que há possibilidade de vitória em
uma quantidade muito grande de municípios, se souberem buscar os votos de 2002. Essa
tese já se confirmou em 2000, em Santa Catarina, nos quais a votação para prefeito
quase colou na do Lula (98).
Quem é candidato a prefeito pode eleger-se pelo PT principalmente em pequenos
municípios (3.495 até 10 mil eleitores, 62,8% do total de municípios e 14,7% do
eleitorado) e, talvez, nos 1.750 entre 10 mil e 50 mil eleitores (29,6 milhões de eleitores).
Petistas que querem ter a prefeitura nas mãos, podem chegar lá através de um candidato
neopetista "muito amigo" (de longa data ... ) do PT, que "tem chance", enquanto os nossos
"não têm". Essa deverá ser a lógica dominante para a discussão sobre alianças e a
aprovação de filiações de "figuras públicas" exclusivamente para serem candidatos.
Virão mordendo na garganta
Possível de um lado, mais difícil do outro: com certeza, em 2004 haverá um nível inédito
de acirramento contra o PT, justamente porque agora ele deixou de ser apenas mais um
adversário, para se constituir em "o" adversário, o inimigo a destruir (principalmente para
PFL, PP, PTB, PSDB e outros menos cotados). Em muitos Estados, onde as bancadas do.
PT cresceram bastante no ano passado, ele passou a ser o segundo partido mais forte,
candidatíssimo a ganhar em 2006. Assim, nos 320 municípios acima de 50 mil eleitores,
que somam 63,5 milhões de eleitores, vai ser briga de gente grande.
O que há de comum, em muitos municípios onde corremos o risco de perder na re
reeleição, é a inexistência de um(a) candidato(a) forte, capaz de somar-se à - em geral -
boa imagem do partido e da administração. O(a) atual prefeito(a) já foi reeleito(a), e,
absurdo dos absurdos, durante esses três anos de segunda gestão não conseguiram dar
visibilidade a outros nomes, tornando-os fortes do ponto de vista eleitoral.
Há muitos municípios importantes onde estamos nos mexendo para agitar pra valer a
partir de agora. Antes assim, porque a largada já foi dada, e quem não se agilizar vai ficar
na poeira. Em Santa Catarina, iniciamos em março o curso de coordenadores de
campanhas eleitorais, hoje na Sexta etapa mensal, com cinco turmas no Estado, no total
100 alunos de 50 municípios. Há ainda uma turma de campanheiros ("marqueteiros" de
esquerda) adquirindo formação complementar, para assessoria in loco, e o Mutirão de
Construção Partidária, em todas as micro-regiões, preparando a pré-campanha e
debatendo vários aspectos da campanha. Além disso, estamos fazendo reuniões de
motivação da militância e planejamento dos diretórios e dos GTEs municipais até o final
do ano.

Milton Pomar é campanheiro profissional desde 1986, foi secretário de Comunicação do
PT-SC e atualmente integra o GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral) Nacional



Quem é pobre deve começar mais cedo 

Milton Pomar* 

O Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT Nacional começou cedo desta vez. A 
primeira reunião ocorreu dia 19 de maio; e o que deveria ser planejamento, ocorreu nos 
dias 7 e 8 de julho. Houve a mega-reunião de vereadores e deputados estaduais, em 
Brasília, dias 27 e 28 de junho; e está prevista outra mega-atividade, nos dias 30 e 31 de 
agosto, em Belo Horizonte, com Ouda Mendonça, o guru de Maluf e agora de setores do 
campo majoritário, para ensinar os petistas a ganharem campanhas eleitorais. 

Foram formados vários grupos de trabalho, e já estão em atividade: plano de governo, 
planejamento, pesquisas, cursos para candidatos(as) e elaboração de materiais didáticos 
(vídeo, cartilha, CD-room). Nos estados e municípios, esse ritmo da Nacional começa a 
ser seguido, com a formação de GTEs, planejamento do 2° semestre de 2003, realização 
de pesquisas, levantamento de dados etc, etc. 

Momento delicado 

Há um grande assédio ao PT nos municípios, em busca de alianças e de filiação para 
candidaturas no próximo ano; e há, também, na mesma direção, uma pressão 
considerável de dirigentes petistas ansiosos por ganhar a qualquer preço. Esse 
movimento convergente - em todo o país? - poderá resultar em um diluição do Partido 
em escala nacional, através de filiações de futuros candidatos, alianças com todos os 
partidos, o dobro do número de candidaturas majoritárias e o triplo de proporcionais, em 
relação a 2000. Se a qualidade do que temos hoje é sofrível do ponto de vista político e 
ideológico, que dirá em novembro de 2004! 

Tanto interesse pelo PT deriva do fato de que a votação em Lula, em 2002, nos 
municípios, pode ser repetida ou aproximar-se muito - atingindo pelo menos a votação 
dos candidatos(as) ao governo e senado. Isso significa que há possibilidade de vitória em 
uma quantidade muito grande de municípios, se souberem buscar os votos de 2002. 
Essa tese já se confirmou em 2000, em Santa Catarina, nos quais a votação para prefeito 
quase colou na obtida por Lula em 1998. 

Quem é candidato a prefeito pode eleger-se pelo PT, principalmente em minúsculos e 
pequenos municípios (3.495 até 10 mil eleitores, 62,8% do total de municípios e 14,7% 
do eleitorado) e, talvez, nos 1.750 municípios entre 10 e 50 mil eleitores (29,6 milhões de 
eleitores). 

Petistas que querem ter a prefeitura nas mãos, podem chegar lá através de um 
candidato neopetista umuito amigon (de longa data ... ) do PT, que "tem chance", enquanto 
os nossos "não têm". Essa poderá ser a lógica do Campo Majoritário para a discussão 
sobre alianças e a aprovação de filiações de "figuras públicas" exclusivamente para 
serem candidatos. 

Vai ser mais difícil 

Possível de um lado, mais difícil do outro: com certeza, em 2004 haverá um nível 
inédito de acirramento contra o PT, justamente porque agora ele deixou de ser apenas 
mais um adversário, para se constituir em "o" adversário, o inimigo a destruir 
(principalmente para PFL, PP, PTB, PSDB e outros menos cotados). Em muitos estados, 
onde as bancadas do PT cresceram bastante no ano passado, ele passou a ser o 
segundo partido mais forte, candidatíssimo a ganhar em 2006. 

Assim, nos 320 municípios acima de 50 mil eleitores, que somam 63,5 milhões de 
eleitores, vai ser briga de gente grande. Sabe-se desde já que municípios importantes 
onde o prefeito é ligado ao PT, correm o risco de cair nas mãos de nossos adversários. 

Questões recorrentes 

·-- - ------



Durante as campanhas eleitorais, três questões ressurgem, e sempre há promessas 
inflamadas de que vamos fazer e acontecer. Depois das eleições, com a rotina e as 
novas atividades, deixa-se o assunto de lado. Como o ofício exige, volto à carga. 

Primeiro lugar disparado: a necessidade, mais do que nunca, de combatermos a 
compra de votos, em minúsculos e gigantescos municípios. A compra é crime, impede
nos de ter prefeitos e (principalmente) vereadores, permite à bandidagem controlar as 
câmaras municipais. A redução da compra de votos depende da Justiça Eleitoral passar 
a enxergar e da ação combinada da repressão com a divulgação das punições. 
Quilombo, no oeste de Santa Catarina, é um caso típico: nós ganhamos a prefeitura em 
2000, mas não levamos. A questão arrasta-se na Justiça, com idas e vindas típicas, e no 
próximo ano tudo se repetirá. .. 

Segundo, a falta de segurança da votação eletrônica. Se fosse boa, seria utilizada nos 
EUA há 20 anos. Qualquer leigo em informática, que tenha assistido alguns dos muitos 
filmes a respeito, imagina o que um hacker é capaz de fazer. Por último, a manipulação 
das pesquisas e a sua divulgação fraudulenta, nos esquemas com a mídia. 

Xô Corrupção 

O PT bateu muito na questão da corrupção em 2000, em todo o país. A campanha 
espalhafatosa (ratos comendo a bandeira nacional) do Partido depois, em 2001, foi "fogo 
de palha", como se diz no interior, não sei se porque cumpriu o papel (incluindo exorcizar 
antigos clientes de Duda Mendonça?) ou, dada a natureza delicada do tema nos novos 
tempos, de grandes e caras campanhas, e da oportunidade de identificação e punição 
dos corruptos a nível federal, graças ao fato de termos em nossas mãos o comando do 
Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, Abin etc. 

Tenho fé que em 2004, além dos exemplos estaduais e municipais (principalmente 
grandes cidades) teremos muito mais para mostrar - os envolvidos no esquema bilionário 
de lavagem de dólares, por exemplo -, provando que só com o PT nos governos a 
corrupção pode ser efetivamente combatida. 

Estratégias internas 

Dentro do PT, há quem trabalhe para a reeleição de Lula com um grau de 
pragmatismo muito grande. A sua estratégia de poder via eleições pressupõe a utilização 
de todos os instrumentos e técnicas do marketing político, para ganhar em 2004 e 2005. 
O nó da questão continua a ser como obter dinheiro necessário para esse esquema 
norte-americano de campanhas eleitorais, com muitas pesquisas quantitativas e 
qualitativas, propaganda de qualidade - em especial programas e comerciais de rádio e 
TV - e boa assessoria de imprensa, tudo a um custo muito elevado. Isso para não falar 
das mocinhas uniformizadas distribuindo panfletos ou agitando bandeiras, e todo aquele 
"show" típico das campanhas do agrado dos marqueteiros e candidatos da direita. 

Essa pasteurização do processo eleitoral tem, também, um preço político elevado, na 
medida em que afasta a militância e atrai os oportunistas de todo tipo. 

O desconhecimento dos dirigentes de esquerda a respeito do marketing político é um 
empecilho considerável, porque eles tendem a omitir-se da elaboração da propaganda e 
da condução da campanha, deixando para os "especialistas" essa responsabilidade - o 
que contribui para empobrecer politicamente a campanha. Um exemplo recente é a 
campanha do governo Lula sobre as reformas, idêntica em tudo à da Força Sindical há 
quatro anos: "vamos desatar esse nó". 

Ganhar o PT em 2005 passa por ganhar as eleições em 2004, tanto para o Campo 
Majoritário como para a esquerda do PT. A diferença entre eles e nós, é que eles já estão 
trabalhando duro para ganhar em 2004, aparentemente sem dúvida sobre o que é 
estratégico e o que é tático nesse momento. 

Operam para não hàver prévias e para saber - através do lbope e do Vox Populi -, 
quem "tem chance" nos 150 maiores municípios, e, assim, definir quais são prioritários 
para receber ajuda "marqueteira" (Ouda Mendonça e franquiados nos estados) e 
financeira. 



A lógica pragmática, nessa questão da prioridade, é muito oportunista: quem deve ser 
prioritário para a Nacional: os municípios onde "temos chance" eleitoral? Ou aqueles que, 
por razões políticas são mais importantes, nos quais eventual e aparentemente mente 
não "temos chance" eleitoral, mas que justamente por isso devem receber ajuda, 
garantindo vitória política - e eJeitoral, quem sabe? 

Fazer o quê? 

A grande maioria dos quadros da esquerda evita tomar-se "figura pública", candidatar
se a cargos eletivos. Essa é uma das razões para a situação atual no PT: "figuras 
públicas" com cada vez menos convicção ideológica de esquerda e cada vez mais com 
características populistas, para dizer o mínimo. Cabe à esquerda do Partido conhecer 
melhor os instrumentos e as técnicas do marketing político, para poder depois debater 
quais as melhores opções técnico-políticas, enriquecendo o processo, ao invés de 
atrapalhá-lo. 

A esquerda petista precisa lançar o máximo de quadros candidatos em 2004 e entrar 
na disputa eleitoral para ganhar. Preparar os nossos vices e suplentes para serem 
candidatos em 2006 e 2008. Definir 2006 a partir de 2005 e 2004. Acompanhar e, onde 
for possível, dar direção no processo hoje em curso a nível nacional, nos estados e 
municípios. 

Precisamos definir qual é a política para os pequenos municípios, objeto de desejo do 
PMDB e de outros partidos da base do governo Lula. Há quem queira, no Campo 
Majoritário, priorizar os pequenos municípios, "porque foi nos grotões onde nós 
perdemos as eleições". (Outros preferem investir nos grandes, onde se concentra a 
maioria do eleitorado, mas admitem que neles será mais difícil em 2004, a menos que a 
situação econômica melhore sensivelmente.) 

Vamos entrar em novo ciclo de administrações municipais sem um mínimo de 
discussão nacional sobre as atuais e as anteriores. A primeira vitória em Diadema (SP) 
completa 21 anos, e a grande maioria do Partido desconhece a situação do povo desse 
município, hoje novamente sob administração petista. Faz realmente uma baita diferença 
um governo municipal do PT? - Nós temos que saber a respeito das administrações, 
para podermos debater suas limitações e possibilidades, as políticas públicas em vigor e 
as propostas a serem feitas para os eleitores (no caso de terceiras gestões, apenas o 
óbvio é inaceitável). 

d mesmo se pode dizer a respeito do desempenho de nossos vereadores - há uma 
grande quantidade de situações absurdas, desde a falta de identidade com o PT, até a 
ausência absoluta de formação política, passando por atuação medíocre e a recusa em 
contribuir financeiramente. O resultado é que muitas vezes não nos constituímos 
enquanto oposição e alternativa nos municípios. 

Foi dada a largada, queiramos ou não. Seguindo a velha máxima de que quem é 
pobre deve começar mais cedo, em Santa Catarina iniciamos em março o curso de 
coordenadores de campanhas eleitorais, hoje na 6ª etapa mensal, com cinco turmas no 
estado, no total 100 alunos de 50 municípios. Há ainda uma turma de campanheiros 
("marqueteiros" de esquerda) adquirindo formação complementar, para assessoria in 

loco, e mais algumas outras iniciativas, sobre as quais o melhor é manter sigilo, porque 
estão de olhos em nós. 

Mílton Pomar é "campanheiro" profissional desde 1986, foi secretário de 
Comunicação do PT-SC e atualmente integra o GTE Nacional. 
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CORRENDO ATRAS DO PREJUIZO* 

Milton Pomar do GTE Nacional 

O que podemos fazer, nos quatro meses que antecedem o início formal das 

campanhas, além da preparação de candidatas, candidatos, coordenadores e 

demais integrantes das equipes? Aponto sete questões fundamentais: 

a) Motivação: dos candidatos (as) e da equipe, com a máxima de que todos

"têm chance", principalmente se trabalharem muito, obtiverem muitos

recursos, fizerem planejamento, boa propaganda e combaterem pra valer a

compra de votos;

b) Divulgação: dos (das) candidatos(as), das ações de nossas prefeituras e

vereadores, do governo Lula e dos nossos parlamentares estaduais e

federais, tomando o cuidado de focar nas diferenças, ao invés de uma

overdose de informações cheias de números;

c) Conhecimento de realidade: saber tudo sobre o município, a

administração municipal, a câmara de vereadores, as eleições e a população

(características e opiniões);

d) Planejamento do período (até 10 de julho, mais ou menos): estrutura da

equipe, propaganda partidária, eventos (a cada semana, alguma atividade

em local diferente - é preciso "acontecer" o tempo todo);

e) Plano de Governo: a sua elaboração dever servir para ampliar o máximo

os apoios e estabelecer "pontes" com segmentos com os quais não temos

contatos e que podem contribuir com a campanha;

f) Formação política: debate sobre políticas públicas, modelos e o momento,

fornecendo bons argumentos para a campanha;

g) Contatos para obter recursos. Nesse último ponto reside uma de nossas

principais debilidades, todos sabemos. Justo por isso, devemos alterar nosso

"modus operandi" de maneira radical, fazendo orçamento realista, de quem

quer ganhar eleições e não apenas disputá-las; estipulando metas semanais

de arrecadação; e trabalhando com afinco para cumprir metas.

* Parte do Artigo publicado no Jornal Página 13, n° 30, Janeiro, 2004, p. 9.
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Pequenos n1unicípios, grandes desafios 

Os pequenos municípios são e continuarão a ser, por muito tempo, um grande desafio 
para o PT, sob vários aspectos, a começar pela imprecisão do termo - "pequeno", 
nesse caso, significa o que exatamente? 
O PT considera municípios de pequeno porte os 4.615 que nas eleições de 2002 
tinham menos de 20 mil eleitores. Apesar de constituírem a maioria (83%) do 
universo de 5.565 municípios existentes naquele ano, reunem apenas 28% dos 
eleitores. 
Há uma parcela considerável desses pequenos, 2.018 para ser exato, com menos de 5 
mil eleitores, e, desses, muitos, muitos mesmo, têm menos de 2 mil eleitores. Como 
classificá-los - muito pequenos? Apenas a título de ilustração, há 60 municípios com 
menos de 2 mil eleitores no Rio Grande do Sul, enquanto Sergipe tem apenas um. Os 
"muito pequenos" somam 6,3 milhões (5,47%) dos eleitores. 
Nas faixas de 5 mil a 10 mil eleitores, há 1.477 municípios, com 10,6 milhões de 
eleitores, e 1.120 municípios de 10 mil a 20 mil, totalizando 15,6 milhões de eleitores. 
Esses quase 2.600 municípios, com 26,2 milhões de eleitores, seriam mais 
apropriadamente os de "pequeno porte". 
Os "muito pequenos" municípios, em sua esmagadora maioria, não possuem diretório 
do PT. Essa realidade muda pouco entre os municípios com até 5 mil eleitores, e um 
pouco mais naqueles com mais de 10 mil eleitores. 
Há quem defenda que o PT dê prioridade aos pequenos municípios, do ponto de vista 
eleitoral. Mas os números de eleitores e a realidade da estrutura partidária indicam 
que a prioridade deve ser para os 801 médios municípios (20 mil a 100 mil eleitores), 
com 30,4 milhões de eleitores no total, e onde o PT está organizado, tem estrutura e 
resultados eleitorais crescentes. 
Não faz sentido priorizar os muito grandes (62 com mais de 200 mil eleitores) e os 
grandes (87 com 100 mil a 200 mil) e "saltar" a faixa dos médios e onde há PT etc, 
para priorizar os pequenos e muito pequenos. A análise detalhada dos números de 
eleitores dos municípios, estado por estado, revela uma situação de elevado potencial 
eleitoral para o PT a nível nacional, em especial nos grandes e médios, com a 
possibilidade concreta, em muitos estados, de darmos "um banho" (ressalve-se que 
essa análise trata do momento atual, é evidente a sua concretização dependerá muito 
da evolução da conjuntura ... ). 
O PT Nacional priorizar os 950 municípios de 20 mil a mais de 200 mil eleitores 
significa investir sobre 83 milhões (67% do total) de eleitores, concentrando os parcos 
recursos humanos e financeiros, dentro da mesma lógica vigente da profissionalização 
máxima do processo eleitoral. Ou, na linguagem pragmática, investir onde é possível 
obter a melhor relação custo-benefício. 
Como ficarão os os pequenos e muito pequenos? Onde há PT haverá campanha e os 
diretórios estaduais farão a sua parte, com resultados compatíveis com o grau de 
organização partidária e os resultados eleitorais, principalmente das campanhas de 
2002. Imagino que conseguiremos candidaturas a prefeito(a) em grande parte dos 
municípios com mais de 5 mil eleitores, elevando a cobertura a algo próximo a 100 
milhões de eleitores, algo fantástico. 
Isso não significa deixar de lado os pequenos e muito pequenos municípios. O PT 
Nacional pode fazer muito por eles, se combater com eficácia, desde já, a compra de 
voto. Se há algo que que pode continuar diminuindo nosso desempenho eleitoral, é a 
criminosa prática de compra de voto, dominante nesses municípios, em especial no 
que diz respeito à eleição de vereadorns(as). Podemos até conseguir eleger 
prefeitos(as), mas com pouquíssimos vereadores ou até nenhum. 

Milton Pomar é "companheiro" desde 1986, foi secretário de Comunicação do PT-SC 
e atualmente integra o GTE Nacional 



A diferença que_faz 
Milton Pomar* 

Um dos grandes desafios em 2004 será reelegermos a maioria de nossos prefeitos(as}, com 
destaque para os municípios com mais de 100 mil eleitores e as capitais, onde a disputa será 
feroz. Essa situação será agravada nos municípios onde buscamos a re-reeleição (terceira gestão 
consecutiva), porque o(a) atual prefeito(a) não pode mais concorrer, e o "capital" da sua imagem, 
construída nos sete anos, não é transferível - pelo menos, não em sua totalidade. 

Herdamos administrações em situação caótica, na quase totalidade dos municípios que 
ganhamos em 2000, com dívidas pesadas e uma estrutura precária. Esse quadro desastroso 
generalizado dificultou muito - e ainda dificulta, em vários municípios -, a inversão de prioridades 
que é uma de nossas marcas principais. 

Apesar disso, o balanço comparativo dessas administrações, em relação às dos partidos nossos 
adversários, é francamente favorável às prefeituras petistas. A análise da "performance" dos 
municípios administrados pelo PT é impressionante, em quaisquer áreas, do aumento da 
arrecadação do IPTU (em relação aos carnês emitidos), até a melhora dos índices de 
desenvolvimento social. 

Acredito que o PT conseguirá publicar essas informações até meados do ano que vem, 
municiando os(as) candidatos(as) a prefeito(a) e vereador(a), de maneira a permitir-lhes 
argumentos sólidos e exemplos incontestáveis da diferença que faz uma prefeitura do PT. Mesmo 
com as nossas tradicionais debilidades de formação política, comunicação etc., a companheirada 
"linha de frente" das prefeituras e câmaras de vereadores se desdobra e consegue fazer, além da 
rotina obrigatória, o que antes simplesmente não era feito, do esforço de massificar a 
alfabetização e a educação de jovens e adultos, à melhora significativa na área de saúde, por 
exemplo. 

Trabalho há mais de dez anos assessorando prefeituras nossas, em vários Estados, e tenho 
convicção de que poderemos reeleger a quase totalidade, se soubermos mostrar para a 
população - principalmente a mais pobre e a mais beneficiada, as diferenças entre a nossa 
administração e as anteriores. Há tempo l:lábil para isso. Mostrar o significado, em toda a sua 
extensão, do Orçamento Participativo. Ou como o tempo de espera para uma consulta diminuiu, 
ao invés de anunciar o aumento do número de consultas. Mostrar as diferenças da maneira que a 
população sente, para que entenda e faça a defesa. 

Temos muito o que mostrar, mas não mostramos. A hora é agora, não em maio do ano que vem. 
Mas mostrar aos beneficiários - em geral, mais de 60% da população de qualquer município está 
nas categorias "analfabeto" e "analfabeto funcional" -, não apenas à parcela "culta". Jornais e 
boletins cheios de texto, tão do nosso agrado, não produzem o efeito necessário em dois terços 
da população. 

O entendimento de que a comunicação é uma questão política, portanto de todo o governo, e não 
um "problema" da secretaria ou assessoria de comunicação da prefeitura, facilitará bastante para 
se encontrar os meios de chegar ao povão. Iniciar agora um esforço nesse sentido, mobilizando 
toda a equipe "linha de frente", pressupõe levantar todas as ações realizadas, identificar as mais 
significativas para o povão e desencadear ofensiva planejada de divulgação, tendo presente que a 
absorção dessas informações deverá se dar de maneira "homeopática", ao longo dos próximos 
meses. 

Ao levantar informações em algumas prefeituras petistas, de estados diferentes, para a 
elaboração de um livro sobre o tema, constatei a diferença que faz uma prefeitura nossa, em 
relação às demais. Não é pouca coisa. Por isso, vamos à luta para divulgar, principalmente pro 
povão, o que foi e está sendo feito, nos municípios e estados onde governamos, e, é claro, 
também as ações do governo federal. 

Milton Pomar é integrante do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) Nacional 



PESQUISAS, CAMPANHAS E 
, 

VITORIAS ELEITORAIS DO PT. 

A primeira capital conquistada pelo PT 
foi Fortaleza, em 1985. A candidata do PT 
era Maria Luiza Fontenele. Faltando três dias 
para as eleições, o candidato da situação 
estava com 56%, na mesma pesquisa que 
apresentava a nossa candidata com 22%. A 
militância acreditou na vitória, foi às ruas e 
ganhou as eleições. 

Essa situação se repetiu em todo o País, 
desde então, e muitas vitórias foram obtidas, 
apesar das pesquisas garantirem ser 
impossível ganhar. Um exemplo recente é o 
de Criciúma, em 2000, onde o candidato da 
situação era imbatível. A militância acred,r ou 
na vitória e ganhamos. Blumenau, em 1996, 
também é um bom exemplo de como 
acreditar na vitória faz a diferença: o 
candidato da situação estava com 70 mil 
votos de diferença (nas pesquisas), em 
relação a Décio Lima, do PT. 

(*) Mílton Pomar é "marqueteiro" do PT há 16 anos e 
essa é a sua 3ª campanha estadual em Santa Catarina. 

Mílton Pomar (*) 

Chapecó, em 1996, era um caso 
perdido para o PT, no início de julho. A 
diferença de intenção de votos entre o 
candidato do PPB e Fritsch era tão grande 
(64% e 6%), que especialistas em 
pesquisas garantiram não haver chance de 
ganhar, porque o quadro estava 
consolidado. Além disso, havia um outro 
candidato, do PMDB, que estava em 2° 
lugar. Outra análise das pesquisas, 
entretanto, nos mostrou haver condições 
objetivas para ganhar e "o caminho das 
pedras" - a estratégia a ser seguida até a 
vitória. 

O maior problema foi convencer a 
militância e os dirigentes do próprio PT de 
que era possível ganhar. A nossa estratégia, 
de tornar Fritsch conhecido e apresentar 
propostas, deixava-os furiosos, porque 
queriam que batêssemos no adversário 
principal, que estava com dez vezes mais 
intenção de votos. Alguns candidatos e 
candidatas a vereador faziam campanha 
para ser de oposição, não acreditavam na 

· vitória de Fritsch.
Não foi fácil manter o rumo, com 

tantos querendo mudanças na campanha e 
tão poucos acreditando na vitória. Somente 
no final de setembro, quando muitos se 
deram conta de que algo estava 
acontecendo a nosso favor, passando a 
acreditar na possibilidade de vitória, é que 
houve a empolgação para a arrancada final. 
Quase não ganhamos Chapecó. Se a 
militância demorasse mais alguns dias para 
acreditar na vitória, não haveria tempo para 
crescer na velocidade necessária e não 
ganharíamos. 

I 
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Hoje. vi.vemos urna situação idêntica 
na di�puta esta�toal.O:As pesguisas já .. . . 

, divÜIQadas:·rnostràm}�ue Fritsch é o. único · 

Fritsch tinha 10% na estimulad�, final 
de agosto. Milton Mendes tinha 6% na� 
estimulada no final de setembro d e  
1998, às vésperas das eleições, quando 
obteve quase 16% dos votos válidos. 
Fritsch inicia a campanha no rádio e TV 
com 10% - mais do que em Chapecó em 
1996, na mesma época. 

a cr8scer, Amin:cai desde,e>inJcio e 'Luiz 
· Hen:rtgue não sâi.doJúgar. As pesqu.isas·
nos mostraram tarnbêm O)\\Caminho das
pedras". A estratégia definida no inído
provou-se correta, de mostrar o Frits�h,
fazer a ligação com o Lula, apresentar
propostas e as nossas ações onde
governamos. Agora, com o .. crescimento
de Fritsch, passar a apresentar a dupla

proposta/contrapontó ao: adversário· 
principal, sem atacar o 2° lugar porque 
precisamos que ele fique. onde está. 

Há ainda o risco de Lula cair nas, 
pesquisas� Fritsch continuará crescendo, 
até atingir os ·25% a 30% possíveis no 
1 ° turno. A ida ao 2º turno, no Brasil e 
em Santa Catarina, é líquida e certa, 
mais ainda se a militância acreditar na 
vitória. 
Os militantes e dirigentes céticos 
deveriam prestar mais atenção nas 
pesquisas. Hoje há 420/o de indt;!cisos,
apesar de Amin e Luiz Henrique estarem 
na vitrine há 20 anos e de todo o 
dinheiro que dispõem para as suas 
campanhas. Amin. te:rn 3$% na 
espontânea, exàtamente os seus 
eleitores mais a parcela conservadora. 
Luiz Henrique tem 15%, votos do PMDB 
no estado. E o Fritsch 6%, porque ainda 
não é suficientemente conhecido, porque 
a maioria dos eleitores da Frente Popular 
ainda não sabe que ele é o nosso 
candidato e o de Lula também. Essa é a 
diferença entre Fritsch e os adversários: 
Fritsch é o único que vai crescer. ele está 
no piso: eles não vão crescer. estão. no 
teto. 

O crescimento de Fritsch em agosto 
ocorreu justamente na parcela do 
eleitorado que tradicionalmente vota na 
direita: os mais pobres e os menos 
instruídos - que são a grande maioria dos 
eleitores! Isso prova que estamos no 
caminho certo. É necessário agora mais 
velocidade, mais campanha, mais gente 
na rua, mais candidatos falando das 
nossas propostas ao governo e menos 
deles próprios. 
As chances são maiores de elegermos 

ais deputados e deputadas, estaduais e 
federais, de acordo com o crescimento de 
Fristch e de Lula. Quem é candidato ou 
candidata e acha que o melhor é fazer 
campanha para si do que para os 
majoritários - inclusive o candidato e a 
candidata ao Senado - está 
redondamente enganado(a). A campanha 
é uma só. Se for bem, vai bem para 
todos. Imagine: Lula com 35% dos votos 
válidos, 1 milhão e 200 mil votos. Fritsch 
atingindo 25%, s.erão 850 mil votos! 

Há pesquisas nas quais não podemos 
confiar? - Claro! Pe-squisas mal 
analisadas? - Também. Mas o importante 
na campanha não são esses números o , -

mais importante são as nossas propostas 
de governo, Lula e Fritsch, o que estamos 
fazendo em nossos governos, e a 
campanha na rua, conversando com as 
pessoas, com muita paciência e muitos 
argumentos. Ganhando as pessoas, ao
invés de ganhar delas no debate. A 
CONQUISTA do voto também requer 
carinho ... 



-·

•· Campanha eleitoral existe para isso: alterar situações dominantes, os
"quadros consolidados", intenções de votos estáticas. O candidato de 

oposição em Goiás, em 1998, tinha 5% no início, contra 65% do Amin de 
lá, um ex-tudo: governador, senador, ministro. O dono de Goiás. Ganhou 

o moço dos 5%, porque acreditaram na vitória.

m1. 
PRESIDENTE� 

VICE JOSÉ ALENCAR 

FritsCJ 
GOVERNADOR 
VICE LUIZ NEMETZ 

Por último, uma reflexão: se os 
candidatos da situação, Amin e LH, são 
tão fortes, porque não cresceram? A 
propaganda está na rua desde 6 de 
julho, quase dois meses, por que não 
cresceram? Por que Amin caiu, ao invés 
de subir? A pesquisa Datafolha 
publicada no DC em 3 de julho de 2001 
( é isso mesmo, 2001) é a melhor prova 
- na estimulada Amin obteve 50%, LH
26% e Fritsch 6%. Compare com o
Ibope de 28/8/02: Fritsch 10%, LH
23% e Amin 46%. Por que Amin não
está com 60% e LH 30%?

A vitória é de quem acredita nela. A 
vitória é de quem trabalha por ela. A 

·* . 
ldell Milt
Salvatti130 Mendes · ..
A S.-nadon, de Sanru Catarina S e n a d O r 

vitória é de quem a merece. Há quase 
um mês de campanha, e depois mais 
21 dias de 2° turno. Invista apenas 
dois meses de sua vida para eleger um 
presidente, um governador, um senador 
e uma senadora, deputados e 
deputadas dos quais você vai se 
orgulhar. Pense e se arrepie com a 
quantidade de coisas boas que 
poderemos fazer, em Santa Catarina e 
no Brasil: Reforma Agrária; Erradicação 
do Analfabetismo; Fome Zero; 
Educação e Saúde Públicas, Gratuitas e 
de Qualidade; Saneamento; Habitação 
Popular; Geração de Trabalho, Emprego 
e Renda; Libertar da Miséria Milhões de 
Pessoas; e Tanto Mais! 



A VITÓRIA É DE QUEM ACREDITA NElA 
A omissão nesse momento significa a reeleição de Amin (mais quatro anos de PPB 

e PFL), a eleição de Paulinho Bornhausen (oito anos!), a reeleição de Casildo 
(mais oito anos!) e a vitória deles na Câmara e na Assembléia. Você vai se sentir 

bem nesses 48 meses (96, no caso do Senado) a mais de PPB, PFL e PMDB? 

A VITÓRIA É DE QUEM TRABALHA POR ELA 
Invista apenas dois meses de sua v ida para eleger um presidente, um 

governador, um senador e uma senadora, deputados e deputadas dos quais você 
vai se orgulhar. 

Além·d�lbuscâ do vpto casa-a-casa e çorpo-a-çorpO;lembre .. se de quê'
·a metade do el.eitorado define o voto por cOrivencime'nto.de amigos parentes·.
êfamiliãrés. 

- ... - .. · . . ' -
. ' 

. . . 

ORGA�IZE OS DIAS ESPECIAIS DE MOBILIZAÇÃO EM TODO O ESTADO 
Vá ao diretório municipal ou ao comitê de campanha e veja como participar. 

Seja criativo, crie fatos ê comunique a imprensa 

A partir de 11 de setembro: Massificação das propostas de Geração de Trabalho,
Emprego e Renda.
O que fazer: organizar grupos de panfletagem do material sobre o tema de casa
em casa. 

13 de S�tembro: Marque o 13

O que fazer: 
- Colar adesivos em carros, motos, bicicletas, carroças, tratores, casas etc.
Bandeiraços nas sinaleiras, praças, avenidas e calçadões.

- Manifestações simbólicas com: 13 adultos, 13 jovens, 13 crianças, 13 carros, 13
balões. Grandes bonecos e a festa do 13.

- Pintar o 13 em casas, muros, calçadas e placas.

20 de setembro: Dia para debater as questões da mulher. 
O que fazer: Promover caminhadas, panfletagens, entrega de rosas vermelhas
e visitar maternidades e outros locais de concentração de mulheres 

22 de setembro: Dia da Juventude
O que fazer: 
Atividades culturais em praças e ruas com bandas de Hip - Hop, rock, pagode e
outros, com material de campanha. 
- Organizar festivais, atividades esportivas do gosto da cidade.
- Organizar passeios de bicicletas, motos e carreatas e fazer bandeiraços.

Coordenação Estadual da Campanha. 



Resoosta 
E definitivo 
Pode mudar 
Não sabe 

Resoosta 
Ê definitivo 
Pode mudar 
Não sabe 

Resoosta 
E definitivo 
Pode mudar 
Não sabe 

• eu voto é defímtivo ou p, e mu a. s od d r?"

Aaosto Setembro 
64.8 64.9 

22.3 23.6 

13.0 11.5 
.. 

"Seu voto é defínitivo ou pode mudar?" 
ettores e Et. d P 

Agosto 
83.6 

14.2 

2.3 

epe 

Setembro 
78.2 

21.3 

0.5 

"Seu voto é defínítívo ou pode mudar?" 
Eleitores de Sartori 

Aaosto Setembro 
52.6 66.3 

47.4 33.7 
- -

Outubro 
83.8 

13.4 

2.8 

Outubro 
87.5.., 

11.5 --

1.0 

Outubro 
88.1 ... 

10.7 i---

1.2 

"Em qual destes candidatos você n/Jo votaria de jeito nenhum?" 

Resoosta Aaosto Setembro Outubro 
Não reieita nenhum 24.9 26.6 40.6 

Peoe 11.9 19.8 26.7 

Sartori 11.4 8.3 27.8 

Todos 8.3 4.0 0.8 

Ns/nr 14.5 5.0 4.1 

E • m aual destes candidatos você n/Jo votaria de jeito nenhum?"(outubro) 
Resposta Pepe Sartori Nenhum todos Ns/nr 

Eleitores de Pepe - 52.0 43.0 - 5.0 

Eleitores de Sartorl 61.3 • - 34.5 - 4.2 

Ns/nr 6.3 1 - 75.0 6.3 12.5 

"Quem você acha que vai ganhar?" 
Resoosta Maio Agosto Setembro Outubro 
Não sabe 76.0 19.3 15.0 25.2 

Pepe VarQas 21.0 73.6 ' 78.2 37.5 

Sartori 0.3 4.7 4.5 37.3 

Kali! - ... 2.6 2.3 -

Outros 2.7 - - -

"Quem você acha que vai aanhar?"(agosto) 
Resposta Pepe Sartori Kalll Nl/br Ns/nr 
Pepe vai qanhar 93.6 47.4 41.4 45.5 52.1 

Sartori vai Qanhar ,...- lf" - 28.1 - 6.1 -

Kalil vai ganhar ,, - - 34.5 - -

Ns/nr í 6.4 24.6 24.1 48.5 47.9 

l "Quem você acha que vai ganhar?"(setembro)
Resposta 1 Pepe Sartori Kalil Nl/br Ns/nr 
Pepe vai ganhar 91,9 68.4 44.4 70.0 58.7 

Sartori vai ganhar - 16.8 3.7 - 2.2

Kalil vai qanhar ' - - 25.9 - 4.3 

Ns/nr 8,1 14.7 25.9 30.0 34.8 

"Quem você acha que vai ganhar?"(outubro) 
Resposta Pepe Sartori Nl/br Ns/nr 
Pepe vai ganhar 61.5 10.1 - 37.5 

Sartorl vai ganhar 12.0 66.1 60.0 43.8 

Ns/nr 26.5 23.8 40.0 18.8 



Qual a imoortâncla n:1ra a decisão de voto IJ 
Resposta Comerciais TV Camoanha rua debates ..aamloos Horário• 

Muito importante AI:\ 3.1 2.8 , .. .., 21.6 • ... \"'lt ,, 11.3 3.9 
Importante ,. ......a> 33.9 � 30.6 I�.., �34.7 w'f"./ J.fE 52.2 37.6 
Em Termos 12.9 10.5 6.2 7 8.0 14.4 
Não tem importância 40.6 53.2 27.8 27.0 35.0 
Ns/nr 9.5 2.8 9.8 1.5 9.6 

Qual dos candidatos 
Resposta Peoe Sartori Os dois nenhum Ns/nr 
Tem compromisso real com a 
saúde 58.4 15.9 4.1 2.3 19.3 
Fala mais a verdade 

40.1 19.3 1.3 7.2 32.1 
Tem compromisso com os mais 
pobres 54.2 16.5 3.9 4.6 20.8 
Atacou mais o adversário 

23.9 43.4 6.2 1.0 25.4 
Por aue vota em Peoe? f50. 7%1 

Resposta % resoosta � }tr,o Prefeitura 38.6 
Atende os bairros 12.0 
Ajuda os mais pobres/pelos trabalhadores 7.5 
Realizações na saúde 7.0. 
Não sabe dizer - 6.5 
E o melhor candidato 5.5 ..
Votou no orimeiro turno 4.5 
Pelo Partido 4.5 
SimPatia l 3.0 
Pelas idéias 1 2.0 
Orcamento participativo ·-·-· 1.5 ' 

Anti-Sartori 1 1.5 
ComPetente � 1.0 
Bom candidato 1.0 
Para mudar -� 1.0 
Honesto � • 0.5
Outros motivos ./' '- 2.5 

Por aue vota em sartori? (44.0%] 
Resposta % resPosta 
Para mudar '- .... 1 l 16.7 
Anti-PT J J 11.3 
E o melhor candidato/menos oior - / 9.5 
Tradicão Partidária / 8.9 
PePe não fez nada/prefeitura ., 7.8 
Não sabe dizer ;' ' 7.1 
Pelo partido .-----i 4.2 
Pelas orooostas J 3.6 
Expectativa de melhora ! 3.0 
Experiência I 1.8 
Identidade POlitica / 1.8 
Verdade X mentira / 1.8 
Contra a reeleicão 1.2 
Honesto 1.2 
Confia nele 1.2 
Outros motivos 18.9 

Por aue não vota em Peoe? (% 
Resposta % resposta 
Pelo partido 34.6 
Não fez nada/prefeitura 14.4 
Antipatia 10.6 
Não sabe dizer 10.6 
Não cumpre/só Promete 5.7 
Para mudar 4.8 
Radical/idéias 3.0 
Governo do estado 2.9 
lncaPaz 1.9 
Evangélicos 1.9 



• 

• ua o"ª 1 o e sua pre er, nc,a. Q I ,t;"d, d " é . ?" 

Resposta maio AQOSIO Setembro Outubro 

PT 18.1 16.3 19.3 17.5 

PMDB 7.6 5.7 10.8 9.3 

PDT 2.3 2.6 2.3 0.8 

PPB 0.5 - 1.0 0.5 

PV - - 0.5 0.3 

PTB 0.5 0.3 - -

PL - - 0.3 0.3 

PPS - - 0.3 -
PSB 0.3 - 0.3 -
PSDB - - 0.3 -

PFL 0.3 - - 0.3 
PSDB - 0.3 -

PCdB - 0.5 - 0.3 

Não tem 70.5 74.4 65.2 70.4 

ua o "ª 1 o Que voe "Q I ,td, 
-

t ?" naoqos a. 

Resnosta Maio AQosto Setembro Outubro 

Nenhum 74.9 72.8 70.2 70.4 
PT 9.3 13.2 18.3 17.2 
PMDB 6.8 5.7 4.8 6.4 
PcdoB 1.6 0.3 1.5 0.3 
PFL 2.1 1.6 1.3 0.8 
PPB - 0.5 1.3 0.5 
-PT - - 0.8 1.8 
Todos 1.6 3.1 0.8 -

PDT 1.1 0.5 0.8 1.3 
PSDB 2.3 1.6 0.3 0.8 
PL - - 0.3 0.3 
PSB 0.3 - -
PTB 0.3 0.3 - -

inião como está sendo o trabalho da wefeitura de "Na sua op Caxias?" 

Resposta maio Outubro 

Otimo 9.6 11.1 

� Bom 46.0 � 49.6 
Reaular 33.3 28.8 
Ruim 2.6 5.7 

)Péssimo 3.4 2.1 
ns/nr 5.2 2.8 

"Qual a sua o 
. --

b pm,aoso re o a a o o qoverno tr; b Ih ó oe a o d st d (Ollvio Outra)?" 

Resposta , maio Outubro 
Otimo r'� 1.6 1.0 
Bom � '- 17.3 15.4 
ReQular 38.8 39.1 
Ruim 16.0 20.6 
Péssimo 19.4 15.4 
ns/nr 7.0 8.5 

"Qual a sua opimfJo sobre a atuação do overno federal (Fernando Henrique)?" 

Kalil 

Res a maio Outubro 
otimo 1.3 1.8 
Bom 8.0 16.5 
Re ular 30.2 32.9 
Ruim 17.3 19.3 

Péssimo 40.1 25.2 

Ns/nr 3.1 4.4 

Nenhum 
Todos 
Sartori e Kalil 
Não sabe 57.3 

0.3 

47.3 
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ORGANIZANDO UMA
CAMPANHA PETISTA



Chegou a hora de organizar 
nossas campanhas para conquis
tarmos o maior número possível 
de postos nos legislativos por todo 
o país. O material que você está
recebendo: "Organizando uma
Campanha Petista: Roteiro e
Dicas", traz um resumo, com algumas novida
des, da cartilha "Preparando a batalha eleitoral",
publicada pelo GTE Nacional nas eleições muni
cipais de 1996.

A partir aaqueie texto, elaborado pelos com
panheiros Justino Pereira, Eder Shell e Eloi Pietá, 
a Secretaria de Formação do DN e o atual GTE 
nacional, procurou sistematizar e sintetizar as 
melhores informações e dicas para que os com
panheiros petistas possam ser respaldados no 
processo de organização e estruturação de suas 
campanhas para vereado,. 

As eleições de 2000, serão um 
importante momento na nossa luta 
contra as elites locais, regionais e 
nacionais. Organizando as nossas 
campanhas para o parlamento, em 
articulação direta com as campa
nhas para o executivo, estaremos 

dando um importante passo rumo à grande vitó
ria e o crescimento eleitoral do PT. 

A derrota do projeto hoje encabeçado por 
FHC, passará em 2000, por todas as cidades do 
país - da menor e mais distante à maior e bem 
situada - precisaremos colocar nas ruas toda a 
garra, criatividade e disposição da militância 
petista. 

Esperamos com este texto, contribuir para 
subsidiar os companheiros em seus projetos de 
organização política e eleitoral. Temos muito o 
que fazer. Desejamos boa sorte a todos. 

Saudações petistas. 

José Dirceu 
Presidente Nacional do PT 

João Paulo 
Coordenador do GTE Nacional 

Joaquim Sariano 
Secretário de Formação do DN 

Oséas Duarte 
Secretário de Comunicação do DN 
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O Perfil do 
Vereador(a) Petista 

Não importa o tamanho da cidade; 
em qualquer lugar do Brasil nossos 
vereadores(as) devem defender o 
mesmo projeto nacional. estratégico e 
conjuntural. Todos defendem o socialis
mo, a redistribuição de renda, a reforma 
agrária, os investimentos prioritários nas 
políticas sociais, a democracia para 
todos em todas as dimensões. a partici
pação popular, o combate à violência, a 
recusa ao neoliberalismo. Defendem a 
igualdade entre homens e mulheres e 
combatem a discriminação racial. 
Respeitam a liberdade de opção religiosa 
e sexual das pessoas. Lutam pela 
preservação do meio ambiente. 

De outro lado, nossos vereadores(as) 
são aliados dos movimentos populares e 
sindicais. A maior parte deles participa 
ativamente de organizações deste tipo. 
E. mesmo aqueles que não são militan
tes destes movimentos. defendem a sua 

,,:,. . _'. _ _  , _ _  :_: _ __ ·--·�- --------- ....... 
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social. que vai além da base partidária 
(uma parte do povo. uma parte da 
cidade, uma categoria profissional. o 
resultado de uma história de vida e de 
luta na comunidade). O partido lhe 
transmite força e. ao mesmo tempo, ele 
também reforça o partido. 

O organismo partidário que de perto 
discute e orienta o vereador é a banca
da de vereadores. Quando o vereador é 
um só, esta orientação termina sendo 
daqueles petistas que, junto dele, 
compartilham suas atividades políticas. 
Na maior parte das vezes são como 
ele, integrantes da direção partidária no 
município. 

As obrigações do vereador com o 
partido têm entre seus símbolos 
importantes a contribuição financeira e, 
nas cidades maiores, a destinação ao 
partido de parte das assessorias. O 
cumprimento destas obrigações pode 
ter pouco significado, se não vier 
acompanhado de uma política tipica
mente petista na ação do vereador. 

n-··'·-- -'-------'+' 1 ..... ,.. ,..·,..,....·.e:·,..,.., 

como contrapartida ur 
da sociedade e do par 

Vereador(a) 
do PT e as Elei 

Assim como na dis1 
na qual nosso partido e 
nrnnr-,n"I"" n nrl"rirl':lrlac 



como oportunidades de afirmar a política 
do PT, eleger prefeitos e vereadores. No 
caso dos não eleitos, a eleição deve ser 
vista como uma ocasião para firmar 
lideranças no partido e na sociedade. 
Precisamos ir à campanha com uma visão 
de longo prazo. Devemos buscar na 
sociedade sobretudo o voto que resulta 
da participação nas lutas sociais, o voto 
que reconhece nossa solidariedade, 
nosso compromisso com os excluídos, 
nossa seriedade, nossa dedicação, nossa 
competência, nossos valores. 

A vitória política se dará não 
necessariamente com a eleição do 
candidato(a), mas fundamentalmente 
se conseguirmos plantar na sociedade 
a idéia de que o PT é uma alternativa 

concreta para mudar a realidade social. 
Esta dimensão nos ajuda a constituir 
uma postura ética, solidária e articulada 
com os objetivos táticos e estratégicos 
do PT, evitando que a não eleição resulte 
na desmgbilização de muitos. 

Todas as candidaturas devem se 
preocupar com a organização permanente 
do partido. Este é um momento muito 
propício para ampliar e retomar a organiza
ção partidária, pois é normal que muitos 
filiados e simpatizantes voltem a se 
mobilizar nesta época. Caberá principal
mente às lideranças que se candidatam 
serem o motor na continuidade da organi
zação do partido após as eleições. Tam
bém os candidatos devem se preocupar 
com a organização popular, para que 

depois esta prossiga e possa ser ampliada. 
Devemos ser realistas sem, no entanto, ter 
medo da força política das elites e de sua 
ofensiva atual. Nossa força social e política 
é grande, pelo que significamos em âmbito 
local e nacional como resistência contra as 
desigualdades, de honestidade na conduta 
e persistência na defesa dos interesses da 
maioria da população. 

O candidato(a) precisa ter consciência 
de que ele é a vitrine do partido para a 
sociedade. Todos os focos recaem sobre 
ele. Sua postura política, pessoal, seu 
envolvimento com as lutas sociais, seu 
comportamento na relação com a 
sociedade serão observados e avaliados 
constantemente e compreendidos como 
a "cara do PT". • 



Definir a Candidatura 

O primeiro passo a ser dado 
por alguém que planeja ser 
candidato(a) é definir qual o 
objetivo da candidatura. O objetivo 
não é necessariamente apenas a 
eleição. Algumas candidaturas 
podem estabelecer como objetivo 
a afirmação de um nome na 
política local, o fortalecimento de 
uma corrente de pensamento ou 
dar visibilidade a um movimento 
social específico. Porém, 
independente do objetivo de uma 
candidatura, para ela ser bem 
sucedida deverá necessariamente 
ter um bom desempenho eleitoral. 
Campanhas assentadas em 
ilusões, geradas pela falta de 
informação sobre o verdadeiro 
potencial de votos, já 
"quebraram" muitos militantes e 
muitos diretórios do PT. 

As campanhas não são 
momentos mágicos onde tudo é 
possível. Pelo contrário, traduzem 
a realidade, as possibilidades 
conjunturais e estruturais de cada 
partido ou candidato. Ao contrário 
do senso comum, não é possível 
ganhar todas as campanhas e 
reconhecer isso é fundamental. 
Pode-se perder uma campanha 
ganha, porém é muito difícil 
ganhar uma campanha perdida. 

Como Atingir os 
Objetivos da Campanha 

1 ° Passo: 

De Quantos Votos Preciso? 

Com os objetivos traçados, é neces
sário definir a quantidade de votos para a 
eleição do candidato(a). 

Tomando como base a história eleitoral 
da pessoa, do partido, dos adversários na 
cidade, podemos estimar o número de 
votos necessários para conquistar o 
mandato. É importante lembrar que, neste 
caso, interessa não apenas o desempenho 
pessoal do candidato, mas também o 
desempenho das outras pessoas do 
partido ou coligação. 

Definido o número de votos necessá
rios para a eleição, está estabeleeida a 
meta a ser perseguida na campanha até 
o dia das eleições.

2° Passo: 

Qual o Potencial de Votos 

da Minha Candidatura? 

A partir da história de militância e dos 
prováveis apoios que terá, o candidato 
mapeará os segmentos regionais e de 
interesse nos quais ele tem chance de 
ser votado. 

Assim, o pré-candidato deverá 
mapear as suas áreas geográficas de 
atuação (bairro etc.). os segmentos 
sociais e os grupos da sociedade civil 
organizada, que tendem a apoiá-lo, ou 

onde ele imagina poder conseguir apoio. 
Este mapeamento é fundamental, 

pois vai determinar se o pré-candidato 
terá, ou não, alguma chance na campa
nha. Deve ser feito de forma serena e, 
de preferência, realista. É melhor estimar 
o potencial de votos para menos do que
para mais. Cuidado com as ilusões. O
universo de conhecidos é sempre muito
maior do que aqueles que efetivamente
se dispõem a vot::ir no candidato. Além
disso, é comum pessoas prometerem
seu voto a mais de um candidato.

3° Passo: 

Quantos Votos Eu Tenho? 

É a partir do mapeamento dos votos 
em potencial (2° passo) que se responde 
a esta pergunta. São os votos firmes, 
praticamente consolidados pela candida
tura. É de onde parte a campanha. Não 
se deve confundir votos em potencial 
com votos consolidados. 

A importância do mapeamento 
destes votos é determinar a quantidade 



J serem ainoa ccmqu1�:1aoos 
;: 1 ,,ie1ção do candidato. 

4° Passo: 
... .... ,.,.-..---

0.uantos Votos me Faltam? 

Respondendo a esta pergunta, 
cmneca-se o delineamento da campa
rdn Â candidatura terá de definir, a 
partir d1:;sta referência, a política de 
c:rnsc1rnento da campanha. A base para 
o u2senvolvimento da candidatura é o
puo\ico potencial definido no 2º passo.

é bastante provável que este 
universo não seja o suficiente para 
garantir a eleição. Logo, deverá ser 
planejada uma política de ampliação da 
,::mdidatura para outras áreas de 
arnaçcSo. Para esta ampliação deverão 
::;er ievados em consideração lugares 

,,xista alguma afinidade com o 
da candidatura e de preferência 

cmcs u PT tenha poucos ou nenhum 
canoiuato. 

Em Resumo: 

Estes 4 passos podem ser resumi
dos em 2: Como manter os meus votos 
e conseguir os que me faltam? 

Aqui vem a estratégia da campa
nha que, grosso modo, consiste em 
responder: o que é necessário fazer 
para, no tempo disponível, com o 
universo potencial à disposição, com a 
história do candidato e com os recur
sos materiais e humanos disponíveis, 
conseguir os votos necessários para 
vencer a eleição? • 
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Aqui se define o perfil da candidatura . 
Em função do histórico do candidato, de 
compromissos políticos assumidos com 
seus apoiadores e do público alvo a ser 
atingido na campanha, deverão ser 
definidos os temas que constarão no 
programa e que se refletirão no discurso 
e materiais de propaganda do 
candidato(a). 

O programa deve ser simples, direto 
e objetivo. Deve fornecer ao candidato e 
apoiadores argumentos que justifiquem 
a candidatura na hora de pedir votos. O 
eleitor tem que identificar, por meio do 
programa, o sentido da candidatura e 
suas convicções. 

O programa tem que ser condizente 
com o mandato desejado. Deve referir
se às aspirações, realidades e 

necessidades do candidato e seus 
apoiadores. Não pode, porém, ser 
fechado a ponto de dificultar novas 
adesões. 

A Marca da Campanha 

Os componentes ideológicos e 
políticos da campanha, que definem o 
perfil da candidatura e seu programa, 
devem ter um logotipo e um slogan que 
os representem e simbolizem. Isto é a 
marca da campanha, que estará 
presente ern todos os materiais de 
divulgação do candidato(a). Quanto mais 
criativa esta marca, mais fácil será para 
os eleitores a identificação da 
candidatura. 

É importante também o 
candidato(a) mostrar a sua cara na 
campanha. Seja por meio de cartaz, 



panfleto ou outros materiais. A 
fisionomia do candidato é parte 
adicional da marca da campanha e é 
importante que ela seja a mesma em 
todos os materiais. Capriche na 
fotografia, afinal de contas o PT tem 
cara boa. 

Não esquecer que neste ano a 
votação é eletrônica em todos os 
lugares e que o candidato(a), além de 
nome, tem número. E é no número que o 
eleitor vai votar. logo, este número deve 
aparecer em destaque em todos os 
materiais. 

Orçamento da Campanha 

Fazer o orçamento é estimar as 
despesas necessárias para conquistar os 
votos pretendidos: aluguel de comitê, 
linha telefônica, alimentação, carro de 
som, combustível, gráfica, programa de 
rádio e/ou TV etc. 

O orçamento deve sempre priorizar o 
último período, a reta final da campanha, 
pois é aí que as pessoas estão mais 
envolvidas no processo eleitoral e com 
maior tendência a se decidir sobre 
determinado candidato. Portanto, o 
volume de materiais necessários é maior. 

A elaboração de um orçamento exige 
minúcia, tem que ser o mais completa 
possível, procurar cobrir todas as 
brechas e deve ser feita levando-se em 
conta as necessidades levantadas pelo 
planejamento com relação à quantidade 
de áreas e eleitores a atingir. 

Um bom orçamento deve, 
primeiramente, levantar a quantidade de 
materiais necessários a curto, médio e 
longo prazo, para adequá-lo ao volume 
de recursos arrecadados durante a 
campanha. 

Em segundo lugar, deve-se pesquisar 
o máximo de fornecedores para cada
tipo de material, pois sabemos que a
diferença de preços entre um fornecedor
e outro pode ser muito grande. Vale é!
pena consultar pessoas experientes em
campanhas.

�te�ão: 

Nunca fique "nas mãos" de um 
único fornecedor, pois, por vários 

motivos, ele pode não cumprir os 
prazos necessários. Se houver 
condições, forme um estoque prévio de 
materiais e matérias-primas (papel, 
camisetas, bonés, etc.). Isto barateia 
muito os gastos numa campanha, que 
tendem a ter uma elevação grande de 
preço no decorrer do processo. 

Uma forma valiosa de minimizar 
os custos de uma campanha é o 
trabalho cooperativo (compra de 
papel, camisetas, carro-de-som etc.) 
entre candidatos. Apesar da 
dificuldade de pô-lo em prática pelo 
conflito de interesses, sugerimos 
que os candidatos petistas tentem 
fazê-lo. • 



·. organização vertical de
· ·'\ qualquer atividade se

manifesta por meio de um 
or(]anograma. Urna campanha 
eleitoral não é diferente: exige muito 
l:s1orço e disciplina. 

Por isso a campanha necessita de 
um organograma determinando: quem 
faz o quê, responde a quem e quando. 
N5o é mais possível o PT fazer 
campanha fiando-se apenas na 
(irr1prescindível) boa vontade da 
militância. Tarefas técnicas exigem 
especialização. 

É necessário recrutar entre os 
militantes os mais aptos para cada 

tarefa, preenchendo um organograma 
mais ou menos como o exemplo a seguir: 

ConsElho Político 

Vai dar o direcionamento estratégico 
da campanha e representar os diversos 
interesses envolvidos. Deve estar 
próximo do dia-a-dia o suficiente para 
ser um "termômetro" da campanha. 

É uma estrutura ágil. de poucas 
pessoas, capaz de redirecionar a campa
nha frente a um acontecimento político. 
Se reúne quase que diariamente e deve 
ter autoridade frente a todos os setores 
que integram a campanha. 

Coordenador(a) 
dE Campanha 

Vai fazer o que o nome diz: tomar 
decisões administrativas e políticas do 
dia-a-dia. Precisa gerar e gerir ações 
que solucionam problemas. Não faz 
parte do seu papel choramingar porque 
o material da gráfica ainda não veio ou
porque não chegou material de campa
nha para determinado militante. Sendo
que uma campanha já tem problemas
de sobra, ele precisa fazer as coisas
acontecerem e, somente após a
solução do problema, tentar descobrir
os pontos que impediram essas ações
de campanha. A função exige alguém
com garra, experiência, autoridade,
capacidade de organização, conheci
mento do candidato e da campanha e
afabilidade - mas que, de vez em
quando, vai ficar com fama de chato
por insistir na correção de problemas
freqüentes de campanha. É claro que
não pode ser um mal-humorado ou
antipático, pois isso gera tensões e
afasta apoios e votos. É bom que possa
ser alguém com dedicação integral à
campanha.

Responsável pelas Finanças 

É, obviamente, a função mais ingrata 
das campanhas petistas devido à falta 
crônica de recursos. Exige conhecimen
to dos princípios petistas, disciplinas e 
persistência. De preferência, deve ser 



delegada a alguém que tenha experiên
cia em lidar com dinheiro ou em obter 
dinheiro. As soluções comuns de quem 
não é da área, como rifas, festas e venda 
de material de campanha, embora não 
devam ser abandonadas - por serem 
ações de afirmação de apoio da parte de 
quem contribui -, precisam ser aliadas a 
outras mais promissoras, como, por 
exemplo, apoio de pessoas em dinheiro 
ou em materiais, que podem ser usados 
ou permutados. 

Com a nova legislação, o responsável 
pelas finanças precisa agir em conjunto 
com o candidato e o Comitê de Financei
ro da Campanha Majoritária, para a 
apresentação da prestação de contas na 
Justiça Eleitoral. 

Responsável por Recursos 
Materiais e Humanos 

A campanha necessita de alguém 
que cuide de repor estoques, providencie 
novas peças publicitárias, faça contato 
com gráficas e compre materiais, cuide 
de serviços etc. 

Esta pessoa também precisa estar 
contatando militantes que possam fazer 
trabalhos de graça, ou mais baratos 
(costureiras, pintores, jornalistas, 
publicitários, especialistas em computa
ção). Deve ser responsável, também, 
pela integração de quem chega à 
campanha, falando sobre o partido, o 
candidato e as melhores formas da 
pessoa ajudar a eleger o candidato. 

Coordenação 
de Campanlia 

Deve ser composta pelo candidato 
e militantes apoiadores do dia-a-dia da 
campanha. Nas suas reuniões, que 
devem ser, no mínimo, semanais, 
serão discutidos alguns assuntos 
como a rotina da campanha, a solução 
dos problemas mais freqüentes e os 
acontecimentos da semana, 
planejando as próximas atividades. 

Além dos membros do Cons.elho 
Político, têm de participar desta 
coordenação responsáveis pelas 
regiões, pelos grupos de interesses, 
pelas áreas de ampliação da 
campanha. 

O Candidato(a) 

Função de candidato é ganhar 
apoios e votos, não administrar o 
comitê com suas dívidas, conflitos, 
rotinas etc. O candidato que centraliza 
(por opção ou por falta de quem o 
substitua) este tipo de atividades tem 
menos tempo para conquistar votos. 
Logo, menos chance de ser eleito. 

O candidato tem que estar nas 
ruas, nas lutas, nos meios de 
comunicação, nas escolas, nos bairros, 
ocupações, assentamentos. Para isso 
a agenda do candidato(a) será chave e 
deverá ser construída a partir dos 
eixos estratégicos definidos pelo 
conselho político. • 



ocê agora já sabe de quantos votos 
precisa para se eleger, já tem um 

programa, uma marca de ,campanha e seu 
comitê está estruturado. E hora de ir à luta. 

A campanha deve ser pensada como 
um processo crescente. Começa num 
determinado ritmo que vai acelerando ao 
101190 do tempo. É preciso medir as forças 
para não começar a todo vapor na campa
nha e quando chegar em julho "perder o 
gás". l::;to desgasta a dandidatura, 
desestimula os militantes, enfraquece a 
campanha e leva à derrota. 

Para um melhor entendimento da 
dinâmica de uma campanha, vamos dividi
la ao iongo do processo eleitoral em 3 
fases, além de uma atenção especial para 
o dia da eleição, em 01/10/2000.

1 ° Fase da Campanha: 

Consolidando os Votos e 
Ampliando os Apoios 

Esta fase vai até o dia 06/07, quando 
legalmente a campanha estará autoriza
da. O mais importante neste momento é 
amarrar os apoiadores entre o universo 
dos eleitores potenciais da candidatura. 
Fazer reuniões nas áreas geográficas e 
segmentos sociais afins, com as princi
pais lideranças. É o momento de justificar 
o porquê da candidatura e os objetivos do
mandato parlamentar. Como neste
período a propaganda eleitoral ainda está
proibida, aproveite este tempo para
reuniões nas casas das pessoas, sindica
tos, igrejas, terreiros, clubes etc.

Além de centrar os esforços no 
público em potencial da candidatura, 
deve-se estar atento para buscar 
ampliação do leque de apoio à campa
nha. Deve-se também identificar novas 
áreas ou setores sociais como passíveis 
de entrarem para a campanha. 

Se preocupar sempre, a cada novo 
segmento social ou grupo de pessoas 
conquistadas para a campanha, em trazer 
a principal liderança deste setor para 
integrar a coordenação de campanha. 

E importante conseguir nesta fase 
formas de aparecimento públicas, seja 
por meio da mídia local (jornal, progra
mas de rádio). seja por fatos políticos 
que repercutam na sociedade local. 

Uma campanha bem organizada vai 
registrando em formulários (de preferên
cia em disquete), o nome e endereço de 
possíveis apoiadores da candidatura. 
Este esforço deverá ser feito desde o 
início da campanha para se montar uma 
mala direta que seja eficiente, para 
enviar material de propaganda via 
correio. Uma boa mala direta, bem 
selecionada, rende bons votos. 

2° Fase: 

Botando o Bloco na Rua 

Este período vai de 06/07 a 15/08 
(início da propaganda eleitoral de rádio/ 
TV). Agora a campanha está liberada. O 
importante é firmar a imagem da candi
datura no eleitorado alvo. Aqui a campa
nha já definiu onde a candidatura deve 
centrar esforços e os outros lugares 



onde ela marginalmente atrairá eleitores. 
O candidato já sabe onde ir, o discurso já 
está treinado. As reuniões mais fecha
das começam a diminuir e a agenda da 
candidatura passa a priorizar as ativida
des de rua. E a hora de panfletar nos 
bairros, nas fábricas, nas escolas. Fazer 
comícios. Atingir a todas as áreas 
geográficas e setores definidos como 
alvo com o panfleto da campanha. 
Mostrar que a candidatura existe e 
tem força. Aqui também deverá haver 
um esforço para reforçar a coordenação 
de campanha com novos apoiadores. 
Não esqueça: o esforço para aumentar a 
mala direta continua. 

3° Fase: 

Reta Final da Campanha 

Esta última fase começa em 15/08, 
início da propaganda gratuita no rádio e 
1V. É o momento mais quente da campa
nha, quando os candidatos majoritários 
organizam os grandes comícios e o 
eleitorado começa a definir o seu voto. 

Não se pode mais perder tempo, é 
campanha na rua o tempo todo. O 
material de campanha não é mais o 
panfleto e sim o santinho, com a 
logomarca, a cara e o número do candi
dato, além da explicação de como o 
eleitor deve votar. Não esquecer que
neste ano em todos os lugares a 
urna será.eletrônica. 

A candidatura deve caprichar na 
apresentação do programa de 1V (onde 
houver) e rádio. O mau uso destes 

espaços pode prejudicar toda a estraté
gia de campanha. 

É comum nas campanhas do PT a 
aproximação de apoiadores na reta final. 
Estas pessoas e seu enorme potencial 
de trabalho tendem a ser minimizados 
pela inexperiência de como fazer campa
nha ou pela inibição. Um treinamento 
básico e a elaboração de orientações 
para a campanha, um folheto do tipo 
"como abordar um eleitor" ou "como 
ajudar na campanha" são iniciativas que 
dão resultado. 

É hora de enviar a mala direta para 
todos os eleitores cadastrados pela 
campanha. Deve constar desta corres
pondência uma carta pessoal do 
candidato e alguns panfletos de boca 
de urna. • 

ste dia é muito importante. Tern 
que ser bem plane1ado e com 

antecedência, peio conselho político e 
pela coordenação de campanh,1 

É o dia para confirrmr o voto do 
eleitor, pois a maioria já definiu o seu 
voto. Porém, uma parcela do eleitorad:, 
ainda está indecisa principalmente no 
nome do vereador. Logo, uma boa boc:1 
de urna, além da confirmação do voto, 
deve ganhar ali o eleitor indeciso. Urn 
eleitor que votará na legenda do PT pock 
definir neste momento o voto na candi 
datura. Jamais dispute com um
eleitor que já definiu o voto por
outro candidato do PT. 

É bom lembrar que candidaturas que '.�e 
desvinculam da cJmpanha majoritária tt', n 
grandes dificuldades na boca de urna, ucw 

.,,. ' , 



a referência de voto mais forte do eleitor é 
exatamente a do candidato a prefeito. 

A experiência indica que uma boa 
boca de urna deve ser concentrada. Não 
tem sentido panfletar numa área onde a 
campanha é fraca. É mais rentável 
garantir apoiadores em todas as seções 
das áreas geográficas de atuação da 
campanha, de preferência com pelo 
menos 2 apoiadores em cada local de 
votação. Para isso, a direção da campa
nha deve estudar minuciosamente o 
mapa eleitoral para garantir uma boa e 
eficaz cobertura na boca de urna. 

Recomenda-se a elaboração de um 
panfleto dirigido aos apoiadores, orien
tando-os sobre como abordar os eleito-

res neste dia, assim como realizar uma 
grande plenária de campanha para 
organizar este esforço. 

Esta plenária é importante também 
para dar moral à turma, mostrar que a 
campanha pode ser vitoriosa. Preparar 
os militantes para entrarem na boca de 
urna a todo gás, com camisetas de 
campanha, bandeiras do PT, enfim, 
transformando o dia das eleições em 
uma grande "festa" de afirmação do PT e 
da candidatura. 

É nesta plenária de boca de urna que 
também se orienta os apoiadores da 
campanha para a fiscalização e apuração. 
Os dirigentes da campanha deverão 
definir quais farão parte deste processo, 

registrá-los para tal e instruir sobre os 
procedimentos a serem adotados, de 
preferência com um material específico 
de "orientação para fiscalização". Um 
bom fiscal do PT deve defender os 
interesses da sua candidatura a 
vereador(a), mas também da candi
datura majoritária e dos demais 
proporcionais do PT e da coligação. 

No dia das eleições, todos os apoia
dores deverão ter o telefone do comitê de 
campanha (que terá gente de plantão), 
para informar a ocorrência de alguma 
irregularidade. O comitê de campanha da 
candidatura deverá ter telefones de 
advogados do PT para acioná-los com 
rapidez, em caso de necessidade. • 



� Mídia d� Campa11ha 

O(A) Militante 

O militante ou apoiador é uma das 
principais mídias da campanha: além de 
pedir votos, ele apresenta o programa de 
mandato, fala sobre o candidato, defen
de o PT dos direitistas, argumenta e 
contra-argumenta. É assim uma "mídia 
interna" de curto alcance, mas de 
enorme capacidade de ganhar a aten
ção, simpatia e voto do eleitor potencial. 

Desta forma, o PT e a campanha 
terão muito a ganhar se treinarem bem 
seus militantes, dando-lhes argumentos 
de defesa do partido e de seus candida
tos, técnicas de abordagem do eleitor, 
forma de tratar os adversários, informa
ções sobre as eleições, motivação e 
desinibição para pedir votos. 

Em suma, treinar os militantes é 
ganhar uma ótima mídia para a campa
nha do partido. 

A Estrela 

Os candidatos(as) petistas não devem 
ter medo de mostrar a estrela do PT. Ela é 
a marca de luta do partido, dá identidade 
ao candidato, ganha voto e ajuda a 
alavancar campanhas, especialmente as 
proporcionais. Por isso, na composição da 
marca do candidato, a estrela vermelha 
precisa estar em destaque. 

Mídia Impressa 

Nesta categoria estão inclusos os 
jornais, santinhos, cartazes, folhetos, 
revistas etc. É uma das mais tradicionais 
formas de fazer campanha eleitoral. 
especialmente para a esquerda, carente 
de recursos que permitam outros meios 
de comunicação mais caros. 

Evite letras pequenas e textos 
longos. Fuja da combinação dos dois: um 
material com estas características não é 
lido nem pelo mais aguerrido apoiador. 
Peças de campanha não são espaços 
para o treino de dotes literários. Seja 
criativo, mas com objetividade, simplici
dade e brevidade. As primeiras informa
ções são as mais importantes; em 
seguida vêm as de segunda grandeza e 
assim por diante. Desta forma, se o leitor 
não passar do primeiro parágrafo, ele já 
estará informado sobre a essência do 
que lhe queremos transmitir. 

Os impressos da campanha 
também não são meios para desenvolvi
mento de ensaios nem teses longas, do 
tipo "a vida do candidato desde quando 
ele veio garotinho de Minas". Lembre-se 
de que estaremos lutando para conseguir 
a boa vontade do eleitor(a). Para isso, 
precisamos ser sintéticos, usando muitas 
imagens, gráficos, comparações e frases 
destacadas que resumem teses. 
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Nunca se esqueça: você não está 
escrevendo para si próprio, nem para os 
membros do diretório, para quem 
apenas um material mais substancioso é 
o bastante. Por isso, tem que ser sim
ples, curto e direto.

Não queira falar de tudo ao 
mesmo tempo. Na medida do possível, 
ataque os pontos do seu programa de 
maneira isolada, para frisá-los e facilitar 
a memorização. Lembre-se, também, 
que nem todo assunto é do interesse de 
toda a base eleitoral que você pretende 
atingir; da mesma maneira, não deixe de 
ter materiais diferenciados que falem 
sobre o que cada segmento do seu 
eleitorado-alvo quer ouvir. 

Os materiais devem trazer sempre 
a forma pela qual um eleitor interessado 
pode se comunicar com o candidato 

.. 
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(endereço, telefone, e-mail etc.). 
Cartaz não é panfleto. Ele serve 

parn lembrar aos eleitores que o candi
dato existe. mostrar o seu rosto, seu 
slogan, logotipo, número de legenda e 
só. O congestionamento e o excesso de 
informações atrapalham este objetivo. 

A cor é elemento distintivo. Um 
cartaz colorido destaca-se entre dezenas 
de outros em preto e branco; 

Toda sua campanha precisa ter 
uma unidade visual. O mesmo acontece 
com os impr�ssos. Padronize formatos, 
cores, tipos de letras, efeitos gráficos, 
logotipo, foto do candidato etc. Se você 
escolher os elementos visuais adequa
dos, a estandardização permitirá que _os 
seus materiais sejam identificáveis à 
distância pela repetição dos mesmos 
padrões. 

Muros e Outdoors 

O muro serve como mídia de apoio 
numa campanha para que, quando o 
eleitor o veja, lembre-se do candidato ou 
de outras peças que viu ou ouviu. 
Também serve, assim como o outdoor, 
para marcar terreno e dar idéia de 
volume de campanha pela ocupação do 
espaço visual da cidade ou do bairro. 
Muros e outdoors não votam nem 
ganham votos. Porém, alguns segmen-
. tos do eleitorado tendem a considerar 
forte uma campanha com muitos muros 
ou outdoors, agressiva e monopolizante 
visualmente. 

Antes, numa candidatura proporcio
nal petista, ter muitos muros não era 
fundamental, eles serviam mais para 
agradar os militantes. Porém, a nova 
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legislação, que pune com alta multa 
qualquer material fixado em bens 
públicos, fará com que os muros e 
espaços residenciais ganhem importân
cia nas nossas campanhas. Ter desde já 
um cadastro de endereços disponíveis 
para pintar é fundamental. 

Do ponto de vista gráfico, os muros 
devem ser bem feitos, se aproximarem 
do artístico, para que haja diferenciação 
dos demais candidatos. Os muros com 
cara de pichação causam má impressão. 

Camisetas e Bonés 

Neste país de carentes, os candida
tos tradicionais distribuem milhões de 
camisetas e bonés para pessoas que as 
recebem de bom grado e fazem publici
dade gratuita deles. É pouco provável 
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que quem recebeu a camiseta vote em 
quem a deu. A relação custo/benefício 
não parece compensar. 

E claro que o PT não faz este tipo de 
uso deste material. nem tem dinheiro 
para fazê-lo se, por ventura, pretendes
se. Por isso, pensamos que o uso de 
camisetas e bonés nas campanhas 
petistas poderia se guiar pelo seguinte: 

a camiseta ou boné é para quem 
faz campanha, para o militante realmente 
engajado que está nas atividades do dia
a-dia. Não dê camiseta para quem 
aparece uma vez no comitê dizendo que 
vai votar no candidato. É material perdido; 

também não a dê para quem 
aparece todos os dias no comitê e as 
distribui "a rodo"; 

camiseta e bonés, se bem feitos e 
bonitos, podem ser vendidos e ajudar as 
finanças da campanha; 

Plaquinhas 

Com a restrição ao uso de proprieda
des públicas para a fixação de material. 
essas plaquinhas de compensado com 
dimensões aproximadas de 40 cm x 60 
cm deverão ganhar importância e poderão 
ser colocadas nas casas de apoiadores e 
nos postes de iluminação pública. Devem 
ser claras, usar letras grandes e com boa 
visibilidade. Lembre-se: não se trata de 
um panfleto, mas de um minioutdoor para 
marcar a presença visual do candidato em 
determinado bairro. 

Faixas Plásticas 

Substituem as faixas de pano quando 
se necessita de uma grande tiragem; 
tem bom acabamento, preço e durabili
dade. No formato de 60 cm x 80 cm, 
com a impressão da foto do candidato, 
viram galhardetes ideais para serem 
colocados em postes. São importantes 
também para as casas de apoiadores 
que preferem não pintar seus muros. 

Programa de Rádio 

Os ouvintes de rádio são fiéis. 
Porém, se são fiéis, eles não ouvem com 
muita atenção, pois estão sempre 
fazendo outras coisas. Por isso, uma 
programação de rádio precisa ser 
objetiva e, principalmente, repetitiva, já 
que o grau de "absorção" do ouvinte é 
pequen . 

Rádio é emoção. Ganha pontos quem 
consegue passar confiabilidade, sinceri
dade, descontração e emoç�o de forma 
clara coloquial e repetitiva. E necessário 
criar imagens no rádio, usar expressões 
que façam o ouvinte visualizá-las. Rádio
é uma conversa entre duas pessoas.
Não há espaço para discursos 
inflamados. 

Pelas características já apontadas 
e por ser curto, nos parece que o tempo 
de rádio será melhor aproveitado pelo PT 
de forma coletiva: falar da legenda, da 
importância de se votar no PT e de 

outros temas coletivos rende muito mais 
que a fragmentação em dezenas de 
candidatos nos quais o ouvinte não 
prestará atenção. 

Programa de TV 

TV é show, não é palanque. Gestos 
bruscos ou voz agressiva servem mais 
para distrair e antipatizar do que outra 
coisa. O telespectador presta atenção 
em alguém na TV e tende a simpatizar 
com essa pessoa em função do seu tom 
de voz, sua expressão facial. sua aparên
cia e seu discurso, aquilo que a pessoa 
está dizendo. Não adianta apresentar na 
TV um belo discurso sem uma bela 
embalagem. O candidato tem que saber 
se postar diante da câmera, numa 
conversa individual com o espectador. 

Na TV, precisamos falar em ordem 
direta com frases curtas. Lembre-se 
que, ao contrário do leitor de jornal, o 
telespectador não tem chance de reler 
um texto que não tenha compreendido 
bem. 

TV tem que ter produção. Pior para 
nós, que teremos em várias cidades 
chances de usar TV, sem muitos recursos 
para produzir os programas. Mesmo assim, 
é melhor ter TV do que não ter. Uma 
alternativa para a nossa falta de dinheiro 
parece ser a cotização de várias cidades 
para bancar os programas de 1V. O mesmo 
vale para o aluguel do estúdio de rádio e a 
contratação de profissionais. Em tempo: 
este não é um meio para amadores. � 



Mulheres Candidatas 

ela primeira vez os partidos políticos 
serão obrigados a ter na lista 

daqueles(as) que disputam uma vaga na 
Câmara Municipal, pelo menos 30% de 
mulheres. Mais do que nunca, será 
fundamental que a nossa campanha do PT 
tenha a cara, a voz e a esperança da luta 
das mulheres. 

Uma candidata deve estar preparada 
para falar de temas gerais. Contudo, uma 
candidatura comprometida com as 
mulheres deve priorizar as questões 
pertinentes e/ou específicas das mulheres. 
Para estar sintonizada com o assunto .... 

É preciso conversar com as mulheres. 
Ouvi-las é fundamental. Este é um 

desafio do trabalho cotidiano da 
candidata. Por isso, na campanha é 
essencial organizar visitas, passar de casa 
em casa, conversar com as mulheres 
sobre o que elas sentem, pensam, se 

angustiam. .. O que elas ouvem no rádio. 
Conversar sobre os filhos e suas aspira
ções em relação a eles. Trocar idéias 
sobre o trabalho doméstico e as idéias de 
como reduzi-lo. Falar sobre o custo de 
vida. Apresentar nossas propostas para 
mudar a vida das mulheres e homens 
deste país. 

Para isso é importante montar um 
Comitê ou grupo de apoio de mulheres e 
estabelecer e distribuir as atividades a 
serem realizadas por ele. 

O quE É prEclso para montar um 
grupo dE apolo de mulherES? 

Primeiro passo, é formar um grupo de 
mulheres interessadas e buscar um lugar 
para se reunir regularmente. Pode ser a 
casa de uma das integrantes do grupo, 
um bar, ou montar uma sede para o 
comitê de mulheres da sua candidatura. 

É fundamental que na sede do comitê 
tenha materiais da candidata a 
vereadora e também do candidato(a) a 
prefeito(a). E, se for possível, o próprio 
comitê pode produzir algum material. 

QuE tipo dE atlvldadE podE 
fazEr um Comitê dE MulhErEs? 

Afixar faixas indicando que no 
local funciona um Comitê da candidata; 

fazer uma lista de pessoas que 
podem ajudar nas atividades do dia-a-dia 
da campanha, no dia da eleição para 
fazer "boca de urna" e também para 
fiscalizar as apurações. Anote o nome, 
endereço e um telefone para contato. É 
sempre útil ter um cadastro; 

entrar em contato com o comitê 
geral da campanha para pegar materiais 
de propaganda; 

distribuir boletins, adesivos, faixas, 
cartazes para as amigas, vizinhas, 
colegas de trabalho ou da escola; 

promover reuniões, festas, bazares 
e outras atividades da campanha; 

escrever cartas e ligar para 
amigas e parentes para divulgar a 
campanha; 

as mulheres que participam do 
comitê podem ceder seus muros para 
fazer a propaganda da vereadora e do 
majoritário(a), colocar faixa na casa ou 
apartamento e adesivo no carro ou colar 
cartazes nos locais que freqüenta; 

promover a exibição de vídeos de 
temas relacionados às mulheres e 
debates; 



elaborar folhetos sobre algum 
tema que seja importante para as 
mulheres junto às quais trabalha. E 
utilizar nesses materiais o símbolo das 
mulheres do PT e a cor lilás; 

promover visitas e mutirões de visita 
no bairro, com ou sem a candidata. O 
contato pessoal é extremamente importan
te. E é o que mais convence as eleitoras; 

participar de atividades organiza
das pelas mulheres e das atividades 
gerais da campanha e levar para essas 
atividades a bandeira das mulheres do PT. 

Enfim, as possibilidades são muitas, 
mas o fundamental é cultivar a 
criatividade para colocar a campanha na 
rua. Fazer as pessoas acreditarem que 
podemos mudar nosso destino. 

Dicas de Comunicação 

Procurar participar de debates em 
programas de rádio. Além de ser o 
veículo de comunicação mais presente 
no dia-a-dia das mulheres, o rádio é 
também um dos meios mais utilizados 
para divulgar preconceitos contra o PT. 

Antes de qualquer fala procure 
anotar os pontos mais importantes que 
deseja ressaltar. 

Quando for entrevistada, indepen
dente da pergunta, fale o que você 
gostaria que as pessoas ouvissem. 

Ao tirar fotos para a campanha 
leve sempre em conta o contraste da cor 
da roupa x cor da pele. Isto faz diferença. 

E por último, porém não de menor 
importância, procure entrar em contato 
com a Secretaria de Mulheres do seu 
estado ou município. Isso potencializa a 
campanha e pode contribuir para a 
organização das mulheres no partido. 

Dicas gerais para 
candidatos e candidatas: 

1. Mulher não é minoria. As mulheres
são a maioria da população. Tratá-las como 
minoria é expressão de uma visão tradicio
nal de um mundo dominado por homens. 

2. As mulheres são cerca de 40% da
população que trabalha fora de casa. 
Lembrem disso quando falarem em classe 
trabalhadora, nos trabalhadores em geral. 
nos problemas no local de trabalho. 

3. Dona-de-casa também é trabalha
dora. Sua jornada diária é três ou quatro 
horas mais longa do que a de um 
trabalhador comum. 

4. Um aspecto central da opres
são das mulheres é a violência e o 
abuso do seu corpo. O corpo da 
mulher não é material de propagan
da. Esta é uma luta decisiva do 
movimento de mulheres. Respeite e 
apóie esta luta. 

5. As questões das mulheres são
questões sociais. Lutar pelas reivindica-. 
ções das mulheres é uma parte funda
mental da luta por uma sociedade justa, 
democrática e igualitária e faz parte do 
nosso projeto socialista. • 

As sugestões que ora apresentamos foram adaptadas do PT Informa Mulheres nº 6. publicado em agosto de 1994. 

Como ponto relevante de campa
nha destacar a crueldade do racismo 
em nosso país: é um fator agravante 
da condição de trabalho e de vida 
do povo negro que representa metade 
da população brasileira; 

no marco dos 500 anos do 
chamado "descobrimento do Brasil", 
lembrar que nosso país viveu quase 
400 anos de escravidão e de utilização 
da força de trabalho de negros e negras; 

mostrar que é impossível a 
construção da cidadania do povo negro 
nos limites da sociedade atual e que o 
combate ao racismo é importante, seja 
na construção de um modelo de 
desenvolvimento para o Brasil e para as 
nossas cidades, como para pensarmos 
uma sociedade mais justa e igualitária; 



associar este debate mais geral 
com a denúncia de casos concretos 
de racismo e com a forma desigual 
de tratamento da população negra de 
suas cidades; 

dar especial destaque às 
condições de vida e trabalho da 
juventude negra e das mulheres negras 
de suas cidades; 

recuperar, durante a campanha, 
a presença negra na vida das cidades, 
fatos históricos, marcos e 
personalidades importantes na história 
das cidades. 

divulgar as, iniciativas legislativas' 
antidiscriminató�ias possíveis de serem 
implementadas em suas cidades que, 
se eleitos, serão desenvolvidas pelos 
seus mandatos; 

utilizar no material de campanha -
boletins, jornais, panfletos etc. -
símbolos e cores ligados à luta negra; 

incorporar a produção cultural 

negra , hip hop, samba, capoeira, 
grupos de teatro e outras formas de 
manifestações culturais existentes, 
como parte das respectivas campanhas. 

Importante: o PT, por meio da 
Secretaria Nacional de Combate ao 
Racismo, vai implementar uma 
campanha pelo voto racial e anti
racismo. Esta campanha deve estar 
articulada com a propaganda do que 
acumulamos na formulação de políticas 
públicas de combate e superação do 
raciscmo por meio de nossos governos 
(estaduais e municipais) e das ações de 
nossos parlamentares (Senadores, 
Deputados Federais e Estaduais, 
Vereadores) com peças de campanha 
unificadas em âmbito nacional, 
garantindo a mobilização e visibilidade da 
questão racial nestas eleicões e a 
ampliação da luta anti-racismo em 
nossas cidades. 

· Participe desta campanha! •
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O vereador deve pensar no 
município e na cidade (área urbana) 
como um organismo vivo, que cresce ou 
diminui, que se transforma, que se 

.. mexe, que se alimenta de coisas e gente 
" que vêm de fora e que também despeja 
-'coisas para fora, assim como também 
perde cidadãos que se vão. 

Agora, em tempo de desemprego, 
recuperar áreas urbanas ou rurais, 
revitalizar espaços degradados na cidade 
entre outras atividades, podem ser 
importantes geradores de emprego e 
renda para os cidadãos. 

Tão importante quanto "onde" 
chegar é "como" chegar. O meio é um 
dos fins. A sustentabilidade da transfor
mação social no âmbito das macro
estruturas está nas microtransformações 
de valores que orientam o comporta
mento do indivíduo. 

As ações e projetos têm que ser 
válidos a partir da realidade local, para 
depois ter validade regional, estadual ou 
nacional. 

Deve-se priorizar as ações e 
projetos menores, mais baratos, de 
menor impacto ambiental e alto retorno 
social, de alta interatividade e eficácia 
participativa do público-alvo, principal
mente se replicáveis. 

·- As ações devem buscar a
complementaridade interinstitucional 

----·e:- .. :._ 

-



r!B ,�
. . ';;::- .,- !.""' 

• ,1. ' ,. _ ,_ ..._,,,._.., . .. .. 

e a combinação de instrumentos 

1 !saúde+ educação+ saneamento+ renda).

i RIOS: Por meio desta visão pode-
se pensar nos rios da cidade Como 
estamos aproveitando aquilo que ele 
oferece - água, peixes, eletricidade, 
histórias etc. -, o que estamos jogando 
neles de volta, quem está sendo prejudi
cado, o que seria mais barato e simples 
de fazer para acabar ou, pelo menos, 
reduzir ao mínimo estes despejos. 

TRÂNSITO: Humanizar o 
trânsito também pode ficar mais fácil a 
partir desta visão. Vejam o que 
Cristóvam Buarque fez em Brasília, 
uma medida muito simples: os pedes
tres têm preferência nas faixas de 

pedestres. Todo carro pára na faixa 
com um simples levantar de braço do 
pedestre. Quantas coisas boas pas
sam a acontecer depois disto, além de 
maior respeito pelo pedestre e eleva
ção da auto-estima daqueles que não 
têm carro. 

USOS URBANOS: A nossa 
cidade já tem Plano Diretor? Por que não 
envolvermos toda a população na 
formulação de um plano para a nossa 
cidade, relendo os usos que todos fazem 
da cidade e, com base nisto e nos 
desejos de todos, redefinimos e 
potencializamos vocações - residencial, 
industrial, comercial, lazer, áreas de 
conservação etc.? Com isso podemos 

inverter a lógica da especulação que 
relega fundos de vale ao abandono ou à 
moradia de risco para pobres. Podemos 
também revitalizar áreas degradadas por 
obras mal-planejadas (viadutos, por 
exemplo) com iniciativas comunitárias 
que gerem ocupação, renda e novos 
usos para estas áreas. 

MATAS: Como a cidade está 
crescendo ou não sobre a zona rural? 
Como gostaríamos de promover um 
êxodo da cidade para o campo, gerando 
renda, recuperando áreas degradadas, 
beiras de rios etc.? 

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL: 
Uma política eco-industrial poderia 

também ajudar a incentivar empregos e 
oportunidades no campo, revertendo o 
fluxo insustentável campo-cidade. 

Outros temas: 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, 
VISUAL E SONORA. 
ARBORIZAÇÃO URBANA. 
APOIO À ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL. 
CICLOVIAS. 
CAMINHADAS URBANO-RURAIS 
(de reconhecimento e malhação). 
TREINAMENTO DE PROFESSORES 
EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Assim, todos os assuntos/iniciativas 
pertinentes à melhoria da qualidade de 
vida na cidade e no campo podem ser 

melhor operadas a partir desta 
nova visão sobre a cidade. tll 



Canclid.atura Jovem 
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E importante que o partido tenha claro
que a entrada de representantes 

jovens nos espaços políticos representa a 
oxigenação destes espaços, colocando 
assim, para toda a população, a esperança 
de uma política renovada, sem corrupção e 
abuso do poder. 

Já são 20 anos de história deste PT 
velho de guerra e ele é, sem dúvida, o 
nosso partido. O partido da juventude, 
tão jovem quanto nós, nosso 
companheiro de lutas políticas. 

Precisamos destacar que não dá mais 
para aceitar a situação de chamarem a 
juventude só para carregar o piano. 

Temos certeza que os 
companheiros jovens nesta eleição não 
fugirão da raia, mas é preciso que o 
partido saiba que juventude não é só 
para carregar piano, juventude, assim 
como o PT, faz política muito bem, a 
sua luta está na construção de uma 
nova sociedade. 

Todos nós sabemos que a juventude é 
muito segmentada, que é proveniente de 
vários movimentos que têm suas lutas 
específicas, mas dentro desta luta existe 
uma que supera as segmentações da 
juventude, que é a luta por uma sociedade 
melhor e os direitos da juventude. 

É importante que se destaque a 
importância das lutas dos movimentos e 
dos jovens, as eleições são momentos 
especiais, por isso a necessidade de um 

alerta: por mais que existam segmentos 
diferenciados, as eleições são um 
momento de união de bandeiras dos 
movimentos juvenis, vamos todos 
trabalhar juntos para que jovens 
vereadores e jovens prefeitos sejam 
eleitos nestas eleições de 2000. 

Dicas para atuação 

A plataforma do candidato não 
deve se segmentar demais, devemos 
construir propostas para toda a 
sociedade. 

Ter comitê e atividades que 
possam aglutinar a juventude. 

A juventude representa renovação, 
explore bem isto. 

Dicas para todos do PT 

A juventude do PT não é apenas 
campanheira, tem formulação para 
contribuir, e muito, com todas as 
candidaturas. 

Os jovens, no geral, quase 
sempre não têm a experiência de 
maioria dos militantes mais antigos do 
partido. Erros são naturais e acontecem 
com todo mundo, não seja rígido 
demais com os jovens companheiros, 
atitudes como estas afastam muitos 
jovens da política. 

. Candidatos jovens são sempre 
novidade, sua trajetória nem sempre é 
longa, por isso é preciso respeito, mesmo 
que sua história não seja longa. • 



Candidaturas de Movimentos Populares 

P 
ara os militantes dos movimentos
populares que são candidatos, o 

processo eleitoral se constitui em um 
momento particularmente importante, 
com um forte caráter educativo e de 
mobilização de seu setor ou segmento 
social. 

É um momento em que se fortale
cem as bases para avançar no projeto 
de construção de uma nova sociedade, 
buscando a adesão ao nosso projeto e, 
evidentemente, o voto. 

As relações dos mandatos com os 
movimentos, porém, são bastante 
complexas e as expectativas e compro
missos devem ser claramente debatidos. 

Neste sentido, é muito importante 
os nossos candidatos terem clareza dos 
limites objetivos de uma Prefeitura e de 
um mandato de vereador, não fazendo 
promessas nem assumindo compromis-

sos que não poderão cumprir. 
A relação dos nossos mandatos com 

os movimentos populares não pode ser 
de subordinação, cooptação ou ter um 
caráter estritamente utilitarista. Nosso 
vereador, especialmente, tem uma 
grande impo ância para o fortalecimen
to dos movimentos, apoiando e amplifi
cando suas reivindicações. No entanto, 
deve ser compreendida e muito traba
lhada a autonomia dos movimentos 
também em relação às nossas adminis
trações e mandatos. 

Por outro lado, os movimentos 
organizados e mobilizados, mantendo a 
sua autonomia, são importantes fatores 
de pressão no sentido da aprovação e 
implementação de programas ou 
projetos de lei de seu interesse e 
articulados estrategicamente ao projeto 
de uma sociedade socialista. � 

A propaganda eleitoral é permiti
da a partir de 06 de julho de 2000. É 
proibida qualquer propaganda paga no 
rádio e televisão, mesmo que seja para 
anunciar a realização de atos ou 
comícios eleitorais. A partir desta data, 
candidatos podem fazer funcionar, das 
8 às 22h, alto-falantes em carros ou 
sedes de Comitês - proibido o uso a 
menos de 200 metros de hospitais e 
casas de saúde; escolas. bibliotecas. 
igrejas e teatros quando em funciona
mento; quartéis, sedes dos Poderes 
Executivo e Legislativo e de Tribunais 
Judiciais. 

É permitida, também a partir de 
06 de julho, a fixação de placas, 
estandartes, faixas e assemelhados nos 
postes de iluminação pública, viadutos, 
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passarelas e pontes, desde que não lhes 
cause dano, dificulte ou impeça o seu 
uso e o bom andamento do tráfego. A 
fixação de faixa em árvore, localizada em 
praça pública, ou a fixação de propagan
da em tapumes em construção de bens 
públicos é considerada propaganda 
eleitoral irregular. 

Nos quinze dias anteriores à data 
da Convenção Oficial do Partido (que 
será realizada entre os dias 1 O e 30 de 
junho), os pré-candidatos podem veicu
lar propaganda dirigida aos convencio
nais do Partido, vedado o uso de 
outdoors, rádio ou televisão. 

Comícios eleitorais ou atos de 
propaganda partidária, inclusive 
carreatas, não dependem de licença 
prévia. Apenas deve ser feita uma 
comunicação à polícia, para reservar o 
local e como forma de garantir a realiza-

ção do evento, o funcionamento do 
tráfego e dos serviços públicos que o 
vento possa afetar. 

Independe de licença municipal ou 
autorização da Justiça Eleitoral, a 
veiculação de propaganda eleitoral em 
bens particulares, por meio de faixas, 
placas, cartazes, pinturas ou inscrições; 
ou a distribuição de folhetos, volantes ou 
outros impressos. Nos bens públicos, de 
uso comum, ou cujo uso dependa de 
cessão ou permissão do Poder Público, é 
vedada a veiculação de propaganda, a 
pichação e a inscrição à tinta. 

A propaganda deverá sempre 
mencionar a legenda PT e, onde houver 
aliança, o nome da Coligação e a legen
da de todos os partidos que a integram 
(no caso de propaganda majoritária); ou 
o nome da Coligação e a legenda PT (no
caso de propaganda proporcional),
sendo proibida propaganda em língua
estrangeira.

Propaganda por outdoor somente 
é permitida após a realização do sorteio 
pelo Juiz Eleitoral (que deve ocorrer até 
1 O de julho). 

Dia 28 de setembro, até a Oh, é 
o último dia para realização de comíci
os e reuniões públicas. Dia 30 de
setembro é o último dia para o funcio
namento de alto-falantes (até as 22
horas) e distribuição de volantes. No
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dia da eleição é crime eleitoral a 
distribuição de panfletos ou volantes e 
a promoção de carreatas. 

Logo após a escolha em 
Convenção Oficial, o candidato é 
obrigado a abrir conta bancária 
específica em qualquer instituição 
bancária para registrar todo o 
movimento financeiro da respectiva 
campanha. Somente estão dispensados 
os candidatos de Municípios onde não 
haja agência bancária, bem como os 
candidatos a Vereador em municípios 
com menos de 20 mil eleitores. 

O candidato deve dar importância 
máxima à prestação de contas da 
campanha a ser apresentada ao Juiz 
Eleitoral, já que as exigências legais são 
bastante rigorosas. Todos os gastos 
devem ser contabilizados e os extratos 
das contas bancárias deverão ser 
entregues junto com a prestação de 
contas, que deverá ser apresentada até 
01/11/2000. 

Os candidatos devem manter 
contato permanente com os respectivos 
Diretórios, já que a direção nacional 
estará, durante todo o processo eleitoral, 
encaminhando manuais e instruções 
sobre inelegibilidades e 
desincompatibilização, registro das 
candidaturas perante a Justiça Eleitoral, 
prestação de contas, propaganda, 
fiscalização e apuração das eleições. • 



São Paulo, 23 de janeiro de 2000 

Compromisso 
Eleitoral dos(as) 
candidatos(as) do PT 

1. As marcas conquistadas
O PT é hoje uma referência consolida

da de luta em defesa da justiça social, 
de empenho na organização da socieda
de, de governo em favor dos pobres e de 
honestidade no trato da questão pública. 

Com estas marcas o PT fortalece 
seus laços com o movimento social, se 
constitui numa alternativa real de 
governo e ocupa uma presença impor
tante no Legislativo. 

O PT conquistou estes espaços 
atuando durante 20 anos como um 
partido político, baseado nos princípios 
do Manifesto de fundação, do Estatuto, 
do programa e as devidas atualizações 
de conjuntura até as resoluções do li 
Congresso (novembro de 1999). 

Estes componentes positivos da 
· imagem do PT formam um precioso
patrimônio - reconhecido até pelos
adversários mais contundentes do
partido - que deve ser preservado e
ampliado.
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As campanhas eleitorais e os manda
tos eletivos são vitrines especiais para o 
fortalecimento do PT e de suas marcas. 
Daí porque candidatos, dirigentes, 
personalidades públicas e detentores de 

mandatos eletivos são filiados com 
maiores responsabilidades; pois têm ao 
seu alcance maiores possibilidades de 
utilização de meios de expressão, de 
recursos e de audiência pública. Cabe, 
principalmente a esses militantes, 
consolidar de forma exemplar as propos
tas, a ética e a disciplina do partido. 

Ao firmar este documento, as 
candidatas e os candidatos do PT 
reiteram seu compromisso com as 
deliberações partidárias e explicitam sua 
concordância com as regras específicas 
de relacionamento entre o partido e os 
militantes que disputam eleições bem 
como os que se( o eleitos. 

2. Os Compromissos de Campanha
Caráter partidário das campa

nhas eleitorais: 
A candidata ou o candidato proporci

onal terá garantido o registro de sua 
candidatura e o acesso ao apoio técnico, 
político e material fornecido pelas 
instâncias partidárias somente se: 

a) contribuir financeira e regularmen
te com os fundos coletivos de apoio às 
eleições, para garantir a constituição. e o 
funcionamento dos GTEs - Grupos de 
Trabalho Eleitoral - constituídos nas 
instâncias, a sustentação da campanha 
dos majoritários e o auxílio às candidatu
ras proporcionais (nos moldes aprovados 
pelo liº Congresso e regulamentações 
posteriores do DN). 

b) destinar espaço significativo nos
materiais de propaganda, aos candidatos 
majoritários. à legenda partidária e, 
quando houver, à coligação. 

Caberá ao DN estabelecer o patamar 
mínimo de contribuição financeira e o 
modelo básico de distribuição de espaço 
nos materiais de propaganda. Respeita
das estas referências. os DRs e DMs -
por maioria absoluta - poderão aumen
tar (nunca diminuir) as contribuições 
financeiras e/ou os espaços nos materi
ais de propaganda. 

Arrecadação: O candidato majoritá
rio e no mínimo dois integrantes da 
executiva farão obrigatoriamente parte 
do Comitê Financeiro, viabilizando assim 
o caráter coletivo das decisões e da
responsabilidade pela arrecadação, pelos
gastos e pelas eventuais dívidas.

Prestação de contas das campa
nhas eleitorais. 

Todos os candidatos prestarão contas 
da arrecadação e dos gastos de campa
nha, de acordo com a Lei. obedecendo 
rigorosamente as resoluções do PT e do 
TSE. Da mesma forma, as instâncias 
prestarão contas ao Partido da utilização 
dos recursos dos fundos coletivos. 

3. Os Compromissos dos Mandatos.
Caráter Partidário do Mandato 

Os mandatos de executivos e de 
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• • parlamentares do PT devem estar a 
serviço do programa do Partido. A 
candidata ou candidato, considerando o 
caráter partidário do mandato, reconhece 
que o Partido dos Trabalhadores tem o 
direito de tomar as medidas necessárias 
para manter esse mandato contra eventu
ais decisões que descumpram resoluções 
partidárias ou que resultem na saída do 
partido. 

O executivo ou parlamentar que 
descumprir resolução partidária estará 
sujeito a sanções que poderão ir da 
simples advertência ao pedido de cassa
ção de mandato feito pelo Partido. 

O Partido, por sua vez, compromete-se 
a lutar pela inclusão deste princípio na lei. 

3.1. Melhores condições para o 
exercício dos mandatos: 

Os petistas detentores de mandatos 
eletivos devem se empenhar na constru
ção das melhores condições para o 
exercício dos mandatos. Isto significa 
colocar à disposição da população o maior 
leque de informações em especial aquelas 
relativas à arrecadação e gastos no 
Executivo e no Legislativo. Significa 
também dar ampla publicidade aos 
procedimentos e tramitações internos e 
adequar as instituições ao atendimento 
dos interesses da população. Faz parte 
deste objetivo batàlhar pela qualificação 
das assessorias no legislativo e no execu
tivo, pela informatização e outros meca
nismos que favorecem a democratização. 

3.2. O parlamentar se compromete a 
lutar contra a utilização de privilégios ou 

regalias (como subvenções sociais, 
concessão de bolsa de estudos, ajudas de 
custo por convocação extarordinária e 
outros auxílios) ou subterfúgios que 
possam gerar, mesmo involuntariamente, 
desvios de recursos públicos para o 
proveità pessoal ou de terceiros e ações 
de caráter eleitoreiro ou clientelístico. 

4. Executivos e Instâncias: Conselho
Político

Será constituído em cada governo do 
PT um conselho político integrado, neces
sariamente, pelo Prefeito, Secretários, 
direção partidária e liderança de bancada. 

O DN e os DR's definirão as cidades 
onde deverão ter assentos nestes conse
lhos. Nos governos de coalizão dirigidos 
por outros partidos, o Conselho político 
deverá ser um dos itens programáticos da 
coligação. 

O caráter do conselho político será 
definido pelos novos Estatutos do PT. 

5. Assessorias e Funcionários
As bancadas municipais, estaduais e

federal, constituirão, onde houver, asses
soria coletiva, além das assessorias 
individuais de cada um. 

5.1. Para a infra-estrutura da assesso
ria col�tiva e de outros organismos do 
Partido, cada parlamentar deve colocar à 
disposição os meios necessários para seu 
funcionamento, nas condições 
estabelecidas no Estatuto do Partido e 
Resoluções aprovadas pelas instâncias 
superiores do Partido, respeitadas a 

legalização e as normas vigentes nas 
instituições em que se encontrem. 

5.2. A Assessoria coletiva deverá 
servir para um aprimoramento da relação 
da bancada parlamentar com o Partido, 
para a elaboração de políticas públicas, 
estabelecendo canais de comunicação 
diretos para que sejam implementados 
os projetos defendidos pelo Partido. 

6. Contribuição Financeira
A candidata ou candidato, se eleita/

eleito, compromete-se a entregar, 
mensalmente, uma contribuição finan
ceira nas condições estabelecidas pelo 
Estatuto, Regimento Interno ou Resolu
ções dos órgãos superiores do Partido. 

7. Bancada, lideranças e instâncias
A Bancada Parlamentar é uma

instância orgânica partidária que se 
subordina às deliberações do Diretório 
de nível respectivo. 

A indicação da Liderança da Bancada 
será de responsabilidade da própria 
bancada, ouvida a Comissão Executiva 
do Diretório correspondente. A Liderançà 
da Bancada integra a Comissão Executi
va e o Diretório de nível correspondente, 
com direito a voto. Pelo menos um 
integrante desta Comissão Executiva 
participará regularmente das reuniões de 
bancada. 

8. Planos e proietos no legislativo
Periodicamente - no mínimo

semestralmente - os Diretórios promo-
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verão reunião com a Bancada do nível 
correspondente para balanço, presta
ção de contas, apresentação de 
propostas comuns e indicação de 
diretrizes. 

Os planos procurarão indicar os 
projetos polêmicos ou de grande 
relevância que devem passar por 
ampla discussão interna no Partido 
antes de serem apresentados pelos 
parlamentares. 

9. Planos, projetos e acompanha
mento no Executivo

Periodicamente - no mínimo semes
tralmente - os Diretórios promoverão 
reunião com o Executivo do respectivo 
nível para balanço, prestação de contas, 
apresentação de propostas comuns, 
indicação de diretrizes e constituição de 
uma comissão de acompanhamento de 
rotina. 

Os planos procurarão indicar os 
projetos polêmicos ou de grande relevân
cia que necessitam de ampla discussão 
interna no Partido, antes de serem 
apresentados ou executados no governo, 
levando em conta os prazos e os compro
missos com a população e com alguns 
Partidos que integram a coligação. 

Essa comissão será constituída com 
o governante, integrantes do governo,
da Comissão Executiva e da bancada.

1 O. Contribuição financeira da 
assessoria e funcionários do 
mandato 
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Os assessores parlamentares da 
assessoria individual, da coletiva e da 
liderança bem como todos os 
secretários, administradores chefes de 
gabinete e demais petistas nomeados 
pelo executivo, entregarão mensalmente 
ao Partido uma contribuição financeira 
nas condições estabelecidas pelo 
Estatuto e Regimento em vigor e demais 
resoluções dos organismos superiores 
do Partido. 

11. Assessorias dos Executivos
A escolha dos integrantes de 1 ° e

2° escalões dos governos municipais,
estaduais e federal é de responsabilida
de dos prefeitos, governadores e do 
presidente, ouvidos, as instâncias 
partidárias e os partidos coligados, 
quando houver. 

12. Nepotismo
O mandatário petista não poderá

nomear ou designar P.ara cargos em 
comissão e funções de confiança ou 
livre provimento que compõem os 
quadros de pessoal do Executivo e 
Casas Legislativas, o cônjuge, compa
nheiro ou parente até o terceiro grau. 

13. Outros compromissos
As Bancadas parlamentares, os

Diretórios e os Encontros poderão 
adotar resoluções para aperfeiçoar a 
concepção petista e partidária dos 
mandatos eletivos majoritários ou 
proporcionais, desde que não estejam 

em contradição com o Estatuto, 
Resoluções Nacionais e este Compro
misso, submetendo-as ao referendo 
das instâncias superiores. As presentes 
normas deverão ser observadas 
obrigatoriamente a partir da campanha 
eleitoral por todos os candidatos, 
candidatas, parlamentares e membros 
do Executivo eleitos pelo Partido. 

Declaro que estou de acordo com 
este compromisso bem como com as 
normas e resoluções do Partido - tanto 
em relação à campanha quanto em 
relação ao exercício do mandato - bem 
como com o conteúdo estabelecido no 
Programa, no estatuto do Partido e no 
Regimento Interno. 

(Nome do Candidato(a) por extenso) 

(Assinatura) 

(Cargo a que está concorrendo) 

Data e local: / / ---

Atenção: Após a assinatura em três vias 
do "Compromisso Partidário das 
Candidatas e Candidatos Petistas 2000", 
uma via deverá ficar no Diretório 
Municipal, uma via com o Candidato ou 
Candidata e a terceira deve ir para o DR. 

Diretório Nacional do 
Partido dos Trabalhadores 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU 
Secretaria Municipal de Urbanismo 
Subsecretaria de Urbanismo, Habitação e Saneamento 
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AGENDA DE PLENARIAS PREPARATORIAS 

JUNHO 

- Dia 14 - Plenária Preparatória - Centro
- Hora: 19:00h
- Local: Auditório do Centro Social São Vicente (Patronato) - Av. Gov.

Portela, 382 - Centro.
- Dia 15 - Plenária Preparatória - Tinguá

Hora: 19:00h
- Local: Escola Municipal Vale do Tinguá - Rua Paraná, 34 - Tinguá
- Dia 16 - Plenária Preparatória - Rio D'Ouro
- Hora: 19:00h
- Local: Igreja Católica Nossa Senhora de Salete - Rua da Estação, 25 -

Rio D'Ouro.
- Dia 21 - Plenária Preparatória - Comendador Soares
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia São Francisco ·de Assis - Rua Tomaz Fonseca, 123 -

Comendador Soares.
- Dia 22 - Plenária Preparatória - Austin
- Hora: 19:00h

Local: à confirmar
- Dia 23 - Plenária Preparatória - Miguel Couto
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia São Miguel Arcanjo e São Pedro - Rua São Pedro, 74 -

Miguel Couto.
- Dia 28 - Plenária Preparatória - Vila de Cava
- Hora: 19:00h.

Local: Clube Biruta's - Rua Byron Dore de Almeida, 270 - Vila de cava.
Dia 29 - Plenária Preparatória - Cabuçu

- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar
- Dia 30 - Plenária Preparatória - Km 32
- Hora: 19:00h
- Local: à confirmar

JULHO 
- Dia 05 - Plenária Preparatória - Posse
- Hora: 19:00h
- Local: Paróquia Sagrada Família - Rua Raimundo Brito de Oliveira 216 -

Po�e. ' 

- Dias 15, 16 e 17 - Conferência Municipal
Local/hora: Auditório da UNIG - Av. Abílio Augusto Távora s/n - JardimAlvorada. 

' 
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- a ... 01çves, nossos valores e as bases de nossa ética. -

- �,--

No plano internacional, como no plano interno, os conceitos convencionais 
�� d�senvolvimento se baseiam na iniqüidade e na ideologia do crescimento 
1hm1tado. Claro que em geral isso ocorre em meio a belos discursos sobre 
o nosso 

_
fut�ro com�m. �mpossível esconder: a dura realidade que preside

as relaçoes mternac1ona1s - realidade marcada pela força e pela injustiça
- de repente se desnuda e aparece em toda a sua crueza. Como no 
mome�co em que? F��sidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em
plena virada do m1lemo, recusou-se publicamente a assinar o Protocolo 
de Kyoto (base para o início de um enfrentamento real do problema 
plane_tário do clima), com a justificativa de que seu país não está disposto
a sacrificar uma parte que seja de sua economia a favor da sobrevivência da 
humanidade. E, para reforçar o argumento, valeu-se exatamerite da visão 
!inear �e desenvolvimento, com base na premissa cínica (mas
1deolog1cameme poderosa) de que o crescimento da economia americana 

tem que continuar, sempre e cada vez mais, para poder servir de grande
farol e de parceiro fraterno para o progresso de toda a humanidade! Belas 

palavras, pérfidas intenções.

Sustentabilidade: instrumento
para legitimar a dominação
econômica ou exigência de uma
ética planetária? 

· �trelado �o substantivo desenvolvimento, o adjetivo sustentdve/ tornou
a�nda mais espessa a cortina de fumaça que envolve o uso abusivo e a
disputa ideológica pelo significado real dessas duas palavras. Nos anos
1980, a Comissão Brundtland, no seu relatório preparatório à Cõnferência
das Nações Unidas que se tornaria conhecida como Rio 92, propôs uma
nova formulação para a relação entre meio ambiente e desenvolvimento
econômico, inspirada na noção de sustentabilidade, emprestada das ciências
biológicas (e já proposta anos ames por Lester Brown, do Worldwarch
Institu_te). De acordo com essá noção de sustentabilidade, os recursos
naturais e o meio ambiente seriam usados sem esgotar os primeiros e sem 
tornar o segundo inviável à vida humana.
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des", A estratégia apresentada para a realização desses propósitos conjuga
ria crescimento econômico ao progresso técnico capaz de poupar recursos 
materiais. Desse modo se procurariam evitar as resistências aos ritmos de 
acumulação, presentes no debate dos anos 70. Como se isso não bastasse, 
o mercado é apresentado como o ambiente institucional mais favorável a
se considerar a natureza como capital.

Essa visão encontra sua maior expressão na Agenda 21, um dos principais 
documentos produzidos pela Rio 92: "Tanto as políticas econômicas dos 
países individuais como as relações econômicas internacionais têm grande 
relevância para o desenvolvimento sustentável. A reativação e a aceleração 
do desenvolvimento exigem um ambiente econômico e intfrnacional ao 
mesmo tempo dinâmico e propício, juntamente com políticas firmes no 
plano nacional. A ausência de qualquer dessas exigências determinará o 
fracasso do desenvolvimento sustentável" (CNUMAD, 1995). 

A rigor, o processo da Rio 92 poderia ser interpretado, s�b certo ângulo, 
como uma vasta ope!ação de "niodernizac;:o ecológic_a''i �sa expr:ssão 
designa o processo _.eelo qual as insmmçõ�olít19:s�tern�!1zai:n 
preocuE2-ções ecológicas, no proeósito de conciliá o fillli.�Cêl}!º 
���-�����es9l�çã<> dos pr��lern�;_mbif'!.rais, �ando ê_�fase,à". 
�dap_r�� te<::10\�g_i�, � celebr:i�o �a �c;<?�Q!!!.!ª de mercado, àQ!!!lÇa. na 
C(?la_bora�o <LQ9S.9�So. Tanto no caso do Relatório Brundtland quanto 
na Agenda 21, a premissa é clara: a�ap;ação tg;nológica.e.o. cr_es.d.TTI...Q'! to 
econômico deveriam levar.à.sustcntabilidade.c.à.reduçãa.dapobrez:!,.R_�lo 
�-�i����a �ol�boraçã�e 1o consenso.

Crise ambiental global: alguns são 
mais responsáveis que os ·outros 

Não se pode negar que a Agenda 21 s�lienra de �9.�<:>_g�11é�ico a 
r�s_ponsa�jlid��:.-�º5..P..�!.��s_ i�du�tr\ali��':1�--ºª-�;:_!�_!?i�n;_al _global.
Porém, �mo te�p-0, ela convida de forma 1gual!!ªn� __ 1.ogo� os 
P.!.��es e seJOI:ÇS}ociais a partici_parem do grande f!l..!J!kã..QJ;Q.!!U!..1Jl�1!,9 
fazê-lo, torna todos igualmente responsáveis, senão pelo_p�Qc!?,_f?elo 
;.;;���s-pel�7u�f:faóêica da Agenda, todos os atores sociais -
��lh�r�;-:,�-;;�-;; populações indígenas, ONGs, aurorid�tl�� lncais, 
trabalhadores, empresários, cientistas, técnicos, agricultores, etc. - são 
incitados a participar da tomada de decisão para a construção desse 
desenvolvimento sustentável. Como se todos.fossem iguais e tivessem 
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BOLETIM j\'r-� Junho - 2005 
Fórum de Conselheiros 

da Sociedade Civil de Nova Iguaçu 
Contatos: Centro Sócio-Polftico - 2669-2259 

O 
Boletim é um informativo periódico do Fórum de Conselheiros, composto por organizações e movimentos sociais 
de Nova Iguaçu. Nosso objetivo é reunir mensalmente informações relevantes das organizações e movimentos 
sociais e dos espaços institucionais de participação, como os Conselhos Municipais, Orçamento Participativo e 

Câmara Municipal. 

Para que o boletim funcione é preciso que tenhamos responsáveis por repassarem as informações com a agilidade 
necessária para uma central de informações, que provisoriamente está localizada na FASE através do assessor do Fórum, 
Mauro Santos tel. 2536-7350 ou 9382-2754.

Conselho de 

PolítlcaUtbana 

A agenda 
do Conselho está 
c e n t r a d a  n a  
o rga n izaç ã o  d a  ���;,..a.:�;.;..., 
C o nf e r ê nci a 
Municipal da Cidade, 
que ocorrerá nos dias 
15, 16 e 17 de julho. Serão formadas quatro 
mesas de debates em tomo das políticas de 
saneamento ambien tal, hab itação, 
transportes e meio ambiente. 

Conselho de 
�istência Social 

Foi realizada a eleição para 
presidente do Conselho (Dulcimere Serra 
da Associação de Moradores da praça do 
Amor); vice-presidente (Cláudia Per1uxo 
Coordenadora dos Conselhos Municipais) e 
Secretário (Gilberto Car1os Associação 
Comunitária Chico Mendes). As questões 
em discussão no Conselho são: a) 
ampliação de 300 para 600 jovens no 
Pr ogr a m a  Ag e n t e  Jo v e m  d e  
Desenvolvimento Social e Humano; b) 
organização do debate das ações da 
secretar ia  junto às associações e 
movimentos comunitários, principalmente 
Bolsa Famíli� e Tele-Centros: c) 
Recadastramenln das instituições de 
assistência do município. A próxima reunião 
do Conselho se1i1 realizada no dia 21 de
junho às 14h. ,i::i sala dos Conselhos._ As
reuniões são realizadas nas terceiras
terças-feiras de u1da mês. 

Conselho de Saúde 
Foi informado ao Conselho de 

Saúde, que o município conseguiu 10 
milhões de reais do governo federal para 
investimentos na área de saneamento. O 
objetivo é implantar rede de esgotamento 
sanitário em áreas com valas a céu 
aberto. A proposta estabelece que as 
áreas contempladrls devem ser aquelas 
que não possuem rede de água e esgoto, 
em especial aquelas que caracterizem 
á r eas  de  r i s c o  pa ra  d o e n ç a s  
transmissíveis por vetores de veiculação 
hídrica ide.ntificad,:is pela Secretaria 
Municipal de Saúde. E preciso que a 
sociedade esteja mobilizada a fim de 
definir as áreas prioritárias a serem 
contempladas. 

Os conselhei-

esclarecimentos a 
r e s p e i t o  d o  
PROESF Pro
grama de Expan
são do Programa 
d e  S aúd e d a  
Família, tendo em 
vista que está 
prev is ta a im
plantação de mais 

84 equipes do PSF para o município e já ter
sido realizada uma prova de seleção para
agentes de saúde. É preciso haver uma
discussão p(1blica a respeito da definição
das localidades que serão contempladas e
sobre as estratégias de implementação do 
programa. 

Está em processo de implantação
do Conselho Gestor (com participação da 
sociedade) no Hospital da Posse e nas 
unidades mistas. Também devem ser 
destacadas algumas novidades, como a 
implantação do plano de acompanhamento 
da tuberculose, garantindo acesso à 
alimentação e vale-transporte para 
atendimento no Vasco Barcelos. Os 
pedidos de exame agora podem ser 
agemfados nas próprias unidades de saúde 
sem precisar ir para o K 11 ou para o Vasco 
Barcelos. 

A próxima reunião do Conselho 
Municipal de Saúde será no dia 16 de junho 
(5ª feira) às 18h. no Vasco Barcelos (as 
reuniões do Conselho ocorrem nas 
terceirns quintas-feiras de cada mês). O 
Conselho Comunitário de Saúde estâ
solicilando uma reunião com a Comissão de
Saúde da Câmara de Vereadores, com 
previsiio para o dia 20 de junho. 

Conselho de &lucação 
O Conselho de Educação encaminhar uma carta para o Conselho a 

realizou surl prim('irri re11ni;:io, onde foi 
definido o vice-presidente e a secretária 
do Conselho (Ana da Cáritas) e o 
representante do Conselho de Educação

no FUNOEF Um cios temas de pauta do
próximo encontro é a questã� da
educação infantil. onde a Ser.retana de
Promoção Social e de Educação ficou de

fim de que as creches integrem 
o sislernr1 ele educação infantil.
Tamhi•rn !,erá formada as
comi!;r,ôm: do trabalho. A
prôxinm ieu11iao será reallzada

no dia M de junho às 9h. na
salri cl� Coordenadoria dos
Conselhos



Conselho da Criança 
e do Adolescente 

Entre várias ações que estão 
sendo desenvolvidas, de-;tacam-se: 

a) Construção do Plano de
Enfrentamento da Violência Sexual 
Contra Crianças e Adolescentes de 
Nova Iguaçu: o Plano foi elaborado por 
uma Comissão Temporária, em 
conjunto com o Programa Sentinela, e 
discutida com os diversos atores 
envolvidos, no dia 30 de maio de 2005 
(Min i s t é r i o  Púb l i c o, Ju izado ,  
C oordenador i a  dos Conselhos 
Municipais, Programas e Projetos, 
instituições). A proposta, já acrescida 
das sugestões, será rediscutida e 
aprovada na Conferência Municipal. b) 
Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente: está sendo 
organizada por  uma Comissão 
Temporária para acontecer nos dias 24 
e 25 de junho de 2005, com o tema 
central do Controle Social. Na ocasião 
iremos discutir o Projeto de Abordagem 
da SEMPS, retomar a discussão da 
Rede de Proteção Integral e rediscutir e 
aprovar o Plano de Enfrentamento. 

Conselho de 
Alimentação Escolar 

Foi dada posse ao Conselho e 
aprovada a prestação de contas de 2004 
com a ressalva de . que qualquer 
questionamento dessa prestação de 
contas será de responsabilidade dos 
membros do Conselho anterior. Nos 
dias 15 e 16 de junho será realizada uma 
visita às escolas a fim de levantar a 
situação da alimentação. Nos dias 22, 
23 e 24 de junho ocorrerá uma 
capacitação para os conselheiros de 
alimentação escolar no municlpio de 
Cordeiro. A Zélia da Pastoral da Criança 
e participante do Fórum foi a escolhida 
para representar o Conselho de Nova 
Iguaçu. As reuniões ocorrem toda 
segunda terça-feira do mês às 9h. na 
Coordenadoria de Conselhos. 

Conselho de Segurança Alimentar 
O Conselho ainda não foi implantado. 
Conselho de Desenvolvimento Rural 
Sem informações até o fechamento do 
Boletim 

.... 

Agenda dos Movimentos 

Audiência sobre valor da per capita das creches 
comunitárias com a secretaria de promoção social. 

O Núcleo de Creches Comunitárias de Nova Iguaçu infonnou que a prefeitura 
não pretende ampliar os recursos para as creches, mantendo até o final do ano o valor 
de R$ 25,00 por criança. O Núcleo está solicitando uma audiência com a secretaria de 
promoção social a fim de negociar a ampliação da per capita e discutir problemas de 
documentação das creches, que tem impedido o recebimento dos recursos da 
prefeitura. 

1. 

O Conselho Gestor da APA de Gericinó Mendanha está convocando todas as 
organizações sociais a participarem da Audiência Pública sobre o Vilarejo Marapicu. A 
audiência tem por objetivo colocar em debate o projeto de construção de casas para 26 
mil pessoas. A questão é importante na medida em que a construção atinge a área de 
proteção ambiental e pode causar sérios riscos ambientais para a população. A 
Audiência será realizada no dia 20 de junho de 2005 às 18h. no Centro de Formação de 
líderes em Moquetá e contará com a presença da SEMUAM, da FEEMA, da construtora

e do Conselho Gestor da APA. 

Fórum de Entidades Reage Baixada 
A Baixada está produzindo uma 

resposta à chacina ocorrida em Nova 
Iguaçu e Queimados, onde 30 pessoas 
foram assassinadas Este triste episódio 
tem sensibilizado diversas organizações 
da Baixada a se articularem no Fórum 
Reage Baixada. O Fórum já reúne mais de 
60 instituições e já realizou dois encontros 
com autoridades do governo federal, 
governo estadual e prefeituras. A agenda 
do Fórum pretende atingir dois grandes 

objetivos: a) fonnular e negociar com os 
governos a implementação de uma 
agenda social que enfrente as causas da

violência na região; a punição dos
culpados pela chacina e a garantia dos 
direitos das famílias das vitimas, além de
propor medidas de combate ao extermlnio 
na região; fortalecer e dar visibilidade às 
organizações da sociedade civil da 
Baixada através da realização do Fórum 
Social Baixada. 

Conferência das Cidades da Baixada 

Foi realizada a setembro e a nacional comuns de saneamento 
primeira reunião para em Novembro. A Con- a m b i e n t a l  (á g u a ,  
organização da li Con- ferência da Baixada é um esgoto, lixo), habitaçao, 
ferência das Cidades da momento estratégico transporte e mobilidade 
Baixada, prevista para a para colocar na agenda urbana. Além disso, a 
última semana do mês de política a importância de C o n f e r ê n c i a  deve 
julho. As Conferências articulação dos muni- apresentar propostas 

Municipais devem ocorrer cipios da Baixada a fim para a Conferência 
até o final de julho, a de t ra tar de forma Estadual e Nacional.

Conferência Estadual em articulada, problemas 

Agenda/ Calendário de Reuniões e Atividades 

18/06 Oficina preparatória para a Conferência das Cidades da Baixada Promoção: 
FASE/Observatório das Metrópoles 9 às 17h. Centro de Formação de Lideres de 
Moquetá Maiores informações FASE (Aércio, Mônica e Delmar) Tel. 2536-7350. 
15,16 e 17/07 Conferência Municipal da Cidade. 
16/06 às 18h. Reunião do Conselho de Saúde no Vasco Barcelos. 
21/06 às 14h. Reunião do Conselho de Assistência Social na sala dos Conselhos 
14106 às 9h. Reunião do Conselho de Educação ria sala dos Conselhos. 
20/06 às 18h.·· Audiência Pública sobre Vilarejo Marnpicu no Centro de FormllÇlo 
de Lideres em Moquetá. 

... 



CART.t!l A.O POVO BRASlLEIRO 

Contra a desestabilização política do governo e contra a cormµçào: 
Por mudanças na política econômica, pela prioridade nos direitos soci::tis e por reformas política�democráticas ! 
A sociedade brasileira mudou e, na Constituinte de 1 988, decidiu por mudanças. Constituiu novos

poderes e elegeu novos govemantes, para promover processos de tnmsfo.rmação social. C1iou novas estruturas;
combateu velhas instituições e gerou novo� mecanismos para fazer ·, ;_;ler os direitos de todas -� cada uma das
pessoas a uma vida digna. 

Com a força desta história recente, mas vigorosa, de fortalecimento e radicalização da democracia em 
nosso pai� que nós, rcpresen�ntes das organizações popular-�s ,  das 0rganiz .. t;;õe� não governamentais, do 
movimento sindical, dos movimentos sociais e personalidades . ,.cmvociimos toda <1 sociedade brasileira, cada 
cidadão e cada cidadã, para uma grnnde e contínua mobihzaç�ío que torn� possível enfrentar a crise política e 
fazer prevalecer os princípios democrfaicos. 

Nas ú ltimas· eleições, com a esperança de realizar mudanças na política neoliberal que vinha sendo
praticada desde 1 990, o povo brasi leiro elegeu o Presidente Lula. Até ·'.:'sL: momento, avaliamos que pouca coisa 
mudou e presenciamos um mand,1to ch:?io de contradições. De: um lí:ldo, o governo seguiu com uma política 
econômica neoliberal,. resultado de suas alianças consen1adoras. De outro,. adotou um discurs_o da prioridade 
social .;: uma política externa soberana e de alian!_,�a com as nac;:ões em desenvolvimento. A eleição do Lula 
reacendeu as esperanças na América Latina, e inf!u-i11 de fórma positiva em alguns conflitos políticos na região. 

De olho nas eleições de 2006, as elites iniciaram, através dos meios de comuniçação uma campanha para 
desmoralizar o governo t'; o Presidente Lula, visando enfraqucci-!0, p::i\":a derrubá-lo ou obrigá-lo a aprofundar a 
atual política econômica e as refo1111as neoliberais, atendendo aos intere:-.;�es <lo capital internacional. 

Preocupadü� com o processo democrático e também com as denúncias de corrnpção que deixaram o povo 
perplexo, vimos à publico djzer que somos contra qualquer tentativa de desestabilização do governo 
l�gitimamente eleito, patrocinada pelos setores conser,;adores r: antidemocráticos.

Exigimos completa e rigorosa investiga·:;ão das denúncias de corrupção feita:, ao Congresso Nacional .e à 
imprensa, e punição àos responsáveis. Sabemos que a corrupção iem sido, lamentaveimente, o método 
tradicional usado pelas elites para governarem o pab.

Exigimos tambén1 a investigação das denúncias de con 1pç�fo, por ocasião da votação da emenda 
constitucional que aprovou a reeleição e dos p ocessos de privatização das estatais ocorridas no governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

Trata-se portanto, de fundamenta: a :i -:L política em princípios éticos como a separação �ntre interesses 
privados e interesses públicos, de transparência nos processos decisórios e a promoção da justiça social. Diante 
da atual crise, o governo Lula terá z: opção de retorrrnr o projeto pelo qual foi eleito, e que mobilizou a. esperança· 
de milhões de brnsiieiros -� brasileiras. Projeto este que tem como base à tram,formação da sociedade e do 
Estado brasileiros, uma sociedade dividida entre os que tudo poden1 e tudo tf:m e aqudes que nada podem e 
nada têm. · 

Por isso, vimos a público defender, e propor ao go-... ano Lula, ao Congresso ;·-�acional e a sociedade civil, 
as seguintes medidas : 
1- Realizar e apoiar uma ampla investigação de todas as é;,:;núncias de corrupção que estão sendo analisadas
no Congre�::;o !'.facional e punir os respons:íveis. _ . . . 
2·· Excluir do gu·:.1f: rno fod(:'r?1 .::�tores conservadores que querem apenas manter p;.1v�lég10s, afastar
autoridades sobn: as qua; ::; -;-.·, z:i.;:a quaLr.i�-r suspeiçf\.0 e recompor sua base de ap<.no, rec.onstnnndo uma nova
maioria política e scH.: i�1 l  em tomo de uma pl%1Tafonnr1 anti-neoliberal . . . _ 
3- R.ei:llizar mudanç ;:,s na política econômica r:-o s1:nticí.o de priori:-i:ar as necess1dades �o povo e co�stnm um
novo modelo de d,!senvolvimento. A sociedade nãú supürta T1êlis rnrn.anhas taxas de Juros, as mais altas, d�

1 mundo, sob O pretexto de combater a inflação. A sc.;;; i ��:�ª�e nã?. su�ten:a _a 1�:�ute�ção <l7 u�1 supe�av1t

,,.
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a os bancos. Os rec.ursos flll .. D l. \\.�O:; r.em ,Je i,er _m . ·.: .stldos, pnont�iament_e, :1ª

garantia dos d.ireit'.·Y�. co:·1.stituc io�ai"' ·· er1tr: eles, ,:;rnpr�g?: sal�rio-rn�mmo d1gn,} , sRud{', educaçao, moiad1a,
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Queremos também� imedia�{�i';11ª!11e��ç�o_d��pr�es��s d�:demoçr�ia dJre41, que implica o exercício do
poder popular mediante plébrscltos e referendos/ cofifbnne proposta apresentada pela CNBB e a OAB ao 
Congresso Nacional. 
5- Fortalecer os espaços de participação social na a<l,ministração pública e criar µ..ov.os espaços nas empresas
estatais e de economia mista, viabilizando o ',cóntrolé ' social e ' real compartilhamento .do poder.
6;- Fortalecer-as iniêiativas·Iocais em favor da cidadania, da participação e da educação popúfar, como por
exemplo os comitês pela ética na política, conselhos de controle social, esqol�s de formação política.
7- Enfrentar o mottópoliô dos meios de corriunicaçãó, garantindo sua deinocr1;1tização; inclusive através do
fortalecimento das redes públicas e comunitárias. ' ' 

' ' 

Neste momento de mobilização, conclamamôs as forças democráticàs e populares a se mobilizarem para 
realizar manifesta�ões de rua e protestos, e trabalhar para promover as verdadeiras mudanças que o país e o 
povo precisa. ' · · 

· Brasília, 21 de junho de 2005.
Atenciosamente, 

Seguem-se entidades e movimentos da sociedade e da CMS (Coordenação dos Movimentos Sociais)

CUT - Central Única dos Trabalhadores 
MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
CMP .. · Coordenação dos Movimentos Populares 
UNE - União Nacional de Estudantes 
ABI - Associação BrasfüHrà de Imprensa· 
ABONO - . Associação' Brasílcita de ONG 
INESC - Instituto de Estudos SocioEconômicos 
CNBB/PS - Conferência: Nacional dos Bispos do Brasil / Pastorais Sociais 
P.O Nacional - PastoralOper-ária Nacional
GritQ dos Excluidos
Marcha Mundial de Mulheres
UBM - . União Brasileira de Mulheres
UBES - União Brasileira. de Estudantes Secundários
CONEN - Coordenação Nacional de Entidades Negras
JOC - Juventude Operária Cristã
MTD - Movimento dos Trabalhadores Desempregados
MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
CONTEE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino
CNTE '" Cortfederaçio Nacional dos Trabalhadores da Educação
Federação Nacional dos·Advogados·
CONAM - Confederação Nacional de Associações de Moradores
UNMP-·
Ação da Cidadania Contra a. Fome· a ,Miséria e pela Vida

CEBRAPAZ-
ABRAÇO-AssociaçãQ .Brasileira de Rádios. Comunitárias
CIMI - Conselho Indigenista Missionário
CPT - Comissão PastQral da Terra
FENAC - Federação,Nácional das Associações
AMB - Articulação de Mulheres Brasileiras
CFEMEA - Centro Feminista de Estudos e Assessoria
!BRADES - Instituto Brasileiro de Desenvolvihu�nto
EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes
MSU - Movimento dos Sem Universidade
CONIC - Conselho Nacional de lgrejas Cristãs do Brasil
ANPG - Associação Nacional dos Pós-Graduandos
CSC - Corrente Sindical Classista
MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores
IBASE - Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas
Federação Nacional dos Economistas
Sindicato dos economistas do DF
Conselho Nacional de lyalorixás e Ekedes Negras 
CBJP - Comissão Brasileira Justiça e Paz 
Campanha Jubileu Brasil contra as dívidas e contra a Alca 
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Documento de Repúdio da População de Nova Iguaçu 
Abaixo Assinado 

No dia 28 de junho de 2005, foi assistido em sessão da Câmara de Vereadores de No.va Iguaçu, 
a população sofrer uma derrota articulada por aqueles que a própria população elegeu para representar seus 
interesses, em favor dos interesses pessoais de alguns vereadores, 

Com o voto favorável dos vereadores: 
FAUSTO 100%, MARCOS FERNANDES, CHIQUINHO DA AMBULÂNCIA, JORGE MAROTTE, 
MAURÍCIO MORAES, CELSO BIRRO, DANIEL DA PADARIA, CARLINHOS PRESIDENTE, 
CLÁUDIO CIANI, FERNANDO BAIANO, MARCOS ROCHA e ZÉ MINEIRO, a resolução de autoria 
dos mesmos, que altera o horário das sessões da Câmara de 18 hs às 21 hs para de 15 hs às 18 hs, foi 
aprovado e a população rejeitada, nós como cidadãos, no exercício de nossa cidadania entendemos que com 
este novo horário se torna mais dificil, e portanto mais restrito o acesso da população as sessões da Câmara, 
tendo em vista que no horário de 15 hs às 18 hs a população se encontra trabalhando ou ocupada em suas 
atividades que geralmente. acontecem no horário diurno, O acompanhamento pela população às sessões da 
Câmara que durante esses cinco primeiros meses vêm acontecendo, por si só já fica prejudicado, pois esse 
grande número de pessoas não mais poderá estar presente, reduzindo assim consideravelmente a participação 
popular, E os autores dessa resolução consideram isso uma vitória, 

O QUE ALEGAM OS VEREADORES, AUTORES DA RESOLUÇÃO: 

* Por medida de segurança- Por motivo do horário em gue terminam as sessões. se torna perigoso até
pra população retomar às suas casas. �arrendo o risco de sofrer vários tipos de violência . 

RESPOSTA DA POPULAÇÃO: 

* A questão da violência em nossa cidade é uma questão de ausência de uma política séria de segurança.
Não será alterando o horário das sessões que a população terá mais seguran�, apenas estarão os vereadores,
admitindo que nada neste sentido tem sido feito por parte do poder público, aja visto que a violência não
tem hora marcada para acontecer. É de conhecimento da população e vivido por ela, atos violentos a
qualquer hora do dia, assaltos nas saídas de bancos em plena luz do dia, é apenas um exemplo. Se
recordarmos a chacina que vitimou cidadãos de nossas comunidades em 31 de março de 2005,
constataremos que esta tragédia ocorreu por volta das 20 hs, horário em que as pessoas ainda transitam pelas
ruas, a maioria retomando de seus trabalho par as suas residências. Portanto, o horário de término das
sessões não oferece nem mais nem menos segur ça a população, até por que nesses 5 meses de atuação da
Câmara em um total de 41 sessões onde houve trabalho, por apresentar quorum necessário, menos de l O
sessões terminaram após às 21 hs (horário normal de término), e menos de 5 sessões terminaram após as 22
hs. Quem observar a resolução pode incorrer o engano de acreditar que os vereadores de Nova Iguaçu
trabalhem até tarde da noite, como acontece com a maioria dos trabalhadores de nossas comunidades.

O QUE ALEGAM OS VEREADORES, AUTORES DA RESOLUÇÃO: 

* Para aumentar a ;ornada de trabalho X Para estar mais tempo ;unto dos eleitores dos
''seus" bairros.

- RESPOSTA DA POPULAÇÃO:

* Mais uma vez nos deparamos com as diversas incoerências praticadas pelos vereadores. Com a mudança
do horário das sessões da Câmara, os vereadores supostamente teriam mais tempo para as sessões, ·
(iniciariam às 15 hs até às 22_ hs), e também teriam mais tempo para estarem em contato com a população.
Ora" como seria possível aumentar o horário das sessões e ainda ganhar tempo para estar visitando;,os
bairros? As leis da física no .que diz respeito a tempo e espaço, ficam inexplicáveis com esta alegação sem
sentido. Porém, mesmo que fosse possível romper a barreira do tempo, fica clara a posição distrital que esses
vereadores assumem, inclusive nas próprias sessões da Câmara. Eles acreditam que são vereadores de



· rros e rejeitam legislar para o coletivo para a cidade como um todo. Ainda com relação ao tempo de
, ..•. )ão das sessões, já mencionamos que poucas foram as sessões que terminaram após às 21 hs, quando

estas começavam às 18 hs, quanto mais començando às 15 hs. Quem acredita que essas sessões passariam 
das 18 hs? 

O QUE ALEGAM OS VEREADORES, AUTORES DA RESOLUÇÃO: 

* As sessões das quintas-feiras ficam vazias.

RESPOSTA DA POPULAÇÃO: 

A Câmara de vereadores sofre um esvaziamento nas sessões de quintas-feiras por parte da população, e isto 
tem um motivo, o esvaziamento maior é por parte dos próprios vereadores criando na população a falta de 
interesse por estas sessões. Veja os dados: 

* Das vinte sessões, nesses cinco meses de legislação, que deveriam ter sido realizadas nas quintas-feiras,
em apenas sete houve quorum (presença necessária dos vereadores para que haja votação), portanto, os
vereadores compareceram em apenas 1/3 dessas sessõés, no entanto, a população estava lá. Porém, já há
comentários a respeitos dessas sessões, pois, a população sabe que os vereadores não gostam de comparecer
às quintas-feiras e querem que acreditemos que as mudanças são para aumentar a jornada de trabalho deles.

A sociedade civil de Nova Iguaçu rejeita esta resolução e vêm por meio deste abaixo assinado, 
reivindicar a anulação da mudança do horário das sessões da Câmara de Vereadores, retomando ao horário 
das 18 hs, até que se faça uma consulta a população para saber se é isso que desejamos, pois se trata de 
interesse e participação direta da população, e esta sequer foi consultada para saber sua consideração. 
Portanto, exigimos que nossa soberania seja respeitada por parte de nossos representantes, pois foram para 
isso eleitos, devem nos respeitar e não nos subjugar, desprezando nossos direitos de cidadãos iguaçuanos 
com esta atitude retalhadora, tentando impedir que pessoas sérias e de bem, que vêm acompanhando as 
sessões na Câmara possam participar efetivamente no processo legislativo da cidade que ajudamos a 
construir. 

Este abaixo assinado conta com o apoio e a divulgação das seguintes entidades: 

• CP A- Comissão Popular de Acompanhamento junto a Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu
MAC- Movimento Comunitário Acorda Cabuçu

• Alunos e Ex-Alunos (formados) da Escola de Formação Política
• Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu/ Cabuçu
• Movimento Desperta Comendador Soares
• GAC- Grupo Amigos de Cabuçu
• Movimento Amigos do Jardim Ocidental
• Amorvival- Associação de Moradores da Vila Valverde

... 

' 
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Ensaio 
As experiências de diálogo entre Poderes Públicos e o movimento social em Nova Iguaçu 

Introdução: Um olhar sobre o início desta discussão 

Desde meados dos anos 1970 que o movimento social, que renascia naquele momento, vislumbra a 
possibilidade de interferir na condução das ações governamentais. O Poder Público Municipal em Nova 
Iguaçu possuía as características comuns aos governos do período da ditadura militar: distanciados da 
população pela ausência de políticas públicas que atendesse as carências das famílias empobrecida5 
residentes nas periferias e também devido ao caráter autoritário que impossibilitava qualquer diálogo entre 
governo e sociedade. 

O movimento social nascente, por outro lado, vê no poder público o causador dos males que afligem a 
população. Incapaz de oferecer serviços que ampliassem a qualidade de vida nos bairros afastados, 
ineficiente e corrupto no trato dos recursos públicos e autoritário com relação às reclamações da população. 
Logo, para o movimento social e para o governo estavam fechadas as portas para o diálogo, a negociação. 
O governo numa atitude autoritária e o movimento numa atitude de desconfiança e muitas vezes de recusa. 
A atuação do movimento social nos seus primeiros anos de luta será fundamentalmente de reivindicação. 

Tratamos, neste ensaio, de definir o comportamento dos dois atores políticos (governo e sociedade civil), 
que durante quase três décadas disputam o modelo democrático de relação entre governo e sociedade. 

Nosso objetivo, na verdade, é relacionar as experiências de diálogo entre sociedade e governo, em espaços 
de negociação ou reivindicação. Existem duas características muito marcantes nessas experiências, 
delimitadas pela aprovação da Constituição Federal em 1988: anteriormente à Constituição, temos espaços 
de reivindicação, muitas vezes conquistados pela ação de pressão do movimento. Após 1988, temos a luta 
pela instalação dos espaços de negociação, elaboração e deliberação de políticas públicas, definidos em lei, 
bem como outros espaços que se constituem enquanto possibilidade de negociação entre movimento social 
e governo. 

Relacionamos, então, abaixo, as experiências mais relevantes, privilegiando uma apresentação a partir da 
definição de pontos positivos e negativos nas exi;ieriências. 

As experiências anteriores à Constituição Federal de 1988 

a) As audiências públicas com o prefeito
Após ter conquistado muitos bairros, o Movimento Amigo de Bairros, em 1978 decide realizar uma
Assembléia entre os grupos dos bairros e o poder público. Esta Assembléia, conhecida com a Assembléia
dos 800, foi o primeiro contato mais formal com o Poder Executivo Municipal, representado pelo Secretário
Municipal de Planejamento. Esta Assembléia reivindicou a realização de audiências semanais com o
prefeito. Após dois meses, o prefeito marca, então, a primeira audiência para janeiro de 1979.

Aspectos positivos 
• As audiências com o prefeito foram o primeiro espaço de diálogo entre a sociedade e o governo;
• Permitiu uma grande visibilidade ao MAB, garantindo o crescimento de sua credibilidade e legitimidade

enquanto representante das reivindicações dos grupos organizados nos bairros;
• Possibilitou a reivindicação diretamente ao prefeito. Vale lembrar que até então as reivindicações eram

feitas a partir de abaixo-assinados e ofícios entregues no protocolo da prefeitura.

Aspectos negativos 
• As reivindicações dos 20 ou 25 bairros presentes às audiências semanais eram feitas de forma

desarticulada, cada um dos grupos responsáveis pela sua reivindicação, sem integração ou mesmo
articulação anterior à audiência;



• Não havia resultados práticos, na maioria das vezes. As reivindicações eram recebidas sem que o
governo tomasse providências a fim de encaminhar soluções. A culpa sempre caía na burocracia da
máquina administrativa;

• O governo passou a cooptar as lideranças que representavam os bairros, ou mesmo buscando saber
quem iria e quais suas reivindicações a fim de desarticula-las.

b) Comissão de Transporte
Criada pelo prefeito Paulo Leone, em 1983, após grande pressão do MAB, a comissão de transporte é uma
das diversas criadas, porém a única que tem funcionamento, culminando com um resultado prático. Isso, se
deve, fundamentalmente pelo interesse do movimento com o seu funcionamento.

A comissão de transporte, após longo estudo, conclui que as tarifas do transporte coletivo municipal 
estavam muito acima do seu valor real. A prefeitura, a partir desse estudo e da exigência do MAB, decreta 
uma redução dos valores das passagens, medida essa que será revertida anos depois. 

Aspectos positivos 
• A instalação e funcionamento da comissão de transporte foi uma conquista do movimento, pois outras

comissões foram criadas pelo prefeito, sem ter um funcionamento eficaz, ou mesmo sem
funcionamento;

• MAB, através da comissão exerceu grande poder de pressão sobre o poder público e o empresariado do
transporte coletivo;

• Participação dos três setores interessados: usuários, representados pelo MAB, Poder Executivo
Municipal e empresariado do transporte coletivo;

• Conquista de um resultado prático: a redução da tarifa do transporte coletivo.

Aspectos negativos 
• A comissão de transporte foi um espaço eventual de discussão de políticas públicas e funcionou por um

curto espaço de tempo, não sendo permanente, não possuiu um caráter fiscalizador do cumprimento
daquilo que era elaborado;

• Sua criação e, portanto, sua manutenção dependiam da vontade política do Governo, não tendo
garantias legais de funcionamento;

• A conquista na redução dos valores da tarifa tiveram curta duração, sendo que o MAB não tinha mais a
comissão para pressionar governo e empresários.

e) Conselho Comunitário de Saúde
Criado em 1985 pelo MAB, o Conselho Comunitário de Saúde fazia parte do programa do Governo
Federal chamado "Ações Integradas de Saúde". O governo federal, através do INAMPS faria convênios com
as prefeituras e também sugeria aos governos municipais a criação de conselhos comunitários de saúde.
Como a prefeitura não criou o conselho após a assinatura do convênio, o MAB criou-o em maio de 1985.

Aspectos positivos 
• Conselho Comunitário de Saúde possibilitou ações articuladas do movimento na área da saúde,

aumentando o poder reivindicatório e a legitimidade do movimento de saúde;
• A relação com o INAMPS sempre foi melhor que a relação com a prefeitura. Assim, em 1986 o CCS

conquista o convênio Cáritas/lNAMPS a fim de financiar e gerenciar o funcionamento de postos de
saúde comunitários. Logo, houveram resultados práticos nas lutas do CCS;

• As ações do CCS possuíam certa legalidade, uma vez a "sugestão" do Governo Federal para sua
criação e também legitimidade, pois representantes do governo municipal (nunca o prefeito) e do próprio
INAMPS estavam sempre presentes às reuniões.
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Aspectos negativos 
• Apesar do Governo Municipal sempre mandar representantes às reuniões do CCS, a solicitação de

prestação de contas dos recursos do convênio do programa "Ações Integradas de Saúde" do INAMPS
nunca foram feitas;

• CCS não conseguiu interferir na política de saúde do município. A prefeitura desrespeitava qualquer
discussão ou deliberação do conselho. Bom exemplo, foi a desapropriação da Casa de Saúde Dr.
Manhães.

As experiências posteriores à Constituição Federal de 1988 

d) Conselhos Municipais
A Constituição Federal, aprovada em 1988, apontou enquanto política de governo a participação da 
sociedade nas ações governamentais. A participação popular, mencionada em outros itens, é explicitada no 
Artigo 204: "( ... ) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis". 

Leis complementares são aprovadas nos anos que se seguem, a partir das pressões exercidas pela 
sociedade organizada. Assim acontece com a formulação e aprovação do Sistema Único de Saúde e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas leis falam claramente na criação de conselhos 
deliberativos, constituídos por governo e organizações da sociedade. 

Os conselhos são criados em Nova Iguaçu logo após as promulgações. O CMDCA e o CMS são criados no 
mesmo ano, enquanto órgãos paritários e deliberativos. O CMAS é criado também, anos depois, a partir da 
força da LOAS e da deliberação do Governo Federal. Em meados da década de 1990, outros conselhos são 
criados para fiscalizar programas do governo federal executados pela prefeitura ou ainda, de políticas 
pública, porém com caráter consultivo. Os Conselhos Municipais são hoje o principal mecanismo de diálogo 
entre sociedade e governo. 

Aspectos positivos 
• Os conselhos são órgãos deliberativos, permanentes e paritários com existência garantida por Leis

Federais ou municipais.
• Os conselhos são espaços de negociação, pressão e fiscalização;

Aspectos negativos 
• Ainda existe pouca articulação do movimento para atuação no interior dos conselhos;
• Os representantes não-governamentais possuem baixa capacitação (na maioria das vezes) para o

exercício da fiscalização e elaboração de políticas públicas;
• governo municipal tem transformado os conselhos em espaços burocráticos (cadastramento de

instituições, preocupação exacerbada com aspectos jurídicos), produzindo um total esvaziamento
político das discussões;

• Os conselheiros governamentais, com algumas poucas exceções, não possuem poder para representar
politicamente o governo, fazendo com que suas decisões não signifiquem uma decisão de governo;

• As poucas decisões importantes tomadas pelos conselhos não são operacionalizadas pelo governo.

e) Conferências Municipais
Fóruns de discussão realizados, normalmente a cada dois anos, com ligações aos conselhos municipais. 
Integram sociedade organizada e governo para avaliação das políticas públicas executadas e definição de 
diretrizes para os conselhos e para o governo. As principais conferências são: dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de Saúde (onde são escolhidos os representantes não-governamentais), de Assistência Social, 
da Cidade, de Segurança Alimentar, entre outras. 
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Aspectos positivos 
• Possibilitam a discussão de políticas públicas de forma sistemática e com poder de deliberação de

diretrizes ou mesmo de ações importantes.

Aspectos negativos 
• Tem sido transformado pelo governo municipal como espaço festivo. Privilegia-se o formato da

conferência (mesa de abertura, coquetel, almoço, dentre outros) em detrimento do conteúdo, colocado
em segundo plano;

• As deliberações feitas raramente são cumpridas pelo governo municipal.

f) Plano Estratégico
Em 1998, o governo recém eleito desenvolve uma grande discussão em conjunto com setores
representativos da sociedade. O modelo de discussão adotado, baseia-se numa metodologia utilizada na
cidade de Barcelona, na Espanha e na cidade do Rio de Janeiro. Consiste basicamente em eleger ações
prioritárias, a partir da definição das potencialidades da cidade, a fim de se atingir uma meta, de longo prazo,
pré-definida.

Aspectos positivos 
• debate dos problemas, desafios e soluções se dá a partir da compreensão da cidade por inteiro,

fazendo-se ponte entre as principais temáticas, regiões e atores.

Aspectos negativos 
• O movimento social, apesar da participação de algumas pessoas, foi basicamente representada por

uma única instituição, privilegiando-se a participação do empresariado e do governo municipal;
• A participação do movimento foi desarticulada, sem envolver outras organizações e sem definir

estratégias de ação para intervenção nas discussões;
• O Planejamento Estratégico de Nova Iguaçu focou suas metas e desafios a partir da percepção de que

a cidade é uma grande empresa que possui potencialidades que são transformadas em mercadorias;
• Do grande conjunto de ações e projetos aprovados pouco foi efetivamente executado. Desses deu-se

preferência ao urbanismo no centro comercial de Nova Iguaçu.

f) Experiência do MAB de discussão do orçamento em 1995
O MAS sempre teve uma percepção da importância do orçamento para a realização de políticas públicas.
Assim, em seus documentos, desde o início da década de 1980, apresentava dados orçamentários com
objetivos de apresentar propostas ou ainda desconstruir o argumento governamental para a não realização
de investimentos. Da mesma forma, a prestação de contas dos recursos públicos é uma reivindicação antiga
do movimento.

Em 1995, a diretoria do MAB empreendeu um projeto de discussão do orçamento com as Associações de 
Moradores com dois objetivos: primeiro oferecer noções introdutórias de orçamento público e, segundo, 
definir ações prioritárias para que fossem apresentadas à Câmara Municipal para que se tornassem 
emendas à Lei Orçamentária do ano seguinte. As discussões sobre orçamento foram realizadas nas 
regionais do MAB. A primeira discussão foi conduzida por estagiários do IPPUR da UFRJ e a segunda 
conduzida pela Diretoria e assessorada pelos estagiários. As propostas definidas foram transformadas em 
emendas ao orçamento pelo vereador Artur Messias, na ocasião o elo entre o Legislativo e o movimento. 
Entretanto, todas as propostas foram rejeitadas pela Câmara Municipal. 

Aspectos positivos 
• Essa discussão do orçamento público foi uma ação, organizada e implementada, pelo próprio

movimento, servindo de experiência e amadurecimento;
• A ação serviu não apenas para se levantar reivindicações antigas das Associações de Moradores, mas,

sobretudo, contribuiu enquanto espaço de formação política, favorecida pela assessoria técnica do

IPPUR;
• As discussões foram feitas de forma descentralizada, respeitando-se as particularidades de cada região.



• 

Aspectos negativos 
• A discussão do orçamento e levantamento de propostas não foi utilizado enquanto mecanismo de

pressão sobre o Executivo Municipal, nem na sua apresentação ou mesmo após a rejeição pelos
vereadores do bloco governista;

• O MAS, ao apresentar as propostas na Câmara Municipal não buscou a abertura de diálogo com os
demais vereadores, contentando-se com a relação mediada pela pequena oposição ao governo
municipal;

• Não aprovação de nenhuma proposta pela Câmara.

g) Audiências Públicas de discussão da LDO promovida pela Câmara Municipal
No final de 2002, a Comissão de Orçamento da Câmara Municipal promoveu dois encontros com o objetivo
de discutir o orçamento de Nova Iguaçu para 2003. A discussão foi positiva, tanto pela representatividade da
participação, quanto pela aprovação, após muita negociação entre governo e vereadores, de duas emendas
propostas.

No ano seguinte, a Comissão de Orçamento, baseada nessa experiência, promoveu 8 (oito) Audiências 
Públicas - Centro, Posse, Cabuçu, Km 32, Austin, C. Soares, M. Couto e Santa Rita - com o objetivo de 
discutir, com a população, prioridades de investimento para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Das Audiências Públicas participaram mais de 500 pessoas que elegeram delegados ao Encontro Municipal 
de Orçamento, também promovido pela Comissão de Orçamento, que discutiu e apresentou propostas de 
investimento gerais para a cidade. Os participantes do Encontro formaram uma Comissão de 
Acompanhamento do Orçamento. 

Todo o conjunto de propostas, definidas nas audiências e no encontro, foram transformadas em emendas à 
LDO, as quais foram aprovadas pela Câmara, vetadas pelo Governo Municipal e novamente aprovadas 
pelos vereadores. 

Aspectos positivos 
• Houve grande participação da população e também integração com o movimento social para a

preparação da proposta de discussão e para a participação no Encontro Municipal;
• Constituição de uma Comissão de Orçamento, formada por membros eleitos livremente nas audiências

nos bairros;
• Aprovação do conjunto de prioridades definidas;
• Discussão descentralizada, realizada pelo próprio Poder Legislativo e com assessoria técnica de

instituições com experiência em organização popular (FASE e IDEIAS);

Aspectos negativos 
• Apesar da boa relação entre o movimento social e o Poder Legislativo, a participação do movimento foi

desarticulada, sem preparação inicial da base ou definição de propostas e intervenção comum;
• O movimento social teve baixo comprometimento com a realização da discussão devido esta ser de

iniciativa da Câmara Municipal e esta não ter buscado, com ênfase o envolvimento do movimento;
• Tanto a Câmara Municipal quanto o movimento social não trabalharam a fim de convencer o governo

municipal para a aprovação das emendas. Não houve, assim, uma pressão real sobre o Poder
Executivo. As discussões ficaram no âmbito do movimento e da Câmara;

• A Comissão de Acompanhamento do Orçamento, apesar de ter integrantes com experiência, não atuou
de forma autônoma, ficando sempre na dependência de convocação da Câmara. Logo, sua existência
foi frágil e eventual.

h) Reunião conjunta dos Conselhos Municipais de Saúde, dos Direitos da Criança e do Adolescente e
de Assistência Social
Destacamos esta experiência, que, a primeira vista, esta inclusa na dinâmica dos conselhos municipais, mas
que apresenta características inovadoras.
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O Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, constituído em janeiro do ano passado, 
iniciou uma discussão, no final do mesmo ano, do controle social do Programa Bolsa Família. Uma vez as 
dificuldades de participação popular na implementação do programa e a inércia do governo municipal em 
iniciar o cadastramento de famílias, o Fórum, reunido em novembro de 2003, resolve trabalhar para a 
realização de uma reunião conjunta dos três conselhos municipais com poder de deliberação. 

Em março de 2004, foi realizada a reunião conjunta, onde foram apresentadas propostas previamente 
definidas pelos conselheiros não-governamentais. Apesar de que, nesta reunião, nada ficou aprovado, 
meses depois a Secretaria Municipal de Promoção Social, (vale lembrar que a secretaria boicotou a 
realização da reunião conjunta) responsável pela implementação do Programa em Nova Iguaçu, apresentou 
um conjunto de alterações na implementação do programa, adotando propostas apresentadas na ocasião. 

Aspectos positivos 
• Esta reunião foi a primeira tentativa de discussão conjunta entre conselhos de uma mesma política

pública com envolvimento de mais de uma área, buscando uma integração das ações e das estratégias;
• Discussão intersetorial do programa (inclusive) e posteriormente formação de uma comissão paritária

interconselhos para a gestão do programa (Saúde,Criança e Adolescente, Assistência Social e da
Mulher). Os Conselhos de Segurança Alimentar, da Cidade e da Educação não foram incorporados pelo
fato de ainda não terem sido instalados

• A reunião conjunta foi uma primeira atividade de visibilidade do Fórum de Conselheiros, envolvendo não
apenas as organizações da sociedade mas também os poderes executivo e judiciário.

• A participação dos conselheiros não-governamentais foi precedida de articulação de estratégia e de
preparação de um conjunto de propostas;

• Constituição de uma comissão, com o objetivo de levantar problemas do cadastramento de famílias e
articular nova reunião.

Aspectos negativos 
• baixo envolvimento do executivo, inclusive devido ao boicote da Secretaria Municipal de Promoção

Social;
• A comissão não conseguiu cumprir os objetivos definidos, uma vez a difilculdade de obtenção de

informações nas secretarias e a própria fragilidade da comissão. Foi mais tarde substituída por uma
Comissão inter-conselhos com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a implementação do programa.
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2ª Conferência Nacional das Cidades 
"Reforma Urbana: Cidade para Todos" 

FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

Município: Cidade de Nova Iguaçu Estado: RJ 
Data da conferência: Dia 15, 16 e 17 de julho de 2005 
Responsável: Nome: Will Robson Coelho 

Tel: (21)2667-4016 e-mail: willrobscoelho@vahoo.com. br
Total de Delegados: 175 Observadores: 57 
participantes: 
Participantes por 58_ Poder Executivo municipal 
segmentos 8 __ Poder Legislativo municipal 

65 _ Movimentos sociais e populares 
20 Entidades de Trabalhadores 

-

4 __ Entidades Empresariais 
9 __ Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 
9 __ Organizações não governamentais 
2 __ Conselhos de Classe Regionais 
__ outros (especificar) 

Critério de eleição Os delegados foram escolhidos pelos e entre os delgados presentes 
dos delegados na Etapa Municipal. Cada segmento se reunião em uma sala e tirou 
para a Conferência sua lista tendo como limite máximo as quantidades estabelecidas 
Estadual pela Comissão Preparatória da Etapa Estadual do Estado do Rio de 

Janeiro. 

A 

Delegados eleitos 17_ Poder Exêcutivo municipal 
(de acordo com o 5 __ Poder Legislativo municipal 
Regimento 20_ Movimentos sociais e populares 
estadual) 6 Entidades de Trabalhadores 

4 __ Entidades Empresariais 
3 __ Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 
2 __ Organizações não governamentais 
1 __ Conselhos de Classe regionais 
__ outros (especificar) 
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Fórum de Conselheiros da Sociedade 
· Civil de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu, 05 de julho de 2005. 

Organizações da Sociedade Civil 
de Nova Iguaçu 

Assunto: convite para Assembléia 

Companheiros, companheiras, 

O Fórum de Conselheiros convida esta organização para a Assembléia 
deste Fórum, no dia 09 de julho (sábado), às 16 horas, na sede do MAB -
Rua Ataíde Pimenta de Morais, 37 - Centro. 

Nesta ocasião, discutiremos três questões: a) Conferência Municipal da 
Cidade, propondo, especialmente, a elaboração do P1ano Municipal de 
Saneamento: b) propostas para ampliação do Programa Saúde da Família e: e) 

,- ., ... ... • & .. -
• 

,- , 

fortalecimento da luta das Creches Comunitárias, para o reajuste do valor da 
per capita do convênio e incorporação no sistema municipal de ensino infantil. 

Contamos com sua participação. 

Um abraço, 

Secretaria Executiva 
Telefone para contato: 2669-2259 



Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil Organizada 
Comissão Executiva 

1) Rosemar Couto: 3766 - 8106 / 9115 - 9010 (Brigada Voluntária Brasileira);
2) Fabíola: 2767 - 3822 / 9711 - 9461 (Centro de Direitos Humanos de Nova Iguaçu);
3) Flávio Antônio: 2669 - 2259 / 2768 -2915 / 9685 - 3488 (Centro Sociopolitico da Diocese de Nova

Iguaçu);.
4) Gilvonejc,(9728 - 1501 (Conselho da Cidadania);
5) Fernando ou João: 3773 - 4577 (C.P.A.);
6) Luiz: 3794 - 7960 / 9756 - 7920 (Gripo de Espiritualidade da Terra);
7) Mauro Rego: 2536 - 7350 / 9382 - 2754 (Fase);
8) Nivaldo: 3759 - 5303 (Federação Mariana);
9) Kátia: 3101 - 4362 (Federação dos Mutirões);
1 O) Juraciara: 2667 - 3039 / 821 - 2513 (Núcleo de Fisioterapia da Baixada);
11) Maria de Lourdes: 3045 -1680 / 9858 - 8118 (Pastoral da Criança);
12) Angêla: 2763 - 0078 (Pastoral da Juventude);
13) Alessandra: 2796 - 6879 / 9778 -3884 (Sindicato dos Nutricionistas);

Nova Iguaçu, 14 de julho de 2005. 

Documento1 



Lista de organizações sociais signatários da carta "Plataforma de Saneamento 
Ambiental - Por um Plano Municipal de Saneamento Ambiental", do Fórum de 
Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu, para a II Conferência das 
Cidades, etapa Nova Iguaçu. 

1- MAB- Federação das Associações de
Bairros de Nova Iguaçu

2- Centro Sociopolítico
3- Centro de Direitos Humanos
4- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Iguaçu
5- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Primavera
6- Associação de Moradores de Vila de Cava
7- Associação de Moradores do Bairro Bela

Vista
8- Associação de Moradores do Bairro Alto

da Posse
9- Associação de Moradores do Bairro

Jardim Laranjeiras
10- SOCOPA
1 1- Associação de Moradores do Bairro

Parque Santo Antonio - Austin 
12- Centro Comunitário de Corumbá
13- Federação de Mutirões
14- Associação de Moradores de Jardim Santa

Eugênia
15- Associação de Moradores do Bairro

Nossa Senhora das Graças
16- Associação de Moradores do Bairro

Miguel Couto
17- Associação de Moradores do Bairro

Ambaí
18- Associação de Moradores de Bairro

Cobrex
19- Associação de Moradores do Bairro

Parque dos Artistas
20- Associação de Moradores do Bairro Santa

Cecília
21- Associação de Moradores do Bairro São

Carlos - km32
22- Associação de Moradores do Bairro Praça

do Amor
23-AMOCHEL
24- Sindicato das Domésticas
25- Associação de Moradores do Bairro

Caonze

26- Conselho Gestor da APA Mendanha
27- Pastoral da Juventude
28- CPA - Comissão Popular de

Acompanhamento
29- IDEIAS - Instituto de Desenvolvimento

Integrado e Auto-Sustentabilidade
30- Mutirão Fazenda Getúlio de Moura

31- Comissão Pastoral da Terra
32- MAC - Movimento Comunitário Acorda

Cabuçu
33- Instituto de Pesquisa e Ação Comunitária
34- PRODEC - Projeto Desperta Cidadão
35- DAMGEM - Defensores Ambientais do

Gericinó-Mendanha
36- Associação de Moradores do Bairro Vila

Valverde
37- Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional Região 2 núcleo
Nova Iguaçu

38- Paróquia São Sebastião de Vila de Cava
39- Paróquia Nossa Senhora da Conceição -

Rosa dos Ventos
40- Comunidade Assistencial Chico Mendes
41- APAE - Nova Iguaçu
42- Associação de Moradores do Conjunto

Potiguara
43- SINDSPREV
44- Assembléia de Deus Nova Era
45- Associação de Moradores do Bairro

Cerâmica
46- Associação de Moradores de Rosa dos

Ventos
47- Associação de Moradores do Bairro Santa

Clara
48- Sociedade Esportiva Amigos do Cobrex
49- Associação de Moradores de Ouro Fino
50- Desperta Comendador Soares
51- Grupo Fé e Compromisso de Nova Iguaçu
52- Associação de Moradores do Bairro

Califórnia
53- CIDI - Centro Integrado de

Desenvolvimento Infanto-Juvenil
54- CECOM - Centro Comunitário de São

Sebastião de Vila de Cava
55- Associação de Moradores do Bairro

Rancho Fundo
56- AMA TRECO - Associação de Moradores

de Três Corações
5 7- Pastoral Operária 
58- APABAFLU -Associação da Parada Gay

da Baixada Fluminense
59- Comitê da Ação de Cidadania de Caioaba
60- ONG Pró-Viver



PLATAFORMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL PARA A CONFERÊNCIA DA CIDADE 
FÓRUM DE CONSELHEIROS DA SOCIEDADE CIVIL DE NOVA IGUAÇU 

POR UM PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTALIII 
O Fórum de Conselheiros de Nova Iguaçu é uma articulação das organizações e movimentos sociais 
para fortalecer a participação da sociedade na formulação das políticas públicas e no controle social. 

Vimos por ocasião da realização da li Conferência Municipal da Cidade de Nova Iguaçu apresentar as 
nossas propostas através da plataforma de saneamento ambiental. Coerente com a prioridade definida 
pela comissão organizadora, que estabeleceu a política de saneamento como transversal aos eixos 
temáticos da Conferência, consideramos que é fundamental definir diretrizes para a elaboração do 
plano municipal de saneamento a fim de assegurar a universalização do acesso aos serviços. 

Efetivar o preceito constitucional que estabelece a titularidade dos serviços de saneamento para 
os municípios através da elaboração do plano municipal de saneamento e da revisão do 
contrato da prefeitura com a CEDAE. 

Mesmo que a Constituição tenha afirmado a titularidade dos serviços para os municípios, na prática 
estes não têm ingerência na gestão dos serviços. Nova Iguaçu, assim como a maioria dos municipios 
da região Metropolitana, concedeu a produção de serviços para a CEDAE. Entretanto, a empresa 
estadual não presta contas da arrecadação obtida no município, nem das atividades e investimentos 
realizados. Por outro lado, o contrato estabelecido com a CEDAE não estabelece metas de 
investimentos, processos de monitoramento da qualidade dos serviços e de controle social. 

Nesse sentido, apresentamos as seguintes propostas: 

Para o eixo temático Participação e Controle Social: 
Formular plano municipal de saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil 
e coordenado pelo COMPURB. O Plano deve conter metas de universalização de serviços de 
curto, médio e longo prazo e definir as diretrizes para revisão do convênio de concessão de 
serviços com a CEDAE; 
Garantir participação da sociedade na definição dos investimentos prioritários para 
saneamento ambiental em 2006. Nesse sentido, propomos: a) a participação do COMPURB na 
elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara (incluindo os 
financiamentos de órgãos multilaterais e da Caixa Econômica) e b) a realização uma audiência 
pública para prestar contas dos investimentos realizados em 2005 e debater a proposta 
orçamentária para 2006; 
Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com 
participação da sociedade e disponibilização das informações existentes por bairros e regiões 
para o COMPURB. A parte do diagnóstico referente às doenças de veiculação hídrica deve ser 
realizada conjuntamente com o Conselho de Saúde. 

Para o eixo temático Política Urbana Regional e Metropolitana: 
Formação de um consórcio entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão 
compartilhada dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar um plano diretor de 
saneamento ambiental e estabelecer um novo contrato de concessão dos serviços com a 
CEDAE; 
Participar e estimular a participação dos demais municípios na formulação do diagnóstico dos 
serviços de saneamento ambiental da Baixada Fluminense. O compromisso com o diagnóstico 
foi firmado no final de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da 
região, CEDAE e a FASE, mas até o momento não saiu do papel. 

Acreditamos que a adoção dessas propostas pela li Conferência pode contribuir para tomar Nova 
Iguaçu uma cidade mais justa e democrática. 
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MANIFESTO À POPULAÇÃO DE NOVA IGUAÇU 

O que querem os Vereadores em Nova Iguaçu? 

E o Povo? 

Nestes tempos de escândalos em Brasília e em outras cidades do Brasil, podemos dizer que a cidadania 
está de luto. Mas o pior, é que eles também estão acontecendo aqui em Nova Iguaçu. 
Em outubro de 2004 tivemos eleição em nossa cidade para escolher o Prefeito e os/as Vereadores/as, 
fomos as urnas e escolhemos bem ou mal nossos "representantes". 
O que temos que nos perguntar é, o que eles/as tem feito na Câmara de Vereadores? 
E nós, temos procurado saber o eles/as têm feito seus trabalhos ou deixamos eles/as soltos? 
Ou só queremos aproveitar seus favores? 
Aliás, para começar é preciso esclarecer a população qual é o trabalho do/a Vereador/a? 
Diríamos que os mais importantes são: 
• Fiscalizar o executivo (Contas e atos do prefeito, secretários/as, funcionamento dos postos de saúde,

funcionamento das escolas, prestação de serviços das empresas de ônibus, etc.);
• Fazer valer as leis municipais; como por exemplo: existe empacotadores/as nos supermercados?, ficar

na fila do banco no máximo trinta minutos, etc;
• Fazer projetos de leis para a cidade;
• Fazer cumprir o orçamento da cidade;
• Realizar audiências públicas sobre assuntos de interesse da população;

• Participar regularmente nos dias( terça, quarta, quinta das 18 às 21 hs) das sessões na Câmara;
• Participar na primeira quarta-ferra de cada mês, às 18 hs da sessão da Câmara Itinerante, num Bairro

de nossa cidade. Este projeto pretende aproximar os/as vereadores/as do povo, já que a participação
do povo na Câmara é muito difícil, por causa da sua localização. Falando nisto, você sabe aonde é
que fica a Câmara de Vereadores/as?; etc.

Das atribuições acima que os vereadores/as deveriam cumprir, poucos na realidade eles/as tem 
conseguido cumprir, pois senão vejamos; 1-, · 

• Será que os postos de saúde, as escolas, o horário e a qualidade dos serviços prestados pelas empresas

• 

• 

de ônibus estão funcionando bem? ( . , _ . - ·'" ,
Existe empacotador/a nos supermercados: Sendas, Champiom, Carrefour, Extra? E você têm ficado
mais de meia hora na fila do banco? Mas isto são leis.
Em seu bairro já foi realizada alguma audiência pública para resolver algum problema?

• Em seu bairro já aconteceu alguma sessão da Câmara Itinerante? Quantos/as Vereadores/as
participaram? ,;..

• Queremos no mínimo que seja feito um PLEBISCITO, para saber do povo se somos a favor ou contra
a troca do horário. Mas este plebiscito precisa ser feito de uma forma democrática, com audiências
públicas nas regiões administrativas, com um tempo igual para quem defende a mudança e quem é
contrário, assim como se tratando de matérias em jornais ou revistas.

Caro/a eleitor e cidadão/à de Nova Iguaçu, queremos com este comunicado informá-los sobre a 
escandalosa "resolução interna"(espécie de lei) que 12 vereadores ( ) apresentaram para modificar o 
horário e os dias de funcionamento das sessões na Câmara Municipal. Vergonhosamente primeiro tiveram 
a cara de pau em reduzir os dias de trabalho para somente terça e quarta-feira, das 15 às 1 S hs. Para 
piorar estes Vereadores/as são do grupo de apoio ao Prefeito! Alguns Vereadores/as contrários a resolução 
conseguiram propor que fossem incluído quinta-feira, e que as sessões da Câmara Itinerante continuasse 
às 18 hs. No dia ... a "resolução" foi para a: votação, e infelizmente votaram a favor ( ), e contra ( t

faltaram neste dia ( ). 
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Compromisso, Desperta Comendador, que se organizaram e se ajuntaram para fazer um acompanhamento 
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da atuação dos vereadores/as na Câmara Municipal. Coninscidentemente ou não, após a publicação do 
relatório de desempenho da atuação do/a vereador/a na Câmara, e que foi publicado em alguns jornais 
desta cidade, surgiu tal "resolução". Temos quase a certeza que muitos/as vereadores/as não gostaram do 
relatório, pois ele identificou aquele vereador ou aquela que realmente não trabalharam como deveriam. 
Temos a impressão que estamos sendo perseguidos por causa do nosso trabalho, pois somos 
trabalhadores/as como você, e que fazemos um esforço muito grande para fiscalizar o trabalho de nossos 
vereadores/as, e que eles/as estão procurando nos afastar desta fiscalização. Será que estão com medo de 
que o povo saiba o que estão fazendo lá na Câmara? 
O que estamos querendo é tomar conhecida está imoralidade e contar com a sua ajuda para que possamos 
reverter o horário de funcionamento da Câmara para as l 8hs. 
Se não quisermos repetir os escandalos de outros lugares, convocamos você para nos ajudar neste at� 
cívico, e construir uma história diferente em nosso município, para o nosso bem e de toda a sociedade. 

Nova Iguaçu, 13 de julho de 2005 



\ 
Nova Iguaçu, 09 de julho de 2005 

\ 
Manifesto da Sociedade Civil Organizada 

Com a finalidade de assumir um compromisso de cidadania, vimos através desta subscrever o documento 
preparado que propõe um Plano Municipal de Saneamento para nossa cidade, com Participação 
Popular e Controle Social, como sugere a Campanha Nacional do Plano Diretor, visto que teremos a 
II Conferência Municipal de Nova Iguaçu, com o tema: Reforma Urbana - Cidade Para Todos, e lema: 
Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Urbano. 

Assinam: 



Nova Iguaçu, 09 de julho de 2005 

Manifesto da Sociedade Civil Organizada 

Com a finalidade de assumir um compromisso de cidadania, vimos através desta subscrever o documento 
preparado que propõe um Plano Municipal de Saneamento para nossa cidade, com Participação 
Popular e Controle Social, como sugere a Campanha Nacional do Plano Diretor, visto que teremos a 
II Conferência Municipal de Nova Iguaçu, com o tema: Reforma Urbana - Cidade Para Todos, e lema: 
Saneamento Ambiental e Desenvolvimento Urbano. 

Assinam: 
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Fórum de Conselheiros 
da Sociedade Civil de Nova Iguaçu 

POR UM PLANO MUNICI�'lL DE 

SANEAMENTO: 
GERANDO QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE PARA NOVA IGUAÇU 

O 
Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil é uma 
articulação das organizações e movimentos 
sociais de Nova Iguaçu para fortalecer a luta pela 

ampliação do acesso da população a seus direitos de · 
cidadania e participar da formulação das políticas públicas, 
propondo alternativas e caminhos para efetivação desses 
direitos. 

Esse manifesto pretende colocar em debate nas Plenárias 
preparatórias regionais e no COMPURB Conselho 
Municipal de Política Urbana, o posicionamento do Fórum a. 
respeito da Conferência Municipal da Cidade de Nova 
Iguaçu, onde destacamos a importância de se elaborar um 
plano municipal de saneamento ambiental. 

Consideramos que a realização da Conferência é muito 
importante, pois pode ser uma oportunidade para se definir 
os eixos da política urbana em nosso município. Dentre os 
vários aspectos importantes, gostaríamos de destacar a 
questão do saneamento, apontada como o principal 
problema em vários bairros da cidade, e que tem impactos 
diretos na saúde e na qualidade de vida da população. 
Tendo como referência à resposta dos moràdores ao Censo 
do IBGE, percebemos que em Nova Iguaçu, somente 51 % 
da população tem acesso ao esgotamento sanitário, seja em 
sistema unitário (onde o escoamento do esgoto se faz pela 
rede de águas pluviais) ou em separador absoluto (com uma 

rede para o esgoto e outra para as águas pluviais). Os dados 
de acesso à áaua em 2000 também imoressionam: 81% da 
população não tem acesso à água da CEDAE. 

Mesmo reconhecendo que o problema do saneamento 
envolve todos os níveis da administração pública, federal, 
estadual e municipal, é preciso garantir o preceito 
constitucional que diz que o município é o poder concedente 
dos serviços de saneamento ambiental. Nesse sentido, a 
formulação de um plano municipal de saneamento com 
metas e recursos de curto, médio e longo prazo é 
fundamental para orientar a articulação de ações com outros 
municípios da Baixada, com o governo estadual e com o 
governo federal. 

Sugerimos alguns temas a serem tratados no espaço da Conferência 
Municipal e no Plano Municipal de Saneamento: 

* Combate às Enchentes e Plano de Drenagem;

* Ampliação da rede de esgotamento sanitário;

* Controle da poluição dos rios: fiscalização das
empresas, tratamento de esgoto doméstico, política de
educação ambiental e limpeza urbana;

* Ampliação do acesso à rede dP água e regularidade no
abastecimento de água;

* Modelo de gestão dos ser:iços de saneamento e
convênio com a CEDAE;

* Estratégias de controle sobre as obras do POBG na
cidade;



San�ento: prioridade também no Plano Diretor 

Deve ser ressaltado que o nosso município está realizando a revisão do plano diretor. O Plano Diretor define as diretrizes de 
desenvolvimento urbano de nosso município e dos eixos da política de habitação, saneamento, meio ambiente, transporte e 
de garantia da função social da cidade e da propriedade. A lei estipula que a revisão do Plano deve ser precedida de um amplo 
diagnóstico sobre a cidade e contar com a participação da população na sua elaboração. 

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar à prefeitura que o diagnóstico seja iniciado desde já, nas plenárias de preparação para 
a Conferência e coloque prioridade no saneamento. Para subsidiar o debate solicitamos que a prefeitura disponibilize todas as 
informações existentes sobre saneamento nos bairros da cidade, como as habitações em áreas de risco de enchentes; 
cobertura de rede de esgoto com separador absoluto e com 

sistema unitário; áreas com esgoto a céu aberto; cobertura da 
rede de água no município; áreas com deficiência no 
abastecimento de água; grau de assoreamento e 
degradação dos rios; empresas poluidoras e etc. 

A Conferência Municipal deve identificar os prmc1pa1s 
problemas na área do saneamento e definir as diretrizes para 
enfrentá-los. Portanto, é fundamental garantir que o processo 
de preparação para as Conferências seja um momento de 
debater a situação do saneamento ambiental de cada região, 
situando estes problemas no âmbito do município e da 
Baixada Fluminense. 
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Por fim, de maneira sintética, gostaríamos de solicitar o posicionamento da secretaria municipal de urbanismo e 
meio ambiente e do COMPURB Conselho de Politica Urbana de Nova Iguaçu, a respeito das seguintes propostas: 

1. Compromisso com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Ambiental no prazo de 1 ano (até
Julho de 2006).

2. Colocar em debate no âmbito da Conferência, a proposta orçamentária para as ações de saneamento em
2006 e dar transparência à execução orçamentária de 2005;

3. Disponibilizar as informações existentes a respeito da situação dos serviços de saneamento nos bairros
e regiões da cidade;

4. Realização de um diagnóstico da situação do saneamento, envolvendo as organizações e movimentos
sociais, de forma a complementar as informações existentes e propor ações mais eficazes.

Saneamento Já! 
Por um Plano Diretor participativo! 

Participe desta campanha. 
Conclamamos todas as instituições e organizações populares a subscreverem este manifesto. 

Contatos com Flavio, 9685-34881, Máuro 2536-7250, Flavio (9607-5160) - E-mail: flaviomedici@ig.com.br 
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PROPOSTAS DE MUDANÇAS NA POLÍTICA ECONÔMICA, A FAVOR 00 POVO 

BRASZLEI� e DA SOBERANIA NA.aONAL. 

CONTRA AS ATUAIS POLÍTICAS QUE CONSOLIDAM O MODELO NEOLIBERAL. 

1. Baixar os taxas de juro real (Se.lic) para o mesmo nível praticado nos Estados Unidos e
em países vizinhos da Américo do Sul. como Venezuela e Argentina, ou seja, ao redor
de 2,5% ao ano, e não os atuais 19.75%. Controlar as taxas de juros cobradas pelos
bancos aos comerciantes e consumidores que che.gam a mo.is de 100% ao ano.

2. Mudar a atua! política de superáwt primário no orçamento da Uníão, que destina
vultuosas os públicos apenas poro pagar juros, Aplicar os 80 bilhões de reais,
recolhidos pelo governo nesse ano, em investimentos que gerem emprego, em educação,
agricultura familiar, reforma agrária, saúde e moradio.

3, Dobrar o vator do saíár10 mínimo e o vafor das aposentadorias paro 454 reais mensais, 
neste ano de 2005, e ampliar para 566 reais, em maio de 2006, visando distribuir rendo 
e melhorar as condições de vida dos mais pobres, honrando assim os compromissos 
assumidos pelo Governo Lula na componho eleitoraL 

4. Recuperar o controle governamental e público sobre o Banco Central e sobre o político
monetório. Impedir a autonomia do Banco Central. que já está sendo adotada pelos seus
diretores, em conluio com os interesses dos banqueiros e do capital financeiro
i nternaciona 1.

5. Não assinar acordo do. Alça, e roo ace.ítnr regras OMC (Orgonização Mundial do 
Comércio) que afetem a economia brasileira e os interesses do povo. 

6. Realizar uma auditoria pública da dívida externo, como determina a Constituição, e
renegociar seu valor, já pago diversas vezes. Usa os recursos enviados para o exterior
em seu pagamento, para investir em educação e direitos sociais.

7. Mudar os atuais regros de reajuste das tarifas de serviços públicos fundamentais como
energia elétrica, água, telefone t!. transporte. publico. Revisor e reduzir os atuais
tarifas que alcançaram valores proibitivos e espoliantes de todo povo brasileiro, em
prol de grupos oligop61ios que passaN:tm o dominar o setor depois da privatização.

8. Paralisar de ímedioto as rodadas dos leilões de exploração de áreas de petróleo. Mudar
o lei 9478/97 e garantir a nacionalização do Petróleo com a exclusividade da
exploração pelo Petrobras.

9. Garantir a participação de representantes do sociedade brasileiro e dos próprios
trabalhadores em todos os ccmselhos de administração das empresas públicas e
autarquias, em todos os níveis: federal. estaduais e murucípaís.

!O. Adotar uma política que proteJo a riqueza nacíonaf, combatendo a remessa de dólares
paro o exterior. em formo de transferências. superfoturamento das transnacíoncís,
lucros, royaltíes, etc., garantindo suo. aplicação no Brasil. Promover o repatriação dos 
recursos enviados de forma legal porém ilegítima. Adotar medidas que protejam nossa 
economia da vulnerabi !idade externo. 
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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS PARA O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 
(Três propostas no máximo) 

1 - Incorporar na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Nova 
Iguaçu, as Leis Municipais, tais como: Lei de Uso e Parcelamento do Solo, Lei de 
Zoneamento, Código Tributário, e também com especial atenção para identificação e 
reconhecimento das áreas rurais. 

2 - Instituição de Contribuição de melhoria pelas obras efetuadas pelo município, na 
valorização de imóveis e alteração da planta de valores imobiliários proporcional a 
localização dos mesmos; 

3 - Criação de um Conselho Gestor do Plano Diretor 

A nível Federal 

A nível Estadual 

A nível Municipal 

Enviar até 5 dias após a realização da Conferência para a Comissão Preparatória Estadual no e-mail: ..... 

e para a Coordenação Executiva Nacional no e-mail: conferencia@cidades.gov.br 
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Participação e 
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Política Urbana 
Regional e 
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PROPOSTAS PRIORITÁRIAS 
(Três para cada tema) 
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RELATÓRIO FINAL 
li CONFERÊNCIA DAS CIDADES-ETAPA NOVA IGUAÇU 
JULHO DE 2005- UNIG 

A Etapa Municipal de Nova Iguaçu aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de julho de 2005 nas instalações da 
Universidade Iguaçu, com o apoio da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu. A 
abertura solene contou com a presença de mais de 600 pessoas. As atividades de sábado (mesas de 
exposição e grupos de trabalho) e de domingo (plenária), tiveram um público flutuante de cerca de 250 
pessoas, sendo, 175 delegados credenciados representantes dos diversos segmentos sociais. Os debates 
foram construídos em tomo do lema nacional "Reforma Urbana: Cidade para Todos" e com um foco no tema 
eleito pelo Conselho Municipal de Política Urbana como prioritário para a Cidade "Saneamento Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano". Abaixo seguem as propostas que tem sua origem nos grupos de trabalho e foram 
aprovadas pela plenária final da Conferência. 

GT1 - PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 

A 1 - Criação de um Conselho Gestor do Plano Diretor. 
, \ 2 - Criação da Comissão Popular de Trânsito e Transporte. 
IV' 3 - Capacitar e treinar atores sociais, em especial as mulheres das comunidades, para participar da coleta de 

dados e realização de diagnóstico sócio-ambiental participativo. 
4 - Criação do Fórum da Cidade com desdobramento em quatro fóruns regionais. 

1 5 - Utilizar as rádios comunitárias na divulgação das ações governamentais. 
{- 6 Elaborar o Plano Municipal de Saneamento até julho de 2006 com participação da sociedade civil e

coordenado pelo COMPURB. O plano deve conter metas de curto, médio e longo prazos e definir as diretrizes 
para revisão do convênio de concessão de serviços com a CEDAE. 

·• 7 - Realização de um amplo diagnóstico dos serviços de saneamento do município com participação da
sociedade e que disponibilize as informações existentes por bairros e regiões para o COMPURB. A parte do
diagnóstico referentes às doenças de veiculação hídrica deve ser realizada conjuntamente com o Conselho
Municipal de Saúde. Incluir, neste diagnóstico, indicadores étnicos, etários e de Gênero.
8 - Fortalecimento e reafirmação do papel do CONPURB com:
a)Coordenar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento;
b)Discussão e elaboração da proposta orçamentária de 2006 a ser enviada à Câmara Municipal (incluindo os
financiamentos de órgãos multilaterais e da CAIXA ECONÔMICA);
c)Realização de audiência pública para prestar: ontas dos investimentos realizados anualmente a partir de
2005;
d) Convite ao Coordenador de Desenvolvimento para apresentar e prestar contas das ações e projetos do
governo na área de planejamento urbano, em especial as de saneamento;
e)Discutir as propostas de política para o trânsito e transporte que estão sendo elaboradas pela S
COSITRAN.
9 - Elaborar e executar proposta para desafogar o trânsito do viaduto da posse, com a construção de um
novo viaduto na antiga avenida Araguaia.
1 O - Melhorar o estacionamento de carga e descarga do centro de Nova Iguaçu, atualmente criando
dificuldades aos pedestres e ao trânsito.
1 - Realizar um Seminário Municipal de Trânsito e Transportes, a fim de definir diretrizes e ações para a
política de trânsito e transporte, com ampla participação das organizações sociais.
12 - Observações do Grupo:
a)O tempo de discussão não foi suficiente para maiores aprofundamentos e;
b)Apresentação da moção reivindicando a criação da tribuna popular na Câmara Municipal.
13 - Elaborar o Plano Diretor Participativo da Cidade de Nova Iguaçu.
14 - Criação de um Fórum Regional de Conselhos Municipais de Política Urbana - Conselho da Cidade /
CONPURB.
15 - Criação de um portal de transparência na internet da Prefeitura Municipal no qual sejam disponibilizados
informações sobre as políticas públicas municipais especialmente sobre saneamento ambiental.



GT2-A QUESTÃO FEDERATIVA 

1 "' 

\ 1 - Repactuar a distribuição dos tributos entre os entes federados garantindo maior receita aos municípios e, 
portanto maior poder de investimento, uma vez que o governo local tem mais proximidade com os problemas 
das cidades. 
2 - Formação de um consórcio público entre os municípios da Baixada Fluminense para gestão compartilhada 
dos serviços de saneamento ambiental, a fim de elaborar, em conjunto, um plano diretor participativo de 
saneamento ambiental e revisar ou pactuar um novo acordo com a CEDAE. 
3 - Formação de consórcio público intermunicipal para enfrentamento de questões que extrapolam o território 
de cada cidade: saúde, transporte, educação e segurança. O consórcio deve contar com fundo e conselho 
para execução e gestão dos programas e projetos. 

t.J\ 4 - A Prefeitura de Nova Iguaçu deve continuar participando e estimulando a formulação (..tte do diagnóstico 
integrado sobre o saneamento ambiental na Baixada Fluminense aprovado na I Conferência das Cidades da 
Baixada Fluminense. 

t 1- ,, 5 - Realizar novos concursos públicos e programas de capacitação permanente do funcionalismo como forma 
de fortalecer a ação do poder público. 

GT3-POLÍTICA URBANA REGIONAL E METROPOLITANA 

t"-\ €. 1 - Estabelecer procedimentos técnicos para prestar serviços de saneamento capaz de ampliar a eficácia com 
baixo custo de implantação e manutenção. 

e 

2 - Incorporar na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Nova Iguaçu, as Leis 
Municipais, tais como: Lei de Uso e Parcelamento do Solo, Lei de Zoneamento, Código Tributário, e também 
com especial atenção para identificação e reconhecimento das áreas rurais. 

\ 3 - Elevação do número de membros do Conselho da Região Metropolitana I do Rio de Janeiro, a partir da 
revisão da sua composição, onde os municípios da Baixada Fluminense devem ter a sua participação 
aumentada. 
4 - Criação de Consórcios Públicos Regionais de Saneamento Ambiental. 
5 - Resgatar o projeto de formulação do diagnóstico dos serviços de saneamento ambiental da Baixada 
Fluminense de 2003 através do convênio entre o Ministério das Cidades, prefeituras da região, CEDAE, 
SERLA e FEEMA e a FASE. 

\ -6 - Criação de um Plano Diretor de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana I do Rio de Janeiro. 
\.-'\ 7 - Resgatar as informações do IQV - índice de qualidade de vida - e outros indicadores de Nova Iguaçu, a 

fim de mensurar os serviços urbanos nos bairros, tais como: saneamento, distribuição de energia elétrica, 
iluminação pública, com criação de mapa com identificadores. 
8 - Criação do pacto entre os três níveis de governo para execução de serviços públicos na Região 
Metropolitana I do Rio de Janeiro. 
9 - Priorizar os serviços de saneamento ambiental, principalmente no entorno das APAs, recuperando o 
potencial hídrico, gerando trabalho e renda. 

\ I\ 1 O - Cobrar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a atuação da SERLA, CEDA E e FEEMA, e a prestação 
de contas sobre o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. 

- -11 - Garantir que os recursos do FGTS sejam utilizados apenas por entidades públicas .
. í 12 Elaboração de políticas de integração entre o Desenvolvimento Urbano e o Desenvolvimento Econômico

na Região Metropolitana I do Rio de Janeiro. - Dt,_$l1'JIJ1;1Lv \�,:-,1 (" oc t;,C... 
13 - Referendo ao documento elaborado pelo Fórum de Conselheiros da Sociedade Civil de Nova Iguaçu 
sobre a Plataforma de Saneamento Ambiental. 

GT4-FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

.'\ 1 - lnst�uição de Contribuição �e m�l-��ria pelas o�ras efetuadas pelo município, na valorização de imóveis ealtera9a� da planta de valores 1mob1hanos proporcional a localização dos mesmos. 2 - Cnaçao de um� <?�mpanhia Municipal de água e esgoto mais humanizada, cujo objetivo seja sanar osproblemas do mun1c1p10 neste sentido. 
�\ 3 - Realizar convênios com o Estado e a União para a melhoria de saneamento ambiental·

' 



... , ."'I. .. 

\\ 4 - Propor Consórcio Público Regional de saneamento. 
5 - Criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. 
6 - Financiamentos oriundos de "royalties", cobrados as empresas que fazem uso de solo municipal obtendo 
lucros através do mesmo. Tais como: FURNAS, Petrobrás, Supervia, CEDAE, Via Outra, (dentre outras). 
7 - Reversão ao Fundo Municipal de Sa_neamento (a ser criado) de multas aplicadas a empresas pelo não 
comprimento das leis ambientais. (_ 1 ) D 
�%�Ci,Ob-S � éo\-)�(5Qt �\\A )� • � t)C�S- ó (l�""\�-rn��-
DELEGADOS DE NOVA IGUAÇU ELEITOS PARA A 
ETAPA ESTADUAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER PÚBLICO EXECUTIVO 
TITULARES 
1.HÉLIO RICARDO LEITE PORTO - SEMUAM
2.EDUARDO PACHECO GIANNETTI -S
COSITRAN
3.LADISSÉA SALVINA DA SILVA - SECR.
PROMOÇÃO SOCIAL
4.LUIZ HENRIQUE ZANNETTA - SEMUAM
5.JOSÉ ÁUREO-SEMIC
6.CLÁUDIA PERLUXO-COORD.
CONSELHOS
7.LEILA MARIA BAPTISTA-CODENI
8.ANTÕNIO MÁRIO FERREIRA-COORD. 
POLÍTICA
9.LUÍZ CLÁUDIO TEIXEIRA- COORD.
ORÇAMENTO
10.DANIEL YUHASZ -SEMUAM
11.LOUISE DE MELO BOQUIMPANI
SEMUAM
12.DANIEL COELHO -SEMUS
13.ORLEIDE MONTEIRO-COORD. 
MULHERES 
14.EDUARDO MÁRIO DE FRANÇA
OUVIDORIA 
15.DANIELE ALESSANDRA-SEMTE 
16.ÁLVARO GONZALEZ RODRIGUEZ-S
COSITRAN
17.GERALDO MAGELA -COORD. ETNIA
SUPLENTES
1.CLÁUDIO DE OLIVEIRA JUNIOR -
SCOSITRAN
2.N IL TON FARIAS -S-COSITRAN
3.RODINEI COSTA-SEMUAM
4.MÁRCIA LIMA-SEMUAM
5.SÍLVIA-DEFESA CIVIL
6.ÂNGELA MARIA BRANDÃO-SEMPS
?.MARIA DAS GRAÇAS -SEMIC
8.VANESSA FERNANDES -SEMTE
9.EMANUEL CAMPOS FILHO-SEMUS
10.PRISCILA STACUL SIQUEIRA - COORD. 
CONSELHOS 
11.ELINEA DOMINGUES -COORD. 
MULHERES
12.LÍGIA AMORIM DE MATOS -SEMUS
13.VALÉRIA CUNHA- SEMUAM
14.CÉLIA -SEMUS
15.PAULO ALVES -COORD. POLÍTICA
16.ANTONIO MARCOS -SEMUAM
17.JUUANO-S-COSITRAN

PODER PÚBLICO LEGISLATIVO 
TITULARES 
1.CARLOS FERREIRA
2.FERNANDO CID 
3.COSME SIGOLIS DA SILVA
4.FLÁVIO MÉDICI
5.SÉRGIO FARIA

MOVIMENTOS POPULARES E SOCIAIS 
TITULARES 
1.JAQUELINE APARECIDA GONÇALVES 
RODRIGUES -UJS

2.ROSANGELA DA SILVA AZEVEDO-MOV. 
DE MULHERES
3.KÁTIA NÓBREGA DA SILVA-FED.
MUTIRÕES 
4. EDIBERTO DAMASCENO ALENCAR - FED. 
MUTIRÕES 
5.MARIA BERNADETE DE JESUS -FED. 
MUTIRÕES
6.MARIA LUCILENE FONTELES DE ARAÚJO 
-FED. MUTIRÕES
7.VIVIANE DE SOUZA TORRES - SOCOPA
MAB 
8.DULCEMARY DA SILVA SERRA -MAS
9.EDIVANILDO SILVA DE ALMEIDA-AM
OURO FINO -MAS 
10.ROSILENE RODRIGUES GONÇALVES -
AM PQ.SÃO CARLOS -MAS 
11.SOLANGE DA SILVA BRITO-AM JRADIM 
PRIMAVERA
12.ALCIMÁRIO SOARES DA COSTA JÚNIOR 
-MAB
13.JOSIANA MOURA DE ASSIS -MAS 
14. LEOBALDO FERNANDES VICTORINO
PRAÇA DO AMOR -MAB
15.LUCIA ALEIXO -ROSA DOS VENTOS -
MAS 
16.MARIA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO
GOMES-AMOCHEL-MAB
17. ROBSON TARDIGO DE OLIVEIRA -MAB
18. GILSON NAVEGA QUEIROZ -MAS
19.MARCIO ALOÍSIO DO CARMO -AM
JARDIM IGUAÇºU - MAS
20.LUCILENE MOUR DE SOUZA RIBEIRO -
MAB 
SUPLENTES 
1.PERICCELI PEREIRA-MAB 
2.IRISMAR SANTOS - PRAÇA DO AMOR -
MAB 
3. M�RIA DE LOURDES, GOLÇALVES 
ARAUJO -AM BAIRRO MIRIM -MAS
4. LUTIENE CLARA ALEIXO DOS SANTOS
AM ROSA DOS VENTOS -MAB
5. PAU LO ROBERTO MONTEZUMA -MAB
6. MARCO ANTÔNIO FERREIRA-AM
PAPELÂNDIA -MAB
7.ROSIMARY GOLÇALVES BARBOSA -AM
SANTA EUGÊNCIA -MAS
8. ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA -
AM SANTA EUGÊNCIA-MAB
9.TERESINHA SENA-MAB
10. DANIEL LIMA DE SOUZA -MAS
11. OTILIA MECINA DA SILVA-AMOCHEL
MAB 
12. ROSE MAR DA SILVA COUTO -MAS
13.GISLANE EGITO DE SOUZA LISBOA -
MAB 
14.PAULO CÉSAR CASTRO-MAS
15.NILSON COSME MENDES DOS SANTOS -
MAS 
16.DOR_CELLINA MEDEIROS -FED. DOS 
MUTIROES 

17.SIMONE RODRIGUES -FED. DOS 
MUTIRÕES 
18.KARINA MOUREIRA DOS SANTOS - FED. 
DOS MUTIRÕES 
19.WALTER REIS GONÇALVES JÚNIO - FED. 
DOS MUTIRÕES 
20.ALINE DE ANDRADE DUTRA-AM SANTA 
EUGÊNIA -MAB

TRABALHADORES POR SEUS SINDICA TOS 
TITULARES 
1.JOSÉ ANTÔNIO CONCEIÇÃO -
SINDSPREV
2.NAIR JANE DE CASTRO LIMA
SINDOMESTICAS
3.VALDIR VICENTE DE OLIVEIRA -SEPE
4.SERGIO ALVES ALENCAR -SINTSAMA
5.NOEMIA LUIZA DOS SANTOS-SINTERGIA 
6.WELINGTON DAS NEVES -RODOVIÁRIOS
SUPLENTES
1.GILMAR DIAS DA SILVA 
2.LURDES SILVA PEREIRA
3.ROSIMARY DE CASTILHO PICKLER
4.JORGE MAIA
5.TEREZINHA MARIA DOS SANTOS
QUEIROZ
6.SAMUEL PASSIFICO 

ENTIDADES EMPRESARIAIS 
TITULARES 
1.TÉRCIO ANDRADE DE OLIVEIRA - LIGHT
2.RAIMUNDO C. O. SANTA ROSA- LIGHT
3.ALTAMIRO ALARCÂO-SICOCIMO
4.HILÁRIO F. P. DE SOUZA -SECOVI/RJ

ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS 
E DE PESQUISA 
TITULARES 
1. JOSÉ CARLOS XAVIER -UNIG
2. FERNANDO MENDES GUIMARÃES
JÚNIOR -IAB 
3. ANDRÉ ZICHTL-SEANI 
SUPLENTES 
1.SIMONE ABREU BRITO 
2.MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 
KAPPAUM
3.ANTONIO JOSÉ SILVEIRA DE FARIAS

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
TITULARES 
1.GILVONEICK DE SOUZA JOSÉ -DAMGEM 
2.JOSÉ LUÍZ TEIXEIRA -INOVA 
SUPLENTES
1.FRANCISCO ALVES DE CARVALHO -
PRODEC
2.JOÃO CARDOSO-CPA

CONSELHOS REGIONAIS 
TITULARES 
1.JURACIARA LUCIENE A. S. AMORIM
SUPLENTES 
1.ANTONIO PIMENTEL REIS
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ACT - n.º'005/2004 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 
GABINETE DO MINISTRO 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
Esplanada eles Ministérios Bloco "A", 2º andar: sala 227 - Brasília - DF - CEP 70054-900 
Fone: (061) � 1 1-4625 - Endereço eletrônico: mcidades(u cidadcs.gov.br 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, 
A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DA 
BAIXADA FLUMINENSE, COM A 
INTERVENIÊNCIA DA FEDERAÇÃO PARA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, E 
DA COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E 
ESGOTOS, NA FORMA ABAIXO: 

A UNIÃO. representada pelo MINISTÉRIO DAS CIDADES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

05.465.98. /0001-99, representado neste ato por seu titular, Ministro OLÍVIO DE OLIVEIRA 
DUTRA, l:rasileiro, casado, CPF n.º 050.126.430-20, nomeado por Decreto Presidencial de 1 º de 
janeiro d 2003, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 2° e 3º andares, em 
Brasília/I . , CEP 70054-900, doravante denominado simplesmente MINISTÉRIO, a 
ASSOCJii;ÇÃO DE PREFEITOS DA BAI DA FLUMINENSE, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n.0 0l.9'.:.6.509/0001-22, com sede à Rua Dr. Celso de Carvalho, 285 - Vilar dos Teles, na
cidade de São João do Meriti/RJ, CEP 25555-650, neste ato representada pelo seu Presidente,
ANDRÉ LUIZ CECILIANO, gortador da Carteira de Identidade n.º 07136674-4 IFP/RJ, CPF n.º
872.396.397-5, doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO, com a interveniência da
FEDERAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º :;;3700956/0001-55, com sede à Rua das Palmeiras, 90 Botafogo, na cidade do Rio de
Janeiro/RI CEP 22270-070, neste ato representada pelo Coordenador Metropolitano da FASE -
Programa Rio de Janeiro, HÉLIO RICARDO LEITE PORTO, portador da Carteira de Identidade
n.º 067323_30-3 IFP/RJ, CPF n.º 811.637.207-63, doravante, denominada simplesmente FASE, e
da COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, sociedade de economia mista,
inscrita no CNP J/MF sob o n." 33.353.394/0001-04, com sede à Rua Sacadura Cabral, n.º 103 -
Centro, na cidade do Rio de Janeiro/RI, CEP 29081-260, neste ato representada pelo seu Diretor
Presidente, ALUÍZIO MEYER DE GOUVÊA COSTA, portador da Carteira de Identidade n.º 

80.885.885-6 IFP/RJ, CPF n." 237.779.317-72, e pelo Diretor de Distribuição e Manutenção,
JAIR OTERO PEIXOTO, portador da Carteira de Identidade n.º 37.388-D CREA-RJ, CPF n.º
031.106.807-34, doravante denominada simplesmente CEDAE, resolvem firmar o presente
Acordo de Cooperação Técnica, doravante denominado ACT, suje

.
_ 
itando-se os p 

_
_ 
ªij' ipes às

disposições contidas, no que couber, na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas . t r ões,
nos termo::· e condições seguintes: �- Q __ 
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CLÁUSUL� PRIMEIR.\ - Do Objeto 

O presente ACT tem por objeto a cooperação técnica entre os signatários, visando 
o desenvolvimento de ações . na área do saneamento ambiental, nos municípios da Baixada
Fluminense, no âmbito do "Programa de Assistência Técnica a Estados e Municípios", que
integra o C0mponente de Reforma Institucional e Regulação, do Programa de Modernização do
Setor Sanea1�1ento - PlvfSS II.

' f 
CLAUSUL\ SEGUNDA - Do Programa de i\fodernizaç:io do Setor Saneamento - PMSS II 

. 
� 

2.1. 1: O PMSS II a que se refere a Cláusula Primeira é objeto do Acordo de Empréstimo
n.º 4292-Br

< 
doravante denominado Acordo, celebrado entre o Governo Brasileiro e o Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BTRD, tendo o MINISTÉRIO como 
responsável pela sua execução a nível nacional 

2.2. A supervisão e a execução do PMSS II estão a cargo, respectivamente, do Comitê 
de Direção do Programa - CDP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP/PMSS, 
instituídos pela Portaria Intenninisterial n.º 794, de 30.12.91, modificada em sua última fonna 
pela Portaria n.0 70, de 21.12.2000 - SEDU/PR e Portaria n.º 176, de 29 de maio de 2003 - da 
Secretaria Executiva do rvrrNISTÉRlO. 

2.3. A UGP/PMSS, constituída pelas Portarias referidas no item anterior, proverá as 
condições materiais e técnicas adequadas à execução do PMSS II e, por conseguinte, do presente 
·.CT.

4. Para apoiar a implementação do PMSS I o Governo Federal firmou um Acordo
Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - P?-.'UD, o

J>rnjeto BRA/99/030. 

CLÁUSUl.',A TERCEIRA - Do Programa de Assistência Técnica 

3. 1 A assistência técnica do PMSS II, referida na Cláusula Primeira, será executada 
pelo MINFSTÉRIO, por intennédio da UGP/PMSS, e dar-se-á pela contratação de serviços de 
consultori'ê· individual ou de empresa, por intermédio do PNUD, com recursos do mencionado 
Acordo de/:mpréstimo . 

. ,. 

3.2. Os signatários deste ACT serão conjuntamente responsáveis pela supervisão dos 
serviços de consultoria contratados em decorrencia do mesmo. 

3.3. O PMSS II disponibilizará à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEDAE, os estudos e 
documentos elaborados no âmbito deste ACT, não havendo qualquer transferência de recursos 
aos mesmos. 

3.4. Os custos dos serviços contratados pelo Vi\1SS II, em decorrência 
serão arcados pela União, à conta de recµrsos provenientes do mencionado 
Empréstimo, e aplicados pelo PNUD no âmbito do Projeto BR.rV99/030. i ---

'\ 

/ 
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CLÁUSULA QUARTA-Do Escopo 

4.1 A assistência técnica do PMSS II abrangerá: 

a) apoio à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEDAE (i) na elaboração do
"Diagnóstico da Situação do Saneamento Ambiental nos Municípios
Localizados na Baixada Fluminense", contemplando abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, cujo conteúdo
técnico básico incluirá os seguintes elementos diagnóstico da situação atual,
termos de referência e estratégias para implementação das ações a curto e
médio prazo; (ii) no desenvolvimento de atividades de capacitação de técnicos
e lideranças comunitárias dos Municípios e de membros dos Conselhos
Municipais de Saneamento Ambiental, ou equivalente; (iii) na avaliação da
estrutura da prestação dos serviços e na proposição de alternativas; (iv) na
elaboração de proposta de política municipal de saneamento; e (vi) na

1;. preparação de instrumentos legais e técnicos que conduzirão o processo de
regulação dos serviços de saneamento ambiental nos Municípios; e

! 

( 
b) outras medidas que se mostrarem necessárias durante o desenvolvimento dos

trabalhos anteriores.

4.2. As partes definirão, mais precisamente e de comum acordo, a demanda por 
assistência técnica e um programa de trabalho, que poderão ser ajustados ao longo da execução 
deste ACT em função de avaliações periódicas do andamento dos trabalhos, do alcance dos 
objetivos e .das decisões tomadas. De igual modo, as partes acordarão os Termos de Referência 
para os estudos a serem realizados. 

CLÁUSULA QUINTA- Das Obrigações 

5.1. 

5.2. 

Constituem obrigações dos Convenentes: 

O MINISTÉRJO compromete-se a: 

a) supervisionar e apoiar as atividades do presente ACT, diligenciando para que
os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados;

b) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT; e

c) conceder, através do CDP, anuência prévia das proposições apresentadas pela
Coordenação da UGP/PMSS, relacionadas com as atividades previstas neste
ACT.

O MfNISTÉRIO, por intermédio da UGP/PMSS, compromete-se ainda a: 

a) prover as condições materiais e técnicas adequadas à execução do PMSS II e
por conseguinte do presente ACT,b) 
;��:f;;�t:,.
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c) examinar as ações a serem desenvolvidas para a consecução dos objetivos do
presente-ACT, pronunciando-se à respeito das mesmas;

d) analisar e submeter à anuência prévia do CDP, os pedidos de assistência
apresentados pelatécnica, consistentes com a Cláusula Quarta, 

ASSOCIAÇÃO, pela FASE e pela CEDAE;

e) solicitar à ASSOCIAÇÃO, à FASE e à CEDAE, a designação de uma equipe
técnica que será responsável pela condução dos trabalhos e mobilização dos
recursos de contrapartida municipal para intervenções específicas; e

t) solicitar à ASSOCIAÇÃO, à FASE,e à CED;\E por meio de correspondência,
a transferência de suas experiências e conhecimentos na área do saneamento,
através da concessão de estágios e da cessão de pessoal técnico para a
realização de missões de apoio.

5.3. A ASSOCIAÇÃO e a FASE, em conjunto com o Comitê de Saneamento da 
Baixada, comprometem-se a: 

a) supervisionar e apoiar, a nível dos Municípios, as atividades do presente ACT,
para que os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados;

b) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT;

c) apresentar à UGP/PMSS pedidos de assistência técnica, os quais serão
analisados e aprovados para fins de atendimento, segundo os critérios e as
disponibilidades de recursos do PMSS II, observado o item 4.2;

d) participar da implementação do PMSS II, desenvolvendo ações no âmbito do
saneamento municipal orientadas para:
• assegurar a universalização do atendimento de saneamento à população no

nível da oferta essencial dos serviços;
• promover uma clara distinç-o nos papéis e na estrutura do Poder Público

enquanto regulador dos serviços, e eventualmente poder concedente, das
funções e estrutura de prestação desses serviços;

• estimular a participação e o desenvolvimento do controle social sobre os
serviços de saneamento, inclusive garantindo o livre acesso às informações
e a disseminação das mesmas à sociedade;

• estimular a participação e a cooperação dos Municípios e da Sociedade, de
forma integrada, na solução dos problemas de saneamento;

• assumir a eficiência como critério básico de acesso dos prestadores de
serviços aos programas governamentais de apoio e de financiamento para o

� 

setor de saneamento,
� �e) elaborar ou adequar, com o apoio do PMSS II, projetos de leis no nível l,v 

f) 

municipal, bem como os instrumentos e as estruturas de regulação e controle
da prestação dos serviços de saneamento,

e mobilização dos recurs , umanos de contrapartida da ASSOCIA � 
da <...... ./F�SEedaCEDAE;�1 '-
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5.4.

g) participar, sempre que solicitado, de reuniões técnicas, encontros e seminários
promovidos pelo PMSS II 

A CEDAE compromete-se a:

a) disponibilizar as informações técnicas, administrativas e gerenc1a1s da
prestação de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nos
muruc1p10:; que compõem a Baixada Fluminense, necessárias ao
desenvolvimento dos trabalhos; 

b) apoiar tecnicamente as atividades do presente ACT, diligenciando, no que lhe
couber, para que os objetivos aqui estabelecidos sejam alcançados; 

c) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos deste ACT; 

d) designar uma equipe técnica para participação e acompanhamento dos
trabalhos; 

e) prestar apoio técnico à ASSOCIAÇÃO e à FASE, no desenvolvimento das
ações objeto do presente Acordo; e 

f) participar, sempre que solicitado, de reuniões técnicas, encontros e seminários
promovidos pelo PMSS II no âmbito do presente Acordo. 

CLÁUSULA SEXTA - Dos Custos com o Pessoal 

Os custos com o pessoal técnico envolvido com a implementação deste ACT
correrão, respectivamente, à conta de seus partícipes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo d 

O presente ACT terá vigência até 30 de junho de 2007, podendo ser prorrogado
ou rescindic:o arnigavelme:-He a critério das partes signatárias. 

CLÁUSULA OITAVA - Das Disposições Finais 

8.1 Este ACT poderá ser alterado mediante Termos Aditivos, de comum acordo entre
as partes, bem como poderá ser rescindido por inadimplência de quaisquer de suas Cláusulas ou
condições, ()u pela superveniência de normas legais ou evento que o torne inexeqüível. 

8.2. Será providenciada pelo MINISTÉRIO, às suas expensas, nos termos do parágrafo
único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93, a publicação resumida, em forma de extrato, do presente
ACT e seus Termos Aditivos no Diário Oficial da União. 

8.3. Em qualquer ação promocional deverá ser, obrigatoriamente, consignada a
participação de todos os envolvidos, vedada a utilização de nomes, símbolos ou image que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públi�s, a teor do disposto n § l º
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8.4. , Fica eleito o foro da Justiça Federal de Brasília-DF, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou pendências oriundas da 
execução do presente instrumento, não solucionadas administrativamente. 

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes, por seus representantes, assinam o presente 
instrnmento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para 
que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 

Brasília (DF), 31 de maio de 2004.
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Nº 1 06. quinta-feira. 3 .de junho de 2004 

,\\'JSOS OE f.lC IT,\Ç:\O 
rn.EGÁO rRESE.'lCL-\ L w SOl!Ul)..I 

(Reg:isrro Preços) 

ObJeto Aquisiçjo de hort,'fru1igrJ.11Jeiros higicn1za�oi, pelo ;:,wc'\'.o 
de OJ meses. pl.r:1 os Hospitais Nossa Senhor.1 Ja Conccir;fo S;A . 
Crisro Redentor SIA. e Hmina SIA .. ABERTUR..s,,: 2 1 106104 á.s 
14:00h. ru ComissJo de Licitaçjo_ Sala 500 1 .  

TO�IADA OE PREÇOS r. •  1 112110.S 

Objeto: Aquisiç.io de material midico scnsorc-s de ?ressão inir:u.:n
niano, pelo pc:riodo de O) meses, para o HospitJt Cnsw R::dc:i!•Jr 
S/A. AaERTURA: 25106/04 is 1 0.00h. na Comissio de Lic1taçfo. 
Sala 5001.  

(Oficio 11! 610/2004) 

P1?m, A.lc'".!re, � .Je Jlr:l':11 Jc :r,;,-1 
NEURY JOÃO MORETTO 

G::n.!r:tl' Jc P..!!11:ri:a,\ 

RET!nCAÇAO 

No utralo de Dispensa n• JJ9/04 processo n·69 1/04, P'J· 
blic:ado 110 Diirio Ofieial da UniJo no dia 2 ltOS/2004 . .seção Ili. 
pagina 14, onde se lt: Rl 2J.7S0,00 ( vinte e lrês mil setecentos e 
cinquenta rcalS). leia-se: R.".2 1 .2JS,40 (vinte e um mil duzentos e 
trinta e oito reais e quarcnt.-i cent.1YOS). 

cor. n• l90n004) 

SECRETARIA f)E ATENÇÃO À SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

fNSTITUTO NAC!ONAL DE CARDIOLOGIA 
L-RANJEIRAS 

EXTRATO DE CO�'TR.HO N" J8/!004 

t;J�c�p:
s

�;:���r
1

;��·�)3��=;;'. ��!�!�:
1
? ;,�

PROOUCTS BRASIL LTD�,. Objeto: Aquisiçlo de ma1eri.1l de con· 
sumo médic�hospitalucs, {ara o Serviço de Almou,·ifado, dcslc; 
Instituto Nacional de Cardiot-)gia L&ranjciru. Fundamcn10 Leg.11: Lei 
n• 8.666193. Vigtncia: Ol -'06/2004 a J l/12/2004. Valor Toul· 
Rl l lS .200.00. Fonte: I SJCOOOOO • 2004NE90 l l l l. Data de Assi
natura: O l/0612004. 

(SICON · 02/061200•) 2500,9-00001 -2004NE900464 

>" °!SO OE LlCIT,\Ç,>0 
PREGÃO :-;• J-112004 

Objeto: Aquisicao de CombUS.tiveis. Torai de hc:ns Liciu.dos· 00002 
Edital: 04/06/200'4 de 08h00 is 14h00 . Endcr�o: Rua d.u La• 
ranjcir.u, 374 - r andar Luanjciru • RJO DE JANEIRO - RJ 
Entrega da.s Propostas: l 7/0�/2004 is I OhOO 

NE!V.\ MARIA OTTO:SE D,\ SILVA 
P�ci;�x·1� 

(SIOEC - 02106/2004) 2l00l9-00001 -2004NE900464 

fNSTITUTO NACIONAL DE TRÁUMATO
ORTOPEDIA 

Comunicamos que o edital da licitação supr:1 citada. pu
blicada no D.O. de 19/05/2004 foi alterado. Objeto: Aquisição d, 
material de consumo médico-hos:pitalar (m.tterial de estc:reliuçãp). 
1ais como caneta de tinia hidr,ssolúvel, fita au1ocl1vc. restaundor de 
ma1erial cinirgico etc. 

Total de Itens Licitados: 00026 Novo Edital: 0}/0612004 da.s
08h30 à.s 1 2h00 e d IJhOO 1s 1 5h00 . Endereço: Rua W.uh,ngton Luis.
6 1 • DISUP Centro - RIO DE JANEIRO • RJ. Emrc:ga das Pro
postis: l 6106/2004 is 1 4h00 

[)ll8ERTU D.\ SILVA 01.-\.'i 
Prc�,,t::r.., 

(SIOEC - 02106/2004) 250057-0000l-2004NE9000ll 

... . ,�os DE LICITAÇÃO 
PR[G . .\O r,• J8/2tm-t 

Objeto· Aquisição de acessórios pua bisturi eletrônico. To1al de Itens 
Licitados: 0000) . Edi1al: 03/0ó/200-' de 08h30 is 1 2h00 e de I Jh á..s 
1 6h00 . Endereço: Rua Washir1g1on Luis. 6 1 • DISUP Ccn1ro . RIO 
DE JANEIRO · RJ . Entrega �as Propostas: 24,06/2uo.i is 10h00 

• .-\S,\l'Jf:TE GO�IC:i 
;,·�·go(·1:;:; 

Diário Oficial da U nião - Seção 3 ISSN /671-7069 9/ 

PR.EGÁO Y ) 1112111).1 
Min istério das Cidades 

� . . .. _ � :. . , ,  ... .. 

()bjeto· Aqui,1ç.io de materiJI de m1crocuurg1i Tot:11 di: !:..:n.s L1-
::1t.1Jos: 00006 EJ:1.11 :  0J/06/'.;0(}1 de 08h10 i'> ! :.'�.;)() :: �-= ! Jh  is 
I DhOO E:,Jen:;o R ',1,."ash,ng-rün Luis 6 ! - Dl::il_'i' C:::·.rro · R IO DE 
J ANE[RO . RJ E.,ir::ga J:i.s ?roposta.s: 25, f)(v"ZOú-+ i.:; 10h00 

SECRETARIA E.\ECliTI\A 

kETfFlC-A<;,\o 
DllflERTO D,\ :-ill'.-'-\ E.l l .\S

Pt:�,·�;;-o 

(SIDEC . 0:!/061:!00..J) 250057-0000 t -200.JNE900f)52 

O lnstitu10 Nacional de Trãumato OnL'p::Jia · INTO. foma 
público alri..,(s do Pregoeiro e Equipe de Apoio. e R:: ,;uir.1Jo de 

JulgJ.mcn10 do Pregão 0 1 9,-2004. dec!aranJo vcnccdOri$ pelo crirerio 
do menor preço :i.s empre�: DELTA-X COM REPRES L'-1 PORT 
SERVICOS LTDA. irens 001 e O I S. pcrfa.z:cndo o !ot.1! de RS 
1580.00; MASIF ARTIGOS �IED. E HOSP. LTDA. ·tens 002. 008, 
009, 010,  01 1 . 0 1 5. 016, 020, 02 1 , 022. 040. OJI e OH. perfazendo 
o iota! de RS 2.9 16.00; SVPPORT COMERCIAL LTDA. itens 004, 
005. 006. OIJ.  0 1 7. 0 1 9. 02J. 024, 0J0 e 0J5. perfa.z.c:ido o total de 
RS 13.328,00; TOP-UNE COMERCIO DE MATERJAL HOSPITA,
LAR. itens 003, 007. 0 1 2, 025, 026, 027. 028, 029. 036.037, 0)8, 
039, 043. 044 e 045. pcrfuendo o total de RS 28. 1 2::!.00. OBS: Os 
irens 0 1 4. 03 1 ,  032. OH. 0)4, 046 foram CANCELA.DOS. 

AN.-\HETE (jf)MES 
P:c;;n::u·J 

(SIOEÇ - Ol/06/2004) 1l0051-0000! -2004NE9000l2 

RESULT.-\00 DO PREG.-\0 ;-..• H/100-1 

O lnstiru10 N2c1onal de Tráuma10 Ortopedi.1 . rNTO. toma 
pllblico atr-aves do Pregoeiro e Equipe de Apo10, o Resuludo de 

Julgamento do Pregão 022/:2004. declarando vc:ncedon.� pelo entCno 
do menor preço a.s cmprc:sa.s: CIRURG[CA SAO JOSE L ffiA. itens
020 e 02 1 , pc:rfa.zendo o to1al de RS J.8J5 JlO; MEDSTORY COM. 
PROD. HOSPITALARES LTDA, il<ns OO l .  002. OOJ. 008. 009. O lO
e 0 1 1 . perfazendo o lotal de R.S 5.899,00; r,.:EVE rND COM OE
PROD CIRURGICOS LTDA, itens 004, 005, 006. 007.  0 1 2 e 0 IJ, 
perfazendo o total de RS 4 1 .082.00; SUPPORT COMEPCIAL LTDA. 
itens 016  e 022, perfazendo o torai de RS 4.448,00. OBS: Os itens
0 1 4, O IS ,  0 17, 0 1 8, 0 19, 023, 024. 02 foram CANCELADOS, 

EU.'\t-,.;A FERREIR.-\ PIRE._j TAVARES 
P�ei;u:.1r.i 

(SIDEC . 02/06/2004) 250057-0000 1 -2004NE900052 

fNSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

AYISO 
CO."lrtVJTÍ. .�· "nuo-t 

Comunicamos I re:i.berrura de pr.uo d.1 lici1açãosupracitada..
public:i..da no O.O. de 20105/2004 Objeto: Presuçào de ser,,iço com 
hospedagem em quarto climatizado. incluindo café da marih1. Novo 
Edital: 0)/06/2004 da.s 09h00 is 12h00 e d l 5h00 is 17h00 . En
dereço: Av Antonio Coelho de Carvalho, 25 1 Santa Rita - MACAPA 
. AP . Entrega du Propost.ts: 14106/2004 i.s I OhOO. 

DlO'.'ISl,\ HELENA �\O[LO OE SOLZ,\ 
r�.;iJc::ce :1.t C f'L 

(SlDEC , Ol/06/:004) 2l•l0 l4-00001 -2004NE900014 

,,, ··.,o DE .-\0( .. \�IC•ITO 
PJUG . .\O ;\• 741100-t 

Comunicamos o .idiamenio da liciiação supra citada . pu· 
blic:ida no D.O. de 051051:!004. pan l 8/06/::004. às 1)9h00 , no 
seguinte Endereço: Ru.1 do Resende, 1 28.  r .1ndar. sala JOI Cencro . 

Rio de Janeiro. • RJO OE JANEIRO . RJObjeto: Serviço móvel
pessoal (SMP) e outros. 

LUZ CARLOS· RlJfJ,{l ( ;LJES l).-\ CU.\TA 
Pr:.�,ii::::o 

(SIDEC , 0210612004) l500l2-0000 l - 2004NE900l 70 

,··!so DE LICITAÇ.i.ü 
PRF:G.-\O ,. 9.1/1004 

ObJe!o: Aquisição de implante mamário com moldee outros Tocai de 
Itens Licitados: 00003 Edital: Ol/0&"2004 de 08h00 .is 1 7h00 
Endereço: Rua do Resende. 118 • sala )02 Centro · R10 DE JA· 
NEJRO • RJ Enrrega das Propostas: 2 lt06i2004 ã..s 09h00 . ln
formações Gerais: Trazer carimbo do CNPJ ,: SGue1,= ·,irgem parJ 
tctirada do edital ou acessar o sire wu.w comprasncl.gov br 

l.l"I/ C�RLO� R0Dll lGUfS D.·\ CuST,\ 
Pr:::\.!,-...·· : , •  

No fa:1ra10 de Tenno Aditivo, publicado no D O. de 
J 1105tWO-+. seção _J. pâg. 68. Onde lê-se ' . . . Espécie:: Revisão ,\._h.n
datir,a "'M" da AssistC�c1a Preparatória .. .', leia.se · ... Espec1e: Revisão 
Mandatária "N'" d.1 As.,;1stfocia Preparatóri.1 .. .' e onde 1e-sc: ··PerioJo 
2 1 /0:!t::OOI a J0/05/200-'"'. le1a·se: "Período: 2 1/0�WOl a
) 11051:004"" 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAME]'/TO. 
ORÇMIENTO E ADMTNISTRAÇAO 

COORDENAÇAO-G.ERAL DE RECURSOS 
LOGISTICOS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N" 41JJZ004 

(SIOEC • 02106/2004) l600 l 0-0000 l -2004NE90000J 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO :,i• 1/1004 

Numero do Contnto: 5nOOJ. N· Processo: 8000000J4-ITIOOJ2 I .
Contratan!e : MrNISTERlO DAS CIDADES. CNPJ Con1tatado: 
92JJ97 1 20001l8. Contrat>do : PWA AGENCIA DE VIAGENS E
TVRISMOLTDA. Objeto: A) Aller.1r a cláusula oitava - da do1.a. çio 
orça.mentiria.. para inclusão de outras do1a-çõc:s orçamentárias; b) 
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execução e r«eb1men10 dos serviços. eitcluindo-a como dulicidade no 
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l l/09/200S. Valor Total: R.S I J l .400.00. Fonle: 100000000 -
2004NE900026. Data de A.ssinarura: 02/0612004. 

(SICON - 02106/2004) 5600l 0-0000 1 -2004NE90000J 

SECRETARIA NACIONAL DE SAi"l'EA.MENTO 
AMBIENTAL 

EXTRATO DE ACORDO DE coorER\ÇÃO TÉC'IICA 

Processo n.• 80000.0 1 644 1 /2004-02 
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(CEDAE) • CNPJ/MF n.• JJ_Jfl.394/0001 -04. Objeto do Acor1o: A 
cooperação 1Ccnica entn: os participes, visando o· desenvolvimento de 
ações na área do saneamc:nlo bisico no imbiro do .. PrograrN. de 

�ssistência Técnica aos Pn:stadores de Scrviç05 de Saneamento". que 
integra o Componcnlc de Reforma lnslilUcional e de Rc

t
lação, do 
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Data.: l 1 .0S.04. Signatários: Ol ivio de Olivein. Outra., Ministro de 
Estado da.s Cidades . CPF/MF n. • OS0.1 26.430-20; André Luiz Ce· 
ciliano. Presidente da ASSOCIAÇÃO - CPFIMF n.• 872.J96.J97-S; 
HC!io Ricardo Leite Porto, Coordenador Metropolitano da FASE •
CPF!MF n.• 8 1 J .6J7.207-6J: Aluizio Meycr de GouvCa Costa.. Di�
n:tor Presidente da CEDAE - CPFIMF n.• 2)7.779.) 1 7-TI; e hir 
Otcro Pe iJtolo. D iretor de Distribuição e Manutençio da CEDA.E • 
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SISTEMATIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA 
'BARQUEATA 

Objetivos: 
1. Garantir a implementação de ações emergenciais que minimizem o impacto das

chuvas de verão (final de 2005 e início de 2006), envolvendo governo federal,
estadual, prefeituras e sociedade civil;

2. Implementar Comitê de Bacia da Baía de Guanabara Baixada Fluminense, a fim de
promover a gestão integrada e compartilhada dos recursos hídricos na região. O
Comitê de Bacia deve envolver o governo estadual, as prefeituras da Baixada,

7 usuários da água (empresas) e sociedade civil; 
3. · Sensibilizar a opinião pública e o poder público para a situação dos rios da Baixada,

que se encontram assoreados e poluídos por esgotos, produtos químicos e etc.
causando inúmeros prejuízos e riscos à saúde e ao bem-estar de milhares de famílias 
e de pescadores que dependem dos rios para sobreviver. 

Pauta de reivindicações: 
1. Formular plano emergencial de combate às enchentes a partir do diagnóstico de

saneamento ambiental da Baixada ( foi assinado um convênio para a realização do
diagnóstico em abril de 2004, envolvendo o Ministério das Cidades, a Associação
de Prefeitos da Baixada, a CEDAE, a FASE e o Comitê de Saneamento Ambiental
da Baixada, mas até o momento não saiu do papel).

Esse plano emergencial deve envolver os três níveis de governo e a sociedade civil a 
fim de garantir ações integradas.Destacamos as principais atribuições de cada esfera de 
governo: 

a) Prefeituras - i) mobilização da população, principalmente as famílias que
moram na beira dos rios e valões, para participar da formulação do plano
emergencial e da manutenção dos rios; ii) mapeamento das indústrias que
utilizam e poluem os rios.

b) Governo Estadual - i) atuação emergencial da SERLA na dragagem de rios
e valões; ii) apresentação de um plano de construção das redes coletoras de
esgoto que ligam os esgotos residenciais às estações de tratamento (as ETEs
estão prontas, mas não tem esgoto para tratar); iii) atendimento das famílias
afetadas pelas enchentes de 2004). - e;""' \':-:,,,cri v > ,-,,.,:'.;�;-,, cy t·'.( 'i ,- ?

c) Governo Federal - i) assessoria técnica na realização do diagnóstico e na
elaboração do plano emergencial de combate às enchentes; ii) financiamento
de parte das ações do plano.

2. Criação do Comitê de Bacia da Baía da Guanabara Baixada Fluminense,
conforme lei federal e estadual para gestão articulada dos recursos hídricos.
Participam do Comitê, as prefeituras e o governo estadual, a sociedade civil e os
usuários da água ( empresas que utilizam os recursos hídricos para a sua produção
ou despejo de resíduos).



O que queremos denunciar? Roteiro para o RJ TV 
a) Situação de desamparo das famílias atingidas pela última enchente na

Baixada (2004);
b) Situação de risco das famílias ribeirinhas;
c) Precariedade da situação dos pescadores do canal da Chacrinha em Caxias;
d) Poluição da Baía de Guanabara e sua vinculação com a poluição dos rios da

Baixada;
e) Comprometimento dos recursos investidos pelo PDBG, que construíram

ETEs (Estações de Tratamento de Esgotos) sem que os troncos coletores que
fazem a ligação com as residências estivessem prontos;

f) Poluição dos rios da Baixada por esgotos e por empresas (Bayer, Embeleze,
saibreiras, Reduc e etc.).
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Definição do roteiro da barqueata - · ·-- · · 
· · 

Em conversa com a Associação de pescadores do Canal do Chacrinha em Caxias, 
levantamos algumas possibilidades de trajeto para realizar a barqueata. A idéia inicial do 
Stel (Subsecretário de Obras de Mesquita) é de que a barqueata pudesse sair da Baía de 
Guanabara e atingir o Porto de Maxambomba. 

A idéia é que a barqueata pudesse sair da Chacrinha até a foz da Baía da Guanabara, tendo 
possibilidades de entrar no Sarapuf e no Iguaçu. Utilizaríamos uma embarcação a motor, 
sendo que parte do trajeto teria que ser feito a remo. Eles vão fazer uma análise do melhor 
dia da barqueata (tendo como referência a semana do dia 16 de novembro), a partir da lua e 
da maré, tendo em vista o grande risco de ficar encalhado. Os pescadores também disseram 
que no Iguaçu precisaríamos solicitar autorização da Reduc para prosseguir viagem, tendo 
em vista que eles impedem a presença de embarcações no local. 

Eles acreditam que seria dificil avançar para além da altura da Washington Luís, pois 
existem trechos dos rios tomados pela jigóia (vegetação que se alastra com a presença de 
esgoto). A partir dali precisamos investigar a possibilidade de prosseguir viagem com outro 
tipo de embarcação (caiaque, por exemplo) ou se somente faríamos concentrações em 
alguns pontos nas margens do rio. 

Para um melhor conhecimento desses obstáculos vamos fazer uma visita de preparação da 
barqueata a fim de perceber mais de perto esses desafios. 

Em síntese precisamos definir as seguintes questões: 
1. A barqueata deve seguir um ou dois rios (Sarupuí e/ou Iguaçu)?;
2. Faremos somente a barqueata ou faremos também mobilizações em terra?
3. As mobilizações em terra serão em um ou mais municípios?
4. Como prosseguir viagem depois da altura da Washington Luís?
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